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Ano IX. Números 1.802 e 1.803 Macapá, 3a. e 4a.-feiias, 5 e 6 de março de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) nº 009 de I de março de 1974 

- Transfere para o patrim "mio da Companhia de 
Água Esgoto do Amapá (CAESA), cinco (5) casas r t>sidenciais. 

O Go,·ernador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item li, do artigo 18, 

1 
d o Decreto-Lei n'' 411, de G3 de janeiro de 1\)69, 1 

Hesolve: 

Geral Extraordinária, a se realizar em a sede socia l, 
na Ilha d e Santana, Município de Macapá , Territó
rio li'ederal do Amapá, em o próximo dia 20 de m ar
ço do corrente a no, às dez (l O:UO) horas, para o 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Aumento de Capital Social para Cr$ 5.097.560,00 
mediant e a apropriação de créditos de acionistas no 
valor de Cr$ 97.560,00 

Art. JO- TransfPt·ir para o patrimônio da Companhia 
de Águas e Esgoto do Amará (CAESA), c!nc.J casas residenci
ais, no valor de CrS 4oo,ooo,oo (quatrocent ··s mil cruzeiros), 
siluad~s na á rea da est&çüo de T1atame:1t.o de Agua de 
Mac:1pá, f&zl'ndv frente pma a av. 13 de s~tembro, no 
Bairro do Trem 

Art. 2º - Revogadas as di~poslções em contrário 
Pal<\cio do Setentriào. em 1\ acJ pá, OI de março de 

1.974, 852 da República e :no da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Go,·ernador 

Dr. rtaimundo Souza de Olivei ra 
-Sec. de Adm. e Finanças-

Comissão Pernwnente de Licitação 
LICIT.'\ÇAO P ÚBLICA 

A V ISO 

De ordem do Exmo. Sr. Governador do T.F.A. &vi
samos aos fornecedores interessados na praça de> IVIacap?, 
que ach:1-se aberhJ a licitação de Tomada de Preços n9 
002/74-SCC., destinada a aquiskão de móveis e utensflios 
à o escritório f carteiras escola rE-s , mesas para professor, 
arquivos de aço, etc.) para os estr.belecimeutos de er.sino 
da Secretaria de Educação do TFA. 

A abertura das propostas terá iu r,ar no dia 15 de 
mar~o d:! l 974, às 10,00 horas. na sala de r, euniôes da Se· 
crPtaria de Administração e Finanças, pera11te a Comissão 
Permanente de Licitações do TFA. 

As p t·opostas seriio recebidas no ato da abertura ou 
no Protocolo Gerai/TFA <Palácio do Setentricio), até duas 
(2) horas antes da apuração. 

Os esclareciment•)S complementare!l serão prestados 
na Seçà > do Material, na~ hor<1s normais de expediente, 
onde também estará afixado 111 prE:sente Ed,tal. 

Macapá, Ap - 21l de fevereiro de 19';4 

José de Arimathéla Vemet Cavalcante 
Presidente da C.P.L. 

MADESA - Indústrias Madeireiras de 
Santana S.A. 

C.G.C. - M.F. 05.975.826/0001 

ASSEM~LÉIA GERA L EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 
Pelo presente, na forma do& Estatutos e da 

legislação em vigor ficam convocados os srs. Acio
nistas da MADESA -· Indústria Madeireiras de 
de Santana S.A .. para se reunirem em Assembléia 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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b) Alteração dos artigos 4.0 do Capít ulo II, e 
17.o do Capítulo VI, dos Estatuto 3 socia is. 

c) O que ocorrer. 

Il ha de Santan a, Macap á, 1.0 de março de 1974. 

Kj eld Torben Anderso n 
Diretor- Presidente 

Cotnpanhia de Águas e Esgoto do Amapá 

COMUNfCACAO 

Levo ao conhecimento d e todos. a quem esta nota 
possa interessar, que, de livre arbítreo e sem qualquer 
constrangimento, deixei, a partir desta data, de prestar 
meus serviços profissionais, a Firma SANESUL, à qual du
rante três (3) anos estive vinculado por força de contrato 
de trabalho, inclusive na condição de engenheiro responsá
vel pela execução de obras construídas nesta capitJI, sob a 
responsabilidade da r eferida Empresa. 

Macapá, 04 de março de 19í4. 

