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ATOS DO PODER EXKCUTIVO 
(E} n º 006 de 13 de fevereiro de 1974 

Concede a Empresa Brasileira de Correioi e Te
légrafos, uma área de terras devclutas da União. 

O Govet nador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o iterr. II, do artigo 18, 
d o Decreto-Lei nº 411, d~ 08 de jeneiro àe 1969, e na con
formidadê do Parágrafo único, do artigo 203, do OQcreto
Lei n° 9.760, de 05 de setembro de 191 6. 

DECRETA: 

Art. 1 q Fica conreditla a Emp1:·•sa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, órgiiu filiado ao Mi JistéJ'i'J das Co
municações. na forma estabelecjja p<!lo 3rtigo 79 e seus 
parágrafos, do Decreto-Lei nP 9. 7.30, de 05 de setembro de 
1.946, a área de terras descrita neste Decreto e lc\!alizada 
no Municlpio de Macapá. 

Art. 2° - A área atu:J.lmente ocupad:l com a Agência 
P osta l Telegra [i c a de Ma capá e tem as seguintes indicações 
e limit2s: Localiza-se na quadra 23 do bairro Central, me
dindo 23 metros de frente pot· 40 dito~ de fundos; faz fren
te (Norte) para a Aver.ida Cel. Coriolano J Jcá; limitando-se 
a direita <Leste) com o lote nº 6 ocupada r.:orn prédio do 
G.T.F.A.; a esquerda (Oeste) com o lote n.0 15 perter:cente 
ao G.T.F.A. e pelo3 fundos o<.om os lotes nºs 9 e 12 ocupa
dos por partícula! es. 

§ ún ico - A át·ea referida neste artigo, compreende 
terras da União e não tem ônus a agravá-la. 

Ar t. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições en contrário. 

Palcicio do Setentrlão, em Ma<'apá, 13 de fevere iro 
de 1974, 85°. da R f: pública e 3L0 da Cria~;ão d!.J Tenitó!'lo 
Federétl do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Gevernador 

Dr. Abemo1· Coutinho 
Sec. de E.A.C. 

Ala de Fundação da Associação de Crédito e Assis
t ência Rural do Território Federal do Amapá. Aos cinco (5) 
dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e se
te nta e quatro ( 19i4), no Pal&cio do Goverao, E>m Maca pá, 
sob a Presidê ncia do Exmo. Sr. Governador do Território 
do Amapá, Capitão de Mur-e-Guen a Jc8 é Lisboa Freire, 
reuniram-se o Dr. Walter da Silva Pacheco, Chefe da As
soria Técnica do Governo do Território I•'ederal do Amapá; 
Engº Agrº Joaquim Matias da Rocha. Representante da Se
cretaria de Economia, Agricu lt ura e Colonizaçãv; Engº Agrº 
Severino de Melo Araújo, Representante da Associnção 
Brasileira de Crédito e Assistência Rur&l (A BC' AR); EngP 
Agrº Jorge Nova da Costa, Represent;,nte do Ministério do In
terior; Eng2 Agr2 Agostinhc LRma1·ão de C<Jstro Ribeiro Re
presentante do :'.1inis tériú da Agricultura; Sr. Fernando Antô
nio Valente Pinheiro. Representante ào In;;tituto Nacional 
de Coloniza ção e Refcrma Agrária ( INCRA '; Eng0 Agr ll Her
<.:tlio Vatt!r Farias, Representante do Campus Avançado do 
Amapá da Univers idade ~'ederal Rural do Hio de Janeiro 
lU FRRJ); Dr. Raimundo Hodrigues da Cost:l, Representante 
da Superintendência das Campanhas de Saúae Pública 
(SUCAM); Dom José Maritano, Bispo Prelado, Represen
tante da P;·~:lazia de Marapá; Dr. Raimundo da Cost a Cres
po, Representante do Banco do Brasil. SfA; Dr. Raimundo 
Ursulino de Amorlm, Representante ào Banco da Amazônia, 

S/ A; Dr. Rubens Queiroz. Representante do Banco Brasi
leiro de Descontos, S/ A (BRADESCO); e Sr. Antônio Para
guassu Castilo Monteiro, Representante do Instituto Regio
na l de Desenvolvimento do Amapá (IRDA), resolveram 
fundar, como de fato fundaram , a Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Território Federal do Amapá (ACAR
Amapá), que passa a se regf'l' pelo seguinte Esbtuto: -
«Estatuto da Associação de Crédi to e Assistência Rural do 
Território Federal do Amapá (ACAR-Amapá) - Capítulo 
I - Denominação, Sede, Objetivos e Prazo de duração. 
Art. Iº - A Associação de Crédi to e Assistência Rural do 
Territór io Federal do Amapá - ACAR-Amapá. fundada em 
cjnco (5) de fevere iro de 1974, é uma sociedade civil, sem 
finH lucralivos. com sede e foro na cidade de Macapá, 
cabendo-lhe promover a execução da Extensão Rura l no 
Território Federal do Amapá. Parágrafo único - É vedado 
à ACAR-Amapá, exercitar qualquer for ma de proselitismo 
rel igioso e político partidário. Art. 2º - A ACAR-Amapá 
integra o Sistema Brasileiro de E:-:tensão Rural, o qual é 
r epresentado, superintendido, coordenado e controlado pela 
Associação Bra~ileira d e Crédito e Assistência Rural (ABCAR). 
Art. 3q - A finalidade essencial da ACAR-Ama pá é con-
tribuir para a aceleração do desenvolvimento econômico e 
social do meio rural do Território Federal do Amapá, me
diante o pla,ejamento e a execução das atividades de ex
tensão e créd ito rural educ~ tivo no Território. Art. 4º - No 
cumprimento de sua finalidade essencial, tal como definida 
no Art. 3º deste Estatuto, a estratégia de ação da 
ACA R-Amapá basear-se-á na filosofia, princípios e métodos 
da Extensão Rura l, conjugada ao Crédito Rural, e obedecerá 
as seguintes di re trizes: - I - integração à política estabe
lecida pelos Governos cio Território e Federa l para o desen
volvimento du meio rural; li - integração com as ações de 
outros órgãos e entidades que di reta ou indiretamente 
atuem sobre o meio rural; III - acele ração de macro-mu-
dnnças e transformações estrutu rais nos processos econômi
CI)S, sociais, tec~10lóglcos e cultlirais do meio rural; e 
IV - valorização do homem, con!<iderando como agente e 
beneficiário do procttsso de desenvolvimento global. me
diante ações de motiv1ção, envol vimento estímulo e mo
b ilização de pessoas e org:mizações no sentido do desen
volvimento econômico e social do melo rural do Ten ltório 
Federal do Amapá. Art. 5° - Compete à ACAR- Amapá, 
fundamentalm ente: I - encaminhar mediante a ção ordenada 
e contín11a, soluções para problemas econômicos, sociais, 
t ecnológicos e culturais do meio rural , no â mbito da Ex
ttonção e do Crédito Rural; II - integrar suas ações com 
as de outros órgãos e entidades no desenvolvimento do 
meio rural; III - li)arlicipar da exeoução da política de 
crédito rur<> l, estabelecida pelo Governo Federal; IV - mo
b'l izar recursos fmanceirus. humanos téenicos e materiais 
necessários ao desenvolvimento de suas ativida-
des: V - controlar a p 1 i cação dos recursos 
recebidos e proceder a comprovação das despesas rea liza
das; VI - encaminhar aos órgãos governamentais compe
tentes do Território e à ABCAR, como subsidio à formu
lação da política para o Setor Rural, relatórios de estudos, 
pesqui~as e avalia<;ões relacionados com o trabalho de Ex
tensão Rural no Território; VII - executar, no âmbito de 
sua ação, à política de capacitação e ap erfeiçoamento de 
pessoal estabelecida para o sistema Brasile'r.> de Extensão 
Rural; VIII - colaborar para a contínua e crescente inte-
gração dos componentes do Sistema Brasileiro de Extensão 
Rura l, obsuvando, na sua atuação. as bases e diretr izes 
estabelecidas para este Sistema; IX - participar, em cará
tE>r permanente, da realização dos estudos sobre a filosofia, 
metodologia e sistemática do trabalho de Extensão Rural; 
X - promover, isoladamente ou em conjugação com outros 
órgãos e entidades, a avaliação dos result~dos dos esforços 
para o desenvolvimento do meio rural , do Terr itório; XI -
divulgar seus objetivos e realizaç·õe~ . Art. 6., - A ACAR-
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1\IACA PA - T. F. AMAPA 
<lfi<:ial 

