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ATOS DO PODER IXIDUTIVO 
(P) n° 0132 de 01 de fevereiro de 1974 

O Governador de Territérie Federal do Amapá, n il 
use das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Aposentar. no Quadro de Pesse al •P ar te 
Perma nente» do Governo deste Território, aprovado pelo 
Decreto númer o 70.572, de 19 de maio de 1972. publicado 
na Diário Oficial do d ia !3 do mesmo mis e ano, os ser
v idores abalx~ r illacionaàos : 

I - Nos te rmos dos ar tigos 101 , Item II e 102, item 
li, Ga Constitu içãe do Bras il : 

a) Manoel Lopes da Cunha, mat. 1.887.496, ocupante 
do cargo de Guarda Territorial. Cédigo P OL-506. 10-B. (Pro
cess0 R~ 4589/73-GAB). a partir de 29 de novembro de 1973; 

b) AntQnio Gonçalvu da Tr indade, mat. 2.079.593, 
ocupante ~~~ cargo de P edreiro, Cóàigo A-H'Jl.9-B. (Pr01:esso 
nº 4754/73-GAB), a partir de 04 de dezembro de 1973; e 

cr) Raimundo Nonato àa Trindade, matricula 2.173.822. 
ocupante alo cargo de Ma r inhei ro, Código ~T-305.7. !Pro
cesso n 2 013T/74-GAB), a partir de 04 de dezembro d e 1973. 

II - Nos termos dos nrtigos 176, item III e 181, d a 
Lei n2 1711, de 28 de outubro de 1952: 

a) Antonio Ferreira Alves. mat. 1.837.495, ocupante do 
cargo de Cozinheiro. Código A-501.5-A. (Processo nº 
3186/73-GABl; e 

b) Roldão Palhe ta do Nascimento, mat. 2.244.809, 
ocupante do carga de Metorista. Código CT-401.8-A (P ro
cesso nº 3183/73-GAB). 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão. em Macapá, OI de fevereiro de 
1974, 85! da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Lisboa Fre it·e 
Go\•ernador 

(P) nº ll 136 de 05 de fevereiro de 1974 

O Gover nador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atr ibuições que lhe são cgnfer idas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. I f - Designar o Dr. Raimundo Sousa de Olivei
ra, Secretário de Administração e Finanças desta Unidade, 
par a na qualidade de r epresentante técnico deste Governo, 
acompanhar il fis caliza r os t rabalhos objeto do convênio de 
Coope ração Técnica, celebrado entre o Ter ritório Federal 
do Amapá e a Funda f;ão J oão Pinheiro - com ia ter veniên
cia do Munieípio de Macapá e a aprovação do Ministério 
do Interior - pa ra a elaboração do P lano de Desenvolvi
mento Urba no de Perto G rande, Municlpio de Macapá. 

Art. 2° - Revogadas as d isposições em contrári~. 

Pa lácio do Setentrião, e m Maca pá, 05 de feverei ro 
de 1974, 85.0 da República e 3!.0 da Criação do Territór io 
Federal do Amapá. 

J osé Lisboa Freire 
Governador 

Companhia de Águas e Esgoto do Amapá 
CAESA 

Assembléia Geral Ordinária 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convidamos os senhores acionist as a se reuni
rem em Assembléia Geral Ordinária, a re alizar-se 
no dia minco de março do corrente ano, às dez 
(1 0:00) horas, na sede da Sociedad e, à avenida Er
nestino Borges, nº 222, nesta cidade de Macapá , 
para tomar conhecimento e deliberar sabre a se
guinte ordem do dia: 

a) Contas, Balanço Geral e Demost ração de 
Contas de Lucros e Perdas, o pare cer do Conselho 
Fiscal, relatório e demais atos da Diretoria, refe
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 1973; 

b) Eleição de membro da diretoria e fixação 
dos seus honorários; 

c) .fixação cia remuneração d0s membros do 
Conselho Fiscal; 

d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 

Outrossim avisamos que se encontram à dispo
siçãGl dos Senhores Acionistas, na sede da Compa
nhia , os documentos mencionados no Art . 99 do 
Decreto-Lei 11.0 2627, de 28 de setembf(il de 1940 . 

Macapá, 01 de fevereiro de 1974. 

