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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 0637 de 27 de maio de 1974 I 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 25 1/74-SAF., 

Gabi nete do Governador 
O Chefe do Departamento Consular e Jurídico do MI

nistério das Relações Exter iores deu conhecimento à Admi
nistração amapaense, com o ofício DCI/C J243/923.1 (ElO) (B46), 
de 23 /5/74, de que em data de 8 de maio de 1974 foi con
cedido o e x e q u a t u r do Governo brasileiro à nomea
ção do Senhor SHIN'lARO TANI para exercer a5 funções do 
Cônsul-Geral do Japão em Belérn, com jurisdição sobre os 
Estados do Pará , Pia u i, Maranhão e o Território do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aposentar, no Quad ro de Funcionários do 
Governo des te Território, apr ovado pelo Decreto n.o 70.572, 
de 19 de maio de 1972, publicado no Diário Oficial do dia 
23 do mesmo mês e ano, nos termos dos artigos 161, item 
li e 102, item li, da Constituição do Brasil, o servidor João 
Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Oper ár io Ru ra l, 
Código P -207.6. (Matrícula do IP ASE - 2.07 1.686). 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrario. 

PalRcio do Setent1 ião, em Macapa, 27 de ma io de 
1974, 65º da República e 31º da Criação do Território Fede
r al do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

(P) nº 0639 de 28 de maio de 1974 

O Governador do Terrilór io Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 1428/ 74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. Iº - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75 
item I, alínea «a», da Lei n º 1711, de 28 de outubro de 1952: 
o 2.0 Ten. PM Luiz Carlos Azevedo Figueiredo, do ca rgo 
isolado de provimento em comissão, ~imbolo 7- C, de Sub
comandante da Guarda Territorial, do QuaJro de Funciúná
rios do Governo deste Território, a partir de 1.0 de ju nho 
do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogõ.das as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 28 de maio de 1974, 
85.0 da República e 31.0 da Criação do Terr itório Federa l 
do Amapá. 

J osé Daniel de Alenca r 
Governador Substituto 

(P) nº 0641 de 28 de maio de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá no uso 
das atrib~ições que lhe são conferidas em Lei , e tendo em 
vista o que con&ta do Processo nº 1428/ 74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear na forma do item 111, do artigo 12, 
da Lei n2 1711, de 28 de outubro de 1952, o 2.0 Ten. R/ 2 
Euzimar Lima Costa, para exercer o cargo isoladú de pro
vim ento em comissão, símbolo 7-C, de Subcomandante da 
Guarda Territoria l, do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, a contar de 12 de junho do coer ente ano. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, e m Mac1-1pá, 28 de ma io de 
l 974, 85° da R<'pública e 31 º da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

J osé Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

A mesma autoridade comunicou ao Governo amapa
ense, com o oficio DCI/C/241 /923.1 (B43) (B46), de 23/5/74, 

, que em 8 de maio do ano em cur so foi concedido o 
e x e q u a t u r do Governo brasiLeiro à nomeaçAo do 
Senhor GERALDO EMYGDIO PEREIRA para exercer aa 
funções de Cônsul-Geral Honorá rio da República do Pal'la
m& em São Paulo, com jurisdição sobre os Es tados de São 
Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Pará e o Território do 
Amapá. 

Macapá, 29 de maio de 1.974. 

José Ubirajara Lopes de Sousa 
p/Chefe do Grxbinete do Gov<>rnador 

Convênio 
Convênio de Cooperação Técnica que entre si ce
lebram o Território Federal do Amapá e a Funda
ção João Pinheiro - com interveniência do Ml1ni
cipio de Macapá e a aprovação do Ministério do 
Interior - para a elaboração do Plano de Desen
volvimento Urb&no de P orto Grande, no Municipio 
de Macapá. 

