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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

!E) n.0 elo do 14 de março d~ 1974 ' 

Determina ~Ponto F:-~cultativcn, em toda~ as r e- 1

1 

pPrll<;<')es desta Unidadt'. 

O Governador do Território Federal do 1\mapà, u~an- 1 
c:o dns atribuiçÕPS que lhe confere o item II, do artigo Jll , 
do Decreto-Lei Õ0 411, de 08 rie janeiro de 1969, 

Junta e Concilia('r7u e Julgamentn 
de .~htapâ 

Edital de Cít'Jçiio 
( Pcl~; pn.1zo ele I v ,,,. ,_, dias) 

H~s;olve: 

Pelo prt>sente I• ditnl fica Cit~do Joslvaldo Furtado 
!VlontPiro, recl<lln1nte nos,autos lO i'rocesro de Hec_Jama-

' ç<1o n" .JC.T Macapn-150/74 em que SUPERFINE 

Art. 1 º - Tr·rnar ponto facu1t:1+ \'O em tr das :-~s re
porth;ões públlcas de~ le Território, no clla 15 de man,o do 
C<Jrrente ano. qanndo será realizad<t a o rimoni:1 àe posse 
do F:xcelentissimo Senhor General Ernesto Gei~el, na Pre
~i ltncia da República Feclerativa do Brasil. 

Art. :?.0 - Revogada! a!' <iisposir·ões em contrário. 
Palario do Setenlrlão, ern il/lacapa. 1-t •rHJr~·o de 1974, 

35~ na H ·pública e 31° da Criação do Tt'l'ritóilo F~d!"ral dl• 
Arnap ... 

Dr. Abemor Coutinho 
Governador Substituto 

Dr. Raimundo Souza de OJl' l•lra 
-Sec. de Adm. e Finançlls-

(E) n° 011 de 14 de marqo de 1974 

Concede ~ Caixa Economtca Federal do Amapá uma 
área de terras devolutas d~ União, para construção de sua 
Ag••nc>ia uest a Capital. 

O Governador do Território Fe ~Pral do Amapá no 
uso r..as atribuições que lhe confere o item 11. do artigo 11, 
do Df'creto Lei n° 411, de 08 de janeiro de 196~ to na &on
fonnidade do parágr ,.fo único do artigo 203 do Decreto-Lei 
n ' 9.760 de 05 iíle setembro de 1.949. 

DECRETA: 

Art. Iº - Fica concedida a Caixa Economiea Federal 
no f, rma estab!:'lecida pelo Artigo 79 e 'eus Par igrafos do 
I)C~'n'tO Lei n° 9. 7110, de 05 de setembro de 1.9-!ti, a are a de 
terra~ descrita nes~ Decreto e localizada no •ilunicíplo de 
Maca pá. 

Art. 2° A área destlml·Se a construção da Agênc~Ja da 
Caixa Economica Federal do Amapá e tem as seguintes 
indicações e limites: 

Localiza-se na quodrn ut 64 do Bairro Central limi
tando-se pela frente (Sul) com Avenida Iracema Carvão 
Nunes, pelos fundos (Norte) com a area re~ervada à Asso
ciação Comercial e Iodurtrial do Amapa, á Direita 10estc) 
com a área reservada à As~ociaç5.o Comerch>l e Industrial 
do Amapá e a esquerda (Leste) com a área pet.encente a 
Agêneia da Capitania dos Portos do Amapá; 25 m&tros d e 
frente por 25 ditos de fur!dos com um total <ie 625 metros 
quadrado 

§ Único - A érea referida neite Artigo, compreende 
lNras de propriedade da União e tem (r u ~ a iravá-la. 

Art. 32 - Este Decreto entrará er.1 vi:or na data de 
sua publicação, revo,adas as d lsj:Oiiçõea em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá. 14 de março de 1974, 
8!Q da Republira e 111° da Criação do Território Fednal 
do Amapá. 

Dr . Abemor Co,.tlnho 
Governador Substi~uto 

Eng" Agr º. J oaquim Matlas da Rocha 
Reap.p{Searetaria de Agl'lcl.lltura 

:"-:lADEIRAS S/ A, é rl:'•' lnmacla. a pagar . na Secretaria da 
.Junta de Cor.cili: cão e Jul~amPr to de Macapá, Av. Procó
pic> J :olfl. 2!.'4 Macapf, A l 1; H qt anti a de, digo, em 48 

I 
iquarpnta e oitol hor:1q ov g •r:> ntir a execução sob pena de 

· penhor·r, n quant a de f'rS 15.·•!J quinze cruzeir<-1) refe
rente a custas devld!l~ nos :wtos do Pr o.:esso sup r a-citado, 
em dec•>rrénc a de sua au,P t ('ia à audiência inaugur al 
de rnstn çãc, e Jlllgan enlo do me,mo processo. 