Onair Pinto Ferreira 

Sindicato dos Empregados no Comércio do 
Território Federal do Amapá 

Edital de tnscrição para Lista T r íplice de Vogal da 
Junta de Conciliação e Julgamento de Macapã. 

Pelo presente edital, participo ao Srs. associados 
rleste Sindicat.o, que se acham abertas as inscrições para 
registro de Cándidatos que concorrer ão a lista t ríplice a ser 
escolhido em eleigão a ser realizada no dia 15 do corren
te, às 18:30 horas, e 1• convocação e, às 19:30 em 2• con
vocaç~o. na sede social, sito à Avenida Mendonça Jún ior 
nº 268, d e acordo com a portaria Flç 52 dP. !4 de fevereiro 
de 1974, do poder judiciário do Tribuna l do Traba lho da 
88 Região. 

Os interessados poderão inscrever-se na Secretar ia 
do Sindicato nos seguintes horário, das 15:00 às 17:00 horas. 

Macapá, 04 de março de 1974. 

Francisco das Chagas Rocha de S ouza 
Presidente 
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------~----------------------------------------------------

__ _.. ___ _ 
As Repnrtiçõe~Públi ,. s 1 E X p E D I E N T E As R0psrllções Públicu 

Territf\riais llcYerAo rem< t{lr • ciBgir-se·ão à• "ssinaturu 
o <fxpedtentfl de~;tinado n JU· anua is renomdns !:lé 23 de 
bli()ação neste DIÁHIO OFI- IMPRENSA OFICIAL fcYereiro de cada ano 3 àf! 
CIAL diàriamente, até às * "'a • .. "',. ~ iniciada!!, em qua lquer época 
13'30 hora s, excoto aos sába- DIRETOR pelfltS órgãos comptHentes. 
d~s quando deverá~ fazê-lo I A fim de possibil itar a 
nté às ll:IC lwras. CaTlos de Andrade I- '-·mles r emí'ss a de valoreH scom pa-

As recla ..na(j!ões pe~:tinen- • • • • ,. • "• I nhados de esc!a1·ecimcntos 
tes à matéria retr ib uída os DIÁRJf' OFICIAL quanto à E.ua n!§lir·ação, soli-
~'Moa l:le erros " U f\mis~fe&, lmprCFso nas (l~.dnas da lmpr<>ns.t. Oficial 1 citamos usem o:~ intc res~adns 
neverão ser form uladnl! por MAl'APA - T. F. AMAPA j prei~run cialmnte ehcque 11 11 
Ms~ri to. à Seçiio êie Redação, " • ... • • .. ~ ~ vale postal. 
das 9 às HUO ho t·a~. no má- A S S IN A T U R A S I Os wplementos às adi-
x i rno até 72 h o r as aJil.S a Anual . Cr$ 25 ,0!) çõas ào& órg!los oHciais llÓ 
saíua dos órgãos oficiais. Semestral. 12,50 l Stl fornec:et•ãu aos assinant~;r. 

Os oril7inais devl.'rão ser , que as Roliciturem no ato da 
datllografad0s c nutesticados, Trim estr al 6,:•5 laesinatHra. 

I N , J O, 'lO re~salvat as, por quem de dl- umero avu so. « v o funcionário público f<~-
•Qit" "!lsuras e cmeHd:u. ,. .... * " " * • dí'ra.l, tc.·á um drscoo to c·~ 

cxco tuadas as para 0 ex- <'Blll S~L~A - É~te Diário Oficial .é encontrade pr.ra leitu- 100 o· Para fazer j us a êf! 3 
terlor, que ~eri.iCl s c 01 p r e I ra r.o Sala~ NacHonal e Intern~~JOnal ~~ Im;:>r• nsa, da descoul@, deverá provar ea'a 
anuais as assinaturas p'-ldcr- CUOF.~R PRESS, .no «Brastha I~pe: 1~ 1 -~~t:J_• ._- _ co mi J~,·Ho oú ato da ar;sinalul d 
se-ão tgmar, em qualquer Para fac tltlar ao1c1 assman-I A f t ~l ~e cv1tar srluç·ao 1 éJH>ca p(H seis m€ses ou um tes a vertfJCação do prazo de €t e contJllUJdauc no r ece bi- O trusto de cada ('Xtmplrr 
a.&o. · validade t!l e sua~ as8inaturas, me,Jto do s j0rsnis, c~ o v e m 1 atra~ado dos 6rg:iol:l oti-