O Território Federal do Amapá, doravante denamina
do Território, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Gover
nador, Com3odanGe José Lisboa Freire, e a Fundação João 
Pinheiro, com seàe em Belo Horizonte, na Av. João Pinhei
ro, nº 146, 13º ~ndar, inscrita no CGC sob o n º 17.464.652/001, 
doravante denominada Fundação, neste ato representada 
pelo seu Presidente, Engenheiro Luiz de Oliveira Castro, 
com a lnterveniê ncia administrativa do Município de Ma
capá, repre~entado pelo Prefelto Lourival Bemvenuto da 
Silva, e a aprovação do Exmo. Sr . Ministro do Interior, Ge
neral José Costa Cavalcanti , fi rmam o presente Convênio 
de Cooperação Técnica, d ispensado d e licitação, na forma 

' prevista no artigo 126, parágrafo 2.0
, a línea ,, f», do Decreto

Lei n!! 200, de 25 de fevere iro de 1967, acordadas as cláu
sulas e condições seguintes: 

la. - A Fundação prestará cooperação t écnica ao 
Território na elaboração do P lano de Desenvolvimento Ur
bano para o Distrito de P orto Grande, Município de Maca
pá, conforme normas, natureza, metodologia, níve l de p es
quisas e trabalhos definidos na proposta técnica e finan 
ceira apresentada pela Jo' undação e aprovada pela s partts, 
a qual, devidamente rubricada, passa a Integrar esse Con
vênio, no que com ele não colidir. 

2a. - Pela cooperação t écnica objeto do presente 
Convênio, o Território pagará à Fundação, em t rês parce
las , a importâ ncia de Cr$ 422.300,00 (quatrocentos e vinte e 
dois mil e trezentos cruzeiros), na conformidade com a se
guinte discriminação: 

I - a primeira parcela, no va lor de Cr$ 132.300,00 
(cento e tr inta e dois mil e trezentos cruzeiros), será paga 
na data da aprovação da proposta; 

II - a segunda. no valor de 200.000.00 (duzentos mil 
cruzeiros), será paga ao final dos 45 dias correspondentes 
à primeiJ:la etapa de trabalhos; 
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IU - a tercei ra , no valor de Cr$ 90.0!JO,OO (noventa 

mil cruzeiros), serã paga no final dos 75 dias correspon
dentes à segunda etapa ele trabalhos. 

Par:í.gr:::fo Único - Do valor correspondente à ter
ceira e última par cela, serã abatida a impor tância de 
Cr$ 12.300.00 (doze mil e trezentos cruzei ros), caso não 
haja a participação do SERFHAU, prevista na cláugula 6a. 

3a. - O prazo de execução do presente Convênio 
é de 150 (cento e cinquenta) dias contados a pa1tir da data 
de sua assinatura, incluídas as etapas de 45 e 75 d ias, pre
vistas na proposta e o lapso de 30 dias para a realização do 
Seminário de Avaliação. 

P<..rágrafo I º - Fica entendi<io que, a té a data da 
assinatura, t erão sijo apresentadas à lo, undação as infor
mações de que trata o inci .. o IV, da cláusula 5a. 

Parágrafo 2º - Findo o prazo previsto nesta cláu
sula, a Fundação entregarã ao To!rritório 03 estudos e 
t rabalhos descritos na pror:o!>ta, ressa lvada a ocorrência de 
caso fortuito ou força maior, como tais definidcs em lei. 

4a. - São obrigações da Funda;:ão: 

I - executar os estudos e trabalhos q ue lhe são 
atribuídos, conforme as especificaçõ<:s té:cnicas constantes 
da proposta; 

II - permitir que o Terrltórlo r ea lize o acompanha
mento dos trabalhos ajustados, participando dos s eminál'lo~ 

de avaliação previstos e t<! ndo acesso aos documentos de , 
pesquisa e análise resultantes dos serviços; 

III - facil ita r a fiscalização por parte de técnicos 
des ignsdos formalmente pelo Território e, se for o caso, 
pelo SERFHA U; 

IV - colocar a serviço do Plano a eq uipe designada 
na proposta; 

V - apres€ntar , com 10 (dez) dias de antecedência, 
ao T erritório, a o Ministério tilo interior, ao Município e , se 
for o caso, ao SERFHAU, os trabalhos e assuntos a sere m 
analisados em reuniões e seminários; 

VI - não ceder , transferir ou dar em penhor, no 
todo ou em parte, seus direitos e obrigações, fora dos casos 
previstos na proposta ou sem a prévia e expressa autori
zação do Território; 

VII - manter, por cinco anos, <1 disposição do T erri
tório. os comprovantes de documentos contábeis relaciona
dos com a execução do presente Convênio; 