C..astJ não pagiiP n r m ~ilranta a execução. penhorar-se
ãn :H> rt>dnmnntP tantos bens quantos bastem para paga
mento da d rvida. 

Dario e passHro na Secr·etaria JCJ de Macapá(AP J; 
18 de março d., I i i-! (CJor!oaldo Andrade). Aux. Judiciário, 
P.J-8, datilogrdfei . (Eut 'n Rnrnos Chefe de Secret aria, 
~ubsrrP\ o. 

O Juiz: 
Maria AdelnidP Sento-Sé Gravatá 

Juiza President~ dn JCJ de Macapá 

DCI/C/63/923.1 (F21) (B46) 

Concessão de exequatur. S e
nhor Robe rt L. Va n Overberghe, 
Cônsul· Geral da Bélgica n o 
Rio rle Janeiro. 

O Cht-fe do D?partament0 Co nsular e Jurídico 
do 11/linistério das Re la ;;ões Exteriores cumprimen
ta o Chefe do Gabinete elo Governador do Ter ritó
rio do Amapá e tem a honra de informá-lo de que 
em 28 de jan eiro do corrente ano, foi concedido o 
exequatur do Governo . brasiltiro à nomesção rio 
Senho1 Robert L. Van Overberghe para ·exercer as 
fu nçõe!'. de Cônsu l-Geral da Bélgica no Rio de Ja
neiro, com junsdição sobre todo Bra .:; il , com exce 
ção dos Estad os do PAraná, Rio Gran de do Sul, 
Santa Catarira, São Paulr "' parte sit uada ao Sul 
do Parah·l<' Austn.I dl:' 15º do Estado de Mato 
Grosso. 

2. O Chefe do Dep1rta mento Consular e Ju
rídico muito agradeceri a o 0bséquio de ma ndar 
publicar. no órgão oiicü.il do Te rritório, a notícia 
da conc t>ssão desse exequatur . 

Brasíliéo, em 04 de março d .. 1974. 

Preço do exemplar: 

Cr$ 0_,30 
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Aa 1\~•rUtõellPltWHe.• 
Twlfto.- dnede reaete1 
• .. , .. llllM hatmdo à plt
WKftll• l .tl.. .11ÁRIQ OFJ... 
CfW!L d~lriamnte, até A.e / 
w•o horas, &5'Geto 10! l&ba
"" 4uaaôo Cnerh rut-lt 
att ta 11:10 horu. 

Aa rtc.!la.aa,t-.a pwtlu•
tu l mattrla rehl h\lfu 110s 
opoa 4e erre• c--u l'lal uC> ea, 
in·wrlo 1er f9rm\tl&dae por 
•C'tl\e. l ltQh lle lteda,âo, 
ftl I 11 11:30 bor&ll. no llá
lftae at• 72 h a r a a após a 
•lfft ha 6rr!u ofleiala . 

01 orlflna1@ dHerlG ser 
4UIItrralP.1tl e autnt1eado1, 
llllll'flldae, por qu&m de Gli
•arte !aturu e tmendu. 

.Cii1Uit11aliu u f'&ra o t>x
terln, tU •erl<' N e m p r e 
a11111 u Ul!iuturu JlOdN
II•b tomar, em ~ualquer 
é )la e&, per a eis BJ ""e" ou um ..... 

.A• uala&tua• unoldas 
pdttlo llf IU&p t>llSIU i 6 1Ji 

'"•• prhte. 

EXPEDIENTE 
IM:PRENSA OFICIAL .......... 

DIRETOR 
Carlos de Andrade f .. "~nhes 

Aa 1\epart~lln Públilles 
eiqir-aPIJo i1 ustn·aturu 
note ruend•• «lá 23 de 
fenref!l da catfa uo a àa 
iJdet&~a . u1 ~aalqu•r épooli 
peles ór(I.Oi sompeteD'tel. 