na parte Htperiflr do cndlH'ê- os as::;ioaDles provi denciar a 1 ~iaiu Ati rá, na venda aYuleo 
A• assfnatt1ra11 ven cidas ço vilo imp.resos o número resp<-l'lita reuovac. Hl com 1 acre~cida cte Cr$ O,C I sw da 

noderão ser susptnsas seu. I do taltio tio registro \• mês e IHJtect'd6nciu minlffiiJ. de trin- 1 Jl1tsruo ano, e lle Cr$ :1,00 
niso prhio. o ano em que fiodarí. ta (30J dJR~. 1 po r uno decorrid o. 

----------------- ------------------- -----

Sindicato dos O fi c i ais M aTceneiro e Tra
balhadores nas Indústrias de Serraria 

e J11óveis de filadeira elo T . F.A. 
Edital de Inscrição para L is ta Tríplice e Vogal da Junta 

de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Pelo presente edital participo aos senhores associados 
deste Sindicato, que se acham abert<> s as inscnçofs para 
registros de candidatos que concorrerão a Lista 'l'riplice a 
liler escolhida em eleição que será rei.ilizada no d ia 15 do 
corrente,às 20:00 horas, em 1 ~ convocação e, às 21:00 horas 
em 2º convocação, na sede social do Sindicato, silo à Ave
nida Mendonça Júniol' n° 2'38 de acordo com a Portaria 
n'1 52 de 14 de fevereiro de 197·1 , do Poder J udiciário do 
Tribuna l do Trabalho da 8ª Região, 

Os interessados poderão inscrever-se na Secretaria do 
Sindicato, no horário de O!l:OO às I 1:90 horas, pela manhã e 
das 16:00, às 18:00 pela tarde. 

Maca pá . 5 de março de I 974. 

Agenor Chermont 
Presidente 

Conselho Territorial de Trânsito 
CONTETRAN 

Resolução nº 07 f74 
O Conselho Territor ial de Trâns ito, no uso das atri

buições que lhe confere o a rt. 15, itens II e UI do R egu
lamento do Código Naciunal de Trfm sito, aprovado pelo 
Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de J!l68 e d e confor
midade com o que ficou d eliberado na reunião plenária 
r ealizada em 30 de novembro de 1978; 

Considerando os termos do requerimento firmad o 
pelo Sr. Raimundo NonAto de Albuquerque Campbcll, 
datado de 17 de julho de 1973, em que> requer a subs titui
ção e regularização de uma plac;:~ de licença de um táxi de 
sua propriedade, de n° 29-67-AP, declarando ainda que 
desde o ano de 1970 não regulariza a situação e que 
ta mbém não mais existe o veículo; 

Considerando que os veículos de aluguel (táxi), des
tinados ao transporte de passageiros d ependerão, para 
transitar, de concessão, permissão ou autorização da 
autoridade competente; 

Considerando que essa autorização foi outorgada na 
época para seu veículo trafega r, uma vez que atendeu 
plenamente as exigência estabelecida no § 1 º do art. 87 do 
Regulamento do Código Nacional de Trânsito; 

Comiderando que o veíct!lo, desde aquela época, en
contra-se fora de circulação, necessitando agora o peticio
nário da placa de licença para regulariza r outra veiculo de 
sua p ropriedade, conforme esclarece em seu r equerimento; 

Considc>randc qu, o pedido do Sr. Raimundo Nonato 
de Albuquerque C;· t:,pJJell, motc. rista profissional, portador 
da Carteira àe Habt it;oção nº ?::!18 e Prontuário n" 2352, não 
está enqu1drado m Parecer-CONTRAN n\! 002/70, datado 
de I de julho de l\ 70; 

Considerando que o assunto fo i devidamente debatido 
pelo plenário do Cc nselho, reunido em sessão ordinária rea
lizada no dia 30 ele dezembro de 1973, quando t> relator da 
matéria opinou f:n •ravelmente pela concessão do pedido e 
o Conselho, de libet >u que a p laca de licença n'1 29·67-AP 
pertence ao ja ref~ irlo veículo, u:na vez que o mesmo está 
fora de circulação; 

Considerando, ainda, que é de competência do 
CONTETRAN reso'ver o.ç assunt os relativos à aplicação da 
legis lação do Trân!' to; 

RESOLVE: 

Art. 19 - P<•rm itf r ao Sr. Raimundo Nonato de Albu
querque Campbcll, ,vtotor ista Profissional, a utilização da 
placa de licença n° 29-67-AP. a fim de que a mesma seja 
vinculada a outro vt! iculo de sua propriedade e regularizada 
de acordo com a nl rma da Di\'isão de Trâ nsito P úblico de 
Macapá. 

