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ATOS DO PODER EX&CUTIVO 
(N) nº 00~ de 12 de fevereiro de !974 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso das atnbuições que lhe conferP o 1tem li, do a rtigo 18, 
do Decreto-Lei nº 41 I , e 

c ... nsiderando: 

I 
I 
I 
I 

PODER JUDICIAR IO 
JUSTIÇA DOS TERRIT0Rl0S 

TERRlTORlO FEDERAL DO AMAPA 

J uízo de Direito da Comarca dE> Macapá 

- que é dever do Governo, incentiYar e 
o uso de Técnicas de Mec:an iza~ão Ag1 ícola. Cl' m 
aumentar a produtividade do SE>tor; 

o fim de 
aprimorar 

1

. 

- (JU(:" torna·Ge necessário modificar o atual Regula
mento da Patrulha Agrícola Mecanizada a fim de que sejam 

PORTARIA N." 05/74 

O Dr . Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porario dos Terntório Federais, com exerctc1o 
e jurisdição plena na Co:narca de Macapá, Ter
ritório Federal do Amapã, no uso de suas atri
bui<;ões legais, cumpridos os seus objetivos propostos, 

RESOLVE: 

Art. I 0 
- Torna sem efeito o Estatuto de Patrulha 

Agric<•la Mecanizada, apro\·ada em 26 de élbril de 1972 e 
publicado no Diário Oficial do Território nº 1.513, de 08 de 
maio do mesmo ano. 

Ar t. 2º - Aprovar o Regulamento do Serv iço de 
Mecanização Agrícola elaborado pela Comissão Técnica 
designada pela Portaria (P) n~ -171 í3-:>EAC. 

A rt .~º - F~ De.....J:eto entr4!ra em 1. igor na data de 
sua publrcação, r evogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Set~ntrião, em Macapá, 12 de fevereiro 
de 1974, 85.0 da República e 31.0 da Cr iac;iio do Território 
Fede ral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Dr. Abemor Coutinho 
Sec. de E.A.C. 

(E ) n.0 Oll5 de 12 de fevereiro de 1974 

Concede ao Ministério da Jus tiç:: , uma á rea de 
te rras devolutas da União, para a construção da sede da 
Divisão de Policia Federal. 

O Governador do Território Federal do Amnpá, no 
uso das atribui~;ões que lhe confere o item I!, do a rtigo 18, 
do Decreto-Le i n º 411, de 08 de janeiro de I9fi9 e, tendo 
em vista o que consta do Pr..>cesso n" 4813/73-GAB., 

DECRETA: 

Art. I " - Fica concedirlct ao Ministér io da Justiça 
na forma estabelecida pelo artigo 79 e seus paritgrafos do 
Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de Ul46, a área 
de terras descrita nest e Decr etü e localizada no Município 
de Macapá. 

Art. 2° - A área é destinada à corstruçiio da sede 
da Divisão de Polida F'ejeral e t em as seguintes indicações 
e limites: - Localiza-se na (,!uadra n.0 I cio Bairro Jesus 
de, Nazaré, faz frente (Oeste] para a Rua Hamilton Silva, 
li mitando-se à direita (Norle) cou1 te rras devolutas, a es
querdd (Sul) com a Avenida Ernest.ino Borges e fundos 
(I<: ti te) com tE'rras devolutas, medmdo 60 metros de frente 
por !00 ditos de fundos. 

s único - A área referida neste artigo, compreende 
terras devolutas e nãt:J tem ónus a gravfi-la. 

Art. 3.0 
- Es te Decreto ent1 ara em vigo t· na data de 

sua publicação, revogadas as dispos ições em contrário. 

Pal acio do SPtentrião, em 1\'acapá, de 12 fevereiro de 
1914. 85° da RPpúb!ica e 31 ~ da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governadur 

Dr. Abemor Cout!nho 
Scc. de E A.C. 

CONSIDERANDO: 

Que se aproxima o período das tradicionais fe stivida
des de carnaval; 

Que se nesse período mais necessário se torna es
clarecer a situação e o comportamento referente ao menor; 

Que ao estado incumbe estabelecer medidas de p rote
ção ao menor, suprindo ou complementando a ação de acom
panll:;Jmento e fiscaliza<,:ão de competência de pais ou res
ponsáveis; 

Que tradlck nalroente são adotadas providências es
peciais para o reinado de momo, 

RESOLVE: 

1° - Toda festividade carnavalesca ou pré-carnava
lesca deverá ser autorizada pelos órgãos próprios e comu
nicada a este Juizados, para efe ito de fiscalização e p er
manência de menort>s. 

