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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
l P) nº 0242 de 07 de março de 1974 

O Governador • do Território Federa l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferida~ em Lei, 

RESOLVE: 

Art. J!' - Aposentar, no Quadro de Funcionários do 
Governo deste Território, aprovado pelo D(creto nº 70.572, 
de 19 de maio d e I 972, publica do no Diário Oficia l do dia 
23 do mesmo mês e ano, os servidores abaixo r elacionados: 

I - Ncs t e rmo s dos artigos lO I, item III, parágrafo 
único, e 102, item I. alínea ~a >> , da Constitl,ição do Brasil: 

a\ Francisca Helena Ponles Guimarães, matrícula nr. 
1.687.525, ocupante do cargo de Professor a do Ensino Pré
Primário e Primário, Código EC-5 14.11. (Processo nº 
0~74/74-GAB; e 

b) Maria de Nazaré Pereira dos Santos, matrícula nr. 
2.259.976, ocupante do cargo de Auxiliar Rura l, Código 
P-209.3. (Processo nº 0105/74-G AB). 

li - Nos termos dos artigos 101, item III a 102, item 
I , alínea «a», da Constituição do Br asil: 

a) Rubens Araújo, mat. n º 1.777.763, ocupant e do car-
go de Motorista, Código CT-401.12-C. (Processo n º 
0540/74-G AB). 

I ri - Nos termos do artigo 176, item III, combinado 
com e de nº J 78, item IJI, da Lei nº 1711, de 28 de outubro 
de 19õ2: 

a) Waldomiro Felipe Iglesias. mat. nr. 2.079.659, ocu
pante do car go de Bombeiro Hidráulico, Código A-120l.l0-B. 
(Proc. n2 0139; 74-GAB). 

IV - Nos termos dos artigos 101, item li e 102, item 
II, da Constituição do Brasil: 

a) Antonio de Oliveira Cambraia, mat. nr. 2.079.99õ, ocu
p<J nte do cargo de Guarda, Código GL-2tJ3.8-A. (Processo 
n º 0353/74-GAB), a contar de 14 de junho de 1973. 

Art. 2º -- Revogadas as disposições em contrário 
Palácio do Setentriào, em Macapã, 07 de março de 

1.974, 852 da República e 31° da Criação do Território Fe
deral do Arr.apá. 

Dr . .Abemor Coutinho 
Governador Substituto 

Comissüo Pennanente de Licitação 
A V ISO 

• .r., Comissão P ermanente de Licitação torna público 
que no dia 21 do corr ente mês, às 10.00 horas, n a sede da 
Secretaria de Obras Públicas, fa rá realizar r eunião para 
r ece:bimento e julgamento das propostas r Pferentes às To
madas de Preços n.0 04/74-SOP, para construção da Escola 
cie 1.0 Grau São Pedro e n.• 05/74-SOP, para con struçã o 
da Escola de 1.0 Grau Dom Aristides Piróvano. 

Comunica, outrossim, que o recolhimento das cauções 
estipuladas nos Editais em r eferência, poderá ser feito até 
às I 5.00 h or as do d ia 20 do més ~m curso. 

Os Editais, especificações, projetos e demais dados 
r eferentes às tomadas de preços encontram-se à d isposição 
dos interessados na sede da Secretaria de Obras Públicas. 

Macapá, 05 de março de 1974. 

Dr José de Arimathéia Vernet Cú valcanti 
Presidente da C.P.L. 

Comissão Permanente de Licitação 
Licitação Pública 

A V I S O 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Terr itório Federal do Amapá, avisamos aos fornecedore.s 
interessado s na praça de Macapá, que acha-se aberta a li
citação de Tomada de Preços nr. 002/74-.S~~·· desti~1ada a 
aquisição de móYeis e utensílios de escn torJO (car teira es
colares, mesas para professor, arquivos de aço, etc.) pa:a 
os estabelecimentos de ensino da Secretaria de Educaçao 
do TFA. 

A abertura das propostas terá lugar no àia 25 de 
março de 1974, às 10:00 horas, na Sala de R euniões ?a 
Secretaria de Administração e Finanças, perante a Comis
são Permanttnte de Licitações do TF A. 

As p ropostas serão r ecebidas no ate da abert~ra ou 
no Protocolo Geral/TFA (Palácio do Setentnao), ate duas 
(2) horas antes da apuração. 