I As Repartições Públicas 
c!ngir-se-ão àD usina•uras 
anuais reoO\'fid:.ts até 23 df' 
levereiro de cada ano ~ élll 
inici!idas , em qualquer tspoc-.t 
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' vale postal. 
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Os originais deverão ~er 
rta tii ograf11des c autenticad Js, 
ressa lvadas, por quem de ,JJ
' "Ho ~asu ra s e o mcuda~. 

« u 1
1 ü fun cioná l'i ll r·liblico r~-

-~-· uw•w d 1 , " l «BR 'S!LI E o·. . o . é .. . C' fli • tera um uCt.COn u IH! 
üXCetuadas as para o E'X· ' - _A - .slr Jano fl~ial . encontrado pa: ~ leitu- ' lO~tO· Para fazer jus a ê!llt 

ter lor, quo Eeriio G e m p r e r a no Sa lao Nacw~al e Intema~JOn !t l d~ Imprd.sa. da I dt!sconto, deverá p.-ovar estJ 
e.nuaia as assinaturas pvd.' r- -- COOP.ER PRF.SS, no «Braf<: lla Impe~I~ I _!lotei· .__ ctsodiçilo no alo da !Uit>iontut·:·. 
se-ão t u mar em qualquer Para faeilí tnr aos assinan -I A fi ru de evitar :solução 
épeca, p~r seis rueseil ou um I tu a veriiicação do prazo de de contiuuidac:e no recebi- O «usto cle catla ext:>I:Jphsr 
a11o. validtHle de suas aar.ina turas, l\lento dos jornnis, tj e v em at!'ae.a do .1u!> órgão:; .,f

All nssloattl ra e vencidas 
!><~derão ser auspenlias &l'IL 
aviso pr~vio. 

mu parte E>Upe rior do cnd11 rê- os a.~$inan tes pi'O \'it: l!nciar a i cltli!J suá, nu vr!lt.a a vuls• 
ço vao impresGs o número resp:.d iva re~ovac;t. o eom HC.:r?~L'ida de l'r ~ U,O l s.r di 
clo talão de regis tro mcs r tUltec<..d4.\o(;ia míninH de tr io- j itH:•s mo ano, E: de Cr~ ?,OU 
o ano em que findar.. ta t30J dwl(. pnr ano decorriuo. 

Amapá podet·á manter convemos com entidades in ternacio
nais, estr.mgeiras e nacionais, federais, regiona is. territoriais, 
munioipais e particulares p;n a o desenvolvimento de ativi
dades pertinentes à sua finalidade. Art. 7.o - O prazo de 
duração da ACAR·Amapá é indeterminado coinuldindo o 
ano social com o ano civi l. Capítulo Il Dos Membros. 
Art. 8.0 

- A ACAR-Amapa terá membros fundadores, mem
bros natos, membrljs manttnedores e membros cooperado
res. Parágrafo Único - Os membros da ACAR· Amapá não 
respondem nem pessoal nem solidariamente, pelos encargos 
por ela assumidos. Art. 92 -- São membros natos da ACAR
Amapá o Gove rno do T<:rdtóriu, a ABCAR, o Ministério 
do Interior, o Ministério da Agricultura e o Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária . Art. 10.o - São 
membros manten edor es as entidades ou órgãos que contri
buírem com recursos fim.nceiros de vulte, a critério da 
Junla Administrativa, para a execução das atividades da 
ACAR-Amapá. Parágrafo Unico - PerderR a qualidade de 
membro mantenedor aquele que não efetivar a sua contri
buição. Art. 11.0 - São mr mbros cooperadores as entida
des que emprestarem colaboração significativa, a critério da 
Junta Administrativa, à consecução dos obj etivos da ACAR· 
Amapá. Art. 12.0 - São n'embros fun,iadores da ACAB 
Amapá: I - Governo do Terri tório Fode ral do Amap6 : 
Associação de Crédito e A~s istência Rura l (ABCAH ; 11! -
Ministé rio do Interio1·; IV -- Ministério da Agrkt:!:mt; V 
- Ins t ituto Nacional de Colonização e Rf'forma f'.•; r;d'iú: \'l 
- Secretaria de Economia, Agricultura e Colon\;:a;'lc•; VII 
- Campus Avançado do i".mapá - UF'TIRJ; Vlil .. - Supe-
r intc ndénc ia dns Campanh; s d e Saúde P úbl ica ; IX - ln~ti
tuto Regional de Desenvol\· imenlo do Amapá; X - Banco 
do Brasil S/ A; XI - Banco da Amllzõnia S i\; XII - Banco 
Bra sileiro de Descontos S/ A (BRADESCO ); Xlll - Prelazia 
de Macapá. Capitulo III - Da Organização Geral , da Com
posição e da Competência Básica dos Orgão~ Superiores -
Seçiio I - Da Organiza ção Gera l. Art. 13" - A organização 
ge ra l da ACAR-Amapá compreenderá os seguintes órgãos 
superiores: I - Orgãos normativo-deliberativos: J unta Ad
ministrativa, Comitê Deliberativo; II - Orgão Executivo: 
Secretaria Executiva . Seçãc. II - Da Composição e da Com
petência Básica da Junta Adminisbrat iva . Art. 14Q - A 
Junta Administrativa, órgão máximo normativo-delibera tivo 
da ACAR-Amapá, é composta pelos representan tes dos 
membros natos, manten!'dores e a crilério destes. de mem
bros coopPradores. § 1.0 -- Cada me mbro designará um 
representante para integra r a Junta e m caráter permanente 
e um suplente para os evt> ntuais impedimentos do titular. 
§ 2º - Tanto o titula r quanto o r espectivo suplente serão 
substituíveis a qualquer tempo, a juizo exclusivo do mem
bro re presentado. Art. 15.0 - A Ju nta e legerá um Presi
dente e um Vice-Presidente, e scolhidos denlre seus inte
grantes, com mandato de dois anos, pod endo ser reeleitos. 
§ 1.0 - O Presidente da Junta Administrativa, será o Pre
~ idente da ACAR· Amapâ. § 2.0 

- O Presidente será subs
tit uído em suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Pre
s idente. § 32 - Ficará automatica me nte extinto o manda to 
de Presidente ou Vlce-Pre~idente representante de membro 
que deixar de integrar a .Junta , assim como o 'daquele que 
for s 1bstituido na re pre;:f>nlação. § 4." - VerHicada a hi-

--- - ---------
pótese aludida no ;>arAgrafo anterior será r ea lizada nova 
eleição e o mandalt• do eleito correspondcrá o mandato do 
substltu iuo. Art. 16 - A Junta Administrativa reunir-se-ú 
ordina riam<·nte umv vez por semestre e, extraonlinariamente . 
por convocação do ;eu Presidente ou da ma ioria aos seL,s 
membros § J.C' - A J nta somenle puderá deliberól r com a pro -
se nça de mais rla rreta:ie de seu~ membros. § 2.0