2" - Os b:Jiles de carnanll serão distintos pa ra os 
diversos per íodos de idade, dt>vendo os clubes raa lizar bailes 
e fe stas sepa radamente pc:.r a menores «infantis juvenis» e 
adultos. 

32 - É proibida a rea lização de feslas para adultos 
e pat·a meno;·2s simutaneamente, no mesmo salão, seja qual 
for a separação no rec'n to, ressalvado o disposto no artigo 6° . 

4~ - Os bai!es infanlis, para crianças até 12 anos de 
' idade, strão real izados até ~ts 20 horas, e seus pa rticipantt>s 

deverão estat· acompanhadüs dos responsáveis, proibidos a 
estes tomarem p:utes nos divertimentos. 

5º - Os bailes juvenis, para jovens de 12 até 17 
anos de idade, deverão rea lizar-se até às 22 horas. 

6q - Os menores de 18 anos e ntaiores de 15 anos 
só poderão f reqüentar festas após às 22 horas quando acom
panhado de seus pais ou responsáveis idôneos. 

7° - É proibida a venda ou e:-ttrega de bebidas al
coólicas a menores de 18 anos. Os infrator es se rão atuados 
pela autoridade pol icia l competente, na formo da lei, o os 
menores serão conduzido a sede deste J uizado, par a entre
ga a ~eus pais ou responsáveis legais. 

8'~ - Os menores de idade infe rior a 10 anos não 
poderão part:<:ipar de escola de Samba. P ri!stitos, Cordões, 
Blocos e Ra11chos carnavalesca nas yias públicas. 

Excluem-se cta proibição os n1enores entre I I e 18 anos, 
desde que acompanhados de seus pais ou responsáveis, ou 
autorizados por este Juizo. 

9º - Serão a presentados a este juizo os menores de 
18 anos que estiverem usando fanta sia atentatórias a moral 
J>Ública e aos bons costumes. 

10º - No caso de in[rigência a qua lquer det ermina
ção desta portada, fica r'ão os infra tores sujeitos a multa, 
sem prejuízo da cassação da auto rização concedida aos res
ponsá\'eis pe!as festa~. além Je outras providêndas legais 
cabíveis. 

11 º - Revogam-se, disposições em contrá rio. 

Cumpra-se, Publique· se, pa ra ampla divulgação. 

M.ar.ap~t , 26 de janeiro de 1974. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Terr.poral'io, no exercício da jurisdição ]:llena. 
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~----------------~----------·--------------------~~~~--------------------------------------
As Rcpurtiçõe~Públi ~s 1:1 X p E D I E N T E J As fV•parti<;õe~ Pública~ 

Territoriais ueverAo rem t11.r -~-- ~ · _ clngir-~e·ã0 às a ~Ssini.ltltr~s 
o expediente dcstin11dn l. ,u. ...., a n>tais r eo(''· ».daR até 2:3 c e 
bl i~:a~·:io neste DIAtuo CFI- IMPRENSA OFICIAL tevereiro de cada ano 3 ú~ 
<'IAL diilrinmentP, até às • *,. •• .,. .. ,. iniciadas, em qualque1· t>pocu 
1ll'll1J !Joras. CXf'C'tO aos s-áha- DIRETOR Jlt• los órgão$ co:-n]H>kntes. 
rios quant!o de verãe fllzíl-lo 1 A fim dt> posllibililar <1 
ftt~ ils ll :iiO hrras. Carlos de Anch·acle /- \.11l l es r em E'SS'l dP vu lore:; llCOll iptl-

A!l r·cc:la,naç<io~ prl'tinl'n- • • • • •" • • n bados de esQ\arecimt>ut,,s 
tes à mat••t·ia retr• 1 .111 r os DIARTr OFICIAL quanto ê. !lUa hillif'açiio, ~oi.· 
•'lt"Oil <le erro' r ll (''i fes, l mpre~ SO nas Ü~.dna~ dll Jm prCnS.t. (Jfil!Íill CÍ I3f['08 USem (IS intcreS:'Uf..hlS 
cl everao ser formuladas por MACAPA - T. F. A.\JAI'A 1 prcrer~nciulrnnl~ \'heque ro u 
e:;erilo . à Scçi'to d.c f{eclaç·io, • ~ • • • • "• I vale postal. 
das 9 às 1:l:JO horns. uo má- AS S INA TU R AS I Os supll·meotc.s às edi-
ximo até i2 h o r a R :.ll>t.S e Anual . Cr$ 25 ,0') <;õ•·s do& órgl.ofl oficiais (Ó 
satJn CiflR ór~rros ch~iuis. Semestral. 12,f 0 I sn rorne<:erill• aos assinantt!& 