VIII - responsabilizar-se pelos encargos sociais, de 
natur~za t raba lhista e previdenciária, bem como pele s ônu s 
tributários de qualq uer espécie que incidem sobre o presen · 
te Convênio ou dele sejam decorrentl's; 

IX - responsabilizar-se civilmente por quclquer dano 
ou prejuízo decorrente de cu lpa de ~eus empregados, asso
ciados ou prepostos; 

X - manter e m sigilo profiss ional cs daclos infor
mativos sobre os t nbalhos objeto oeste ajuste, salvo quando 
autorizada. por esc1 to, pelo Território podend,, cortudo, a 
Fundação, divulgar que presta s rvlços ao Território e 
editar, em public:-oções da própria Fundação, r~sumos e 
comentários sobre r s traualhos; 

XI - soment ~ levar à impressão definitiva os traba
lhos q ue forem devidamente aprovados pela Direção do 
Pla no; 

XII - entregar ao Território, ao final dos trabalhos, 
todo o material original usado na impressão de estudos e 
p la nos - tais com e• matrizes, cllchés, mapas - podendo 
a lo,undação manter cópia dos nteRmos em seus arquivos, par a 
simples consulta; 

XIII - entregar 'lO Território o número de exempla
res, previstos na pr posta dos documentos descritivos dei 
serviços técnicos a.ustad~.>:>, acompanhados d os seu anexos 
e demonstrativos; 

XIV - mant!'r escritório, em Macapá ou em Porto 
Grande, durante a segunda etapa de trabalhos. 

5a. - São obrigações do Território: 

I - pa!;<J r à Fundação os serviços prestados, nas 
dat as e condições previstas neste instrumento; 

li - designa,· um representante 
acompanhamento e a fiscalização dos 
deste Convênio; 

técnico para o 
tr<>balhos objeto 

IH - colucar, a serviço do projeto, equíoe auxiliar 
não previeta na rroposta. além de escrílórios, habitações 
para técnicos, com .,s r espectivos equipamentos. móvtis e 
iustalações, veiculo ,. e motori~tas respcclivos, em Perto 
Grande e em Macap:.\; 

IV - apreseJ'tar à Fundação, em tempo habil, os 
levantamentos topo .:raficos, plani-altimétricos e cadastrais 
da área a ser trabalhada. 

V - colocar, à disposição da equipe da Fundação, 
estudo~. pesquisa~. programas projetos e informaçi.ies de 
qua lquer gênero que sejam er'llendidos de utilidade psra o 
desenvolvimento do plano objeto deste a juste; 

VI - fac il itar o relacionamento da equipe da Fun
da9ão com pe.>11oas e órgiios que possam oferecer contribui
ção para o desenvolvimento dos trabalhos. 

6a. - O SERF'HAU poderá ser const ituído, mediante 
con-espondência do Ministério do Interior, como re;,ponsilvel 
pelo acompanhamento, controle, fi s..:a lização, exa;ne e apro
vação de aspectos técnicos dos serviços. 

7ª. - Para as funções de orientação n ormativa, de 
coordenação geral, de avaliaç.ãe> técniEa permanellte dos 
trabalhos e para a propos ição de novos serviços e despe
sas, fica constituída uma Direção do P la no, composta de um 
representante ào Ministério do Intel'ior, um do Governador 
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d e> Território nos termos do inciso II , cláusula 5~ . - e um 
da F undação João Pinheiro, designado entre os técnicos 
relacionados na proposta. 

aa. - Os elementos d"' proposta poderão ser altera
dos, excetos quando ao limite global de gastos, mediante 
decisão da Dirl'!ção, desde que daR alterações não resulte 
aumento de encargo e responsabilidades das lJUrtes con
venentt>s. 

9a. - A substit uição àe técnicos de n ível superior ou 
especializados, be m como a designação de novos técnicos, 
será feita com a aprovação das partes convenentes. 

10 - Somente serão ace itos os serviços que estive
r em em concordância com as especificações, normas e de
mais condiçõe>s t écnicas fixadus na proposta , r essalvada3 
alterações expressas, aprovadas por ambas as partes con
venentes, através da Direção do P iano. 