José Maria Papaléo Paes 
Diretor-Presirlente 

Gabinete do Governador 

DESPACH O 

CONSIDERANDO: 

- que o Gover no dest e Território contratou com a 
Firma Construtora Mercúrio Ltda., com o objetivo de dar 
cumpr imento ao seu P lano de · Obras elaborado mediante 

1 licitação, a execução de vária s obras nesta Capital e no 
In terior ; 

- que o prazo concedido para a entrega de cada 
obra, de acorde çom o q uadro abaixo, há multo foi 
esgoiacio; 
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As ReptirUQlíesPutliaas 1 

l'Nr .. orla-ia clen1Ao rt•ett~r 1 
G e:xpeefltmte de1~atlo a pu
t.llicaçil.o nnte DIARIO QFI
CtAL diàriameate, aS6 às 
1~·30 horas. exceto aos ába
il~s quttodo dntrãt fatl-lt 
lltlt às lt:liO horas. 

EX PEDIENT E Aa Reparti,ões Públir-u 
cingir-u•io àa aasinaturu 
nuaia reaova61a1 a&é 23 de 
fevertiro iile ead.a na -e às 
iaiciadas, em fl&alquer ~peta 
peles ór,gãos competen-tes. 

1Mf>REI$A OFICIAL .......... 
DIRETOR 1 A fim de peuibilitar a 

1 r&mii1Ul de vMlores acompa-
1 ahados .de esillare~imentta 
' qu.aato à lnla ll[llica,iio, aeli-

Carlos de Andrade f,:mtes 
As recla.na~til puhae:u.

tu à roatérla rtbibllitla no1 
Mtuna cte erros (}y <Jtaisaõe11, 
uverão 2er rormu.laci.aa por 
'llscrite. à ieção te AedafiO, 
du ~ à8 l ll:JIJ horas. ne má
ximo até 72 h e r a ~ apés a 
saída aos tírgãts oficiais. 

.......... 
DIÁH!W· 0FICIAL 

lmpreuo nu C'!.c!nail da Imprens.~r. Qficial 
MACAPA - T. ~ AMAPA 

oitamoll usem liiS i uteres111ad~ns 

I 
preferencialmote t:heque IIU 
vale postal. .... * .. ..... 

A SS INAT U R AS 
C r$ Anual. 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

25,00 
12,50 

6,25 
0,30 

I 
Os suplementoli àa edi

çõu dos órgãoa eH«ials só 

« 

u forneurão ao• assinan te& 
que as aolicilll rem no ato dl.l 
a1sinatwra. 

Os originais d.nerão ser 
dalilograflldes e auteaticados, 
rusalvadas, por quem lle il i · 
"H" ~uuras e emeadas. .. ....... .... . O funcionário públi c~t~ fe

deral, terá um descouto de 
10°'0. !:'ara fazer j LI S a ê st~ 
de sconto , ch~ve t·a provar esta 
(;Co/Od ição nu ato da a ~>bloatura 

L'.XCttuadaa as para G ex
terior, que serlo s e 111 p r e 
anuais 118 as~;iuaturae peder
se-ã.o tumar, tm qualquer 
.>polla, pyr seis meseii ou um 
U Hl. 

«BR ASÍLIA - 11:ste D'á rio Oficial e encontrado pa ra leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa, da 

Aa assioatl!lras veBcldas 
o••d.erão ser s us pe nsas &em 
aVi !SO prévio. 

CO€>PER PRESS , Dl;l «Bras ília Imperial Hotel». 
--Para facti!ts:r aos anínan- J A fim de e viii-r - a-o.,-lu-.-=ã:--o 
tes a Terif!Ga~ão do prmz:o lli d e eontinuidade no ucebi
valítlade 4e 8\1&1 aasiaaturas, wnto dos j0rmais, ei e v e lll 
aa. parte euperinr do enàruê- os at>l>iDaliltes providenciar a 
ço vão illlf.~UI QS o número respt di va reJtovação com 
iilo talão d& registro o mês • utec~d6.ncía mínima de tri lA-

O &usto dt! cada t'XIImplu r 
atrasa d o cio :; ~Drgã.o s ofi · 
~iais s ~ ra , 011. veutla ·l:lntis •• 
aorl'l BCida tl e Cr$ U,O I "" d a 
mesm o aao, e ue CrS ;>,OU 
,or aao decorrido. e ano e m qu e find a r \. ta (30) ilas. 