Os rrigina1s den>rill) ser · qut• as Rolic lliiH'm no a tu dà 
ri8ti!ograt:Ú!0~ c auteilticarlns, T1 mestral 6,'_:) a~·sinatura. 
res~nln1das, por quem de di - T\úmero avulso. « 0,:30 e tUJJI'IOOfol'iO pliblíco Ie-
··~tto ":l~uras e t:meJHla~. "' .... • .. " "• dc• ral, te rá um dl'sconlo ''\l 

<<BR! SÍLIA - :r::ste Diário Oficittl é encontrado r;-o a Ieitu- " ,-.,xcetundaf' ao, para o ex-J H•1' 0. Pa ra f!llt' l' jus a .-~\"' 
t I ra no Salão Nal'itnnl e Intern·.rintJal da Im;:>n .~sa, da t 
er or, que H'rl\t) s c m p r c C 0 '"R l'RFSS I . H dt•~con to, dPVC·I·a pro ,·ar es.a 

anua i;, t 'l as:-inaturas pud r· 1 _!~,1~ · '· .m~rn~ lia .mpe,nal . ote! _ t:t odiçi\o D<J ato da a~ ;,illa tu nt 
f'e- iio tomar, em qualquer I Pnro ~~CJill~r ao~ a~E l llB'1 · J A fu.n t:l' e\ ttar sC'ltH,'Il.O 1 , 
épt•ca. por ~:oei· meH's on t<m tes a vt•nltcaçao ~lo prazo de de Ci.nttnuJdace n o rccei.JJ- O custo r!~ C'aoa I'Xt?mplll.r 
:uw. 'aliclodc de suas &ssinaturas, , mento dos jonuis. •' e v o m jntra~ad o elo!! urgfim; 1'11· 

:m p:t:le ~upt rin1' do C'ndere- o:' a!':;ionnl<!s pruvic t•nciar a I ciai~ será, 111: \'t?IJt!a I!\ P!E·l 
AP. a~sinutura s Yencldas ço 'i10 i mpreS 'l<~ 0 n.Ln"ro resp<: tiva n 'H•Va~·u• com :. <:resdda de L r$ U,lli Rt' da 

on~cr:1tl Sl'i' euspt u~as 151.' 11• I do taliio •.lt. rC'!!i'-'Tról mê:; e anh!<·c·dôllcia I•Jlllllll h de tr:u-
1 

r:a•sn:o a~o. c t'c CrS ~'.LO 
av1so prt nu. o ano E>m que Ji1.dar 1. li.! t:.!OJ d;:·.r. por ano OttcoJTJt.lo. 

Escob de Samba Unidos do Amapá 

C::;pítulo I 

Da Escola c seus fins 

Art. 1 - A Escola d•· Samba Unidos do Am auá, fun
dada em 10 dP outnbro de !97:2, cr•m fc~ro e S.:!dc nesta ci
dadC', l'itn em Vila Am"'zon s - l\I3c3rn - T. F. do Ama
pá, é con~w 1íd~1 de r Llmer • !li nit;.<1c di.' !"(,citJs de ambos 
os sexos, sem distinç[,o de . o;, n'll:Í ''n<Jl:r..la(!<= ou religião. 

.1\rt. 2 - A Escola àa Salilba tem por fim: 
a) promover reuniõt:s e Ííc•sli\ iclajes e:~ tre st>us asso

ciados; 
b) cuidar da elevação do n·\·eJ cultural dos seus as

sociados; 
cl manter int,..rc;imbio sociéJ e cultural com as Agre

minções congC'ncres; 
d) festejar o di:1 10 cic o~:t.ubro, chta ela fundaç-ão d::~ 

Escoln. 

