
TerPitúrio Fe deral do ;\tuapá , 
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--------------------------------------Ano IX. Número 1.835 Macapá, 2a.-feiita, 3 de junho de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 0585 de 20 de maio de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
mo das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

R ESOLVE: 

Art. t9 - Por a disposição da Justiça El ~itoral da 
Comarca de Mac::;p:§ , nos termos do art gl• 22, llo Decreto 
n 9 61.776, de 24 de novembro de 1967. até ulterior delibera
~ão, a servidora Maria Olga de l\Ielo Pereira, ocupante do 
car·go da classe «B», da sér ie de classes de Escriturária, 
nivel 10, do Quadro de Funcionários do Governo deste Ter
r itório, Jotnda na Secretaria de Administração e Finanças, 
c om ext>rrL:lo na Divisão de Administração. l 

Art. 2° - Revogadas as di sposic.ões em contrário. I 

Clá usula Primeira 

«Do Objeto» 

O objeto do presente contrato é o fornecimento e a 
instalação, pela «Contratada• , de uma Estação de Televisão 
em Macapá, utilizando o canal 6, cujos equipamentos, de 
sua própria e exclusiva fabricação, constarão da relação 
abaixo: 

Qua ntid<.de Discriminação 

OI Transmissor de Televisão MAXWELL tipo 
T r-500/68 - canal - potê ncia de vídeo 500 «watts», 
com joogo de válvula, cri sta l, ventilação forçada , 
preparado para transmissão a cores com refletô
metros, de teto re! de video, permitindo o sistema 
de transmissão P A L-M; 

Pa lácio do Setentriâo, em lVIac~pá, 20 de maio de · I 
1974, 85° da HPpública e 31 º da Cria ção do Território Fe- 01 Monitor de vídeo «12», tra nsistorizado, tipo MVT-12/R 

para «rack»; dera! do Amapá. 

Arthur Azevl'do Henning 
Governador 

<Nl nº 013 de 24 de maio de I!l74 

Determina Luto Oficial. 

O Go\ ernador do Território Federrl do Amapá, n o 
uso das atribuições q ue lhe confere o item II, do artigo 13, 
do Decreto-Lei n Q 411 , de 08 de janeiro de 1969, e 

Consider ando o brusco falecimento c corrido hoje, de 
Sua Excelcncia, Senhor l'vlinistro do Exé rcito, General-de
Exército Vicente Dale Coutinho, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Decretar luto oficial no Territór io Federal 
do Amapá, dos dir.s 24, 25 e 26 de m&io do corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

P alácio do Setentriiio, em Macapá, 24 de maio de 1974, 
85º cia Repúb:ica e 312 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

J osé Da niel de Alencar 
- Governador Substituro -

Te rmo de Contrato 
Termo àe Contrato qc.e entre s i fazem o Go
verno do Terri tório Federal do Amapa e a Fir
ma lVIAXWELL Eletrônica Comercial e Indust rial 
S 'A. para fo rnecim ento e In stalação de Hma 
Est rJÇi:iv de Televisão na Cidade de Macapá. 