Art. 29 - Pa·a o fiel cumprimento do disposto no 
artigo ante rior, o ii te res!'ado deverá ~ati s!azer as ~xigênc i as 
determinadas nos it 'ns I, Il e III do a rtigo 253 do Regula
mer.to do Código !\acionai de Trânsito. 

Art. 3.0 
- Es•a Resolução ent rará em vigor na data d e 

sua publicação, e s ·· rá encaminhada a DITRAN para ciência 
e cumprimento. no prazo de 20 dias. 

Art. 4.o - Revogam-se as dispos ições em contrt.rio. 

l\1aCUl•Ú, 6 de fevereiro de 1974. 

Eng.'J José t\irton de Almeida 
<-' residente Substituto 

Ec. Newton Douglas Barata dos Santos 
Relator 

Francisco de Ass is Monteiro Leite 
Conselheiro 

Tibúcio Aureliano Dias 
Conselheiro 

Austra gésilo de Castro Sussuarana 
Secretário 

Preço do exemplar: 
Cr$ 0!30 
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~------------------------------~ 
Secretaria de Obras PúbUcas 

Aprovo e Publique-se: 

José Lisboa Freire 
-Governad·a·-

Cópia Auténtiaca da Ata da reunião para licitação de 
preços destinada à execuçiio de obras para a Administração 
te rritoria l, conforme termos das Cartas-Convite n° 003 e 
004/74-SOP. 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeit'O do ano de 
hum mil novecentos e setenta e quatro na Sala de Reu
niões da Secretaria de Obras Públicas, situada à Avenida 
FAB. n° 1276, nesta cidade, reumu -se a Comissão de licita
ção, presidida pelo sent10r Joaquim de Vilhena Neto, t endo 
como membros Dougias Lobato Lopes I' José Airton de 
Alme ida, a fim de procede r as licit oções c e r reços para a exe
cução dos servi~os de r eforma geral do préd io do Colégio 
Amapaense e rdorma geral e ad11ptações Elo pr~dio onde 
funcionará ACAR-Amapá (Ex-Di\'isào de Colonização), r ela
ti vo às Cartas-Convite n~s 003 e 004/74-~ OP. A reunião 
compa receram os o;enhor cs João v ictor Me ura de Arruda, 
G ercnte da Construtora Aquariu~. Roberto Rocrigues, r e
presentante de A. Rodr igues Eng .. nhar ta e ComérCIO, Fran
cisco Pereira do Carmo, Ger<!nte de Ciclot.m Ccnstrução e 
Comércio Ltd9. e lvancte S~queir::1 de Sou7a, representante 
da firma Construtora Brasil~ir:1 Er.gtnharia e Comércio, pa ra 
participarem da licitação e m precr . Às onze h oras o senhor 
presidente deu por iniciados os t rnbalhos, prestando, inicia l
mente, esclarecimentos a respeito do assunto aos licitantes 
e, posteriormente, p11ssou-se ao acolhimento das pro;>osias 
apresentadas que oferecem os r esultados sPguintes. P ara os 
::erviçus relc.tivos a C:artJ-Convitc n" 003/'14-SOP . 

FIRMAS 

Ciclotan Const. Com L t d " . 

Const. Brasil. Eng. Comér cio 
Construtora Aquárius 
A. Rodrigues Eng. e Com. 

l Propostas-Cr$- I· 

NC. 
131.454,75 
13:.!.046,12 

NC. 