C&r-ítu;o li 

DJ Admigs7 o dos ,\s~oc:·1jos 

Art. 3 - A a ·imlssão d os assoc i ::~dos obedct:e rá as 
scguin!l:s con:.liçlies: 

a) .!'r proposto p)r ~óci o qu:tcs; 
!..>) estar no gozo d<' seus dircitvs soci<Jis; 
c; t. r no mir.imo l<l ano~; 
dJ os menores de lô anos só porlrrão ser odmitidos 

com autorizo:;ão dos re:>pon<l\·eis. 

r\rt. -t - A proposta de\·erá conter nome, filiação, 
data do nascimento, est<1dc ci\·i! , n ··ci0 •alidllde, profissão c 
loci.l dt! trabalho, podendo n Dirct ' rin exigir documentos 
co:nprovnlôrios quanto a i d::~de . 

C'npítulo III 

Da Classificaçf~o dos i\sr.0ciados 

Art. 5 - Os associados da E~cola serão classificados 
em 3 <:ote.gorias: 

al F,.~ndador - Os que íi;;ur:n·am na d:.Jta de Funda
<;ao da Escola. 

b) Contribuintes - Os q• .. e contribuem 1nensalmcnte. 
c) Benemérito Os que tenl.nm p r .:stado relevantes 

een•iços à Escola. 

Capítulo IV 

Dos Deveres c Dire itos dos Associados 

"\ rt. ü - Todo o n~sociado se olJriga a : 

n) pa :r r.o alo da a·Jmi•são C'rS 3.00 de tnxa c mais 
Cd lU.UU de primeiro mcns<~lidadc: 

b) efc~uar os pogamcntos até o dia 05 ele cada mfs 
r) cumrrir c ·,1zer cumprir o presente estatuto e os 

regimentos que (<•r·m apro\'ados; 
d) acalJr os ; JS da Diretoria e das 1\ssemb!éias: 
e) - p;..rticip: ' por escrito a mudança ele residência. 

emprego e rstadu '- ,• i!; 

f) comp .. rcctor u todas as 1\s~embléi<.s Gerai~ ; 

g) porta-se tt.im digu1dade nas r t uniões e (estas 
sociais; 

I-.) rcrpt rrer o que se julgr~r com direito de acordl) 
c0m o Estatuto; 

i! ser t!~t:olhic'o para qualquer cargo da Diretorln, 
quando m::Jiur di.! 21 anos. 

§ únko - A Diretor ia caber.í a solução de it eos não 
pre;•istos é c i ma. 

Art. 7 - Todo o associ3do não incurso nas sançüc.:; 
con;ta;Jtes d J c:1p:t !lo V des e Esta tuto, tem dire ito a: 

a) To•11rr par e em todas HS .\ssembléias Gerais, bPm 
t:oJno vot~r e ser 1.otado, r espeitados as disposições do 
cup1:ulo V; 

b) fr<.qCeutar a sede soci'l l tomando pa1·te em tod<~3 
as fesli\ idatte~; 

cJ rcql ... n r ú Dir<>tcria uma ;l.ssembléia Geral ex
t raordÍf,r ria, c,lclnn :do o fim d1 mesma. no mír.imo c!~ 
72 lwros d'' ante "dencio, d~vendo e!>tc requerimento 
cont (> •. no mínimo < ' a~,:;iua.uras de sócios em pleno gozo 
de s~u~ dir\";t.:Js sr.< uis: 

Cl) rc-':'lamar à ) ireturi:J, quar.do se jul~or prejudh:arlos 
em sel's àin.•i:o~; 

c:) !)c<lír seu .lesligamento pro\ i>óric ou definiti\·o 
da Escola po.- t.~cri. o. 

C<Jpitulo V 

Das Pea[!JiJades 

i\ rt. G p,, .·'ri:.o ser impostas <tS penalidades Lle 
suspensão e ('!i1.1in ... ,ão. 

Art 9 -- 1nc• rrerú em pena de suspc·nsiio dos direi
tos sc.cia i-; por B. l ~ 30 ou 60 dias. confo"tnl' a gravidade 
de falta, a juizo da Direto ria todo o asscciado que: 

a) p:>rta-!'<' cl " modo lncom·eniente n:1s As:-embl.:>ias, 
festas t•u qu:,Jquer eu r ião no r ecinto social: 

b) desconsidera r qualquer Diretor no exercício de suCls 
funções. 

Ar t. lU - ;\ 'Jena de suspensão apli~ada no associa-
do, não o isenta do pagamento d::~s mensalidodes. 