I A fnn da peunmrtt.r a 
nm11n de valorea aoompa-

• • • • • • • • •hllos de esalausiBielrt~u 
DIARJr 0FICIAL I QMilto à na apllcatio, uli-

1 m preuo nu Ot.ctllu da lmprauat. ()fh:ial eit..moa uaem Cl& interauadcu 
MACAPA - T. F. A-r.lAPÁ I preterenolaHnnte cheque ov 

• ~ • • • • • ~ I vale postal. 
A S S I N A T U R A S 1

1 

Ot auplementoi àt elll· 
Anual . Cr$ 25 ,00 çõ111 ttos órglloa o!ltlal• 116 
Semestral. 12,50 1 u forneaerllfl aoa auinantea 
Trimestral • 6,25 ~:~n~~~~·r~.lcltarem no ato lia 

Número a vulso. . . ·. · · c 0,30 O funrionério públlce fe-
• "* • • * * * deraJ terá um desconto li• 

. • BRI·SIUA - t.•te Dl6rlo Oficial é encontrade para leltu- 100 o· 'eara faz!r jua a hte 
ra no Sallo Nacwnal e Intemllcional da Imprensa, da I desaonte, d6ver á pronr e~ta 

COOP_ER PRE!lS, nG •Brasllla Imper'.!l_!!.~e~. ___ ~ondiçio Df> ate da. aeslnahlra 
Pua f•ell11&r aoa antnMt-~ A fim de evitar aolu,ao 1 

tas e nrltloaqAo do (JJ'Uo de lle eonttauidade no reoebi- 1 O tllslo da cada exemplar 
validade ie iUBI ontnturu, en\o dos j0rsais, lll e ., • • , atrasado doli étg!lo11 of1-
l'll parte superior de en~ert .. ott anlnanteB providenciar a 

1 

clala será , na venda s.vulio 
QO Tio IJIIFrt•os o ~at1mero nap•~tiu reaovaQilc tom aore1clda de Gr$ 8,01 u da 
ilo talio i~ regiBtro ' mil • aatecedhcia mínimll de trilil- l meuD(I ano, • tte Cr$ 1,00 
o ano n'l que findarí . ta (30) d~nil . por ano deeorrid o. 

Prefeitura Municipal de Mazagão 
Lei nº 01 - de 20 de de ze rnbro de 1973 

Estima a R~ceita e fixa a Despesa da Pl!efei.
tura Municipal de Mazagào, para o exercício finan· 
eeire) de 197 4. 

O Prefeito Municipal de Mazagão. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu promulgo a seguin te Lei : 

Art.O 1.0 - O Orçamento do Muuicípio de 
Mazagão para e Exercício F inanceiro de 1974, 
compo!!to pelos Anexo• Jl ºs 1 a 8, integrantts desta 
Lei, estima a Receita em Cr$ 1.140.00el,OO {Hum 
milhão cento e quarenta mil cruzeiros) e fixa a 
Despesa em igual impoptância . 

Art.0 2º - Fiaa o Prefeito autorizado a rea
li~ar: 

I - Operaçõet de créditos até 50% (Cinqüenta 
por cento) da Receita estimada para atender a 
insuficiê ncia de caixa. 

II - Suplementação até 100% (cem por cento) 
de cada dotação orçamentária. 

Artº 3º - As dotaçõea do Orçamento presen
te poderão s er movimentadas pelo órgão central 
da Administração Geral. 

Artº 4º - Esta Lei entrará em vigor no dia 
1.0 de janeiro de ~74, revogadas as disposições 
em contr .. io. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagio, 
20 de dezembro de 1973. 

Evilásio Pedro de Lima Ferreira 
Prefeito Municipal 

Proposta Orçamentária para 1974 
Sumário Geral 

R1ceita 
Receita Tributária 
Receita Patrimonial 
Receita Industrial 
Transftrências Correntes 
Receitu Diversas 
A lienaçãe> de Bens Móveis e Imóveis 
Transferências de Capital 

TOTAL DA RECEITA 

lo.Soo,oo 
1o.5oo,oo 
1o.evo,oo 

7o2.7:;!o,23 
12.4oo,oo 

7oo,oo 
393.179,77 

1.14o.ooe,oe 

Despesa 

o CSoverno e Administração Geral 
1 Administração Financeira 
2 Defesa e Segurança 
a Agropec uários 
4 - Via qão e Tr.ansportes 
S - Indústria e Co110ércio 
6 - Educação e Cultura 
7 - Saúcle e Saneamento 
8 - Assistê ncia e Previdência 
g - Enugia 
1Q - Comunicações 
11 - Enc&riO Diversos 