Aos 07 (se te) dias do mês de maio de mil novecentos 
e setenta e qua tro, nesta cidade c:e ;,1.acapá, Capital do Tf'r
r itório Federal do Amapa, na sede do Go\'erno do Território, 
de um lado o Governo do Ten i tório Fed(·ral à o Amapá, 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Governador, Capi
tão-de-Mar e Guerra. Arthur Azevedo Henning, doravante 
d en('minado simplesmente «Governo» e, de outro lado a 
MAXWELL Eletrônica Comercial e Industrial S/ A, CGC 
n° 6 I 214342/001 estabelecida à av"nida Lins de Vasconcelos, 
1469, 73, São Pnulo, cnpital, representcda por seus Direbor 
Presidente Jorge Edo, CPF nº 001518238 e Diretor Comercial 
ATJtônio CervonP, CPF n~ 001518318, de vidamente autorizados 
pelos respPctivos estatutos, a qual fica, doravante, denomi
n ada 5implesmtnte «Contratada ~. obqervado o dispositivo da 
letra «d» , do § 2°, do a rtigo 126, do Dec.-Lei nQ 200, de 25. 
O:l. 67, tem justo e contratado o seguinte: 
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Monitor de FormA de Onda, transistorizado, tipo 
MF0 -3T para «rack»; 
Betoneira para comutar áudio e v ídeo para moni
tor . com medidor VU e chavP BV AM; 
Bastidor metálico «19», com 33 unidades com mesa 
console para controle do transmissor; 
Ampliador monitor de som transistorizado de 10 
«watts», ti po AMST-10/68, com alto falante de 5 
«watts» para «rack»; 
Antena (Supe r Turnstilel com 4 elementos tipo 
Borboleta , com suporte3 de fixação e conetor para 
cabo TCS-100: 
Diplexador canal - 2 kw de vídeo, com conetor 
para cabo TCS-100; 
Cabo Coaxial, TCS-100; 
Câmara Vidicon Profls~iona l Industrial MAXWELL, 
tr«n ~istorizado, t ipo CCF-70, para Circuito Fechado, 
incluindo: 

a) Câmara; 
b) T ubo Vidicon 7735: 
c) Conjunto àe cabos. 

Lente Zoam - Mecânica - 20/ IOOmm/ m - mode
lo C-16 - F 1:8; 
Comutador de vídeo cBotoneira) especial; 
Gerador de sincronismo, transistorizado, tipo 
GST-69/ 1, para rrack>· ; 
Monitores de vídeo «1 2», transistorrzados. tipo 
lVIVT-12/R, para «rack -•; 

OI Monitor de Forma de Onda, transistorizado, tipo 
MF0-3T, para «rack»; 

01 Bastidor metálico de «1 9», com 33 unidades para 
montagem de equ lpamento11, com mesa console; 

01 Mesa de Som com três (3) canais para microfone, 
gravador e linha, com fonte e ampliador de 10 
n vat.ts>> montado em paine l d2 •19»; 

01 Microfone de locução, com base; 
OI Coluna Acústica, com 3 alto falante de «6», de lll 

«watts». 

Cláusula Segunda 

•Dos prazos• 

Os equipamentos relacionados na Clá usula P rimei ra, 
todos eles devidamente acompanhados dos respectivos ma
nuais, técnicos, sendo que o Transmissor se rá acompanhado 
de dois (2) manua is, deverão se r entregues até o dia l Q de 
junho de 1974, impreterivelmente, embalados em perfeitas 
condições e despachados, frente a pagar , em uma empresa 
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As RepartfçõesPt1bHas 1 E X p E D I E N T E As Reparti<;õea Públicall 

o o:..pedlente de6tinado a pu. an uais rct'lomdM a lé 23 d~ 
Torrittorit\ls tleverlo remettr I cingir-se~>ãQ às ~ssinaf'Cmtl! 

!Jli~nção neste DIÁRIO OFI- IMPRENSA OFICIAL re1rerairo de cada ano 3 à11 
CIAL diàri!lmente, até As / · * *,. • ., *.... iuieiad-as , em qualquer ~pocJ 
t:I·3Q horas. e~aeto aos sAba- DIRETOR pehl!i órg1los aompoteutes. 
1t~s quatHlo deverãtJ f11zO..Io Ca?··los de And'rade I t 1 A iilu de possibilitar a 
Ftt., às 11:i0 !}(lr8S. J~,,_'ln es remusa de V&!IOI'CII &UOIDI?Il-

