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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
<P) n <1 0703 de 07 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d<>~ atribuh:ões que lhe ;ào conferida s em Lei, e t endo 
em v1sta a conclusão do Parecer do S r. Con~ultllr Jurídico 
drJ Go\•erno desta Unidade, emitido no In'Jtlérito Adminls
t roth·o instituído pelo Decreto (P) n° Oí2P. de 15 de maio 
de 1973 

HESOLVE: 

Art. 1.0 
- Aplicar a Pedro Lt.pe s da Cunha, ocupan

te do cargo da classe •A>•, da s(t ie de clasJc>S de Oficial de 
Admint st ra<;iio, nivel 12, do Quudro de Func:onários do 
Go\·erno deste T erritório, lotado na Secret<nia ct~ Seguran
ça Pública, a pena de Slt$P·~!~são por qLinze (15) dias. nos 
t~rmos do item lll. do art:go 2111. corr.binc,Jo com o de n° 
205. todos da Le1 nº 1711, de 28 de outubro de I 95<!, por 
ha\·er o r <>fe rido sen •idur, infring;do o d1~posto nos itens 
V, VI e VIl, do artigo 19!. combinado com o de n.0 196, da 
supracitadn Lei n." I 7 J I 52. 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo!'içli<>s em contrário. 

Palácio do Setentriüo, e m Macapá, 07 de junho de 
1974, 1!5.0 da RE'pública e 31.0 da Criação dr> Ter::itório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henn i!'lg 
Go\'ernador 

(PJ n.0 0715 de lO de junho de 1974 

O Governado r do Território Federa l do Amapá, no 
uso das atribui<;ões que lhe s&o conferidns c>n1 L ei, e tendo 
em vista o que consta do Processo t •'! 5116!'74-SO P. , 

RESOLVE: 

Art. JP - Designar Jorcy Faria~ de Andrad~. ocu
pante do cargo de Tratorbta. niv~ I !). l-1. do Quadro de Fun
ciona rins cio Governo deste Território, lot20do na Secreta ria 
de Obras Públ ic'ls, para viajar da secle de I'Uas atribuições 
- M:,capa -. até ao Arquipé!<}•1 0 do B iliqlle, a fim de 
proceder, no prazo aproximado de dez ( 101 ài<?s, a vistoria 
nas quinzE' ( 15) e~colas isoladas, recentemente construídas 
naquela localidade. 

Art. 2Q - Re\·ogadas as disposic,ões em contrário. 

Palácio do Setentrtào, E'tn Mnc:lpá, 10 de junho de 
J !l74, 85" da H r ubliLa e 31 Q da C liJÇi·U (H) Território Fe
ci.era l do ,-\map;L 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 0717 de 10 de junho de 1974 

O. Govern<!dor do Território Federal do Amap:-, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proce~so n ' 585 'i4-SAF., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar. Antôr,io Carlos Ferreia P irE'S da 

Costa, Arquivista, nível 7-A, para >:ubsUtuir. como m emuro, 
Dahi l Rodrigues Loba to. Escrit urilri o, nt\'ei 8-A. ambos per
tencentes ao l-~uadro dE' Funcion&rios do Governo de~te Terri
tório. lotado na Secretaria de Administr:H,ão e F inanças, na 
Comi~são de lnq ué dto Administrativo, inst1tuidn pelo Decre
to tP) n° (1658, de 31 de ma io de 1914 imcubida de apura r o 
i11 ci to aamini~t r"li\·o ae que são acusados os sen iciores 

Carlos Lins Cortes, Mestre, n!l;el 13-A e Luciano Amaral 
Monteiro, Operador Radiofônico, nível 7, do Quadro acima 
r eferido lotados na Secr etnria de Administração e Finanças. 

Ar t. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setent rião, em Macapá, 10 de junho de 1974, 
85º da República e 312 da Criação do Território Federul do 
Amapá. 

Arthur Azevedo Hen ning 
Governador 

CNJ nº 016 de 12 de jun ho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá no uso 
das atribuições que lhe confere o 1tem li, do artigo 18, do 
Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer para os funcionâr!Oil r equisita
dos na forma da letra c, do a rtigos 31 do Decreto-Lei 411 e 
que exercem t1 função de Secretários de Governo desta 
Administração, e <>os membt·os da Comissão de estudos 
para cr)ação da Comp;mhia de Desenvolvimento do Amapá, 
a gratificação sobre seus vencimentos, calculada no valor 
máximo de acordo com o pr eceituado pelo artigo 32 do 
Diploma legal referenciado. 

Art. 2Q - Este decr eto passa a ter vigor a partir de l 
de maio do corrente ano revogadas as disposições em 
cont!ilrio. 