Art. I I - Se:iio elim inados os que: 

a) forem admitidos por fa lsas informações; 
b) éxtravinrerr quantias ou qunlqucr valor pcrtellcc;n

t es 110 patrimônio ci ., l::3cola, sendo obrigado a restit ui r por 
meius p:~cífice~ ou }' Jiciários; 

c:) at:ras:~r mai· de cinco meses o paga;T•cnlo das men
satidndes sem m0ti\·~ jus tificado; 
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--------------------------------------------------------------------------
§ 1 - O nssociado <'liminado por f al la do pagamento 

poderá s~r reaclmi lido median te o pagamento dos atrasados. 
§ 2 - Ser;\ destituído do cargo de Di rt!tor por aban

dono, tod0 aquele que faltliir a mais de 3 reuniões sem 
motivo ju! tificado. 

Capítulo VI 

Das Condiç-ões Parn Ser Votado 

Art. 12 - Serão condil;ôes ess~nci.Jis para exercer 
Qlléll:jLõ i:'r C3rgo na Diretoria as s~guintes: 

a) t e r o associ:~do mai3 de 6 meses de in~cri~·ão no 
Qü::Jjro social da Es<:ola e estando devtda!Tiente quitado; 

b) ser maior de 21 ;:mos; 
cl est1r em gozo dt! seus d 'reftos sociais. 
Art. 13 -- Não pode m ser c;,nd id atos os q ue: 
a) cs que furem empte·gados da 8scola; 
b) os que ti\\'rem m á conduta devidamente compro-

vada; 

c) os q ue h:Jj'lm lesado o pat rimônio de qualquer 
associado ou empresa. 

Capítulo VII 

Do R"gistro do Cundidato a Cargo Eleti\·o 

,\ rt. 14 - O registro do cand:Jato ~ •t·ú efetuado na 
Escola po~· melo de chnpa e"tr t>gll" 11::1 Sec•et<lria em duas 
v ias medinnte re.:ibo assinado no mir imo ]:o r 30 a .:;soc:a
dos em pleno gt•zr, s e seus aireitvs; 

a) as clDD::l~ depois de vis::J1a< pelo Presid<"nte da 
Escola serão a fix adas na sede social pa-a conhecimento 
dos a ssoc'actos; 

b) ::1 eleição da Diret oria será feita por escr uUnio 
secreto. 

Art. 15 - O t·egis tro a que se refe re o art. 14, será 
r equerido a Escola pelo cannidato que ancabeça r a chapa. 

§ único - Cada candidato, pod~rá ser reeleito pa ra 
o mesmo ca rgo apenas mais uma elei<;ão, com mandato 
total d~ 4 anos. 

Capítulo VIII 

Da Administração 

P.rt. 16 - A Escola será administrada p 'lr uma Di-
retoria composta de: 

Presidet=~t e 

Vice-President e 
1 Y Secretário 
Iº Te~oureiro 
Di rctor-Socia 1 
Conselho l<'is<'al 
Diretor-Geral 
Membros estes eleit os pela Assembléia Gera l, sendo 

os demais cargos abaixo re lacionados indicados pelo 
Presidente: 

2º Secretti rio 
:!.0 Tt'SOltrei ro 
Dil·,'t or d e P'atrimênio 
Dirt>tor de IIarmoni :.~ 

Dir etor de B·neria 
Hela<,:üt:s PúlJiicas f:: Divulg<l,·ão 
Representante 
Departamento F<>minino 

Capítulo IX 

Competência da Din•lot·i:'l 

1\ rt. 17 - A Diretoria compete: 
a l pt omo\'er por todos os mdo~ e modos a o seus al

cance o engra:1decimeuto d a Escola; 
b) contratar, nomear e <.drnitir os ern pregados da Es

cola arbitrando-lhes os respectivos vencimentos; 
c) aplicar pen:al idades estabelecidas neste estatut o; 
d) reunir-se em sessão ordi~ár1:1 uma vez por mês e 

extraordinár ia sempre que se tornar nacessá rio, lavrando-se 
ci1:s mesm as as respect ivas atas, ern que constarão as ocor
I·ências dignc.s de rt!gis tro; 

el só le rão d ireito a voto Diretor; 
f i expor mensalmente em luga r visível aos associados 

a demonst ração de receita e despesas e envia r no fim do 
mandato o bala ncete ge ral ao Conselho-Fiscal: 

g) pre~tar ao Cúnselho-Fiscal as infvrmações que esta 
j 11 lga r nece~sbrias. 