TOTAL DA ~ESPESA 

llvllhlo Pedra 411• Lima Ferreira 
Pn!elto Municipal de Mua1h 

161 .45o,ao 
5l .o4.o,oo 
U .ooo,e>o 
77.S56,oo 

34.1.444 ,00 
8.288,eo 

lo7.4~6,oo 
89.4.24,00 
68.170,00 

131.256,09 
33.400,00 
53.376.00 

l.14Q.000,00 
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Secretaria de Economia, 
e Colonização 

AgricultU'ra 1 

A provo e publiq ue-se: 
J osé Lisboa Freire 

Governador 

Contrato nP 02/74-SEAC. 

Termo de Empreitada Global q ue e ntr e ai fazem 
o Governo do T erritório Federa l do Amapá e o 
E.n preitel ro Bento dos Santos úialil na forma 
abaixo: 

I - Preâ mbulo: 

1. Contratan te s: - O Governo do Território Federal do 
Amapá, neste T ermG denominado Contratante, repreumtado 
pelo Engenheiro-Agrônomo Abemor Coutinho, Secretário de 
Economia, Agricultur a e ColORlZa\'ãO e o .lilmpreiteiro Bento 
dos Santos Dias, daqui por dian te denominado simplesmen
te <3ontratado. 

2. Local e Data:- Lavrado e ass inado nesta cidade de 
Macapá, Capital do T erritório Federal do Amap~. às nove 
(09:00) horas do dia oito (8) do mês de man~o do ano de 
hum mfl, noveoentoJ e se~enta e quatro (1.974), na sala de 
reuniõea da Secretaria de Economia , Agricultura e €oloni
zaqão, sita à Avenida Mendonça Furtado N° ii3. 

li - Fundlamento Legal do Contrato: 

O presente Termo de Contrato foi devidamente auto
rizado pelo Excelentlsslmo Senhor Govern3dor do Território, 
tendo em vista o resultado da reunião da Comissão que 
julgou as propostas apresentadas, em obedinêcia à Carta
Convite nt 01 /74-SJlAC, de 13 de fevere iro de 1.!74. 

III - Objeto, Lor.allzafão e Forrr.a de Execuçã!t 

1. Obje\o e Localfzaçlo:- O Contratado se obriga a 
executar pelo regime de empreitada global, os trabalhos de 
extraçãt de mudas, transporte e plantio de capim «Colonião• 
em s11te (07) h&ctares de terras do F'osto Agropecuário de 
Macapá, e m F llzendinha, neste município, e ainda os traba
lhos de extratão de mudas, transporte e plantio de capim 
«pansola• em olnco (5) hectares de terras do mesmo Posto 
acima citado. 

2. Forma de Execução dos Serviços: - O Contrato se 
obrf~~:a a exeautsr es serviços na forma deste Contrato, obede
cendo lntearal e rigorosamente as descrições conthlu na 
Carta-Convite n 2 01 174-SmAC, de 13-02-74. 

J. Mão-de-Obra :- O Contratada poderã, a qualquer 
momento, preatar quaisquer esalarecimentos ao Contratante, 
com l'elação ao andamento dos aerviços . 

IV - Preço, Pagamento e Dota9ão: 

1. Preço:- O Contratante pagará ao Contratado pela 
11xecuçh doa urviços objeto deste Contrato, a quantia de 
Cr$ 1:1.840,00 (doze mil , oitocentos • quarenta cruaalro), ller
respondente ao a trabalhos em apreço ( extraçA.ó fie mudu, 
transporte e plantio de capim •colonih» em sete (07) hec
tare• de terras ~ razão da Cr$ 1120,00. cada hectares, e ex
tração de mudu, tranaporte e plantio de cinco (05) hee\ares 
d& capim «pangola», à razh ele Cr$550,00, cada hectare). 

2. Fflrma lia Pagamento:- O pagamento doa servi901 
será feita pela T esouraria de Governo do Territério Federal 1 

do Amapá, Jogo apóa o término dos trabalhes e depois de 
rfgoroaa flsaalizaçãe e aeeitação pela Secretaria de Eeonlil
mia Agricultura e Colonização. 