Os esclarecimentos complem~ntares serão prestados 
na Seção do Material, nas horas normais de expediente, 
onde também estará afixado presente Edital. 

Macapá-Ap., 6 de março d e 1974 
Ilegível · 

pfpresidente da C.P.L. 

Sindicato dos Arrumadores do T.F. do Amapá 

Edital de Convocação Nº 03-SATA; 74. 

Assembléia Geral Ordinária 

Pelo presente Edital ficam convocados todos os _asso
ciados deste Sindicato, em pleno gozo de seu direitos sin
dicais, para reunirem-~e em Assembléia Gera~ Ordinária, no 
p róximo dia v inte e quatro (24) do corrente, as 9 horas em 
primeira convocação com o mínimo: de 2/3 dos associad?s 
ou às 10 horas em segunda convocação com qualquer. nu
mero de associados presente, na sede socia l da Entidade 
sita à Av. Mendonça Júnior 2.68, nesta cidade, para toma
rem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 

a) - Leitura, discussão e aprovação da ata da Assem
bléia anterior; 

b) - Rela tório a ser apresentado pelo pr esidente do 
Sindicato, r efere nte as ocorrências verificadas durante o 
exercício de 1 .973. Apresentação do Balanço financeiro, pa
trimonial e demonstração da aplicação àa contribuição sin
d ical, em conformidade com que preceitua a lel. 

c) - Apresentação da Proposta Orçamentária do 
Sind ica to e laborada para o exercício de 1.975; 

d) - Parecer do Conselho Fiscal sobre as tomadas de 
contas e proposta orçamentá ria. 

Tratando-se de assunto de grande importâ ncia para a 
classe, a Diretoria solicita o comparecimento de todos os 
associados. 

Macapá (AP), 6 d~ março de 1.974. 

Manoel Merces da Costa 
Presidente 
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íla.çoe de et·ros ou otnis~f ea, 
uverão ser fo rmuladas por 
eurito. à. 8eçlio lle .1\edação, 
das 9 às 13:80 horas, no má
ximo até 72 h o r as ll!l ÓS a 
eafd a <loil órgãos oficiais. 
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25 ,00 
12,fi0 

6,25 
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As R9parti~õcs Públicu 
cingir-&e-ão à1 assioaturu 
anua is refiOYRdas até 23 de 
fevereiro de cada ano '3· àlt 
iniciada s, em qualquel' ~ p oc1.1 
pe los órgãos competentes. 

I A fim de possibilita r a 
r em essa dr va lo res acOll•pa-

1 nhados de esaJarrcinH•ntos 
' quaato à twa a;t lica~iio, soli-
citamos usem os intc rest<ad, ,s 
preforencia.Jmutt cheque fll' 
vale pos tal. 

Os aupl emeolú s às edi
<;ões do& órgn os oficia is só 
se for neGerfto aos assinante" 
que as soliciLurem no a to da 
ass ina tura. 

Os originais d&vNãG ser 
datilograflul~s e autentica~os, 
r eiiSil lvadas, por quem de lll
•CJito !'&suras e emenda&. 

O funcionário pú bl!co !e-
-~··•• • • d 1 t . d t ' 

«BR.A SlLIA - ll:.ste Diário Oficial .é encontrado para leit u- 1 6~:. 'pa~~a f~~er lu~o~ 0 és~: ~xcetuadas as para o ex
terior, que serACl 11 e m p r e 
anuais as assinatura& pcder
se•!i.o tomar, em qualq uer 
épe ca, per seis meses ou um 
BllO. 

ra no Salão Nacwr:_al e Intern~~10nal d~ Imprensa, da desconto, deverá 'provar esta 
CO OPER PRESS, ne «Bras1ha Tmpen~_l Hot_:!_"·-- _ aondiçãOJl ú ato da assina tura 

Para raci litar aos assinao - j A fim de. evitar s0 lu~ão 
tes a vc t·Hicação do prazo de de continuidade no recebi- . O custo li c cada excmplr. r 
validade de suas u sinaturas, mealo dos jormais, de vem : atrasado dot1 órgãot1 c>h
na parte 8Uperipr do end~rê• os Bf:t> inao tes provi.!enciar a i c iais será, ntt venda a n1l ~o 
ço vã o impusos o núm e ro respi-di u reBovaçiio com , acJ'eFcidn de Cr$ P,Ol St3 da 
Elo talão de regis t ro P mês e aR lt:c ~d6ncia mínimt de Lriu- ' mesmo a r.o, c rl e C1·S ?,CO 

As ass!nahua• vencidas 
!Jiltlerão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano tm que finda r·L ta (30) diliR. I por a Do docormlo. 