- Salvo as 
e:<ceções exnressam~nte consignadas nos artigos 28 e 29 destQ 
Estatuto, as dE'cisõe: sNão totnadas por maioriu ~ltople~ dos 
' 'o tos dos present e:> § 3!! - O Presidente da .Junta t f'rá o 
mPsmo direito de ' >to que os demais n :presrntaPtes, fican
do·lhe ainda as segt ·ado em cnso de empate, o voto dP 
qualidade. § 4º - c.• Secr etásio - Executh o p3rticiparú 
das retn siões e deb tes da Junta Administlrativa sem Llireito 
a vo to, podendo, q t... tndo, julga t· conveniente. a<:t:mpanh,u-s e 
dos seu é•SSPssores. Art. 17º - A Junta Administrati\ a 
compete, como ó1 !{ào normativo, fixar, no E:;tntuto d'l 
AC AR-Amapil, as :i iretrizes mais a!oph.s e no··mas de 
ordem ge-r;.! necesE; rias à consecução de sua fi nalidade, e, 
com " órgà,> de liber; tivo. em ca r:\ ter exclusivo: I - e lcarr 
o P resia!:' r. te e o V i(~e-Presidcnte da Junta e us membrcs 
do Comitt> D••liberll ivo; II - e leger o Secretár io Fxecutivu, 
bem comu .Je~lit ui- "; UI ; - :1provar program:; ~ anuais do? 
trabalho, p!a·10s di retores e orçarnl'ntos aoua1s e plu-
rianuais . respeitad< a compatibilidade dos progransas ·~ 
planos com a pol ít ica gov >rnamental parc1 o setor rura': 
1 V - dei;oeror qt t ,nto à aquisição e a lier.açãu j t; ben .. 
i.n óveis Llt:Orpor<n eis ao pa trimônio tia ACAR-Arn::~p<'•. 
bem como qu:-1 nto t. hipóteca e caução des~es b< ns; V -
deliberar qu anto a ·mpréstitr.os Internos e ext·'rnos; V r -
exam inar as contas dn Secrelário-Execu ti\'O n: I·lti\ as n 
c1da exE'rcicio fin aroceiro, de\'endo a aprovaç~o dessas con
t :lS basear-se nos e ementos forn ecidos por auditoria e '-
pecia liz,.da. especia mente contratada pa ra tal fim: Vll -
llprovar o !elatório d:1 ACAR-Am <•PÍ1; Vlll - examinar e 
d el!be!'ar qua nto às representações e recomendaçõt s ce que 
t ra tam os a rtus su e 92 do E~tatuto da ABC.'\R. IX - dt:l;
bera r quanto a alterr.cões deEte Estatuto. Parágrafo Cnico- A 
Junta .'\d1nintstrati '::: compete, ainda, r::or sua cooji<;Õ!és 
especial de órgão r· ·prese.;tativo ma:ximo, propor e ei!JOI::.r 
medida ~ junto ao; órgãos e entidades mer:11Jros du 
ACAR-. .I, ma pa no s:::nt ido da obtenção e mn nu Lenção de 
benefic ios l ~ga is e regulamenta res, bem c0mo promover 
quaisquer arliculaçües que facilitem a expar.são, e 3pet 
feiçoamcnto e o fortalecimento da I'.CAR-Amapa. 
A1·t. 18Q -- Ao P re::!dente da ACAR-Amapá compete: I -
convoc<or e o residir reuniõe s da Junta Administrativa e cl:> 
Comitê Dellberativc : li - repr esentar a ACAR-Amap.i et1 
juízo e fura dele; Ill - informa r os membrus da .Junta e 
do Comi! ~ sobre as atividades dus órgãos executivos, e~
pecJalmentt: as d 'l Secre taria- J<;xecutiva: lV - n egocia " 
com a aprovação d~ Junta, a cont1·ataçào de empréstimos 
internos e externo~.; V - observa r Q cumprimento, pelos 
órgãos executivo~, das d iretrizes e norrnas gerais estabelt
cidas pelos órgãos normativo-delibe s·ativos; V 1 - ass in<:. r 
acordos, con vê nios e ajustes em nome da ACAR-Amapa; 
VII - em;:>ossar o Sf'cre t ário l!:xecutivo; VIJI - con vocc. r 
o Vice-Presidente pa ra subslituí-lo, em caso de a usência 
ou impedimento eventual: IX - art:cular e intensificar as 
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relações institu~ionais entre a ACAR Amapú c os Governos 
Territorial FedPr31. qu;)nto ao último através da M~CAR. 
Seção Ill - da Compo~iç5o e da Compctencin B3ricfl do 
Comité Deliberativo. Art. 19." O Comi!ê Del.berativo, 
órgão nounati·;o-deliberati\ o de!egac:o d:~ Jur:ta Adminis
t rativa, é composto pelo P ,·..!sidente da ACAR-Am:;pá e por 
mais 3 (trêsl consf'lheiros, Eleitos pC'In Junta. I ::.rt.gr:o.fo 
Unico - O Prnsidcnle da AC,.\R-Amapà pr..,sidirá igual
mente o Comit~. Art. 20~ - O Comitê Deliberdivo reunir
se-á ordinari::tmente uma vez Pm cada dois meses e, ex-
t raordinariamE'nte, por con\'ocação do h ·esidcnte ou do Se
cretário-Executivo. 9 Iº - O Comitê somente podet á deli
bct ar com a prC'sen<;a do Presidente e do, pelo n:enos. dois 
outros de Sf'US membros. § 2º - As dPci~ões serão tomadas 
por maioria simples dos votos dos prerentes; § 3º - O 
Po·esidente terá o mesmo direito de '.'Oto que os demais 
membros do Comitê, ficanc. o-lhe ainda as;egurado, em ca~o 
de empate o \·oto de qu~lidade. § 4º - O Secrct',r[o-Exe 
cutivo participará das reUJ.iões e dE'bate::< C:o Comitê, sem 
direito a voto, poacndo, quando julg;1 r conveniente. acom-
panhar-se de seus a ssessorPS. Art. 21.0 