As rcclalllações pertinl'a• • • • • • • .. ,. 
1 
ahados de es~larecimE·ntcs 

teR à mntérla rotribulda uos DIARJr 0FICIAL ·quanto i 6U3. &!lllca~ão, soli-
•'aços rte ercos m.1 amisaf e a, lm prC'EBO nas OLclnas da Jmpren~l>. Oficial cita rPos usem os iuteresl'adc.s 
flllvel'ão se1· Iormuladaa por MACAPA - T. F. AMAPA J pre[orencialmntu cheque ol' 
ez~rito. à Seçüo e.e Rednç<lo, * *,.. • q * "" 

1 
\-lllc postal. 

das 9 às 13:3u horas, nu má- A S S IN A T U R A S I Os suplementos às edl-
ximo até í2 h o r as li.Ji611 a Anual . Cr$ 25 ,00 

1 
(;õr.s àos órg11os oficia.ls só 

6aída dos ôrg!i.os oficiais. I SI' forneseri\o aos a ssinantcr. Semestral. ~ 12 '•O Os orllfiJ3als deverão ser ,. que as !IOiicitarcm no ato da 
rtatilografnd~s c autentica~ os, Trimestral 6,~·5 I nssinulura. 
ressulvurias, por queru de !li- Número avulso. « O,:.o j o runcion{H io público hl-
•P.Uo ~a!'uras a em eRdas. * ... "* "~ ~ • . . dernl, teai uru uesconto l!!t 

.r-xcctuadas as para 0 ex- «BR P StL~A - l!:.~te DHmo OfJcJal .e encontrada p~rn IP.Jtu- 10u,
0

• f'ara razct• jt.s a êst~ 
terior, que seriio s e m p r e I ra no Salao NacJCJnal e Intern~c~onal ~~ Impr ·nsa, da I desconto, dev('rá pro,•ar eal!l 
anuais as ast:>inaturas pt~c:er- COOP.ER PRBSS, .n° «Bra!'otlla I~peu~ ~ot~ '·-- <:ondi<;ão no uto ela IU!sinatura 
se-ão lomnr, em qualquer Para fseili!ar ao11 assman- j A l!~t ~c rvltar aoluçt\o , . 
épot!a por seis meses o u 1.1m teB a v erJflcação do prar:.o de de collttOUJdade nc recebi- O custo de cacla exetmpla.r 
ano. ' validade de sua11 auinaturas, rutmto dos jonJUiS, de vem atratsaclo doa órg11os nf1· 

As assinaturas ven cidas 
!Jnderiio St!l' suspensas sem 
aviso prévio. 

na pa rte !!Uperior do rnderê- os UF tli nantes provi !enciar a claitl St::rá, mL v~:>rHia avnllw 
ço vno imrresos o número respH:tin. naovac·l\o c om 1 acr~:;f-citla de l'J$ l1,111 1>6 da 
rlo talão dt! regi stro •· mês e antcc<:dtncia míniru,_ de triu- rncsruc• ano, e ne Cr$ 7,v0 
o ano em que lindarli.. ta (30) diíttl. I pvr nno docorrido. 

--------------------------------------------------------------- ---------
transportadora na cidade de São Paulo, capital, a ser in
dicada pelo «Governo», e a conclusão de sua instalação 
em rtacapá efttuar- se-á dentro de sete (7) dias, contados 
d:1 data em que o «Governo» comunicar à «Contratada > a 
chegada dos mesmos equipamentos em Macapá. 

Cláusula Terceira 

"Do custo do equipamentos e demais despesas» 

O pre~o global dos equipamentos relacionados na 
Cláusula primeira é de 139.550,00 (cento e trinta e nove 
mil, quinhentos e cinquent:t cruzeiros), acrescido do valor 
de 3% - conespondentes a embalagens; o material ne
cessário à sua instalação está orçado em Cr~ 6.000,00 
(~eis mil <:ruzeiros), e a mão-de-obra correspondente a 
duas 1 2) pessoas, a ser apli:ada nesse serviço de insta lação 
durante o perlodo de sete (7) dias, está orç&da em 
Cr$ 6.000,00 (seis mil nuzeiros). Correrão por conta do 
«Goyerno ::cs despesas da Sitpervisiio da instalação por t éc
nicos especializados da «Contratada», refere ntes a transpor
te e est::tdo. No caso de ser necessária a permanímcla dos 
técnicos após a instalação dos equipoment os, o «Governo» 
pagnrá a .uárln de Cr$ 300,00 (t rezentos cruzeiros) por 
pessoa, independente dc.s despesas de cstadn. 