Secretaria de Educação e Cu ltura 
Conselho de Educação do Território 

Edital de Convocação 

A Presidente do conselho de Educação do Território, 
t endo em vista o disposto no item I do a rt igo 3.0 do De
creto n.0 16/72- GAB do S enhor Governador do T err itório, 
CONVOC A, por este melo, t odos os conselhei ros pa ra, em 
r eunião extraordinária , a rJallzar-se no próximo dia 13 
de março, na sede própria do Conselho, discutirem e 
aprovarem o Regimento deste, às 16:00 horas, em primeira 
coflvocação, às 16:30 horas em segunda convocação e à3 
t 7:00, em terceira convocação, quando d~liberará com qual
quer número. 

Macapá, 7 de março de 1974 

Annie Vianna da Costa 
Presidente do C.E.T. 

Secretaria de Obras Públicas 

AprovEI e Publíque· se: 

José Lisboa F reire 
-Governador-

Cópia Autêntica da Ata da reunião para licita
ção de preços destinada à execução de obras para 
a Adminis tração territorial, conforme termos das 
Cartas-Convites n ºs 006/74-SOP. e 007/74-SOI:". 

Aos seis dias do mês de f~vereiro do ano de hum 
mil novece ntos e setenta e quatro na Sala de Reuniões da 
Secretaria de Obras Públicas, sita à Avenida FAB, nesta 
cidade, perante a Co:ni ssão Permanente de Licitação, nesta 
Secretaria, ao nível da modalidade de Carta-Convite, pre
s idida pelo Engenheiro Manuel Antônio Dias e com a pre
sença dos membros, Engenheiro José Airton de Almeida e 
Engenh eir o Do1.1glas Lobato Lopes, estando ausente o 
membro Délcio Ramos Duarte, por motivo justificado, com 
a finalidade de receber e julgar as p ropostas d'ls Cartas
Convites nº 006/74-SOP, para a execução de serviços de 
re forma ge ral, adaptações e ampliações no prédio do 
•Grupo Escolar Antônio João» e n! 007/74-SOP, para 
execução de serviços de r eforma geral e adaptação no 
prédio do «Grupo Escolar José de Anchieta». Aberta a 
r eunião, o Sr . Presidente recebeu as propostéls das firmas 
para a real ação dos serviços objeto da Carta-Convit e nº 
006j74-SOP , na seguinte ordem: Construtora Aquárius, re
p t·esentada pela senhorita Rutilene Mendonça Gomes; 
Ciclotan, Construção e Comércio Limitada, representada 
pelo Sr. Fr ancisco Pereira do Carmo; Construtora Braslleira 
Engenharia e Comércio, representada pela senhorita 
Ivonete S!queira de Souza; e A. Rodrigues Engenharia e 
Comércio, representada pelo engenheiro Alírio Rodrigues. 
Abertas as propostas foram •mcontrados os seguintes 
resultados: 

N~ de 
Ord em! F I R MA Preço ( r azo-Dlas 

OI Const. Aqu:hius l 83.028.00 75 
02 Ciclota n. Const. C. Ltda 212.07 1,45 75 
03 Const. B.E. Comércio 214.036,00 75 
04 A. Rodrigues Eng. Com. N.C 

De acordo com o quadro demonstrativo e o critér io 
de ju lgamento ap licado, a proposta mais vantajosa, em 
princípio, foi a apre_;entada pela firma Construto1·a Aquárius. 
Em seguida, a Comissflo recebeu as propostas das f irmas 
Ciclotan Construção) e Comércio Limitada; Aquá rius; Cons
t ruto ra Brasileira Engenhar ia e Comércio: J.P. Miranda 
Representações e PrestL~ção de Serviços, digo, J.P. Miranda 
representada pelo senhor J t sé Policarpo de Miranda; e 
A. Rodrigues Engenharia e Comércio, Construtora para exe
cução dos serviços objeto da Carta-Convite 007/74-SOP, as 
quais depois de abertas, apresentaram os seguintes resultados: 