Prazos-Dias 

45 
45 

Pa ra os serviços relativos a Cat ta -C onvite nP 004/74-SOP: 

I I 
FIRMAS i Proprstas Cr$ P razos-Dias 

Cic!otan Const. Com. Ltd•. NC. 
Construtora Aq uãrius 130.827,80 30 
Const. Brasil Eng. e Com. 129,538,64 30 
A. Rodrigues Eng. e Com. 11 2.455,27 30 

A firma C!clotan e Com(rcio LtàJ.. agradeceu a 
r emessa das Cartas em virtude de compromissos assumidos 
anteriormente. De igual modo, A. Rodrigues Engenharia e 
<.::orné rcio ag radeceu a remessa da Carta-Convite n º 003, 74-
SO P, não apresentando proposta. Referidas propostas ser ão 
post eriormente analisadas pela Comissão e o resultado final 
será dado a co nhecer aos lici tautcs, até quar ta-fe ira, dia 30 
do corrente. Nada mais havendo a trat a t·, l::.v rou-se a pre
sente ata que segue datada e assinada pelos presentes. 

Macapá, 25 de janeiro de 1974. 

Joaquim de VilhPna Netto 

José Airton de Almeida 

Douglas Loba to Lopes 

Roberto Rodrigues 

F rancisco Pereira do Cavmo 

.Toão Victor Moura de Arruda 

Ivanet e Siqueira de Souza 

Délcio Ramos Duarte-Secreátrio 

Secretari~ de Obras Públicas 
Aprovo e Pub lique-se: 

José Lisboa F reire 
Governador 

Cópia Autêntica da Ata c:la Reunião para licitação de 
preços dest!nadas à ex('cução de obras para a Admininstra
c,:ão territorial, conforme ter mos da Carta-Convite n º 
005/74-SOP. 

Ao primeirc, dia ào mês de fevereiro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e quatro na Sala de Reuniões da 
Secretaria de Obras P ublicas, situada à Avenida FAB nQ 
1276, nes ta cidade, reuniu-se a Comissão de Licitação, pre
sidida pelo engenheiro J oaquim de Vilhcna Netto, tendo 
como membros úS senhores José Airton de Almeida. Ma
noel Antônio Dias e Douglas Lobato Lopes, a fim de pro
c~der a licitação de preços para a execução dos serviços de 
reparos no prédio do Ginásio Marecha l Castelo Branco, 
nesta cidade, rc lati\·os à Carta-Con\'ite n.0 005/74-SOP. A 
r eunião, que teve seu iníc io às 1 1:30 horas, compareceram 
os senhores Raimundo Custódio de Almeida, Gerente da 
firma Constru Elétrica - Serviços Elétricos e Hidrá ulicos, 
I\'ar.ete Siquc>ira de Souza, representante da firma Cons
t rutora Bras.! •ira Engenharia ~ Comércio, Rutilene Men
donça Gomes, representando a Construtora Aquárius e 
Alirio Marques de Souza Rodrigue P, Ger ente de A. Rodri
gues, Engenharia e Comér cio, pa ra participarem da licitação 
em aprêço. A hora determinada, o senhor presidente deu 
por iniciados os tr<~bal hos, prestados inicialmente, esclare
cimentos a respeito do assunto a os licita ntes, e, posterior
men te, passuu-se ao recolhimento das propostas apresen
tadas que oferecem os resultados seguintes: 

FIRMAS 
!
PROPOSTAS PRAZO-DIA 

Cr$ 

C. Rodrigues, Eng. Comércio 86.420.22 45 
Const. Bras il. Eng. Comércio 64.143.42 45 
Construtora Aquárius 70.035,80 45 
Constru E létt-ica 61.785,00 45 

De acordo com o quadro comparativo e o critério de 
julgamento aplicado, a mais vantajosa, em princípio, é a 
p roposta da f irma Constru Elétrica - Ser viços E létr icos e 
Hidráulicos. que será submetida à superior apreciação do 
Exmo. Sr. Governador do Território. N<Jda mais havendo a 
tratar, lav rou-se a presente ata que segue datada e 
assinada pelos presentes. 

Maca pá. 1 Q de fevereiro de 

J oaquim de Vilh ena Netto 

José Airton de Almeida 

Manoel Antônio Dias 

Douglas Lobato Lopes 

1974. 

R utilene Me ndonça Gomes 

Ivanete Siqueira de Souza 

Raimundo Custódio de Almeida 

Alirio Marques de Souza Redrigues 

Délcdo Ramos Duarte - Secretário 

Délcio Ramos Duarte 
Chefe da Seção de Expediente 

Agro Comunitário Esporte Clube 

Funda~o em 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 
(ContinuaÇão do número anterior) 

§ III - Os Vice-pr~sidente serão indicados p elo pre
sidente do AGRO, devendo este comunicar ao Conselho 
Deliberati vo. 