Cláusula Quar ta 

«Do pagamento» 

O •Go\'erno» pagará à «Contratada» o valor corres
pondente a 60ll 0 (sessenta por cento) do preço do equipa
mento, no ato da assinatura do presente contrato, e o.> 
testantes 400,0 (quarenta por canto) serão pagos contra a 
entrega da Estação de Televisão devid01mente instalada e 
em perfeito funcionamento. 

• Cláusula Quinta 

Da caução » 

A titulo de garan tia do cumprimento das obrigações 
::.ssumldas no presente contrato, a «Contratada» depositará, 
na Tesouraria do «Governo~. em face des te , o importância 
de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que serão liberados 
quando o «Governo» receber o equipamento ins ta lado e em 
funcionamento, declarando-se quanto a isto. plenamente 
satisfeito. 

Cláusula Sexta 

Das demais obrigações da «Ctmtratada» 

Além da entrega e instalação dos equipamentos dis
criminados na Cláusula Primeira, obriga-se a «Contratada», 
ainda a: o) garantir, pelo prazo de doze (I 2) meses contados 
da data do recebimento do equipamento instalado e em 
perfeito funcionamento, todo esse mesmo equipamento con
trl'l e quaisquer defeito de fabricação c/ ou de funaionamen
to. substituindo as peça~ dufeituosas por outras novas e em 
perfeitas condições sem qualquer direito a indenização; b) 
sempre que necessÍir!o e quando lhe for pre viamente solici
tado pelo «Governo», enviar pessoal técnico para verificar e 
prc·ceder reparos nos equiramentn 

Cláu,ula Sétima 

«Das penolid<..des» 

Por dia de a ra~o em que incorrer a «t::ontratada». ncs 
prazos de que trat< a CJ<Jusula Segunda, ser- lhe-á aplic11da, 
pelo «Governo» , a multa de 0,5°10 (meio-por-ccr.to) sobre o 
valor t otal do pre1 ente contrato, sem prejuízo de outras 
penalidaaes legalrn< nte prevista~. 

Cláusula Oitava 

Da; Despesas do Contrato 

As despesas . esultantes do present& contrato correrão 
à conta dos r ecurso s do Fundo de Participaç&o ê JS Estado3, 
Distrito Federal e ';'erntórios Programa - Administr<~ç~u 
Ger&l do Tenitório - elemento da despesa - Equipaml't -
tos e instalac:ves, • xercicio de 1.974 - empenho nº 1.48 •/ 
i 4. e 1.487/74 elementos de despesas - outros serviços c.e 
terceiros. 

Cláusula Nona 

Da Res:;i;;iio 

Este contrato poderá ser rescindido pelo «Governo» 
em caso de inaJim,·leJT ento de qu:llquer de su<ss cláusulas, 
por parte da . cont.·a t;da» . 

Cláusu!« Décima 

«DO Foro» 

Fica eleito o Foro desta cidade de 1\lacapá. com re
núncia de qualquer outro, por mais privileg iado que seja. 
para a solução de quaisquer questões oriundas do p1·esentc 
contrato. 

E, por Rssim estarem de acordo justo e cont ratado, 
firm:lm as partes c presente Termo, em (t±l quatro \'ias à:J 
igual teor e forma, na presença das teste:nunhas abaixo 
nomeadas. 

At thur Azevedo Henning 
Governad'01· 

MAXWELL Eletrônica Comercial e Industrial S A 
Jorge Edo - Diretor P residente 

Antônio Cervone 
Diretor Comercial 

T estemunhas: José Daniel de AlencRr 

Domício Campos de Magalhães 

Preço do exemplar : 
Cr$ 0,30 
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Ministério da Educac;ão e Cult ura 

Fundação Jl1.ovimento BTasiteiro de 
Alf'a betização 

Comissão l.Vfunicipal de Macapá. 