---NQ de 
Ordem F I R MA Preço Prazo-Dias 

01 Ciclotan-Const. Ltda N.C. 
02 Cons t. Aquarius I I 0.582.91l llO 
03 Const. B.E. Comércio 102.6J9.90 60 
04 J .P. Mi•·anda 242.839.80 60 
05 A. Rod. Eng. Çomércio 152.722 ,90 60 

De acordo com o quadro demonstrativo e o critério 
de julgament•J aplfcado, a proposta mais vantajosa a prin
cípio, fo i apresentatla pela firma Construtora Aquárius. Os 
r esultados de julgamento da Comissão serão submetidos à 
superior apreciação do Exmo. Sr. Governador do Territó1 i o. 
Nada :nais havendo a tratar, o Sr. Presid <' nte deu por· en
cerrada a reunião. cln qua l lavrou-se a presente Ata, qu~ 
va i assinada pelo Presidente P membros du Comissão Per
manente de Licituçõcs, pelos r epresentantes das firmas, 
proponentes e por mim, Ezequias Hlbeiro de Assis, Secre
tário Substituto, indicado pelo Presidente. 

Macapá, 6 de fevereiro de l!lH 

Manoel Antônio Dias 

José Airton de Almeida 
Ali r io Rodrigues 
Rutilene Me ndonça Gomes 
Ivonete Siq~teira de Souza 
José P úlicarpo de Miranda 
Francisco Pereira do Carmo 
Douglas Lobato Lopes 
Ezeyuias Ribeiro de Assis 

Délclo Ramos Duarte 
_ Chefe da Seção de Expediente 
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~~w~--~~----------------~---------------
Poder Judiciário 

Justiça do T rabalho 

Tribunal Regional do T rabalho da Oitava Região 

P ortaria nº 52, de J.l de fevereiro de 1974 

O Presidente do Tribunal Regionat:do T rabalho da aa. 
Região, no uso de suas atribuições; 

Considerando o que dispõem os artigo 660 a 663 da 
Consolidão das Leis do Trabalho; 

He5olve designar o próximo dia quinze (15) de mar ço 
do corrente a no, para que as assoc iações sindicais de pri
meiro ~rau, que se encontrflm em situação rP.gu lar na jur is
di<;ão das Juntas de Conciliação e Julgamento existente 
nos Estados do Pará e Amazonas. assim como nos Territó
rios Federais do Amapá e Rondônia , processem, em hor:=~ e 
local a critér io de suas di reto rias, as e leições para as list as 
tríplces destinadas ao prenchimento àas funções de Vogal 
das J untas de Conciliaçi:o Julgamento de Belém, Manaus, 
Macapá, Porto Velho, Santarém, Capanema, Castanha!, 
Breves, Abaetetuba. Parintins e Itacoatiara, no triênio a ini
ciar-se a 1 º de maio de I 074, esclarecendo que somente 
podPrão concorri r a essas eleições os associados que perten
çam à categor ia econômica ou profissional d0 Sindicato q ue 
organiza r a lista. 

Resol\·o, outrossim, determinar que a presente porta
ria seja publicada I!OS órgão ofic iais d<.s Estados do Pará 
e Amnonas, e dos Tnritórlos l<'ederais do Amapá e Ron
dônia e divulgada na Imprensa d iária de Belém, Manaus, 
Macapá e Por to Velho e, ainda t ransmitida às Diretor ias de 
toàos os Sindicato de classe em situa~ão regular. sed iados 
nu oitava Região. 

Resolve. finalmente, determinar que os "documentos 
rela tivos às eleições sejam protocolados na Secretar ia do 
Tribuna l Hegsonal do T rabalho da Oi tava Região até o dia 
30 de mu rço do ano em curso, para os devidos fins, acom
panhados dos seguintes documentos dos integrante! da res
pectiva lista tríplice: 

a) fotocópia autenticada de documento de ide ntidade , 
comprobatório de ~acionalioade e idade; 

b) atestado de Idoneidad e moral firmado por dois 
magistrados de carreira, com firma reconhecida: 

c) fotocópia autenticada do titulo de elei tor (a nve rso e 
verso); 

d) futocópia autenticad a do documento de quitação 
com o serviço tnilitar; 

e) declaração do Sindicato que rl'meter a lista escla
recendo que o candidato conta mais de dois (2) anos de 
etet1 v o exercício na profissão integrante de categoria eco
nômica ou pr ofissional que represente e é assoc iado do mesmo. 