N~ DE 
o B R A LO c A L 

O RDE:VI 

D A T A 

PRAZO _l ENTREGA I OBS. 
IN! CIO 

---

01 Armazém de S ilos Santana 150t 60 12.116.72 16. 12.72 [ P razo pror-
rogado 

02 Ginásio de Mazagão Mazagão 240 21.08.72 18.04.73 

03 Delegacia d e Polícia Calçoene 18@ 07. 01i .73 03.11.73 

84 Residência para servidores Calçoene 180 @7.1:l5.73 03.11.73 

05 P osto de Rád io Calçoe ne 180 07.0:i.73 03 11.73 

06 P ost o de Rádio Matagão 150 28.0S.73 25.10.73 

07 P osto d e Rádio Ta1 ta ruga lzinho ! 50 23.07.73 19.12.73 

08 Posto Policia l TaJ tar ugalzinho 150 26 07.73 22.12.73 

- - -

que a referida F irm,l foi al~:;rt;,da, por v.1rias 
vezes, ·a respeit o d o :mdam en tc e da quulidad.- dos sen iços, 
sendo que as adve rtências fe itas nà ' surli ram o e fe ito 
desejado; 

- que o Senhor Secr etár io d<' Obras, a o ins pecJO nar 
as const r uções acima mencic.madas. no dia 2 do . corr..! n t<>. 
em com panhia de 2 assessores l .;•·niC!os const <Jt ou que os 
serv iços es tão tota lm ente para!iwcio~·. sem m ateria de 
constru~· iío e sem pes~0a1. dando um aspecto de tota l 
1bandc no e impossibilit ando que st>ja prevista a dnia 1 xata 
pa ra a conclusão dos traba lhos: 

- q ue a :ém da para li zDçiio rl0~ sen· i co~. n ' "lato 
estn ton c<nr.o conta das obras. núu •• .. •stindo just ific<• IV J~ 
para q ue ta l fato aconteça. 

RESO LVO: 

a) Re~cind ir todos os contr'1lo ~ c·p J ,.b rado~ entre Adrr.i
ni - t• ::ot çiio territórial e a Firma C<dl,l ru tora Mercúr io 14tclo 

oJ S uspe nder a referida firma. pe lo prazo de (] J ano. 
de deorao com o item II do a rt 1go 136 da lei nº 20l do 
ain :Ilo de licita r neste TerritG> r i;; 

c) Autorizar a Secretar ia de O bras P ública s, de uco r
d o com a Lei n° 200, a prosseguirr.ent(!i aos ser vÍI,;os, a té 
qeL: ~ h.ju em tet~ lmente ct.J nclu ídos. mediante convênio com 
as P refe itu ras da s localidades, q uando t iverem condições 

dJ Autor izar o mencion~do órgão . quand o es ~as Pr e
fe it uras não t ivere m cond idões. a execut:u os serviços em 
regime de adrninst raçãEJ direta, podendo. pa ra is&o, se hou
\'l ;· necess idad e, uliliza r sem licita ção os t n :balhos de pe
quer~os empreiteiros que pus~uam compr ova da capacidad e 
p1 oL~~i0nà l. 

Macapá, 06 de fevereiro de 1.974 

J 0sé LiPboa Freire 
-G overnador-

Prefeitura M.:tnici pal de Ma ca pá 

Departam ent o de Educaçã e Cultura 

TPrmo de Convênio e ntre P •·efeitura Municipc.l 
do.! Maca pá - PMM- e a Secreta ria de Educação 
<' <~u l tu ra-SEC·, do L'en'ltório Fedra l do Am ap:'!, 
pa ra Cessãc de> P essoal necessário a Implantação 
P Funciona mento de Curso d e 1• G r ,u, ett:. 

AC'~ 22 d ias do m ês de ja neir o do a no de h um :nil 
novf'c· nlfls setPnta e q uatro, P refei t ura Munic'Í!)al de Mat a
p:~- Pi\lll\I- 111'$l -:! ato representada por seu Pre fe ito Ten. 
Cel. L··u ri val Bem ve n uto da S il va e Secret ar ia d e E<.luca
,·5• • e Cu lt lll a , representada pela P ro f". Mar ; a ~;!z<> Ban dào 
dt> l'v1e lo ou por q uem de di reito, m ediante de le~ação de 
com,eténci:-l do ravante des ignado s implesmente Pre feit u ra 
Mun icip~~ l ele Macapá e S ecre taria de Educ<~ <;ãu e Cu lt u r·a, 
re ~ pt'ctivame n te, t endo present e o sentido d e mú:ua cola
boração e ação integrada, r esolvem firmar o pre~ente Con
vênio. o q ue fa zem mediant e as Clflus u las seguinte~ : 

Cláusu la Primeira - O prestnte Convênio tem por 
obje>tivo a lmplanta~,·ao e Func ioname nto de Curso de 1 º 
Gr<Ju no Mu nicípio de Macapá. 