Convênio nº 1/74-COMUM. 

Termo de Convênio que celebrnm 'l Prefeitura 
Municipal de Mncapá-PMM e a Comissão lvl\l
nicipal de lVlacapá da Fundação Movimento 
Br..,sileiro de Alfab2tizaçãu-MO~RAL, para 
aplicação da dotação de Cr$ 60.000,00, mediante 
as cláusulas e condiçües seguintes: 

Cláusula Primeira - Partes Convencionadas 

A Prefeitura Municipal de Macapá, r epresentada pe
lo Exmo. Sr. Prefeito Lourh·al Bemvenuto da Silva e a 
Funda<;ão Movimento Brasileiro de Alfabet.ização-MOBRAL, 
representaéa pelo Sr. Cludoaldo Carvalho do Nascimento -
Presidente da Comi~s!i.o Municipal de Macapá, passando a 
figurar nas Cláusulas seguintes, pelas denominações de 
PlVIM e MOBHAL respectivamente. 

Clilu5ula Segunda - Lr,cal e Data 
Lavrado e assinado no Gabinete do Sr. Prefeito aos 

(22) vinte e dois dias do mês de abril de mil novecentos e 
setenta e quatro (]974). 

Cláusula Terceira - Objetivo do Convênio 
Objetiva o presente Convênio. est«bt!lecer as condi

çõe~ para aplicação da dotação de Cr$ 60.:JúO,OG, (sessenta 
mil cruzei ros), oriunda do orçamento da Prefeit ura Muni
cipal de Macapa-PMM e destinadn a aplicad\o das despe~as 
pruvenientes da Comi~são Municipal do ?,~OBRAL-Macapá. 

Clilusula Quarta - Da Competência 
Compete a s partes coavencionadas, o que se estabe

lece a seguir: 
a) - AO MOBRAL: - Comissão Municipal de Ma-

capá. 
Aplicar criteriosamente a dotação de Cr$ 60.000,00 

(~essenta mil cruzeiros), que será repassada pela Prefeitura 
Munlcipal de Macapá-PMM, em conta corrente junto ao 
Banco do Brasil S1A - Agência de Macará, na conta Fun
do Especial para Alfabetização em Macapá. 

b) A PMM - Prefeitura Municipal d e Macapá. 
Repassar ao MOBR AL, a dotaçã.:> tle ç,·$ 60.000,00 

(sessenta mil cruzeiros), para apli~ação ceM despesas rerali
zados pela Comissão Municipal do r,;oBRAL-Macapá - em 
conta corrente junto ao Banco do Brasil S/ A - Agência 
de Macapi.; na conta Fundo Especial para Alfabetização 
em Macapá. 

Cláusula Quinta - Período de Vigência do Convênio 
O período àe vigência 0u c.iuração do Convênio, será 

d e (6) mcseR, a contar da data. da assinatura do mesmo. 
Cláusula Sexta - Da Precisão 
O não cumprimento das obrigações definidas neste 

insh umento, implicará na denúncia do pre:.ente termo de 
Convênio e consequente re~c;são, por qualquer das partes 
interessadas. 

Cláusula Sétima - Dos casos omissos 
Os casos omissos, !'Upervenientes à exeeução do pre

sente Convênio, serão solucionados através de consultas 
e mútuo consentimento. 

E, por estarem assim de acordo, o Excelentíssimo 
Senhor P re feito Municipal !;!e Macapá, Lourival Bemvenuto 
da Silva <! o llustríssimo Senhor Clodoal jo Carvalho do 
Kas..:imento, Presidente da Comissão Municipal de Ma capá 
(MODRALl, ratificam o presente Convênio, f irmando-o com 
suas assinaturas e rubricando todas as suas folhas, na pre
sen~<a de duas !2) t estemunhas que tamb(m o assinam e 
rubricam, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril de 
mil novecentos e setentõl e quatro (1974). sendo este docu
mento red igido e datilografado em quatro (4) vias de igual 
teo r c forma. 