Cumpra-se e publique-se 

Orlando TeixE:ira da Costa 
Pre~idente do TRT da (l0

. Região 

Poder Judiciár io 

Justiça do T rabalho 

Ts·ibunal Regional do T rabalho da B.a Região 

Listas Tríplices para preenchimento das 
funções de Vogal das Juntas de Conci
lia~·ão e Julgamento da 8a. Região. 

ED IT A L 

Pell'l presente edital, ficam not ificadas as associações 
sindicais de primeiro g rau, que se encontram em situação 
regular na jurisdição das Juntas de Conciliação e Julga-
mento existentes nos Estados do Pará, Amazonas e Terri
tórios Federais do Amapá e Rondônia, que, nos termos da 
Portaria n. 0 52, de l4 de fever ei ro de 1974, ba ixada pelo , 
Exmo. Sr. Dr. Juiz P residente do Tri bunal Regional do T ra
balho da 8.a Região, foi designado o dia quinze (15) de 
março d o corrente ano para que as referidas entidades, em 
local e hora a critério das respectivas di retorias, procedam 
as eleições das listas tríplices destinadas ao preenchimen-
to das funções de Vogal das J untas de Conciliação e J ulga 
menta de Be lém, Ma naus, Macapá, Porto Velho. San tarém, 
Capanema, Parin tins, Castanha!, Breves, Abae tetuba e 
Itacoatiara. no t r iênio a iniciar- se a I º de maio de 1974. 

Notifico, outrossim, que os documentos r~lativos às 
eleições devt!rão ser protocolados na Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da Oitava Região até o d ia ao de 
rr.a rçu do a no em curso, para os devidos fins, acompanhados 
dos seguintes documentos dos integran tes da respectiva 
list a t ríplice: a) fotocópia autenticada de documento de 
identidade. comprobatório de nacionalidade e idade; b) ates
tado de idoneidade moral fi rmado por dois magistrados de 
carrei ra, com firma reconh er.ida; c) fotocópia autenticada do 
titulo de eleitor anverso e verso; d) fotocópia auient ica ja 
de documento de quitação com serviço militar; e) dec laração 
d o Sindicato que remeter a lista, esclarecendo que o ca n
didato conta mais de dois anos de efetivo exercício na pro
f issão integrante da categoria econômiot~ ou pr of issional 
que represente e é associada do mesmo. 

Delém, 14 de feverei ro de 1974. 

Maria de Belr m dos Santos Menezes, Aux. Jud. P j-6, e m 
substituição à Chefe da Seção do Pessoal 

P oder Judic iár io 
Just!ça dos Tenitórlos 

Ter ritório Federal do Amapá 

.Juiz de Direito da Com arca de Macapá 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na forma aba ixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira , MM Juiz 
Terr.pr r ário c/ Jurisdi~ão Plena da Comarca de 
Macapá, Capital do Territór io Federa l do Ama
pá, na forma da Lei, etc. 

Faz saber a todos os que o pr esente Edital com -pra
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem . conhecimento, que 
neste Juizo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado Lidemar Caldeira Afomo residente em Vila Maia
Por to de Santana-Macapá, como incurso no artº 129, 
§ 6.0 , C.P. B. E como tenha o Oficial · de 
Justiça deste juízo certificado não o haver encon-
trado nesta Coma rca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, 
citá-o pelo presente a comparecer neste J uízo no edifício do 
Forum desta Comarca, s ito à Avenida Amazonas nº 26 es
quina com a Rua Cel. Coriolano Juc:á, nesta cidade, n o 
p razo de 15 dias após a publicação, às 1 O horas a fim de· ser 

· inte rrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ult eriores 
te rmos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de r evelia. Para conhecimento de todos é passado o presen
te Edital, cuja 28

• via fica rá afixada no lugar de cos tume. 
Dado e passado nesta cidade de Macapá aos vinte e h um 

dias do mês de feve reiro de 1974. (mil novecentos e setenta e 
quatro). Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão e m 
exercício, subscrevi. 

Rt:bens B:lpti~ta de Oliveira 
Juiz Temporár io e/Jur isdição plena 

MADESA - Indús trias Madeireiras de 
Santana S .A. 