3. Detaçio: - AI lliupesas decorentes com o presente 
((lontrato tQrrerão à eonta da seguinte dotação erçamen
tária:- Fundo de Partictpaçlo do& Estados, Diatrlto Federal e 
Território•- Programa: - Agropeeuárla- Código Local:
AP-0201.202. - l!llemento:- 3.1.3.1.- Outros Servi§IU Gle 
Terceiro Exeraicio: 1.!174. 

V - Andamento dos Serviços: 
I. <:!ronegrama: - Oa aervive• terie andamento pre

v iste ne eronoarama aprovado pela Secretaria de Economia, 
Agrlaultura o Colenizaçlo. 

2. Praze:- O prazo para a conclusão total doa traba
lhes, o bjeto Gle prese"te Gentrato, é de v inte (2o) dias , con
tado• à partir da data da primeira (I a) ordem para o Inicio 
llos servítoil . 

l. Multa:- O ~oniratado fic ará sujeito à mul\a mora
tória •e Cr$ 64,%o por dia que exceda ao prazo oontratual. 

VI - Fiscalização e Aceitação dos Strvltos: 

1. I'IIGalfzatãt:- () Centraiante fiscalizará o Contrata-
4•, através llia Divido de Fomenta • Proàuçlt Animal e 

Ve~etal , que manterá açAo fiscalizadora de macio slstemáti
tico e permanente, com a finalidade de fazer cumprir o 
presente Ctmtraio o 1eu~ anexo1 . 

z. Aceitação àos !eFvioos: - A Oivlslo de fomento à 
Produção Animal e Vegetal aceitará os aerviçe• que eatlvll
ram de acorào com as especificações contida na Caria-Cen
vite n2 01 / H-SEAC, de 13-02-'14. 

VII - Rtsclsio do Contrato: 

1. Reselaão:- O Contrate pocier~ ser renendifo uni
lateralmente pelo Contratante ou bllateralmeni e, atendida 
sempre a eonvenlênela adminfstntfva, • a ultérlo do Con
trata nte, caberá a r esc:lslo do Contrato Jndependen te de 
interpelação judicia l ou extrajudicial, quando o Centratado: 

c.) Nlo cumprir qualquer de suas obrlga~ões c•ntratuais 
b l Transferir no todo ou em parte, oa serviços sem 

pré\· ia ::~utor ização do Co ntt·at:~nte. 
2. Indenização: - Na hipótese do Item I' desta cláu

sula , o Contratado caberá recebl'r unicamente os valores 
doa serviços realizados até a data da nsclaão. 

Vlll - Forum 
I. Para dirimir a s questões decorrentes deste Termo 

de Contrato, elege-se e Forum da Camerea de Marapá, 
Capitill do Território Federa l do Amapá. 

Eu, Acord de Matos Pinto, Escriturário, Contratado, 
lotado na Secretaria de Economia, Agricultura e Colonização. 
lavrei o presente Termo de Contrato em cinco (05)" viu de 
Igual fo r ma e mesmo teor, que depoia de lido e ach11do 
conforme, vai assinado pelas partes Contratantes, pelas Tes
tem unha l presentes e por mim. 

Maaapá (AP), 08 Mar\'o de UH, 
Eng. Agr Q Abemor Coutinho 

S!cret. de Econ. Agrlc. e Colonizac;Ao 
Contratante 

Bento do• Santos Dias 
C.P.F.: 016897112. 

Contratado 
Clodóvlo da Silva Guimar2es 
Esc:riturário-Contrado - SEAC. 

C.P .F. - 023480048 - 91. 
Testam unha 

Vftório Miranda Cantuárla 
Capataz - Contratado - SElA C. 

C.P.F.:- 02893185~. 
Testemunha 

Aeord de Matos Pinto 
Escriturário- Contratado 

GTFA- SEAC. 

Poder JurliclÍirfo 

Ju stiça dus Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de DireitQ da Comarca de Macapá 
Edital de CltaçAo, com o Prazo de 111 dias, na Forma Abaixo: 

O Dou\er Rultens Baptista de OUveira, Juiz Tem porá
rio Com Jurisdição Pie M da Comarca de Mac11pá, e!apltal 
de Território Federal do Amap6 , na Forma da Lei , Etc. 