Macapá-AP, 22 de abril de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Munictpal 

Clodoaldo Carv;;lho do Nascimento 
Pres. da Com. Municipal de Maeapá 

Testemunhas: 

Marcos Medeiros de Lemos 
Gerlno da Silva Porto 

Câmara Municipal de Maoapá 

Decreto L~gislativo Nº 02/74-CVMM 

Dispõe sobre o Convênio de compromisso_ ~ . dele
gação de atribuições do Governo do Terntono Fe
deral do Amapá e a Prefeitura Municipal de Ma
capá, r lllat ivo a execução dos serviços da preparo 
de bases e asfaltamento das ruas e avenidas de 
Macapá. 

O Presidente da Câmara Municipal de Macapá. 

Faço saber que a Câmar a Municipal de Macapá, apro
vou e eu promulgo, àe acordo com o art0

• 182, do Regimen
to Interno da Casa o seguinte, · 

DECRETO: 

Art. 1º - Fica aprovado o presentl:! Convênio que 
entre si celetlram o Governo do Território Federal do 
Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. 

Art. z.o - Este Decreto Legislativo entrará em vigor 
em 7 de maio de 1974, r evogadas as disposições em con
trário. 

Gabinete da Presidência da Câmat·a Municipal de 
Macapá, em 7 de maio de 1974. 

Walter Banhos de Araújo 
Presidente 

Raimunda Iolanda Guerra de Oliveira 
1~ Secret~ria 

Cooperativa Mista AgTopecuáTia de 
Maca pá 

Assembléia Geral E~traordinária 

Ficam convidados os senhores associados da 
Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá, para 
se reunirem em Assembléia Ger-al Extraordinária a 
realizar-se a 11 de junho de 1974, às 20 (vinte) 
horas na sede social. à ru-a Jovino Dinoá, nº 3.288, 
nesta 'cidade, a fim d.e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 

a) Montagem de uma Usina de Laticínios, em 
área da Cooperativa; · 

b) Construção de um Açougue, no prédio da 
Cooperatí v a; e, 

c) Outros assuntos de interesse 8ccial. 

Maca pá, Ap, 30 de maio de 1974. 

(a) João Evangelista Alves Pereira 
Presidente 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Citação 

(Pelo I:Jrazo de 10 (dez) dias) 

Pelo presente edital fica Citado Waldir Rf'7.erra, atual
mente em lugar incerto e não sabido, reclamante nos autos 
do processo n2 JCJ-Macapá 573/74 em que Construtora Men
des J únior é reclamada, a pagar, em 48 (quarenta e oito) horas, 
ou garantir a execução, sob pena de penhora, a q1.1antia de 
Cr$ 28,80 (vint e oito cruzeiros e oitenta centavos), prove
niente de custa o, em virtude de arquivamento da supra-men
cionado processo, em decorrência de sua ausência à audiên
cia inicial de instrução e julgamento. 

Caso não pague nem garanta a execução, serão pe
nhorados tantos bens quantos forem encontrados e bastem 
para integral pagamento da dív ida. 

SE>cretaria d:~ J CJ de Maca pá ( AP); 24.5.74. Eu. Clo
doaldo Andrade, Aux. Judic.-PJ-8, Datilografei. Eu, Euton 
R amos, Chefe de Secretaria, subscrevi. 