C.G.C. - M.F. 05.975.826/ 00 01 

ASSE MBLÉ fA G ERAL EXT RA O RDI NÁRIA 

C ONVOCAÇÃO 

P elo p r esen te, na fo rm a do~> Estatutos f! da 
. legislação em vigor ficam convocados os srs . Acio
nis tas da MA DESA Indústria Madeirei ras 
de Santana S.A.. para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraord inária, a se rea lizar em a sede socia l, 
na Ilha de Santana, Mun icípio de Macapá, Ter-r itó 
rio f ed eral do Amapá, em o próximo dia 20 d e ma r
ço do corrent e a no, às d ez (l O:üO) horas, pa ra o 
fim de deliber ar em sob re a seguin te O r dem do Dia: 

a ) Aume nto de Capita l Social pa ra Cr $ 5.097.560,00 
m ed ia nte a apropriação à e ~ r êditos de acionistas no 
valor de Cr$ 97.560,00 

b) A lte ração dos artigos 4.0 do Capitulo II, e 
17.0 do Ca pítulo V I, dos Esta tutos socia is. 

c) O q ue ocorrer. 

Il ha de San ta na, Macapá, 1.0 de m ar ço de 1·97 4. 

Kjeld Torben Ander.son 
Djretor • .Presiden te 
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PTefeitura .Wunicipal de A1acapá 
Comissão de Verificação das Contas 

Portaria n ° 07/'i4-CVMM 

PORTARIA Nq 01, 74-CVC. 

O Presidente da Comiss5o de Verificaçiio das Contas, 
usando das atr ibuições que lhe são conferidas por Lei e 
Comiderando: 

- O que consta na Portaria nº 07/74-CVMM., de 
06 de março de 1!)74, do Pn.sidente da Câmara dos Verea
dores da Prefeitura i\lunicipal de Macapá. 

R ESOLVE: 

Iiles ignar o Senhor Bellslo da Silva Santana, Ofic'al de 
Administração, nível 12-A, do Quadro de Funcionaria do 
Govemo do Território Federal do Amapá, lotado na Secre
taria de Administração e Finanças, com exercício no Setor 
ne Auditoria para, servir de Secr etário da Comissão de 
Verificação das Contas da Prefeitura Municipal de Macapá, 
referentes aos anos de 1971 á 1973 c sobre elas emitir pa
rec<!r, a fim de que o Poder Legis latiyo possa dar cumpri
mento ao estabelecido no Art. 81, da Lei 4.320,'64. 

De-se Ciência, Registre-se, Publique e Cumpra-se 

Comissão de Veri"ficação das Contas, da Prefeitura 
Municipal de Macapá, em 08 de março de 1974. 

por: 

Carlos Fukuoca 
P residente da CVC. 

Agro Comunitário Esporte Clube 

Fundado em 14 de abril de 19í3 

ESTATUTOS 
(Continuação do nú1IH:ro anterior) 

II - Do Conselho Consultivo. 

Art2 127.0 - O Conselho Consult ivo será constituído 

a) - Membros natos 

b)- Membros Temporários. 

§ I - Serão membros nato!, os Ex-presidentes do 
AGRO, bem como, o~ GrarJdes-Benemóritos, Beneméri tos e 
Beneméritos-Atletas. 

§ II - Serão membros temporários, o Presidente e 
Vice-presidente do Conselho Deliberativo, o Presidente e 
Vice-presidente do Conselho Diretor. 

III - Do Qonselho Fiscal. 

Art. 128º - O Conselho Fiscal, eleito bi<:nalmente 
pelo Conselho Deliberativo, será composto de tré~ t:3J mem
bros efetivos e t rês (3) suplentes, sendo estes substitutos 
daqueles, de acordo com a antiguidade no quadro !'OCial. 

Da competêneia dos poderes 

Sessão I 

Da Assembléia Geral. 

Art. 129° - Compete à Assembléia Geral. exclusiva
m ente, em eleger pelo cscrutineo secreto, o C\Jnselho 
Deliberativo. 

§ único - Qualquer ato del<J emanado serf1 inulo ou 
inoperante. 

Art. 130º - A Assembléia Geral reunir-se-á de dois !2) 
anos, no primeiro domingo do mês de maio, para eleger os 
membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes em 
caráter ordinário. 