Cláusua Segunda - A Prefe ll ura Mu nicipal de Ma
capa e ;) er:r eta ria de Educação e C ultura t rabalharão em 
regime de mútua colabo1 ação e ação integrad a. 

Clf. u~ ul a Te t·celra - Caber& a Secret a ria de Educa
ção e Cult ura colocar à d ispos ição da P re fe it u ra Mun icipal 
de Macapá 50 (cinqüenta) e lem ent os que exe1·cem a tividade 
de mag ist ério, para os programas do Depart;, rnento d <> Edu
cação dd PMM, de acordo com a m etodologia da Reforma dE' 
Ensino ora impla ntada bem como outros quaisquer prográ
mas que v ie rem a ser r ealizados e m conju nto com a P re
feitura Mu n icipa l de Macapá e a Secretaria d e Ed ucaçã o, 
ficando esta t ambém no dever de preencher as vagas que 
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porventura surgiram no decorrer do per íodo, àesde que o 
Programa da SEC- não sofra solutão de contiRuidade. 

Cláusula Quarta - Caberá a Pl'efeitura Municipal 
d~ Macapã, através d o seu Departamento de Educação: 

1. Da r orientação ao funcioname1üo fias 4 pr imeira s 
séries do Curso de 1° Grau: 

2. Fornecer todo material e instrumental n ecessário 
a realização do Item ant<:!rior. 

Cláusula Quinta - Por força da cessão, mantém os 
ser vido res seu vínculo no órgão de or igem bem como 
responsabilidade previdenciária, não havendo para ne nh um 
efeit o, relação de emprego l:Om a Prefeitura Municipal. Os 
elementos cedidos ficarão à disposi~ão do Departament o de 
Educaçã o da Prefeitura Municipal, pelo prazo de (2) dois 
anos no perío<io de Janeiro Jc 1974 a Janeiro de 1976. 

Cláusula Sexta - Cabt>1·a a Pt·eft!itura Municipal de 
l\l.lacap<i ou, por delegação. o Departamento de Educação, a 
fixa~tão de padrões operacionais para a atividade dos ser
vidores cedidos. 

Cláusula Sétima - Os c3sos omissos. supervenientes 
a execução do presente Convênio, serão solucionados 
através de consultas t mútuo consentimento. 

Cláusula Oitava - Fka ele ito o Foro da Cidade de 
rAacapá, Capital do Território Federal do Amc:pá, para 
dirimir quaisquer qwestões resultantes do presente 
Convênie. 

E, por es,arem assim de acordo, as partes inte ressada s 
ratificaram o presente Convênio, firmando-se com suas 
assinaturas e r ubrtcando todas as folhas , na pre sença de 
duas (2) testemunhas, que igua lmente o assinam e rubr icam, 
a8s 22 dias do mês de janeiro de 1974 sendo este documento 
redigido em cinco (5) vias de igual teor e forma. 

Macapá CAP), 2.2 de janeiro de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
P refeito Municipal de Macapá 

Maria Elza Brandão de Melo 
Secretár ia d e Educação e Cultura 

Testemunhas: 

A. A. O. Rodrigues 

Esmeralda Pantoja Creão 

Comissao Permanente de Licitaçrlo 
Edital de Tomada de P re<;os n~ ()5/ 74-SOP 

A V I S O 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador, 
nvisamos aos i nte re~sados que •e acha aberta a lici tação de 
Tomada de Pre<;os n º 05/74-SOP. para as obras de cons
trut,ão da Escola d~ Primeiro Grau cD. Aristides Piróvano 
neste Território. 

A li cita~ão será realizada às l O:OOh do dia 20 de fe
vereiro de 197-t, na Sala de Reuni0es dn Secretaria de 
Obras Públicas. nesta cidade. 

Os esclarecimentos relativos aos detalhes e projetos 
das obras acima indicada, serão pre~ tados pela Secreta ria 
de Obrns Públlc·ls. nas horas n ormais de expediente. estando 
re fe rido Edit al afixado no Quadro de Aviso daquele Orgão. 