- Ao Comitê De
liberativo, órgão delegado d::t Junta Administr::~linl. compete, 
como órgão normat i\'O, fixar no Rc·giml'nto Geral da ACP.R
Amnpá a~ normas básicas •'!e opera<;ão e fLnlior.amento da 
entidade, e, corno órgão drliberati,·o. decidir, em instância 
f mal, Sl.bre todos os asoun •os que ni'io se ircluem n >'~ com
petencia excius:\'a da J unt l l', e~pecialmente, quando: I -
a alt"rações eventuais do programa <.mual de lraLalho e 
respecti\·o or~·.:mento, nsp· itada a comp:•tibil1dade rit' t ais 
alterações com a política gc Yerr:amenl<:l po: a o Setor Ru: ai; 
Jl - à apnn·a~·ão da ind'c;oçào aprest.ntocla pelo Senetário
Executivo para o cargo dP Sec1 et~;rio-Ex{ cutivu Adjunto; 
Ill - à alterações de Regi nento Geral; IV à política 
salarial e a reajust<Jmentos gerais de ,<;!trios e de comis
sões de cargos e graiif:ca ·ões à(> fur ·ües, clBervadas as 
diretrizes estabelecidas para o Sistema Bra silr·iro êe Exten
siio Rural; V - à classific:;çso dos cargo:-; VI -as nc.rmas 
gerais de organização, cont;.biJ;dade, ::tdministração de pPs
soal. fina nceiro e à e mate r·al; Vli - u exp:msão 01.1 redu
ção da árta de atuação d<J ACAR-Amap<; VIll - a repre
sentações e recomendações da ABC' AR; JX - Convê nios , 
acordos, contratos e ajustes a serem c f:' lt'bradc s pel a ACAR
Arnnpá para concretizélção de seus objetivos. !;eção IV
Da Comt:osição e da Comr et[>nci ... da Secretaria Exccuti\'a . 
At·t. 22º - A Secret:::ria-E~ eculi\·a. órgf,o supe-rior da exe-
cução, compreer de, em sen ido amplo, o conjunto de ór
gãos que planejam, organi<am, dirigem, e executam, coor
d ena m, controlam e a\'::tliam ::ts <c:tividaLes da ACAR-Amap:;\. 
-Art. 23° - A Secretaria-Ex.;cuii·;a será e;-.;erc.::da pelo Secre
t úrio·executi\·o , coadju\'ado pelo Secretário-Executivo Ad
junto, o primeiro Indicado pela AI3C AR em lis ta trí pica e 
eleito pela Junta Administrativa e o segunoo nomeado pe-
lo Secrettrio-Fxecutivo mediante aprova~ão do Comitê De- , 
liberat1vo. § 1º - TanLo o Secrr:'tario-Executi\·o cürno Se
cretário-Execntivo Adjunto de\·erão ser PxtpnsionL tas com 
mais de três anos de comrrovHda e:q.e ri~nl'ia no Si•tema 
Drasileiro de Extensão Rural. § 2.0 - O mandatn do Sc
cret;,rio-ExecuUvo será de três &r:M, roctem.io se· 1 cn •. v<:.do 
uma \'ez, por id(ntico perí0do. § 3 - O Seoret.:• :;- E~:I:'<.:U-
t ivo Adjunto e demissi·Jel ad nutum pelo Secr• t , io- E·,~.:· 
cutivo. § 4º - Em suas faltas e impedimentos evo:utt,.ciJS o 
SecreVtrio-Executi\ o SPrá automat icamentP ~.ubst!tuído pelo 
SPcretário-Execulivg Adjunto. § 5.0 - O Secretário-Execu
tivo integrarú o Con:;elho TLcnico Aàn,ini~tra•h·o àa ABCAR, 
nos termos do Estatutu de~ta entidade. Art. 24.11 - A Se
cretar!n-Executiva compete, basicamente. plam·Jill', organizar, 
dirigir coordenar e controi<.J', em instãnci::t du~i~ór a supe
rior as atividades do3 órgãos executiyos ela ACAH-Amnpá, 
e, especificamentE': I - cumprir e fazer cumprir os decisões 
dos órgãos normativo-cltlib~rati\·o~. bern como prestar-lhe o 
assessoramento nece!:sário; U - mobilizar :·ecursos humanos, 
t éc nicos e materiais necesr-ários ao desenvlJI\ imento das 
atividades à a ACA R-Amap 1, Ili- admitir, tnnsferir, comis
siono r e demitir pesso:JI, b'~m como executar as demais 
funeões de administ ração d<.! pes~o<d, nos termos do di>posto 
no flegimento Ger::.l; IV- recebe1·, depositar e mo\'imenlar 
recursos financeiros, na forma prtc-vista no Pl e:;ente Estatu
to~; V - e laborar planoq de trabalho e provisões orçamenta
r la, em cada exercício, bem como as alt<>rações que se fize
rem necessárias; VI - elaborar relató;·ios de ati\·idades e 
relatórios financeiros, bem como organizar a re~pecti\'a docu
mentação; VII- controlar aplicação dos recursos r ecebidos e 
comprovar as despe~as rea li;·adas: VIII - executar, no âmbito 
de sua ação a políticas do Si> tema brasileiro de Ext<>ncão Ru
ral r elativa a capacitação e aperfeiçoa.t.C·nto de pessoal; IX 
- acompanhar, controlar e avaliar o trnbatno da ACAH
Amapá. isoladame11te e !'m conjugação com outros órgãos e 
entidades, executando em função do d senvolvimentio do 
meio r ural; X - participar da execução da poliUca nacional 
de cr~ditu rural; ~~ T - :.cldar medidas para a obtenção e rr.a-

nutE>nção ele benefil ics leg:; is e regulamrntares: XII - ar
tkulnr-se cc,m outr ·S órg:ios e entidades no SC'ntido da in
tt'gra('ão de tr11balh s que visem à solução para problemas 
E'conómicos , sociais. tecnológ cos e culturdis do meio rural; 
Xlii - promvver ·, nch-quad 1 divul:~é:ção da:> final\dodes e 
n':~lizações d~ AC/,R-A.mapá; XJV - realizar e:;tudos. pes
qubas e ayr.J:'li;Ões rcl·11~icnadns C(;m o tr<Jbalho de Exte:,
:;.:lo Rurd. cc,Jn a f 1lidnrle d~ pr.Jp .• rc'onar s Lsidios à 
forn1ula~·ãu da poli .:1 ~overn:J.mcntu l p;Jra o ~et<'r rural; 
À V - realizar. em car<iter permanente. estudos seobre a íi
losufi::J, metodolo~ia e sistein <~t!C! da Exten~ão Rural, cvm 
o fim de assegurat o ~eu contínuo apcrfei(oamento; XVI 
- cumprir e fazer eumprit· as b:1ses e diretrizes est3bele
cidas p8ra o Sisterr :1 B"a&ileiro de Extensão l{und; X\"li 
- represEntar ld! cnmE'nte a ACAR-Amapá em congres
sos, assembléias, H' ninários e demais reumoes sobre as
suntos, de in\eressr~ da Extensii o Rural; XVlli - exercfl' 
todas as demais at bui ões não conf,'ridas expre;!'c;n enle 
neste E~tatuto ;}OS Prgà<•s normati\ o-deliberativos, XIX -
ne:J()Ciar com autOJ··,:oçiio àJ Junta 1\rlminis'rati.n. acordof , 
convêuios e aju~te~ un nome da A· 2A 1\-Am::.pá. Capít ul·J 
IV - Dos Recurs,)S. Art. 25" - Os retlll'SOS da A(' AR
/• mapá provir5o d~: a) Ct'ntribui~ões das entlàad.:s e ór
gãos que a Cl'mpõe11; b) dotações orçr.mentf rias publica ·· ; 
cl bens e direitos c.• adcs e legados; d) rec<'itas divPrsa~. 
Paragrafo Único - r\ ACAR-Am:.pa poden; rPceber, alé1n 
de contribuiçr,es fir 1nceiras, quai>quer outras que lhe se
j<..m des1.inaúas. ir.c1 tsi\'e de matl!riais e su·\·iços. Art. 26º 
- Os recursos fi r'~ nce1ros àn AC A H-i\ m::tpil ~al\'o os pro
vindo~ de . nceítas :liVC'rsas, ~edio depusit:J.dos !1ú Banco 
da Amazó• ia S A, • Pmpre que a legis!a\âO, o com êniu ou 
o acordo na ' dispu, ere:n de outra lurma. Parábr[ilO único 
- Os rPC'!r>os fin: nceircs oriundos de receitas divc·:·sas 
serão d"'I ''"·t·1rlos e11 Ccnta Au:dlhr, a ser aberta t'm e,
tdbdecin.e: 10 bane rio inàiciido pE!lo Secretário-Lxecuti\·o 
com aprn\':; •;ão da .:uma Aàrnin.stratl\•a. Art. 2':~ 
mo\'imc:da( :.o dos r f'cursc,s menciom;dos no artigu 
antrrior >l' rá fe ta pelo Secrettrio-ExE:cuti\·o com 
o..1tro funciono rio resignado p~lo Cc,mitê Deliberativo, f' 