Art. 18 - Em c;;~so de \·aga ocorrida no ca rgo de 
Presidentt, a Diretoria de\·e ra com·ocar no prazo de oito 

dias a Assemhlé- i1 Geral, para preE>nchimE'nto do cargo em 
apreço. salvo fa ltando m enos de l:lm rn ê l.l par a té rmino do 
mandato. 

Art. 19 - A denominação de Dire tor não o terna In
ferior a qua lquer outro. 

Capítulo X 

Das Distribuições dos Dir(.' t c res 

Art. 20 - Compete ao Prcsidentt>: 
a1 super intede r corno chefe da aàministração e prin

cipnl responsável, todos oJ ramos de atividades da Escola; 
b ) convocar e pres idir as sessões de Diretoria; 
c) assinar a atas, l' '.!b ricnr t odos os livros da Escola, 

revisar contas pag<lr , de~pachnr os papl.is da Diretoria e 
a ss inar t odos os d iplomas junte. m ente com o 1 º Secretário; 

d) representar ou mandar represent a r a Escola, em 
todas as sonal iC:ades, convitPs e d iversões: 

e ) assinar j untam ente com o p rimel ro tesour eiro pa
r a recPbimenlo de qualquer quantia depos itada e perten
cente a escola; 

f) reprere~ tar a Escola em Juízo ou fora dele, r-aden
do d elegar poderes. 

Al't. 21 - Compete ao Vice-Presidente: 
Subst ituir o president e e m todos os impedimentos d o 

mesmo. 
Art. 22 - Compete ao Iº Secretario: 
a) Substi tuir o Vice-Presidente em suas fa ltas ou im-

pediment..,s; 
bJ te1· sob sua t od o o a rqul;;o social; 
c) redigir e ler todas as atas das reuniões de Dit·e t oria 
d) fazer em nome do pr esidente, as convocações da 

Diret oria e àas Assembléia Ger[,i;,; 
c) secretaria r as Assembléias Gerais. 
1\ri. 23 C:ompete ao 2° Secretário: 
1\ uxilia r o I º Secretário. 
Art. 24 - Compete ao I 0 Tesoureiro: 
a) assinar os recibos da s m ensalid ades. a ssim como 

receber. 
b) arrecadar toda a r e.:eita e dona tivos, pagar despe

sas depois d e visadas pelo presidente : 
c) escriturar com a maior c la reza o livro caixa auxiliar; 
d) r rsponsabilizar-se por lodo E> dinheiro, assim como 

todos os haveres da Escola; 
e) apresentar a Dir&toria balancete mensal; 
f) não ter em seu poder importância supe rior a C r$ ... 

1.000,00, devendo o excedente ser depos itado em conta cor
rente, em esta belecimento bancArio de r econhecida idonei
dade; 

g ) requisitar ao 2'1 Tt'sourei ro sua colaboração para a 
boa ordem e pronta execução de todos os sen iços da Te
souraria; 

h) ass ina r juntamente com o Presidente, <'heques para 
p::~gam entos e responsabilidade da E~col a. 

Art. 25 - Cúmpete ao 2.0 T<!soureiJ o: 
Aux ilinr o 1º Teseurciro e substituí-lo em seus lmpe

dimentús. 
1\rt. 26 - Compete ao Dire tor de Património: 
a ) inventariar em l ivro apropriado, todos os bens 

móveis e llnóveis a SC'U cargo: 
b) zelar pela boa cot'ser\'açiio d e todos os móveis e 

ut ens ílios d a Escola, bem corno pro\'idencia r o asseio da 
sede socinl; 

c ) e>ncarre1p r-se da aquisiçil o e venda de qualque t· 
m óvel ou utensílios da T!:scola, de\"idamenle autorizado pela 
Diretoria. 

Art. 27 - Compete <l O Diretor··Social: 
a) organizar e dirigi r festas, bailes e r e uniões de ca

ráter soda!, pre\'iamente aprovadas pela Diretoria; 
bl designar de acordo com a Di retoria as comissões 

para as grandes f~stividades da E scola; 
c ) ~uperintender todas as festi\ idades e atividades 

sociais mantidas pela Escola, pro\·idenciando sebre o que 
se fizer neeessário e submetera aprovação da Dire toria logo 
em sua I ~ reun ião, qualquer rned1da que hOU\'er tomado. 