Macapá, 04 de fevereiro de 19'14. 

Dr. J a sé de Arlmathéia Vemet Cavalcanti 
Presidente da C.P.L. 

Estatuto da Associação Recreativa Maraca tu 
da Favela 

Art. 45 º 

(continuação do número ante rior ) 

São atr ibuições do segundo Secretário: 

a) - subistitu!r o I o em suas faltas e !mpedimento11; 

b) - fazer os s inópses das atas das sessões e auxi
liar o I Q Secret<~ rio no Serviço da secreta ria ; 

c) - entregar ao I~ Secretário, quando de suas subis
tituições os trabalhos das sessões par ele realizado. 

Art. 4fiº - Cempete a o tesoureiro: 

a) - ter sob sua guarda e responsabi lidade, a s fi
nancas da A.R.M.F, ' alões àe recibo, lJvr os de regisk o, cai
xa, c:l iá rio, razão e toliws os títulos de valores pertencentes 
à Assoqiação; 

b) - apresentar nas sessões da diretoria, no t erc:eire 
lit~mingo de cada mês, o Livro Caixa, devidamente e~eri,urado ; 

c) - efetuar oom pcm,ualidade o pagamento das des
pesas autorizadas, pelo Prnsidente; 

d) deposit ar em esta beleeimento bancário escolhido 
pela diretoria o dinheiro da Associs~ão que tiver em seu 
poder e que exceda a CrS 300,00 (trezento s cruzeiro ), fican
do no entanto fac ultado retira r a s quant;as necessá r ias ao 
movimento social ou carnavalesca. media nt e cheque por si 
a ssinado e pelo Presidente tia Ass,.aiação e Assembléia Geral; 

e) proceder o recebim ento da s e brigações sooials, 
consta ntes na alínea «e» do art. 14" do Pres~nte Est atuto. 

f ) fornecer à s~cretaria os dadus necessár ios para a 
organização da escrita e mapa com nome dos associados 
quites que poderão tomar parte n as eleições; 

g) - franquear ao eonselho fis tal ou livros de re
gistro que fi gurem anot:~<;ões das finanças da Associação, 
pa l'a apreciação do r eferid o conselho. 

Art. 47º - Compete a o Diretor Soeiat: 

a) - organizar e dirigir promoções sociais e fetuada s 
pela entidade, ineluslve nomear associados de confiança, 
pa ra auxiliá-lo nas mesmas; 

b) - assumir a responsabilidade pelo movimento 
financeiro das promoçõe s e pre star com o Tesourei ro após 

• sua realização: 

c) - criar um De part amento feminin0 composto de 
jovens ou senhoras que t enham procedi.nento compatíveis 
com as normas adotadas pela Associação: 

dl - re lar.iona r os materiais necessá r ios ao bom 
andamento de seu setcn e solicita r ao Tesoureiro suas 
aquisições; 

e) - manter o asse io e d isciplina na sede da 
Associação; 

f ) - organizar jogos de salão para • entretimente 
dos sócios da entidade; 

Art. 48º - São atribuições dG Diretor de Batucada: 

a) - nomear, de acordo com a diretGI'ia , 
Escola para dirigi1· os ensa ios de Bat ucada da 
Samba da Associação; 

o Mestre
Escola d e 

b) - faze r o a panhada do ins trumenta l necessário 
para as apresenta<;ões da Associa~·ão Recreativa Maracatu 
da Favela , quando de suas a pre sentações e m com petições 
oficiais e extra-ofleiais; 

c ) - fi scal izar os ~tnsaios da Escola de Samba e ze
lar pela disciplina dos sócio~ br incantes: 

d) - ter sob sua guarda e responsabilidade todo o 
instrumental perte ncent e a A.R.M.F. dur .. nte a quadrn car
n avalesca, devolvendo-os. posteriormente ao Diretor de Pa
trimônio; 

e) - estudar o melhor hor:í rlo para as realizaçõe s 
dos ensaios da Escola de Samba. 

f) - prop01· à Diretot·ia ou Assem bléia Geral a 
punição de qualquer sócio brtncante que se por ta 1· in
d ividamente, que nos e nsaios ou em outros locais onde 
este ja a Associar,:ão represen tada po1· sua Escuta de Samba; 