Faz Saber a todas 01 que a~ pru ente Edfi al com 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem ~aonhealmento, que 
neste Juizo corre seus trànsmitaa um proceuo em que são 
acuaadoa: Heraclllo SantQI GoAtalvtl , res. no Municfpfo de 
Amapá; Joio Machaào da Souza, rea. à aônego DomlnROI 
Maltez, a/ n° e Moacir da Matos Sá Maru, re1. em Abaeté, 
rio Xingú-Pará, c:omo Incurso• no artP 334, e/o o ut. 6° 
§ 1°, letra «c• da lei 4.721/ 65 o primeiro dispo!ltlvo à o 
Oólli!IO Penal Brasileiro. 

:S, como tenha a Otlcf11l de J ustlqa dttste Juízo certi
ficado nAo o haver encontrado nuta Comarca, nãs sendo 
posalvtl citá-lo pusoalmenie, eitá-o pelo preaente a com
pareger neste Juizo, na ediffe lo do Forum desta Comarca 
sito à Aveniàa Amazonas , n°. 28, eaquina com a Rua Cal. 
Coriolano Jucá, nesta eiàaàe, no prau de 15 dias apó1, a JtUbli
caçio, à• ll:SO horas, a ffm lle ser lnterogado, promover aua 
defessa a •er notlficade dos ulter iores \ermo• do preceaso 
a que deverá o~mparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todoa é pusado o p resente Edital, cuja z• via 
Ucari afixada no 1u1ar d~ costuma. Dado e passado nesta 
<:Idade de Macapâ, ~; apita i do Território Federal do Amapfl , 
aes vl•te dias tio mês de fevereiro do ano de mil nov•cen
tos e setenta e quatro. Eu, Nino J esua Aranha Nunes, 
Escrivão em exerclclo, subs,revi. 

.Rubens Bap\ls'a Gle Ollnlra 
Ju f1 Temporérlo efJurlidi~ão plena 
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EslatutiJ rln Casa da Jmn:udP f\SFOC'iado> !Jilf h-nhnm <l'Sento na As~embléi<l c~ral, que 
estPJêtm c111 p!enn gozP de seus dir-:ilus soci"!s e d~~p0rti-

I <'Ontinuu no T•róxltr o núrn<'ro) v o~. 

b) Diretoria; 

c) Conselho FbcaJ: 

Artigo 8º Sào conrlic::0es e~·. r-c· ·~· r ·q·, 

dos poderes acima: 

<li TPr condi~ ies cite ri<d rH ,n·til\' 

bJ Ter residé'ncia fixJ ou E \:C I'LPr 

pitaJ do Territóri : 

11) Estar quitt:s com ::; asso,•i::tc'ir•: 

(> ,.x "r-eleio 

C;;-

Parágrafo Or\Jco 1'\ãc é pePnit <1•) 

dentro da As~· l.!i'J~·áo. 
:1 ·un '"".;.o d<· c ar-

go~ 

Capítulo VI 
Ger~l 

Art. Jllu" - O~ Hegimentos Internos do GHUTl\, 
prescreverii' ~'~'' normas c]'re se fizerem n':'Ct>s~<rlas para u 
br·m fu11do •arnentn rln~ Dapartame:ntos P Sf:'Jtl' cJt>~Pn\·ol
virr C'1 v<. ob~' r \"<'Óil" à' di~po~ições de~te Estatuto. 

;, r• • til" - /1 ~ nnnn::s de ~· C•C•·dimPntos em r~ uniões 
e Of dl!l'itc s W• rr 1"''1'1<~ ~··rã v asse:.;uraur ... s na lorma elos 
he·rir.~t·r te·~ lr.t<·n:o;: t.>I<Jh\ raclcs para • PH'~ fin~. 

,., r:. I t,;:' -· Fit arn aprovados. em defini ti\ o, as 
in··ígnws t 1 t r·;,. ;.;:c; '"' use pela Junt<J Govet n:HIV<L assirn 
como us cores P un!formeí- do GRUTA. 

Art. l'l'i'' - O GRU J'A. só poderei s~r dis3olvtdo por 
d1•libcr,,ção d:> ,, ·.~emb!~·ia •}er1l Extraordinf riA, t>Bpecial
tnC'nt~ cnrl\ r•c .da para e~se fim 

§ 1" - A ''.ssernbléi< GP.ral só podl-'ri'l dt>l'berar a 
respe.to da rJ"~;:( luçiiu do GRUTA eom a. p.e.-ença n•íni1T,a 
rle 1 3 <'I•· sodn~ lur.dadore~ f' 2/3 cit> sócios e{<-'tÍF(>s, em 
plt>nn <~· zo dl' seus dii· .. rttn soei<.!;;, despurli\'O~, culturais e 

Artigo 9º r\ .\sse·nb'. i 1 G .'l"tl .. o•"r "" -~~·-.~ rh· todas 
as SÓcias que C<.t~>jdO e;n plPllO ~UZO cte S 'll:' r' ireito~ ~0-
ciais. 