nas sua '' ·:ênc:ias ! i1 lpl"diment:,~. pelos ~·eus r~:s pectivo s 
snbstituíos. Capítul1 V - Oispo.::ições Gerais e Tr:~nsiloria~. 
Art. 21lº - O preS"'11e Estatdto só poderá ser alt~rado 
por voto de pelo tr "nos dois ter~,:os dos int~gra ntrs Junl a 
Aàminist1 c. ih, :1, em reur:i"io p:nn t al [im e!.pec·ialnwntc con
' OC'<ld:l. Art. 2G2 - A ciissoiuç;LO d1 AC r~ R-A mapf, ~ó po
derá ser ci····itiida r··lo voto de doi~ terc;cs dc,s li,•"'grante:; 
da Junta / ,dministratí\ 1, em reunifto espt'Cidlll' ente con
voc<~da pllrél esse fim. ,\rt. 309 - Veriíic<Jda a hipóte~e a 
que alt.de ,, a rtigo anterior, atendidos os encargos e res
pon!'abilic.ur:C' assurnid< s. serão os be1 s re>nanesccntes en
tregues à A ~CA R r .. 1 ra distribuição 1·ntre as suas l'ili~1àa~. 
l·ar;.graw L'nico - O rlis;Josto neste art1go não impede 
r.L•ja dadt· ot.tro de:,_ino aos bens rem:mescente ~. qu:mdo 
~:em obsen anr ia a r Mmr.f: leg<.iE cu a cl .usult•S ,..,per' ficas 
de acordo~ o convi tio~. Art. 31"- A ACA H-ArM pá nã '> 
distribui I• ,,.,o~. b:lll it lcaçÕ<'S cu vantq~ens an seu:' 
membro:<. s .. ' qualqll(.r forrr1 ou pretexto, n5o concedtc-ndo 
~:1b qualq· • ,. fund o~ rntnto, remuneradio, gru t if'<a~ão ou 
'Jro !<bote' aos rep.csenta~.,~c-s do~ "'embrOJ na Sda Jurr:.. 

A dmini~tr: tiv::t Ot' no ~eu Comitê Deliben•t!\'f'. 
f aragn.t" l niro - Os repr cntantes rlos nwrr•bros nu:; 
órgãos a que se r ef '.'(> E:Ste ; rtigo poderão ser reemboiFadts 
de suas de:ope58S de vi<lg<'m, a S(>rvlço cia enli h.dP. 
Art. 3<!º - A ACAR-Amat;á adotará providências para r<.
t i ficar sua filiaçãc a As~ociação Br;lsik 1 a de Crt''lito c 
.• ss,,;t(ncin r: ur<J! - , •. BCAH, nüs termc,s do Estl:lt~tto di'sta 
: ntic!ade .• l. ~J'· - E~ te Estatuto vigorará a partir da 
dota de :o-<t~, <>prova <..v. Como decorrência do que estipuiH 
o Art. 15 . c s Senh 1 re~ \1embrvs C: a J unt<t Administra! i\':.< 
elegeram, por unnn midade, cs Drs. \Vnltrr da Sllva Pacheco 
e Agodinho Lnmar · fJ ele Castro Rib<:"il o, respectiv::u r.enle . 
11-c~;d;:-ntc e \'ice-i re~tdente da já cit,,da Junta. Foram 
também e<colhido r·omo Membros do Comitê Deliberalivo. 
os D1 s. Agostinh0 1 amarüo de Castro Ribeiro, HepJ eseu
tnute do \_ inisté 1 i o da Agricutura. J oaqlllm Mr~tias da Ho
chn, Repr: ~entante ·lu Se<:retaria dP. Economia, Agricultura 
e Coloniza~·ão e Hercílio Vater Farias. ReprPsentante do 
Campus Avançado do Amapá da Univusidnde Feder"! 
H m al do H :ú de J; ne:ro. A seguir, o Dr. Se,·erino d ~ 
Melo Ar:cujo. I epresentante dll Associac,üv Bra-
s:Jeira d~ Créditu e Assi~tência Rural ! A BC AR), 
apresente 1 li~ta lt í lice, de acordo r.orn o que estipula o 
Art. 23Y cia Esta tu te;, sendo eleito o Dr. Aben;or Coutinho. 
que se n<.:h1\'a pn wntc, como Secre ta r io Executivo du 
ACAR-Amapú. E nada mais havendo a tratar, eu José 
Jarn:y Zac~< das de ,,ouzn, Secreta1 io •ad hot:" . lavrei a pre
~ente Ata ·:u<', liJa e <..chada conforrr.~, f0i as~inaJa [>>2lus 
presente~. 

aa1 José Lisbo::t Freire, Severino de i\-ielo Araújo, 
.Jorge Nova da Costa, Ag•Jstinho La:nariio de Ca~tro Hibei-
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r o, .Joaquim lVIalias da Rocha, Dom José lVIaritano, Rai
mundo Rodrigues da Costa, Haimundo Unu' ino de Amorlrn, 
.kubt>ns Queiroz, Raimundo da Co>la Crespo, Antônio Pa
r:,~u.Jssu C<•~tilo Monteiro, Gentil Almeida Campos, Gui
Jh.:rme Ot:í-.·io :\loi ta, Abemor Coutinho. A~sinatu ra ll egí
\'cl. \Valter Silva P acheco, As:;i.1alura ll<·Jl\'el, H ar oldo 
Vitor úe Azevedo Santos, Fe'ippe GiJ!ct e Julio A. Honra 
Cln! Plli . 

Visto: 

Abemor Coutinho 
SeLretário-Executi\ o 

Confe1c c 'O ri!{ina l 

Zula ir d3 Ct·uz Pincnt •!l 
Datilcgrdo 

Uu1wênfu 
Conv~nio celebr<.do entre o Co :erno do T e rri
tório F ederal do Am~1rú c a As•ociação Brasi
leira de Cr~d LO e Assht(:ncio Hura l- ÂBCAR - , 
'i s;,ndo a insta lo.çi\o e manuleiH,i.io de um St>r
viço de Exte ns5.o H.u:-al do Te;Titório Federal 
d rJ Amapó. 

Aos 5 (cinco) dias dv n'ês de fev erc' rc de 1.97-l, no 
Paládn do Go,·e, n• , f:'rn l\1al'upá, presente~~ o G'•verno do 
Território Fede r., ! ·io Arn ~; pa dora•:ante denom inado Terri
t ód o, representado pcl:. seu Governaóur Ci:lp;tGo de Mar-e
Guerra José Lisboa Freire, e r;os termo~ :w~ Artig<s 3'1 e 
l !l" d ·l D.:crc:!to-Lci n ° 41 1 d,' tl l1C j·tn ;!i u de hJ69, c a 
A:::sociaç·~J Er:,sileil a dt! Cr c:dilo P HS>ist :meia Rural 
AnCA H. doranmte den .min" ta A3.::.\H, r, pres~ntada peio 
Engenheiro Agrõn' mo Ur Sc\·c:ril'0 de 1\11.:' ) .'\1 a(• j L>, de\·i
c:nmc:'lte nutorizadt. pelo c,.tn:t~ IJeiib~r<Jt \'O da ABCA H, 
tem cu mo cct tu e L justa jo o , !'CS;nte l'011' ~:n ic. obJetivan
do a cri:.:~·ão e m ·;nute:.cão C:e un1 Sr;orvi o de Extensão 
Httra l no Tcnit0ri rJ Fe~lt. t a l do !\m::p·t, nu~· tern,os e claiJ
~ula~ seguintes: 

C lúusula P rimnira - O objr•ti\'l1 rlo preseut~ Con\'&
nio é a cria~,:ão e lllanuti'nc:i:io a a ,\,.soc i1·~ 10 de C1 édito e 
As;istén.:ia Rura l d<> Arnap ., AC.\R-Am:11 :;, de~tmada a 
dese!wulver progra nas d • a~~i; leo·ia kcn ca e 1-'0Cial aos 
pr..,dutores e as f:lmilias rural~ do Territ<•rio Feder a l do 
Amap;, , ':!~ando a c.e,·a r-lhes a r t. nda e a promove r o seu 
be"n-e~t::;; ~oria l , naedi~. nte o àesenvolvimet to de planos de 
tru!Jalho, cuja execução obedecerá aos prinupios, técP.iccs e 
mctoJo.' ;-roprios da t:;xten•f.o HUt8 l. 