Art. 492 - Ao Dil·etor de Alegoria compet e: 

a) - r esponsabilizar- se pela confecção dos can o• 
alegór icos a serem apresentados pela associação q uandu 
de suas participações em competiçües carnavalescas. inclusive 
suger ir o modelo e, se possível fazer e esboço l:los mesmos 
para prévia apreciação da Diretoria. 

b) - relacionar o mate rial neceássrio para a con
fecção de tudo aquilo que se constitue a legoria e apre
sentar ao Presidente da A.R.M.F. para autorizar e uore
sentar sua aquis ição: 

c) - assumir responsabilidadP. pelo material que 
est á sob a sua gua nia; 

Ar t. 50º - O Dire tor de Patrimônio t em como 
competência, 
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a) - receber e respoasabillzar· se por to li e ri material 
considerado patrimônio da AssociaçãQ; 

b) - ter sempre em ordem o lívro de registra dos 
bens pa\rimoniais da entidade; 

c) - forneeer a<ts setores necessitados, através da 
requisição a ssinada pe lo r espemsável do setor requisita nte 
e visto do Presidente da Ii>lretor ia o mataria! por eles r e
queridos e fazi-lo retoraar ao se tor de Patrimôn)e, tãe 
logo obserYe nãe estarem mais seRdo u\llizado; 

d) - dar baixa de Livre fie Registro de Patrimônio 
o material con siderado !sservivel à Associação, após ter 
dad.-> ..:onheciment& a Diretoria e Conselho Fiscal. 

Seçh IV 

Do Conselho Fisca l 

Arb. 51° - O <l:onselho Fiscal da Associa§ão Re
creativa Maracatu da Fa vela é fermade por um Relato r e 
dois Membro e tem come competê neia: 

a) - examinar cuidulosamente es lívros da Receita 
e despe1a da Associaçi o, Ealanretes; T rimestrais e anuais 
cia Diretilria, apre senta do ae Tesoureiro assim como o fiel 
emprego das verbas da entidade; 

b) - aprovar ou rege itar os Balancetes a que se re
fere a a línea anterior: 

c) - dar conhecimeJlta à DiJJetoria à e qualquer ato 
ou irregularidade que julgar prejudicial a Associação; 

d) - partiaipat· das reuniões da Diretoria e Assem
bléia Geral e discutir assuntos próprios dfU Conselho; 

e) - examinar o livr o de Registro do Patrimônio da 
entidade; 

f) - dá pr()ceder por escrit o sobre as 
sentadas pelo Tesoureiro e Balanços a nuais 
pela Diretoaia à Assembléia Geral; 

contas apre
apresentados 

g) - v isar, uma vez examinado e achados conforme, 
os papeis que se relacionem a Receita e despesa da A.R.M.F; 

h) - afastar tempora:: i~mente, quando comprovar 
haver irregulariddde ~o fixercí~io de seu cargo, qualq uer 
di reter que desvlat· em bPnefíci&s própri o ou de outrem, 
objeto ou importância per tenc'entes à A~sociação e con
vocar. dentro de 24 hora s, r euniões de Assembléia Gera I 
Extra ord inár ia para deliberar sobre o assunto. 

Art. U 0 - As reuniões do Conselho Fiscal serão 
convocadas por seu Relator todas as vezes q ue h0uver ne
cessiáade d e resolver assunto de sua competê ncia. 

Capítulg X 

Do Patrimônio 

Art. 53° - O PatrimôniG da Associação Maraca tu da 
Favela é constituído pelos ben s mÓ\'e is e imóveis que 
possua ou venha a posnair. 

Art. 54° - Todo o material cons iderado l nservive l à 
Associação p!iderar ser vendido a que m mais van ta:{em 
oferecer; desde que poderes julguem convinient e 

§ Único - os troféus e meda lhas ganhos pela 
Assodação em competições carnavalescas. são aons iden adas 
bens inalienáveis, não podenào se rem ob]etu de penhora . 
h ipot eca ou venda. 

(Continua no pr óximo número) 

Agro Comunitário Esporte Clube 
Fundado e m 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(centinuação do J:lúmero anterior ) 

A1·tº Z!l Q - O sócio não p&d erá alegar ignlólrâ ncia d e 
artigos e cláusulas de presente Estatuto. 

Art C? 21º - Não será (Onsiderado pessoa de família 
do ~ócio . ct fi lho &u dependente do sexo masculino, maior 
de dezessete (17) anos e seis (6) meses de idade. 