11 - Qualquer razão invocada para a prorr0gação de 
prazos. somentP poderá ser considerada, p::; ra os fit1s pro
postos, ~e for objeto de noti[icacão a o Território até 10 
(dez) dias após o fato gel'ador e desde que as justificativas 
apresentadas sejam aceitas pe l"' Direcão do Piano. 

12 - O presente Convênio poderá ser rescindido de 
pleno direito pelo Território, independentemente de notiti
cação judicial ou extra- judicial - não ficando o Território, 
se for o caso, sujeito a qualquer outro pagamento, senão 
pelos trabalhos até então realizados - n os seguintes casos: 

l - se, por culpa da Fundação e sem justa causa, 
ficarem paralisados os trabalhos de elaboração do Plano 
por um período superior a 30 (trinta) dias; 

li - se a Fundação, por sua exclusiva culpa, ultra
passar. por mais de 60 (sessenta ) dias. o prazo final de en
trega dos traba lhos; 

III - se houver execução dos trabalos ern desacordo 
com a~ especificações, normas e r econ.endações fixadas nes
te instrumento. em qualquer dos docu:nentos que o inte
gram ou em deliberações formalizadas da Direção do P la
no; 

IV - se ocorrer a liquid5çâo amigá vel ov judicial da 
Fundação; 

V - por qua lquer motivo que demonstre a incapaci
dade técnica ou financeira da Fundação para dar continui
dade aos trabalhos ajustados; 

VI -- por quaisquer outras hipóteses, de Inadimple
mento contratual ou infração legal. 

13 - Será t ambé m admitida a r escisão deste Convê
nio por mútuo acoPdo entre as partes. 

14 - Dando causa a rescisão, qualquer das partes 
ficará sujeltn à multa de J00'0 (dez por cer.to) sobre o va
lor deste Convênio, independentemente das perdas e danos 
que fore m apurados. 

15 - Rescindido este Convênio por culpa da F unda
ção, o Território entrara na posse imediata de todos os ~·a
balhos até então executados, renunciando a Fundação ao 
direito de retenção sobre os mesmos. 

16 - As despesas decorrentes deste Convênio corre 
rão à cont a dos recmsos do Plano de lntegréô'ção Nacional 
(PlNI, repassa dos pe lo Ministário do Interior ao Território 
e destinados à urbanizacão de Porto Grande. 

17 - Com a renúncia expressa de qua lquer outro, 
por parte de ambos os convenentes, fica ele ito o foro da 
Comarca de Brasília pa r;t nele ser dirimida qualquer con
trovérsia oriunda deste Convê nio. 

E, por estarem assim justas e conven iadas, firmam 
as partes, com 2 (duas) testemunhas, o presente Convênio, 
em 4 (quatro) vias. 

Macapá, 22 de fevereiro de 1974. 

José Lisboa Freire 
Governador do Território 

Luiz de Oliveira Castro 
Presidente da Fundação 

Lourival Bemvenuto da Silva 
P refeito de Macapá 

J\ provo em 22/02/1974 

José Costa Cavalcanti 
M~nistro do In terior 

Testemunhas 

Raimundo Sousa Oliveira 

Clodoaldo Nascimento 

] Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas do Território Federal do Amapá e 

Estado do Pará 

Assembléia Geral Ordinária 

Convocação 

Pe lo presente Edital ficam convocados todos os 
associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas do Território Federal do Amapá e Estado do 
Pará, em pleno gozo de seus direitos soc!ais, para uma 
Assemblé ia Geral Ordinária que se realizará em sua ~ede 
social, à avenida Padre J ú llt> Maria Lombard, 2832, nesta 
capital, no dia 16 de junho corrente, às oito horas e ou às 
dez hora s, em primeira e ou segunda convoca<:ões, res
pectiv;::mente, a fi m de estudarem, d iscutirem e d eliberarem 
sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 
1973 e a Proposta Orçamentária para o exercício de 1975, 
de conformidade com a lei e a s normas estatutária da 
entidade. 

Macapil, 5 de junho de 1974 

Raimundo Coelho Leite 
Presidente 

Comissão de Inquérito Administrativo-elA 

Decreto l P) n º 0658/74 

Portaria n º 01-CIA 

O Presidente da Comissão de Inquérito Administra
tivo designada pelo Decreto (P> n.0 0658/74, de 31 de maio 
de 1974 do Excelentissimo Senhor Governador do Território 
Federal do Amapá. 