Parágrafo Ú oico - O~ planos considt!radn pri•.lri tá
para o rlns~nvolviment.o do Setor .\grope..:u, ri o do Territó
r io Fe::let l do Amap,1, ser<io os segu!nté~: 

Pecuária Je Leite 

Pecuá!'ia de Cor te 

.\vicu!tun:t 

Pi:wricu!tma 

- l Ll\ e i cu lt.:ro. 

OleriC~I!l:Jt'<l 

Luitura de Subsi~tência. 

Cláusula Seo,undu A Asscd:::<:âo de Crédito e As-
~ist•'nci3 J:u .. al do ;.' rn;Jp{. ACt\ .·(-Ana· p:i, integrara o 
Sistema Brasilt>ir o de E:.;tensÍ:(J Hur·· i. ~·,o re " nQàO ·e cont;·o
l"uu pela AI3C.-'I.H. 

C lá usula Ter<:eil a O P"é•W!!le 1 'on\'ênio terá a 
dvra.-fio de três (3) anos, ~ontar;os cJa riata Je sua assina
tura. sendo prorrogadv auton aliC;'!rnentc por igua!s p t:o r íodos, 
H' qu<.lquer das pa r·Les c J;'!VCt•enLs não ~1.! pr~·nunciarem 
expr<!s~:amente pda sua resc isão, até trinta (30) dias antes 
do.; praZúS de sua cxpira<;·o. 

P a rágrafo Único - Ocor reti: nit. ia, a resci~ào do pre
sente Convênio rm virtude de fa lhas in~ana\ eis na sua 
execuçi:io. ern face de di~p.,si~,:ões que o t on <'m imprat icável 
ou por ;.~con.lo enLre <~s pL~rtes co! 1\'enentes. 

Clá11su!J Qu:uto - O Tt rrit0riv s~ c 1mpromt>te: 
a) - a in<:lu1r <:m seus orc;.a!nt r t .::; a nuais , dotações 

cic.~tinada,; a atender a ~ua <:Oiatnbtt\àu paru exectH.;ilo 
dLste Com·.:nio; 

b) - a coi,Jcar a d i sposi~,:ào da ACAR-Amap:l. as 
inst::JILlÇÕPs neeessárl01s para a ir.1plantaçào d t! seu Escr itó. 
r w Çenn·al; 

c) - a acompanhar :1s ati\·idadcs desenvol:·i~as pela 
ACAH.-Amapá, em decorrcnci<J do presente Convemo :..pre 
sentando suges toes p::J ra a melhoria do> Serviços ou parn 
correção d e eventuais desajus tes; 

d) - a prestar outros ti pos de colaboração que con
tribuem para o bom de~empenho d os serviços a serem dc
senvol\·idos pela ACAH·-'>mnpa eopecia!men te protnovend.o 
a art iculação dos trabalhos e cargo d o Gt•v~rno do Tern-

' tório com o~ d aquela Associaçã,,; 

e) - a for nece r à ACAR-Amapá. dndos estatísticos e 
informações destin<.odas à elaborac;3o de seus planos d e tra
ba lho; 

f) - a solici ta r das Prefeituras i\Iunicipai~ onde se 
v larem a !oculiz"r os Escritórios Regionais e locais da 
A\:.:A~-A.n~a~à. ce~sào de locais destinado~ à instalação des
ses L:,~r;tonos. 

CláusulJ Q..:inta l i. 1'-BCAR se compromete: 

a) - a ;;.romover a impl<mtação da 
obsetTadas as diretrizes vit::entes no Sistema 
Extensão HurLJ I; 

ACAR-Amapá 
Brasileiro de 

b) - a o rient a r e fiscalizar a aplicação elos recur~us 
que (o ram destinados a ACAR-Amapá, zda ndo no sentld_o 
de que as aplicaçoos s e efetivem dentro das normas e ft
n~Jicta:!es que ditar~m a sua criação, consoante o ajustado 
neste Convênio e o que \ ie r a ser estipulado nos pla nos 
de t rabalho.~: 

c) - a cobbo ra r na capncitação e t einamer.to ele 
pesso;d nece~~nrio u exccuQão das atividades a se rem de
senvolvidas ~ela ACAH-Amapá, bem como na divulgação 
de suas re:1 1izaçõt>s, segundo fo rma ajustada pelas partes 
con\ e!.eutcs; e, 

d) - a prestar à ACAR-Amapá a Jsistf!nda técnica 
e administrativa nus fases de orgdniz:o.ção e implantação 
dos serviços, bem como nas de elaborêl<,;ào de plan os de 
trabalho e d e sua exet:ução. 

Cláusula Sexta - O T erritório contribuirá para a 
execu~,·ão do prcsen te Com·ênio: 

I - no primeiro a no de vigência do Convênio com 
Cr$ 1.35:'.0 0,00 !hLt:11 mil trezentos e cinqüenta mil cru
ztiroo ), assim c istrt bmdos: 

;'!) - CrS 450.\!00,00 (quatrocentos e c inqüe nta mil 
cruzeirJs). quando da ass ina tura do Governo, a se rem 
ent regues direto.mente ú ACAR-Amapá , para custear as 
u e;;pesds de instala.,:ão e funciouan:ento dos Escritó rios 
Centrai e L oca is. bern como com d espesas de qualqu er n a 
turPzu pa ra a insta iHçiio da ACA H- Arna pú; 

IJ) - Cr$ 9.J0.()00,00 (novecentos mil cruzeiros) ern 
' tr[·s (31 pa rcelas iguais de CrS 30il.LOO,ú0 (trezentos m il cru

zeiros). " serem entregues a ACAR-Amap;í, re;pectivamenLe 
;,te 30 de maio, 3!J dt• a~vsto e 3:J de outubro dC' 19H. 

II - No st>gundo ~no de vigência do Com ·ênio, ou 
sej,l, e m lfl75. C•)tn Cr$ J. 81J0.000,0lt (hum milhfw e oitocen
tos mil cruzeil os J, a serem e ntregues ern (4) parcelas de 
C' r$ 45U.Ol!ü,OU (qua trocento~ e cinqüenta rr,il c ruzei•·osl, r es
pectivamente, até 31 c:e janeiro, 31 de mnrço, 31 de julho e 
30 ele ~ctembro. 

I{[ - No terceiro ano de vigência do Convênio, ou 
seJa. em 19/o, com CrS 2.300.000,Gu <dois mi!bões e trezen
tos mil cruzei~o;), a serem e nt regues e m 14) parcelas de 
C1S 575 üOlJ,l·O (quinhentos e setenta e cutco mil c r :Jzeircs), 
res pectivamente , uté 31 de janei ro, 31 de marc;o, 30 de 
julho e 30 setembro. 

C láusula ~Lt i m:1 - A partir do segundo ano d e v i-
1 gl:ncia do Com•ênio, a lé m dos re .... ursos destln<>dos a manu

tenção dus ser\'i~os deverá ser previs ta ú atribuição, em 
t ermos aditivo ào presen te Convênio de rPcursos para ex
pansão da rede de Escritório Locai~. e cxecu~·ãu de no v~ s 
projetes selecionados ~.:aso ass im o decidem as !.Jartes 
co:l\'ellentes. 

C láusula Oitavo - Para efeito de comprovação d<o s 
despes1s real izadas a ACAR-Arnapá fornet:erá ao Território, 
lt <J iancdes m ensais da s opl!cações realizadRs, dest acando os 
bcneíidários dos pa ga m entos, bem como os r especti\·os ex
tratos de contas bancaria~. 