§ único - Reunir-se-á Extraordlnáriamente, em qual
quer t empo de acordo com o art. 1!2° deste Es tatuto. 

(continua no próximo numero) 

Preço do exem~plar: .... 

Cr$ 0,30 
< 

Grêmio Rec1·ealivo UniveTsitrírio do 
Território do Amapá 

Fundado em 26.04.1973 

ESTATUTO 

(continuação do número anterior) 

Art. 76º - A Vice-Presidê ncia Cultural terá 2 (dois) 
Dep:;rtamento: Bibl.oteca e Departamento de DivulgaÇ'â0. 
São atribuiçõ~s do Vice-Presidente Cultural: 

a) - Substit. ir o Vice-Presidente de Finanças nos 
seus impedimentos ~ventuais 

bl - Supervisionar o trabalho da Biblioteca do 
GRUTA. 

c) - O t rabalho de divulgação de todos os setores 
de atividades da AGrl!miação. 

Art. 77 º - A Vice-Presidência de Esportes também 
te rá 2 (dois) De,>~rtamentos: Um de Futebol e outro de 
Esporte Aquótico, de Quadra e Salão. Compele ao Vice
Presidente de Esportes: 

al - Subs1it ir o Vice-Presidente Cultural em lodos 
os seus impedimenlvs eventuais. 

b) - Dirigir e executar todas atividade espcrtiva ào 
GRUTA. 

c) - Promover campeonato, torneios , marutonos e 
outros tipos de cor..- pLiiçã() exportiva. 

d) - Atende;· as derr.ais a rlb .1ições pre1 i tas no Es
tatuto, as que lhe forem conferidas pelo R Pgimento Interno, 
pelo Manual de Procedimento e as autoridades pelo Pre
sidente. 

Art. 78Q - A Vice-Presidência Social t ambém será 
dividida em dois (2l Depart amentos: Sede e Dep~.rlamento 
de P romoções. São atribuições do Vice-Presidente Se;cial: 

a) - Substituir o Vtce-PrrsidenlP de Esportes em 
seus eventuais imp•!dimentos. 

b) - Os encc rgos de conservação e manutenção da 
sede social do GRL TA e seu pertences. 

c) - Dirigir e executar a programação de todas as 
atividc:.des sociais da Agremiação. 

d) - Atender às demais atribuições previ!':tas nes te 
Estatuto, as que lhe forem conferidas pelo Regimento 
Interno, pe lo Manual Procedimento e as autorizadas pelo 
Presidente. 

Capítulo V 

Do Conselho Fiscúl 

Art. 79º - O Consel ho Fiscal é composto de cinco 
(5) meiT.bro~ efetivos e três (3) suplentes, eleito bienalmente 
pela Assembléia Geral. 

§ 1 Q - Só P•>Jerào fazer parte do Conselho Fisc<J1 
os sócios brasileiros fundadores ou ~:fetivos ern pleno gôzo 
de seus direitos soliais, culturais e desportivos que per
tençam ao quadro social há mais de 6 meses; 

§ 2º - A participação do Conselho Fiscal <wmtitue 
impedimento para qualquer outro cargo ou função; 

§ 3º - Em caso de vaga, i mpediment ' ot· licenca, de 
membro efeti vo, a e;hamada entre os supler.:es t- Le.tc.:eiã à 
ordem de antiguidade no GRUTA; 

Art. 80<? - O Conse-lho f isca! reunir· se-a ordinaria
m ente, uma vez por mês e extraordinariamente>, quando 
julgar necessário, ou quando convocado pelo Presidente do 
GUUTA ou ainda pelo Presidente do Conselho Delibera tivo. 

§ ún ico - A3 decisões do Conselho Fis .:al serão to
madas por ma ioria de votos. 

Art. 81 Q - Co mpete ao Conselho Fiscal: 
a) - Fiscaliza r a elaboração do Orçamento-Progra-

ma e zelar pela sua aplicação; 

b) - Examirar os ha lalólcetes mensais, os balancetes 
t rimestral e prlncip , Ime nte, o balanço geral anual, as Contas, 
Demomtrati\OS de Lucros e P •-rdas e o Relatório da Di
r etoria , dar parecer por escr ito e r emele-le>s ao Conselho 
Deliberativo, p ara nos prazos previstos neste Estatuto; 

(cont. no próximo núm~ro) 


	