1 F crfattvos, sendo exi:!ido \ otatão unânime. 

Artigo l'l" A \ ·· r>mi.téia G .. rnl r '>111ir >c'-L ordln<H·ia
mente no dia 13 dP JUr h o ,;t: ::1 ;a ann pw·a as sr1; r!ntes 
ddibt>raçõe~: 

a) Tomar cor '•ecir1e•.to lo RP!atório 
referentE' ao •'Xu'l' C'''"> find •'· n: si1n er:m , •iu 
fmanc..:iro ar r·o\·r•nrto ou n io. 

l'r<><idente. 
movimento 

b) Orcar a R•·c~ita e fix,u· o1 lt•spes.l :io r.ovo pPríorio; 

c) ElE'_gcr n np•,·n IJin to··iR P C• n!'clho 
empossr.-los con1 ~- ndato por hum ::- rw: 

d) Extr aorJir ri&r:,PntP, quando con' roca ·a pcln Pre
sidente L•ireh1ri, ''l•ns lhn Fisc d, n'! ;.JOr CJrd~ ten;o.• í2/3) 
das a~socíada-, I•<.r res dv..:r ~obre qtnl!q·t~r <1~~11 nto qui" 
não pos.'fl &e r C1<>1. ·1erado ;:.,t•la Di r •.,n~\ N 'ste caso. as 
inte:·f'Sf2 J~f r:frtgÍJ O Ulll~ pc~ iÇàL' ._ 1 'i'C''lit.il1 !Jt0, ~~ [in1 de 
ser fdto a convoc •,ào. 

tCo! ·. ''" próximo PumeroJ 

Ag10 Comun itário Espc 1 it ClubP. 
Fund::.do em 14 de abril t ~ 1813 

ESTATUTOS 

(Continuação ct .. núm!-'ro anterlor) 

§ I - As chapas. "manada~ por l1 'I ltl~ar"~ alusiva 
• 1 qn· 11ucr data ou com sentimento histórico do clube e , 
contPt <io seir. (6) nomes para membrM efeti\·os e três (3) 
suplto>n•P!". devt>riio ser registradas na s•. cretaria do Agr o 
ate qwn·ent.1 e oito (48) horas antes d;~ eleição 

§ II - O rPgistro será solicit:Jdo ao presidente do 
clube em requerimPnto as~inado, n. mínimo de três (3) 
sócios, ficando o dois primeiros sJ;.:nati-\rios credenciados 
para prestar esclarP.cimentos e tornar p r o\·idências que 
eventualm ente se tornem nece~sacia!l. 

§ UI - As chapas depois de verificadas e eoiarem 
dl" acordo com as exigê,Jcias Jos Egt<;ttttos e receberem o 
vbto do pr esidente do clubP, serão afixada~ na própria 
port 1rin. 

§ IV - No caso de haver exigêrcto~ a ser curr.pri
das, o presidente do clube dentro do prazo máximo de 
vinte e quatro horas (24:00 IH) da aprp;;entaç5o da chapa, 
cr m ornr3 os sócios credenciad s para a ciência e 
nect>:;sárias prPvtclências, a< quair cif'verâo ser t omadas 
dentro de doze horas l l 2:00 h ). ",tJ p.rna de ser negado 
regi~t1 o. 

(Cont no próximo número) 

Grrmio Recreativo Uni versi t ríTio do 
Territó rio do Amapá 

Fundade~ em 26.l •. l97:i 

ESTATUTO 

(continuaçio do númer o anterior ) 

Art. !l!l0 - O presente Estatuto 
formad'1 nu alterado, por proposta d'l 
pelo Conselho Dellbel'utivo o u ptw 2/l 

1 ) poderá ser r e
D•t:Nori'l. aprovada 
Je assinaturas de 

§ 2" - Em c:·,oo da dis,oluç~o rio GRUT:\ o PG
trimriniO !;ocial 'era inte·!rnlrTIPnte incorporaao ao Pa
trimônio dr> uma F:~cola de I<.;nsi•w Superi•H, ficando '1 
t''COllw c1 cr itf.rio rle umn ,, mi~siio e.speci:-JlmentP design;Jda 
par a e•t•• fíPL 