§ IV - Os membros do Coeselho Diretor, serão 
auxil iados por d iretore s e Sub-diretores nomeados pelo 
presidente do clube. 

Artº 120º - Será possível de perda de mandato, o 
membro do Conselho Diretor que sem motivo plansível 
deixar de exercer suas funções du rante sessenta (60) dias, 
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ou faltar à quatro (4) seesões consecutivas elo mesmo 
Conselho. 

Art.0 
121.0 - Cabe a i'> Presidente do AGRO conce

der licença a membros do Conselho Diretor e designar-lhe 
substitu to. 

Art. 122.0 
- O Conselho Diretor deverá reunir-se 

uma vez por quinzena. 

Artº 123.0 
- As datas e horários das r eun iões do 

Conselho Diretor , serão marcadas na r eunião de posse 
prevalecendo esta até o f inal do mandato. 

§ único - O Con selho Diretor reunir-se-á extraordi
nariamente t antas vezes q\;antas foram necessária s para 
discutir problemas de urgência do clube. 

(cont. no próximo número) 

GTêmio Recreativo Universitário do 
Território do Amapá 

Fundado em 26.04.1973 

ESTATUTO 

(continuação do número anterior) 

Art. 65.0 
- P erderá, a utoma t icamente, o mandato, o 

membro da Diretoria que: 

a)- Deixar de exercer suas funções durant'i! 30 dias 
consecutivos sem motivo justo; 

b )- Deixa r de comparecer a 3 reuniões da Diretoria, 
sem justa causa. 

Art. 66.0 - Os membros da Diretoria pode1ão ser 
licenciados, por um per íod J d e 60 dias renov~l\-e l, por re
querimento, por mais de 3) d !as. 

§ único - No caso d:.J licença ou impedimento tem
porário a té 90 dias, os me r11 bros da Diretor ia será substi
tuído por outro, obs:ervando o seguinte: 

a) - O Presidente, pelo Vice-Presidente Administra
tivo, e na seu impedimento, pelo Vice-Presidente de Fl-
nanças; 

b) - O Vice-Presidente Administrativo, pelo Vlc;e
Presidente de Finanças; O Vice-Presidente de Finanças pelo 
Vice-Pn<sidinte Cultural; 

- O Vice-P residente Cultu ral pelo Vic~-Presidente 
de Esportes; e este pelo Vice-SociaL 

c) - O P residente designará os substitutos para ca
da Diretor de Departamentos; 

d) - O Presiden te só pode ser licenciado qua ndo 
aut0rizados pelo Conselho Deliberat ivo. 

Art. 67.0 - No caso de impedimento superior a 120 
dias, o PreJidente declarará vago o cargo. 

§ 1.0 
- Quando se tratar do P residente, o Conselho 

Deliberativo p;·ocederá a eleição de ne-vo titular, caso a 
vaga se verifique po1· mais de 120 dias antes do t érmino 
do mandato. 

§ 2° - Caso ~e verifiq ue o prazo a menos de 120 
dias, o Vice-P residente Administrc.tivo acumulará o car go 
de Presidente e o Vice-Pt·esidente de Finanças o ele Vice
Presidente Administrativo, mediante auto rização do Con
selho Deliberativo. 

§ 3.0 - Quando se t ratar de Diretor , o Vice- Presi
dente fa rá preench er a vaga, a seu critério, sujeito a ho-
mologaçãe do Presidente. "' 

§ 4º - No caso de renúncia da Diretoria . o Conselho 
Deliberativo elegerá nova Diretoria para o Complemento 
do Mandato. 

Art. 68º - Os membro~ da Diretoria são responsáveis 
pessoalmente pel<!IS prej uizcs que causarem ao GRUTA, 
quando proceder em em viola~ão à lei ou a este Esta
tuto. 

Art. 69º - O mandato de qua lq uer cargo eletivo será 
exer cido de forma inteira mente gratuita e considerado ser
viço relevante prestado ao GRUTA e à classe dos univer
s itários, devendo constar dos assentamentos dos sócios elei
tos ou designados. 