V I S T 0: 

Maria Adelaide Sento-Sé Gravatá 
Juiza Pr~sidente da JCJ da Macapá 
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Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Citaçlio 

(Pelo prazo de 10 (dez) dias) 

Pelo pre$ente edital , fica <2itado José Batista do Nas
cimento, a•ualmente em lugar incerto e não sabido, recla
mante nos autos do Proc~sso JCJ- Macapá-563/74 em que 
Techit Comp. Técnica Internacion al é reclamada, a pagar 
em 48 (qu:u·enta e oito) hor::~s. ou garantir a execução, sob 
pena de penho• a, a quantia de Cr$-55,4() (cinquenta e cinco 
cruzeiros e quarenta cent<;vos), proveniente de custas nos 
autos do supra mencionado procesw, em decorrência de 
seu arquivamento em virtude Qle ausência do reclamante à 
audiência inicia l de instrução e julgamento. 

Caso não pague nem garanta a execução, serão pe
nhorados tantos bens quan tos forem encontrados e bastem 
para pngamento da dívida. 

Secretaria da J CJ de t\'Iac2pi. (AP): 27.5.74. Eu, Clo
doaldo Andrade, Aux. J udiciário, PJ-8, datilografei. E eu, 
Euton Ramos, Chefe de Secretaria, subscrevo. 

Maria Adelald e Sento-Sé Gravatá 
Juíza P residente da JCJ de Macapá 

Poder Juriiciáriu 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Cnrnarca de Ma capá 
Edital de Citação, com o P razo de 15 dias. na Forma Abaixo 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia, Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá, ca pital do Terr itório F'ederal 
do Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus t rb.mites um processo em que é 
::::cusado Antonio Francisco Soares Neto, como incurso no 
art. 213, do Código Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certi
ficado não o haver encont1 ?.do nesta Comarca, não sendo 
possível citú-lo pessoalme'"ite. citá-o pelo presente a com
parecer ne~te Juízo. no edifício do I'orum desta Comarca 
sito à A\·cnida Amazonas, nº 26, esquina com a Rua Ce!. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 2E.05.í4, às 9:00 
horas, a fim de ser interrogado, promove r sua 
defesa e Sf'r notificndo do; u lteriores termos do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia . Para co
nhecimento de todos é pass:~do o presente Edita l, cuja 28 via 
ficará afix~da no lugar de costume. Daào e passado nesta 
cidade de Macapá, aos treze dias do mês de maio 
de um mi l novecentos e se! enta e quatro, nesta cidade de 
Macapá, Território Federa l do Amapú, Eu, Nino Jesus Ara
nha Nunes, escrivão em exercício. 

José C lemcnceau Pcdrosa Maia 
Juiz de Direito 

Agro Comunitário Esporte Clube 
Fundado ern 4 de abri l de 1973 

ESTAT UTOS 

(Cont. do número anter ior) 

Capítulo V. 

Dos regul:1mentos , regimentos, instruções e avisos. 

Art. 163.0 - As disposições, do prPsente Estatuto, se
rão completadas pelos regl!lamentos, regimen to~ e instru
(.:Ões expedidas, consecução imediata dos objetivos do clube. 

§ Único - Os regulamentos e os regimentos internos 
elaborados pelo Conselho Diretor e as instruç-ões baixadas 
pelo presidente do AGRO, deverão se1~ afixadas no quadro 
de avisos de clube. 

Art. 164.0 - As medida~ transitórias que se impulse
rem, a critério do Conselho Diretor ou do presidente do 
AGRO, na conformidade das r espectivas atr ibuições, deve- 1 
rão ser divulgadas por meio de publicação em um dos jor
nais da cidade e afixadas no quadro de avisos do clube, 
tornando-se desde l<:>go. obrigatórias para todos os efeitos. 

Cnpíiulo VI 

Das disposições gerais. 

Art. 165° - Nenhnma propostn poderá ser submetida 

ao Conselho Diretor, ou Conselho Deliberativo, seja qual 
fo r o objetivo ou f •rma 4ue se revista, se t i\•er menos de 
cinco (8) aMslnaturas de sócios, sn:J pena de não ter nndamento. 

Art. 166º - A maniiestaçiio do sócio pelo gosto, é 
pessoal sendo proibido usar esse direito por procuração. 