§ 3' - P. pnJ\":J<ia a o i~~oluçã,,, a L\~semblt2ta Gen.J 
rie~ign<~rfl •.m.n c·omi":io de nquidante". composta de tr ,'•: 
n) c(,~((lS dct:vo•. '"''l~pOSSo<iOS llll :.~to e S< ràO a~<il'tiÔns 

pelos m m11•·o~ e f Jtivos do Con~elho Fi::c;.l. que perdPriio 
~PUS maroJat< s t;in logo SPja lavra'io o TPrn'O de n•·cebr
rnento p'~1a entidade E'leit11 como benr>flciaria. 

!'ituliJ IX 
Das Dispo~irõí"s Transit óri'•~ 

.1\rt. I 'li'' O manrlato da .lLt•Jta Govern;J.tiva, t>rn 
ex0rc cio. t'•rm.n:Jr<l a 1~ d.- mar·ço de 1974. ob>cn a la~ n~ 
di~po :ç(•<'S cie> tt:· J<;st atuto. 

\ rt. 10.>' - A eleição rl:t pri·n~fra Dirf!!.orh t.lo 
GflUT, s r.~ fetta. ex 'pcionalmeutf'. por u:;,n t\··s,•nrbleia 
Gerai t>xt.ranr·di'l~ria. especi::rtmentt> (·onvoca.in p;;ra "'tl' filn 

.-\rt 106° Corn a eleição da Diretoria a atual .!unta 
Govf·rnativa St'l'éÍ tr;:,n~Ctorm:ldi! auloonfltr..:a;nente no pl'!
meiro Conselho Fiscal do GRUTA 

~ Iº No Cllnselho Fis·~al stlr á obedPclda a mesma 
hierarqUJa dn Junta Governativa. 

§ 2° - As ativ idades do Conselho Fisc 1 tE>rào inicio 
paralP!amente às da primeira Di t·etor ia. 

Art. 107" - Fica determinado a convocação da 
Assli!mbléia neral E'xtraordinária para pr1meirn qu inzPna do 
més de mar o rll' ~~-4. para ele ição dn Dir etorra 

§ 1° Excepeio almente não serão respt>itndM c.s 
p f'azos e condk:i:,~ <:siabelecidos no § único do Anigo 47 
deste Est~, uto. 

§ 2" - Scrn r>ll'lta a tot1lidacte dos mt-mb!'os ct;; 
Diretoria . 

Art. !f 8° - As eleições obeoe..:erJo o reghnP de es
crutínio se\'n to ~ a <.opura~,:ão ser:l em separado. 

Art. 109° I\ .Tunt·1 Gov~rnativa em exercício, baixara 
regu lamentação par« :J> eleir-ões e registros de chapas de 
candidatos. 

Art. 11 o v - Excepciom:lmente neste primeiro man
dato não funcilln'lni o 'nnsPih•, J)eliberatho. 

§ único - ~ competência do Conselho Deliberativo, 
e1'tabel«cida nestP E~tatuto. será t•xer.:irla pelo Corsr>lho 
Fiscal . a exPc::ào da eleição da Diretoria que SPrà feita de 
acordo que estabdeCP o Artrgo 105. 

Art. t 11° O GRUTA fará l'mçamento ele dm:ento~ 
(200) tJtulos patrrmimia• tão logo estt-ja de posse dos docu
mentos de propril'<hn ... da ar"a ele terras destinada às suas 
instala<;ões . 

A~·t. 11 :;n - Este i•' t; uto, elabol'ado na forrn ·~ d, que 
dispõe 11 Ata de Funda\·úo do GRUTA, de 26 de abril dE' 
197:', entraró em vig~r na data dE' sua pubricação no Df<ino 
Ofieial do Go\lerno do Território Federal da Amapá. 

:.racapf>. 2ll de dezembr o de 1973 

Jmandil dos Santos Juarez 
Presidente da Junta 

Guillwrme Jarbas Ba!'bGsa de Santllna 
Secretário da Junta 

Newton Douglas Berata dos Santos 
Membro 

Manuel Arltôn io Diail 
:-.iembro 

Raimundo Ubi ratan Pieanço e Silva 
Membro 


	