Ar t. 22~ - Somente t e rá ingressa como pessoa da 
família do só11io, as qlie forem inscritas no clube ..:om& tal 
e seja espo$a, mãe, irmã sol\elra , filha, nora, enteada, twgra 
ou que vivam sob a dependência moral e econômica do 
S.QÜil, 

Art. 23º QualqueF ato lie indisciplina, faaa de res-
peito, t entativa de desorfiem, ofensa a moral eu ação que 
venha ca usar problemas pa ra o clube, praticado por pessoa 
da família àe sól:lo, assumirá autorHaticamenle a responsa
bilidas e àe fa\ri o sóçio preprietári& de quem e infrator é 
de pendente. 

Art. 242 - Nenhum só~io poderá facilitar o ingresso 
na sede socia l, de EJ ualquer pessoa alheia ao quaà ro seclal , 
seja nos dias de programa,ão, jogos ou ciias comuns, sem 
que ~ seu convidade teaha em mães um eonYite de um 
des membras do Conselho Direter. 

Art. 25° - O só~lo propdotárie terá direito nas As
sembléias Gerai~ a tentes votos qv.asltos titulos possuir, po
dendo votar e ser votado. 

Art. ZGº - O n\lmerário proveniente dos títulos. será 
investiào na melhoria des bens patrimoniais e sua contabi
lização será feita &m conta cativa, a&m os saldos deposit a-
dos e m qualquer agencia bancária. · 

Art. 279 - Os adquerentu de títulos de só~io pro
prietá rio, somente pass11rãe a gozar de seus d ireitos sociais 
após a interligação do valor do título. 

!:i único - Depois de pagos os títulos, o sócio pro
prietário para continuar no gozo de todos os d ireitos sociais. 
fica rá obrigado a o pagament& Elas mensalictodes dir imidas 
pelo C&nselho Diretor e a provados pelo Con~elho Delibe
rativo. 

Art. 28° - O clube nlio ficará obr igado ao e nvio de 
programação aos seus a ssociados e quando h G>uver interes
se d.e um sóoio participar, deverá o m esmo procurar o 
membro do Conselho Dir&tor encarregado do setor. 

Art. 29º - O atraso no pagamente das mensalidades 
de manutenção, implicará em peràa dos direitos sociais. 

Art. 30° - Qua ndo o débit9 d• a ssocia do atiagir o 
valor da aquislc;ãe d o seu titu lo. considerar-se-á awiomati6:a
mente desligade do clube, Aão podendo o faltoso exigir e 
reclamar . 

Art. :il ~ - Quando li sócio pr0prietá rio estiver in
curso no Ar t. 30.0 o conselheiro encarregado da Tesouraria, 
levará o caso a r eunião de Ccanselhe Diretor partindo da! 
a s proviiiléncia s para e prosesso de eliminação do sócio, 
com um expedie nte endereçado a0 falteso, dado prazo para 
liquidação do seu débito. 

Art. 32° - O sócio proprietár io, q uand o em processo 
de e liminação, poderá transferir o seu título, de sde que 
seja m observados os d ispesiiivos esta tuários do Art. 5.0 e 
seus ite ns e indenizados todos os valore11 pendentes. 

Art. 33° - Não ficará isento do pagame nto da t axa, 
o sócio que adqui rir o titule do sócio e liminado 

Sessão IV 

Dos socios contribuintes e quadros de atletas 

Art. 3-l " Os sócios contri buintes d evidem-se nas 
se~u intes categorias: 

a) - Eeft!tivos 

b) Efetivos atletas 

c) - Juvenis 

d} J uvenis atletas 

e ) Infant is 

f) - Infantis atletas 

g) - Itineral'ltes 

§ único - As propostas para admissão de qualquer 
categoria, a lém das ex igências deste Estatuto, ficam sujeitas 
no ato da apresentação, a01 pagamento de uma taxa de ex
pediente, fixada pelo Conselho Diretor para o respectivo 
processamento. 

A r t. 35° - Os sócios Efetivos atletas , .Juvenis a tlet as. 
e Infantis atleta s, constitu irãe o quadro de a tlet as do 
Agro. 

§ únic~ - Os sócios titulados, prapriebários, efetivos 
atletas, juvenis atletas, infan tis atletas e pessoas da fa m!
lia dos sócios, poderão perteneer ao quaclro de a tletas, su
jeitas aos mesmes deveres previstos nes te Estatuto e no 
regulamento das atividades esport ivas. 

(centiRua n• próximo número) 


	