Resolve, na forma do § 29 do art. 219 do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União, designar José 
Mascarenhas, ocupa nte do cargo de oficial de Administra
ção, n ível 12-A, lotado na Secretaria de Economia Agri
cultura e Colonização, pnra desempenhar as funções de 
Secretá rio da mesma comissão. 

Macnpâ, 06 de junho de 1974 

Benedito da Costa Uchôa 
Presidente da CIA 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da C01na1·ca de M acapá 
Edital de Citação, com o Prazo de J 5 dias, na Forma Abaixo 

O Doutcr José Clemenceau Pedrosa Mala, Juiz de 
Direito da Comarca de Mac!lpá, capital do Território Federal 
do Amapé, 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 Juizo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado Osana Costa Tolosa, co1110 incurso no :ut. 331, do 
Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oflcl::~l de Justiça deste Juízo certi
ficado não o haver encontrado nE.>sta Comarca, não sendo 
possível cit:i-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a com
parecer neste Juízo, no edifício do Forum desta Comarca 
sito à Avenida Amazonas, nº 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 29.05.74, às 9:00 
h oras, a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e SPr notificado dos ul teriores t ermos do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia. P a ra co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 23 via 
ficará afixada no lugar dt! costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos treze dias do mês àe maio do ano de um mil 
novecenlos e set enta e quatro. Eu, Nino Je3us Aranha 
Nunes, escrivão em exercício, subscrevi. 

José Clemenceau P edrosa Maia 
Juiz de Dire ito 

1 Preço do exemplar : 
Cr$ 0!30 
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Câmara Municipal de Maoapá 

Decreto Legislativo Nº 03/74-CVMM 

Dispõe sobre o Termo de Convênio entre o Go
verno do Território Federal do Amapá e a Prefei
tura Municipal de Macapá, referente a delegação 
rle atribuições à Secretaria de Segurança Pública, 
para exercer atividndes de competência do Muni
cípio na área do Trânsi to P úblico. 

O Presidente da Câmara Municipal de Macapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Macapá , apro· 
vou e eu promulgo, de acordo com o art0 • 182, do Regimen
to Interno da Casa o seguinte , 

DECRETO: 

Art . I º - Fica aprovado o presentt:! Convênio que 
entre si celel:lram o Governo do Território Federal do 
Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor 
em 7 de maio de 1974, revogadas as disposições em con
trário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Macapá, em 7 de ma io de 1974. 

Walter Ba nhos de Araújo 
Preside nt e 

Raimunda Iolanda Guerra de Oliveira 
1! Secretária 

Su ~crinttn(!ê~tia no n~astc~imenlo - ~~r~o 
Comissão Inventariante 

De ordem do Exce]~ntíssimo Senhor Governador 
do Território Federal do Amapá, avisamos a todos 
quanto se consideram credores perante a Superin
tendência do Abastecimento - SUPAB, que apresen
tem suas contas na sede do referido órgão, à rua 
Cândido Mendes, nº 921 nesta Capital, a fim de se
rem conferidas e relacionadas para pagamento, no 
prazo de trinta dias. 

Macapá, - ,'\ P .. 10 de junho de 1974 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da Comissão 

Pf·efeitura Municipal de M.acapá 

Lei nv 018/74-GAB-PMM, de 03 de junho de 1974. 

Dispõe sobre a aberturn de Crédito Especl<:tl 
para pagamento parcial dos subsídios de Ve
readores da Câmara Municipal de Macc.pá, re
lativos ao exercício financeiro de 1973. 

O Prefeito Municipal de Macapá, Território Federal 
do Amapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou 
sanciono e promulgo a seguinte Lei na forma 
dispõe o artigo 66, do Decreto-Lei n." 411 , de 8 de 
de Jll69. 

e eu 
ão que 
janeiro 

Art. 1 ~ - Fica o P oder Exeeutivo Municipal, auto
rizado a abrir, no presente exercício, Credito Especial no 
\·ator de <!:r$ 31.440,00 (trinta e um mll, quatrocentos e 
quarenta cruzeiros) destinados ao pagamento parci al dos 
subsídios de Vereadores da Câmara Munlcipóll de Macapá, 
referente ao exercício financeiro de 1973. 