Art. 167° - O conselho Diretor poderá adquirir ma
te rinl esportivo para requere!: e.os :.ócios, inclusive, escudo;:, 
flâmulas, era~ ás e símbolo do clube ou nacionais, estes, 
com .di\·ulgação e ctiimão do amor à Patria. 

Art. 168° - fica assegurado ao sócie, o direito de 
possuir sim utanean'Emte, os títulos do Beneméritos e Bene
mérito-atleta. 

Art. 1692 - O Pa\"ilhào do AGRO será constituído 
por um pavilhão a'vi-celeste, encimando por um escudo Jis
t r:..do em vertica l, 110 qual tt J á urna c1 uz, atrave::sado por 
uma fa ixa com a sigla do AGRO Comunitario Esporte Clube 

Art. 170.0 - O Pavilhão, a flâmula, os uniformes e (IS 

d ist ínti\·os do AGRO, de \·erão t>star dentro c de <~cordo com 
os desenhos apro\"~dos pelo Conselho DelíberatiYo. 

Art. 17J.O - Os uniformes dos jogadores de futebol 
constam de: 

a) - cnmisnr nas cores: azul celeste e branco, listrado 
em vertical com números vermelhos; 

b) - camisa., brancas com golas azul celeste, com 
números também ~m azul celeste; 

c) - calções m.~s cores: azu l celeste e brancos; 

d) - meiões zebrados e brancos. 

Art. 172.0 - Os uniforml's dos atletas dos esportC's 
especializados, seri' J àP acordo com os modelos e desenhos 
apresentados pelo Di•·etor do Departamento e apro\ ado 
pelo Conselho Dire or. 

§ único - As cores do AGRO, são: azul celeste e 
branco. 

(Cont. no próximo número) 

Esta tuto da P ssociação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número anterior) 

Art. 18 - A; sessões extraordin3rias da Assembléia 
Geral, são convoc~o:l:..s : 

a) Pelo presiciente do clube; 
b) Pelo seu r róprio presidente; 
cl Pelo Cons lho Fiscal; 
dl Por ~ol h ita~·ào e~c rit;J de 1/S dos sócios con-

tl"ibuintes e proprie iirics, em pleno gozo de seus direitc1s 
estatutários , dirigida ao Presidente do Clube. 

§ único - Em qualquer caso, o assunto a tratar na 
sessão extraordinária deve ser claramente especificado. 

Art. 19 - A Assembléia Geral será convocadn, com 
antecedencia mínirr a de a dias. com edital publicado nos 
quadros de avisos e, se possível, divulgado na imprensa 
fulada e es.:rita. 

!i 1." - A A<:sembléía Geral será realizada em pri
meira instância cor1 a P• e>tn<;a de 2/3 de seus associados 
contribuintes e pro )rietàrios e em segunC:a un.a hora após. 
com qualquer número. 

§ 2º - Não ser á permitido \·oto por procuração. 

Art. 20 - Se oconer e mpate ein qualqo,;er votação da 
Associa~ão 13 de E etembro Esporte Çlube, considerar-se-á 
eleito o sócio mais antigt. 

Ar t. 21 - T1 ndo sido um assodado el<-ito para cnrgo 
diversos, será emp,•ssncJo no q ue obti·;er maior número de 
votos. Em ca so de empate, ser-lhe-á facult odo o direito de 
escolher, sendo po: teriormente rto'aliz;c,da nova eleição para 
preenchimento elo c r.rgo ou cargos preteridos. 

Art. 22 - Tt rá a Assembiéia Geral um Presidente e 
um Vice-Presidentl, eleitos por dois anos, juntamente com 
o Presidente e Vic •-presiâente da Diretoria e os membros 
do Conselho Fiscal. 

§ Úuico - A fim de auxiliar os tr::;balhüs da mesm<.~ , 
o Presidente terá livre escolha para a indicação de um 
secretário. 

!Continuo no prgximo número} 


	