Art. 70g - Independentemente do estabelecidos no 
artigo 66, o Presid r'nte ou Vice-Presidente, q uando substi
t uído o prim eiro, n !a pod~rão afastar-se do ca rgo sem 
licença do Conselhu Deliberativo, sob per.a de responsabi
lidade por abandono e desídia. 

Art. 71° - Será cassado o mandato do membro da 
Diretoria que se portar de modo inconveniente , a frente do 
seu cargo. 

Art. 72° - C'ompet~ à Diretori a, em conjunto: 
a) - Dirigir e adm inistrar o GH UTA, como poder 

exe~utivo da assoc··tção, fazer cumprir, e executar os 
dispositivos estatut .r ios, os regimentos inte rnos, as nor
mas de proredimc ntos e todas as demais r esoluções de 
Assembléias Gerai! . do Conselho Deliberativo e as decor
rentes das reuniõe' da própr ia Direto r ia; 

bl - Elabora · e submPter à apreciacão do Conselho 
Deliberat ivo os n gimentos internos da associação e as 
normas de procedil n~ntos e, eventua!.11ente, r ecomenda r as 
respectivas alteraçÕ<!S . 

c) - Elabora· e submeter à apreciação do Con selho 
Del iberativo o Orçamento- Programa para o exercício 
seguintes e, recomendar as alterações que se f izer em ne
cessárias; 

d) - Apr eser,ta r ao Conselho Deliberativo o balan
cete t rimestral. bem como as contas, balanço e o relatório 
anual, acompanhad ; S dos pareceres do Conselho Fiscal; 

e) - Decidi r .sobre a admissão de sócios; 

fl - Aplicar ·ts ?ena l!dades de sL;a compet1~ncia ou 
rec~mendar ao Co • selho Del!berativo aplicação de pena
lidades de compete, ,cia deste; 

g) - P~·opor ·,o Conselho Deliberativo a fixação de 
taxas, jóias e contri ::>uic;ões de qualquer e!'pécie; 

h) - Aprova a afi liação de outras associações d~ 
Técnicos de nível 11:édio; 

i) - Autoriz<>r o funcionamento de seções do G::lUTt\ 
em qualquer local do pais: 

j) - Decidir 2obre a intervenção em qualquer seç1io 
ou c des ligamento desta ou qualquer outra associação 
a.l'iliada, justificando as razões ou motiYos; 

k) - Conced!!r Ji;:;ença aos Direto!·es que exerçam 
cargo por designa<:~o elo Presidente e Vice-Presidente. 

1) - Resolver sobre requerimento de sócios, nos 
casos de sua comp< Lência; 

m) Indicar a•l Conselho Deliberativo e Assembléla 
Geral os nomes de per~onalidades mer ecedoras dos iitulos 
da sócios honorá ric•. e beneméritos; 

n) Resolver <1 :alquer assunto do interesse do GTIUTA 
que não seja da co:npetôncla exclu siva dos outros poderes 
da Associaç&o; 

o) - R esolve1· sobre o quadro de funcion:hios e ba
ses salariais, obsen ando o disposto na legislação e m vigor; 

p) - Autorinr o pagam ento de despesas ext raordi
nárias qua excedem à programaçõ~s específicas, indispen
sáveis e inadíáveis, :td referendum do Conselho Deliberativo; 

q) - Nomea! comissões tfcnica ou de inquérito 
d~signando os seus membros, qunndo se tra tar de assnntos _ 
da sua al<;aàa, encüminhando seus rt::latórios aos poderes 
competentes; 

AI t. 73° - Ao Presidente compete: 

a) - Convoc~· 1· e presidir as reuniões da Diretoria, as 
assembl(·ia Gerais e as reuniões mensais e convocar os 
Conselho Deliber a ti 10 e Fisca l; 

b) - Presidir as com·ccações, e todas as ceremônias 
p rogramadas pí:lo GRUTA; 

cl - Despa::ha r e assina r com o Vice-Presidentes 
Administrativo; 

d) - Assinar com o vice de Finanças, t odos e q ual
quer do~.:umentos c,•ntábil que envolva responsabilidade fi 
n anceira e p.Jtr imôtLal; 

e) - Representar o GRUTA, em Jl<!ZO e fora de le, 
poderá delegar pode res inclusives junto ás r epartições fe
derais, estaduais, municipais, autárquicas e paraestatais; 

(cont inua no próximo número) 


	