CI''Jusuln Nona - O Território, poderá r ealizar a 
qualqu<' r momento, atra \·C:.s de seus ó rgao proprios, a aucl;
tagem das contas da A L' AR-Amapá, corr e:,pondentes ao; 
rc>passo~ feitos, aplfcação dos rec ur sos, veriZicação da proc:~
dência dns despe,;as, ele sua exatidão f' adequação ao,; t er
mos e fins do presente convêt.io. 



2·i -feira, lU de f~vere:ro de 1974 DIÁRIO OFICIAL 5a. pàg . 

Cláusula Décima - A liberação da 2a pa-ccela e das 
subseque'1tes, em cada ano, fi cará sujeita à apresentação 
d(JS batar.c-=tcs referentes à aplicação da s parcelas ante.-io
res, acompanhadas dos respectivos exlratos de contas 
bancárias. 

Cláusula Décima Primei ra - ACAR- Amapa apresen
tarft ao Território, relat.órlos trimestrais que descrevem a 
marcha dos trabalhos a esp'!cifíquem as metas alcançadas. 

Cláusul~ Décima Segunda - Pode;á o Território pro
ceder à audilagern t écnica dos trabalhos realizados pela 
ACAR-Arn~pá, a fim de avalir os resultados alcançados pela 
execu..;ào de seus planos de trabalho. 

Cl.:. usula Décima Terceira - A ACAR-Amapá apre
sentará ao Território, até 31 de outubro de cada exercício, 
o pl:mo de trabalho para o ano seguinte, executando-o, 
depois de aprovado. 

Parágrafo Único - O Plano de t rabalho correspon
dente ao 1~ (primeiro) ano de vigência do Convênio será 
apresentado pela ACAR-Amapá, até cento e vinte (120) 
dias após a sua insta laçã o. 

Cláusula Décima Quarta - Parra alcançar os objetivos 
estabelecidos nos Planos de Traba lho, a A C AR· Amapá, vi
sando a melhoria da renda e das condi<.,Ões de vida dos 
produtores rurais e :::uas famílias, desenvolverá, entre ou
t ras, as seguintE>s atividades: 

a) - assistência técnica agropecuária; 

b) - orientação e assistência t écnica às ntividades 
do bem-estar socia l; 

c) - ori·entação e assisténcia à organização e fun cio
namento de cuoperat ivas; 

d) - ass istência técnica &s ativicl<1des creditícias em 
articulação com as agências financiadoras; 

e) - assistência à comercialização da produção, em 
articulação com as entidades próprias; 

f) - estí rnul·J e orienta1, ào às atividades de o rganiza
ção comunitária; 

g) - seleção e treinamentos de líder~s r urais; 

h ) - qualificação de mão-de-obra ru ,·al; 

i) - r ea lização de estudos e levantamentos com base 
nos planos de trabalbo; e, 

j ) - articul3çào com programas d ! outros órgãos 
visando ao alcance de ação integrada. 

C!á·1sula Décima Quinta - O Território integrará a 
.Junta Governativa da ACAfi-Amapá. 

Cláusula Décima Sexta - O Territór io e a ABCAR 
se re unir1:o, sempre que necf'ssArio, por convocação de 
qualquer das partes convenentes, para apr eciare m o anda
mento do~ trabalhos desenvolvidos prla ACAR-Amapá. 

Cláus ula Décima Sétima - O pessoal admitido p ela 
ACA ~Amapá não terá qualquer vínculo empregatício com 
o Terntó_ i o. 

Cláusula Décima Oitava - Os materias permanentes, 
equi;>arne.Jtos e instalações adquiridos com recursos p re vis
t os neste Convênio pertencerão à ACAR-Amapá. 

Cláuw la Décima Nona - Os casos omissos e as dú
vida3 ~uscitadas na e xecução do presente Convê nio serão 
r cselvidGs pelos p::u·tes convcncntcs. 

Cláusula Vigésima - Fica eleito o foro da rid<tde de 
Macapá - Amapá para dirimir quaisquer dúv;dds por ven
tura oriunda do preseute Convên io. 

E, par<~ firmeza e validade do q ue ficou estipulado 
lavrou-se o presente Termo que lido e achado conforme, 
foi assinado pelas partes convener.t es e p .: las t estemunhas 
abaixo no111eadas , em cin.,o (5) vias de igu:d teor e para o 
mesmo fim. 

Cap. de Mar-e-Guerra José Lisboa Freire 
Governador d~ T. F. do Ama;:Já 

Dr. Severino de Melo Araújo 
Representante da ABCAR 

Testemunhas: 

Dr. Jot·ge Nova da Costa 
Dr. Abemor Coutinho 

Telecomunicacões do Amapá ·- S/ A 
TELEAMAPA 

Assembléia Geral Ordininária 

CONVOCACAO 

Ii'icam convocad os os senhores acionistas da 
Telecomunicações do Amapá S.A., para se reuni
rem em Assembléia Geral Ordinária, a r<=alizar-se 
no dia 4 de março de 1974 às 20 horas, na sede 
social à Rua São José n.0 1884, nesta cidade, a fim 
de deliberarem o seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a) Tomada de contas da diretoria e conheci
m ent o do se u relatório sobre a marcha dos negó
cios sociais e principais fatos administrativas du
rante o exercício findo. 

b) Exame e discussão do Balanço Geral , inclu
sive da Conta de Lucros e Perdas ocompar.hadas 
do parec:::r do Conselho Fiscal. 

Macapá -AP, 16 c'e feverei ro de 1974. 

Victor Hugo Gerth Britto 
Diretor.-Superintendente 

Pref'eitwra Municipal de M acapá 
AVISO 

De acordo com o despacho do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito 'Ylunicipal de Macapá, Ten. CPl. 
Lou•ival Bemvenuto da Silva, proferido no proces
so n°. 3726/ 73, d e 05.11.73, comunicamos au públi
co em gerul, que no dia v!nte e cinco (25) de feve 
reiro do ano corrente às 10:00 horas, a comissão 
designada nos termos da Portaria nº 386/73-PMM. 
de 29.11.73, inciner&rá, na area li vre do prédio da 
Biblioteca Municipal, sito à rua· Odi-lardo SHva c/ 
Acelino de ~ão, papeis, livros, talonários, processos 
concluíd os etc. pertencente a esta Prefeitura e con· 
siderados «inserviveis », de acordo com os procedi
mentos geralmente aceitos sobre a matéria . 

Macapá, 14 de fevereiro de 1974. 

João Anastácio dos Santos 
Presidente da Comissão 

Agro Comunitário Esporte Clube 

Fundado em 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(continuação do número anterior) 

Art. 8~º - O cartão rlf' in:lent irlade de sócio constará 
do nome, retrato, número de matrícula, classe categoria. 

Art. 84º - Serão fornecidos ca rtões de indentidade 
para ingresso em dependência do clube, a todas as pessoas 
da família do sócio. 

Art. 85º - Ficam os sócios re sponsáveis pelo com
portamento das pE-ssoas de sua família dentro do clube. 

Art. 86º - Nenhum sócio de qualquer classe ou pes
soa da famí lia do sócio, poderá ceder seu cartão áe identi
dade a pessoas estranhas para ingresso no clube ou em 

1 suas promoções, sob pena de ser o mesmo apreendido e 
somente e!'ltregue, sessenta (60) dias após, a companhado de 
ofício de advertência. 

Art. 87° 
pe nalldades: 

Sessão IX 

Das penalidades. 

Os sócios são pass ivos das seguintes 
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a) - advertência; 
b)- multa; 
c) - suspensão; 
d) - eliminação. 

§ Único - A reincidência ag ravará a penalidade. 

Art. 882 - S ão passíveis as pe nas prevista no Art. 
!172, os sócios de qualquer classe e as pessoas da famllía 
do sócio. 