Art. 2~ - Fica anulado a importância de Cr$ 31.440,00 
(trinta e um mil, qua trocentos e quarenta cruzf:'iros ), no 
Orçamento do corrente exercício. de órgão que ..:ompõe a 
Administração do ~I'Iunicípio, f:onforme discriminação abaixo, 
que servirá de r ecursos para o crédito ora aberto. 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.l. l.V 
3.1.1. 1 

OI - Câmara Municip111: 

Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Pessoal 
Pessoal Civil 

- Manutenção dos serviços relacionados com o fun
cionamento da Câmara, inclusive despesas variáveis com 
pessoal e subsídios de vereadores Cr$ 247.761,40. 

Art. 3º - Os recursos financeiros destinados ao pa
gamento das despesas referentes ao presente crédito, serão 
repassados bimestralmente, em 3 rtrês) parcelas iguais, me
diante solicitação, por escrito, desse P oder Legislativo. 

§ Único - Tomar-se-á como ponto de referência, pa
ra efeito do primeiro bimestre, o dia em que for aprovada 
a presente Lei. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, reVl1gadas as disposições em ::ontrár io, 

Palácio 31 de Março, em Macapá, 03 õc junho de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal de Macapá 

Raimundo de Souza Martins 
Resp. pjDespº de Administração 

Estatuto da Associação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número ant erior) 

Art. 25 - Encerrada a votação, a apuração sPrá feita 
imediatamente, após o que o Presidente da Assembléia 
Geral proclamar á c>s sócios eleitos, que tomarão posse den 
tro de 15 dias no máximo, em se~são comemorat iva. 

Art. 26 - As cédulas para votação se dividirão em 
três partes: a prim.,.ira com os nrmes para Presidente e 
Vice-Pres idente da Assembléia Ge1 al, a segunda com o;; 
noml:!s pa ra Presid~nte e Vice-Presidente da Dir etoria e a 
terceira , com os nomes de t rês membros efetivos e três 
suplentes para o Conselho Fiscal. 

Art. 27 - As chapas concorrentes à eleição serão 
r ecebidas pela ~ecretaria até 72 horas antes da conyocação 
em primeira i nstân·~ia , ficando a cargo da Diretoria a con
fecção das mesma !padronização e duplicação). 

Art. 28 - A Diretoria apresentará as chapas de vida
mente impressas para serem escolhidas pelo associado elei
tor . 

(Çont. no próximo número) 

Associação Beneficente São Benedito 

Fundada em 2S de outubro de 1967 

E STATUTOS 

Capí tulo 1 

Da Associação e seus fins 

.-\rt. I - A Associação Beneficente São Benedito 
fundada em 26 de outubro de lS67, com sede em Maeapá, 
capital do Território Federal do Amapá, é uma AssociCJção 
Beneficente Paroquial e reger-se-á sob as normas fixadas 
neste Estatuto. 

§ Único - A Associação Beneficente São Benedito 
r eceberá a orientação do Vigário da Paróquia de São Be
nedito. 

Art. II - A Associação Beneficente 
tem por finalidade: 

São Benedito 

a) - Promover qualquer in iciativa que sirva para o 
desenvolvimento social e re ligioso da Paróquia de São Be
nedito que compreende: Bairro Julião Ramos e Bairr0 do 
P acova l; 

b) - Promoverá aos necessitados; 
c) - Promoverá o processo de desenvolvimento de 

comunidade a ti a v és de atividades educacivnais c assisten-
ciais. 

Art. III - A Associação Beneficente São Bened ito 
obedecerá a uma Diretoria composta dos seguintes membros: 
Presidente, Vice-Preside nte, Secret ário, 2Q Secretário, Te
sour eiro, 2Q Tesoureiro, Conselho Fiscal, Diretor do Depar
tamento Social e Diretor do Departamentp Técnico. 

Art. IV - Outros cargos e comissões poderiio ser 
criados pe la Diretoria, como sejam: Diretor Educacional, 
G rupos àe Cooperadores e outros que sejam necessPrios. 

(Continua no próximo número) 


	