Art. 28 - Compete ao Diretor-Geral: 
a) organizar e d irigir ensaios, passeatas internas e 

externas com a pa1 ticipac:ào da Escola em Geral: 
b) tomar ~ellberação ad-reíerendurn da Dirl:! tOria nos 

en saios e pes:;t:atas em geral; 
c) c rient '1r os Di1·etores de Ha rmonias e Ba teria nos 

ensaios e passeatas em Geral; 



5 e 6a.-feiras, H / 15 de fevereiro de 1974 

d} participar da co1~1i~ s.iio de carnaval; 
e) ter livre acesso em qualqu er setor da Escola, para 

a~sunto reterente ao seu cargo. 

Capit ulo XI 

Do C0nselho Fiscal 

Art. 29 - O Conselho Fiscal é composto de 5 
membros eleit os pela Assembléia Geral por dois anos. 

§ único - O Conselho Fiscal em sua primeir a r eu-
nião designará u m de seus membros para Presidente. 

Art. 30 - Compet e ao Conselho Fiscal: 
a) f iscalizar atentamente os atos da te sourar ia; 
b) conferi r mensalmfln te lWm a devida brevidade o 

balancete da tesouraria, que lhe será enviado pela Direto ria 
da Escc.la, devolvendo com o seu vis to se achar certo, no 
p razo de 5 dias; 

c) examinar os l ivros da tesouraria, documentos de 
r eceit as e depósitos bancários da Escola. 

Capitulo XII 

Da Asst·mbléia Geral 

Art. 31 - A Assembléia Geral e co nstiuída de sócios 
quites e !'eun ir- se-á na segunda quinzena de ll bril, tenilo 
por exclusivo f im eleições da Diretoria. Cada ma ndato, se
r á de dois anos. 

Art. 32 - A convocacão da Ass@mbléia Geral será 
feita pelo Presidente da Es~ola, fixan do-a em lugar visível 
na sede social, sendo a primeira convocação só realizada 
com a metade dos sócias, em ple no gozo de seus di reitos 
sociais, a segunda com qua lquer número. 

Art. 33 - A primeira convocação será feita p ara 
iniciar -se às 21 horas e a segunda às 21:30 horas, com qual
quer número de sócios. 

Art . 34 - As reu niões das Assembléi'ls serão aber
tas pelo P r esident e da Escc,la, que pedir á que seja indica
da um associado pa ra presidir os trabalhos. 

Art. 35 - A mesa S( rá constituída por um Presiden
te, do!:; escrutinadore s e Secretário da Escola. 

Art. 36 - A apurRç<.io dos votos será feita pela 
mesma Assembléia que derois de concluída será regist rada 
no livro de atas assinada por todos os membr os da mesa. 

Art. 37 - Não serão apurados os votos com nome 
ir o.:ados, ilegíveis a ss im como as chapas que est iverem em 
desacordo com o art. 14. 

§ único - A posse da Diretoria, dar-se-á até o dia 
OI de maio. 

Cap ítulo Xll l 

Di sposições Gerais 

Art . 38 - A Bandeira da Escola, contará com as se
guintes cores, verm elho e branco. 

Art. 39 - A Diretoria fica autorizada a resolver os 
caso s omissos do p resente· Estatu to. 

Art. 40 - f: expressameute p roi bida toda a qualquer 
discussão política e religiosa na sede so<:ia l. 

Art. 41 - T odos os cargos eletivos serão exercidos 
sem ve ncim ent os ou gratificação pecuniárias. 

A rt. 42 - A dissolução e liquidaçã o da Escola só 
poderá ser resolvida em Assembléia Geral extraordiná r ia, 
convocada para esse flm, tomando parte 2/3 do quadro 
social. 

Ar t. 43 - O presen te esta t uto não poderá ser mo
dificado pelo prazo de dois a nos :1 cc•ntar de sua aprovação, 
revoga ndo-se as d isposições em contrár io. 

Macapá - T erritório Federal do Amapá 

Max Darlindo da Silva 
Pr l.'sidente 
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Reconheço a assinat ura supra de Max Dar lindo da 
Silva e dou fé. 

Macapá, 7 de 02 de 1974. 

Em test!. ~,.T.A. da verdade. 