Art. 89º - Os sócios por acesso de infração, são 
obrigados a entregar o seu cnrtão de identidade do clube 
ao Diret or que o solicitar. 

Art. 902 - As infornações do empregados do cl ~:be 

que houver testemunhado a infraçã.o quando não houver 
membro de qualquer dos CJnselhos p resentes, poderá servir 
de elemento lndiciário na de liberai;ão do Conselho Dire tor. 

Ar t. 91° Quando a Infração consistir em favorecimento 
de ingresso de pessoa nã o autorizada a frequentar as de
pendências ou as r euniões do Agro, será o favorecido 
compelido por membro do Conselho Diretor r esponsável ou 
em sua falta, por qualquer o utro membro, a se re tirar da 
sede social com pena d e advertência a quem o favoreceu. 

Art. 92º - A pena de multa será aplicada a t ítulo 
de indenização do prejuízos ca usados ao Agro e não impe
dirá que outra penalidade seja Imposta concomitantemente. 

§ I - Avalido o prejuízo, a multa será Impos ta pe lo 
C:: onselho Diretor que determinará o prazo e form::~ por 
que deverá ser feito o p agamento. 

§ II - Terminado o prazo ac imn r eferido, fi cará o 
sóeio imediat amente suspenso dos seus direitos, se ndo o 
caso submetido à deliberação do Çonselho Diretor. 

Art. 93 º - A pena de su!pensão p riva rá o sócio dos 
seus d ireitos associativo e estat uárlo, salvo se ped ir re
consideração ou r ecorrer, de conformidade com os 
Estatutos , sem entretanto se isentar do pagamento da con
tribuição a que estiver obrigado. 

Art. 942 - A pena de suspensão é aplicada: 

a) - pelo presidente do Conselho Diretor, até trinta 
(30) dias; 

b) - pelo Conselho Deliberativo, por ma is de trinta 
(30) d ias. 

Al't. 9~2 - O presid ente do Conselho Diretor po1erá 
suspende r preventivamente os direitos de qualquer sócio, 
até 8 primeira reuniíio do Conselho Diretor, quando 
submeterá o assunto 8 sua deliberação para efetivação da 
penalldade. 

Art. 962 - Caberá a pena de ndvertência verbal ou 
escrita, sempre que a infração não couber a apl icação de 
outra penalidad~. 

Art. 97° - A pena de suspensão não pod ~r á ser 
superior a um (I) ano. 

Art . 98~ - f: pa2sível a pena de eliminação, o sócio 
que: 

a) - for condenado em sentença passada em julgado 
por ato desabonador; 

bl - cometer !alta gravt: que venha prejudicar os 
interesses do clube: 

c) - deixar d e pagar suas contribuições sociais du
rante seis (6) meses consecutivos; 

d) - d eixar de atender a qualquer das condições pre
v ist as no Art. 5Q; 

e) - deixar de pagar indenização por prejuízos cau
sados ao clube. 

Art . 99º - Estão inc urso! no Ar t.0 s 87Q, 88º, 892, 90°, 
912, 929, 932, 942, e 952, os sócios-atletas de qualquer 
classe. 

Art. 1002 - O pedido de cancelamento de penalidade 
deverá ser feito por escr ito, endereçado ao Conselho Diretor 
e este dec:ldirá a r espeito. 

Art. 101 º - O sócio-atl eta de qualquer modalidade 
que não satisfazer os compromissos estatuários , deixando 
de competir quando for es.:alado ou se negar ao cumpri
ment o das determinações do Conselho Diret or, ficará 
incurso às penalidades do Art. 87Q. 

(co:1tinua no próximo número) 

GTêmio Recreativo Universitário do 
Te1TitóTio do Amaprí 

Fundado t-m 26.04. 1973 

ESTATUTO 

(Continuação do Diário Oficial nºs 1779/ 1780 
de 17/ 18 de ja neiro de 1974) 

Art. 20" - Silo fundadores, os sócios que compare
cerem à reunião e ;pecial r ealizada a 26 de ab ril de 1973, 
que tra tou da fund ação do Grêmio Recreativo Universitario 
do Território do Amapá - GRUTA. 

Art. 2 1~' - Slo Efetivos todos os portadnes de títu
los de conclusão d( Curso Universitário. 

Art. 22.º - Slio sócios colaboradores, aquQles que en
quadrados do item ~: do artigo 15, deste Estatuto, que t Pnham 
suas propostas devtdamente instruídas, aprovadas para ad
missão a título de mcentivo. 

Art. 23Q - Serão sócios Aspirantes, todos os elemen
t os que estej'lm cursando faculdades e ser ão aGimittdos na 
forma do artigo 17, de~te Estâ tuto. 

Art. 2-!2 - Serão concedidos títulos de sócios hono
rários: 

a) as pessoas estranhas ao GRUfA quP. tenham pres
t ado relevantes ser lços à agremiaçãoD; 

b) aos sócios que p restarem serviços extraordinário~ 
ao GRUTA; 

Art. 25º - S io sócios Honorários do Gruta, o Presi
dente da Hepública e o Governador do T erritório Federe i 
do Amapà. 

Art. 25º - O : tít ulos hcmorários de q ue tratam os 
iten s A e B, do art go 24, deste Estatuto, serão indlcados 
pela Diretot ia e ap• ovados pelo Conselho Delibera tivo, es
pecinlme nte convoc, do para esse fim. 

Art. 27º - Os t ítulos de Benemerências serão ind;
cados pela Diretori ~>, homologados pela Assembléia Gerdl 
e conferidos à pess,>as fislca s ou jurídicas, que tenham 
eontriDuido pecuni:; riamente, com somas consider:íveis , ac.;s 
P rojetos de Constmção do GRUTA. 

Capítulo IH 

Dos Direitos dos Sócios 

Art 23.0 - São di reitos dos sócios fundad ores e efe
tivos, qua ndo quit,•s com o GRUTA, e em pleno gozo de 
seus dire itos sociah, culturais, r ecreativos e desport ivos: 

a) -- Frequentar a sede social e utilizar-se dos ser
viços do GRU f A. 

b l - T omar ) arte ati\·a nas promoções soci<:is, cultu
rais e desponivas do GRUTA. 

c) - Tomat· )Jrle em c0missões ou grupos de traba
lho, quandv de signhdos para essas missões. 

d ) - Ter assento n as assembléias gera is, podenc~o 
propor, debater e vot.ar os nssuntos constantes da «Ordem 
do Dia », obedecendo à3 normas regulamentares a provadas 
pelo Conselho Del!Lerativo. 

e) - Votar e ser votado para qua lquer cargo eli!tl\·o. 
f) - Req:.:erer a Dir~toria a convoca ção dn Assem

bléia Gerul. nos t ermos do Artigo 50. 

gJ - Repre~ <! ntar pe>r escr it o, a Dire t<'lri a contra 
qualque r Ato que cons idere ser les ivo aos interessan te s ao 
GRUTA. 

h ) - - Recorrer das penalidades que lhe sejam im-
posta s , nos r egula rr:cnt os. 

i) - Propor novos associados ao GRUTA. 
j) -Usar flâmulas e distintivos do GRUTA 
k) - Participa r das promoções do GRUTA, estabele

cidas no3 regulamentos. 
I) - Receber gratuitamente, boletins oficinis cio 

GRUTA. 
m) - Requerer seu desiigamento quando quite com 

os cofr<'S rlo GRU :'A e ~ati sfeit.as todas as obdgações so
ciais e desportivas. 

Art 29Q - Os direitos dos sóciot i undaLlores e efet ·
vos, são pessoais e intransferíveis. 

Art . 30.0 - Avs sócios colaboradores e a~pirantes são 
vedados usufruir dus dir eitos constantes das letras c. d, e, 
f. i do artigo Z8 deste Estatuto. 

(continua no próxima número) 


	