F rancisco Torquato de Araújo 
E~crevente J UJ·amenlado 
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Agro Comunitário Esporte Clube 

Fundado e m 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 
(continuação do número anterior) 

Art. 79º Além dos direito• mencionados ne ste Es-
tatuto, assiste ao S•)cio: 

a) - u sar os distintivos do clube; 
b) - t omar r.ar•te nas Assembléias Gerais, Ordinárias 

e Extrao rdinárias, l.Jropor, discutir e votar os assuntos ne las 
ventilados; 

c) - pedir p ' t' escrito, licença com dispensa de pa
gamento d a mensa • idade, quando se ausent ar desta Vila ou 
cidade de Macapá. cessando automaticamente a mesma, 
quando retornar; 

d) - manife:1tar-se perante o Conselho Di-
retor, sobre as pro posta de admi~são de sócios, responsabi
liza ndo-se pelas inf ·:. rmações pr estadas e demais considera
ções prevista s nesti· Est atuto; 

e) - pedir lic,.nça ao Conselho Diretor para ~romover 
festas ou realizar c )memorac;-ões no clube, fica ndo todas as 
de~ pesas, responsat ilidades e conseqüencia por conta do 
solicitante; 

f 1 - p ropor ~\ admissão de -~ócios; 
g) - pedir Ji ,;ença quando for convocado põra o Ser

v iço Mil itar. 

Sessão VIII 

P 0r deveres dos sócios. 

Art. BUº - Constituem obrigações dos sócios: 

a) - contr ibl!ir para que o AGRO r ealize a sua f ina
li dade de promover a Educação física, moral, cultural, cívi
ca e r eligiosa de Sl' .ts sócios; 

b) - portar-.:~ com r espeito e corr eção, sempre que 
estiver em causa a yua condiçõe s de associadc; 

c) - dirigi r - ~·~ em termo respeitosos aos membrc.s 
do Conselho Dire tO!, direto1 es e mb-diretores e porta-s~ 
convenientemente n t· recinto da sede e dependência do AGilO. 

d) - evita r, len lro do clube q ualquer manifestação 
de carater politico, :acia l e de naciona lidade; 

e) - cumprit se estatutos, regulamentos, regiment o3 
e de liberações, dos poderes competentes; 

f) - adqui rir car ;ão ele associado para compravação 
de sua qualidade d·· sócio; 

g} - comunicar a secretaria do clube, por e~ c rl to as 
alteraçõe8 de endereço, profissão, estado civi l e outro que 
afeta m a~ decla raçêes exigidas para admissão e permanência 
no quadro socia l; 

h) - sa1 is fazer, adiantamento, o psgamento da s contri
buições estatutárias pala forma por· q ue se obrigou dentre 
dos primei ro~ dez (1 0) dia s do mês, trimestre ou s imestr e 
ou a nual e q uit ar-se d entr o de trinta ( 30) dias, do d~bito 
de qua lquer natureza; 

i) - inde:.izar o AGRO de qualquer prejuízv material 
que lhe venh :~ caus:n·; 

j) - cumprir e respei tar as decisões emanados dos 
poderes do clube; 

kl - fi·curá ir-·1ped ido de exercer cargos de decisão ou 
competir outro clu be, o sócio que pertença ao Conselho 
Deliberati\·o cu Dire~or do 1\GHO; 

I) - soment e poderá competir por outro clube, se o 
Conselho Diretor I'Xcepclonalmente permitir, o sócio que 
perte nça a qualque:· classe dos sócios dos quadro do AGRO; 

m) - Os Gr;,nde-benemé:rito, Benemérito e Benemé
rito-atleta, não pod •. rà o competir por q ualquer outro clube 
filiado as entidades a que o AGRO pertença , nem pre~tar
lhe ~>erviço s técnic< ~: e administrativos dentro da cidade de 
Macapil sob pena d ,! terem seus títulos cancelados. 

Arb. 81 º - r; enhum associado de qualquer das cate
gor ias do clubP, deverá nt'gar a apresentação do cartão de 
de indentidade do clube quando for solicitado por qualquer 
membro do Conselho Diretor e na falta do d ocument o, o 
recibo do mês quardo: 

a) - quize r 1 !r ingresso na sede e dependêcia do 
AGRO, nas reuniõe ~; por ele promovida;;; 

b) - soli ~ itado por membro dos Conselhos. Diretores, 
Sub-diretores sóci o~ e f uncionár ios do AGJ\0 nos exercí
cios de funções regulamentares ou a tr ibuída s 

Art. 82° - A r equerimento do Interessado e se fo 
rem julgados procedentes os motivos expost o, o Conselho 
Diretor em canHer excepcional, poderá eximir o sóc io da 
responsabilidade decorrente de aplicação das disposições 
estatutari;:,s ou transigi r com ele em ,-e lação a compromisos 
contraídos ao do A(!RO. 

(co:1tinua no p róximo número ) 


	