Palácio do Setentri§o, em Macapa, 12 de junho da 
lfl74, 85º da República e 31° da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Go,·e rnador 

(P) n2 0718 de 12 de junho de l9H 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
u so das atribuições que lhe são confer idas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonera r a pedido, na forma do artigo 75, 
item I, alínea «a », da Lei n.o 1711. de 28 de outubro de 1952, 
Gentil Almeida Campos , do cargo isolado d e provimento 
em comissã o, de Secretário d e Segurança Púbiica do Qua
dro de Funcionários do Go\·erno de~te Território criado 
r e lo Decre to nº 70.572 de l!l de maio de 1972, a contar de 
l º d e junho do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revog;;da9 as di sposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapâ, 12 de junho d e 1974. 
85.0 da R epública e 31.0 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Preço do exemplar : 

Cr$ 0,30 
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Secreta.1·in de Obras Públicas 
A pro\·o e Publique-se 

,\rthur Azevedo Henning 
Covernad or 

Contrato n.o 03/7·l ·SOP. 

Termo d e contrato de e;npr~itada global cele
brado entre o Governo do Território Fecieral 
do Amapá e a firma C< nstrutora Comer cial 
Carmo Ltà a , no fu1 mn ::. baixo: 

I - P reflmbulo: 

1. Contratantes - O Govern o do Tenitório Federal 
elo Amap>~ , neste tHmo denominado Gf'T·AP, representado 
pelo engenhei ro J oaquim de Vithena Netto, Secretário de 
Obras Públicas e a firma Construto1·a Comercial Carmo 
Ltda .. aqui denominada Empr<'iteira, com escritór io estabe
lecido à A v. C'oar acy Nunes, nesta cid .de, representada P"r 
seu sócio-gerente Sr. Wal te r Pereir'1 do Carmo, residente 
;1c, ta cidade. que ass ina co·no represPntante legal da firma. 

2. Local e Duta: - La\Tüdo c• n~sinado nesta cilllade 
de l\1acap:'1, Capital do Tt>mlórit• Federa l do Amapá, no 
editt.:io sede da Secretaria de Obra, Públicas, aos sete dias 
do mês de rnn!o de 1.974. 

3. Fund amento Leg:Jl do Coutrnto: ·- O presente ter
mo de contra to foi devidn mente autorizado pelo Exmo. Sr. 
GovernnJor do Território, tenco em vista o teor constante 
du Proce~so n.0 272/74-SOP, em que a Empreiteira propõe 
a confecção e fornecimento de manilhas pnra as obr:ls da 
rod ovia BR-156, Macapá fl•~ro nteir(l com a Gul.,na Fr ancesa. 

li - Objeto, Local!z:;ção e Fcrrma de Execução dos 
~~:rviços: 

l. Objeto do Coutrat o: - A Empreiteira se obriga a 
executa r em rt>gime de e anpreitad;, global os serviços de 
obras d'artes correntes (confecção c fornecimento de mani
lhas), a serem aplicadas na rodovin BH-15G, Macap:'t/ Frontei
ra com a Guia na Francesa, especificando-se: 

a) - Confecção c fornecimento de mil (1000) manilhas 
de concreto armado, de 0,8llm de cliâmetro; 

b) - Confec<,:ão c fo1 necimente de mil (1 000) manilhas 
de concrP.to armado, de !.20m de di:imetro; 

2. Forma de Execução: - Os serviços ser ão execu
tados de acordo com as especificncões emanadas !Jela Se
cretaria de Obrns Pública ~ e a proposta apresentada pela 
!irma Empreiteira. 

li! - Preços e Pagamentos: 

I. Preço: - O GTF-AP pagarú à Empreiteira pela 
execução dos serviços os seguintes pre~;oa : 

a I - Pela confecção e fornecimento de manilhlilll de 
u.SOm. o valor tan it:i riu d(· CrS -t:l'~, I!O; 

b) - Pela confEcção e fornecimento de moni!has de 
1,20m, o valor uniwrio de Cr$ 5Li9,00. 

2. Formo de Pagamento: - O Pa;,: 1mento do~ sen·i~·< s 
será feito pela Tesour .. ria do GTf-AP, logu após rigoroc'a 
fisc<~lização e ar.elt:\ção peln Secretaria de Obras Pu blica~. 
dos serviços reali'l;:..dos pela EmprE> iteira, em parcelas iguais 
ou superiore 200. 0 do valor do contrato. 

lV - Valor, Dotações e Elmpenhos: 

I. Valor: - O valor atribuído ao presente termo é de 
Cr$ 939.000,00 (novecen' os e trinta e nove mil cruzeiros). na 
confot·midade com os qua ntitativos e pre<.; os unit úl'ios men·· 
cionados. 

2. Dotac;-ces: -As despesas decorrentes com a execu
ção deste termo, ocon er ão à conta da~ seguintes dotações: 

a) - Cr$ -<30 001 /lO (quatroc~n t'Os t! trinta mil cnazei
ros), pelo Fundo dt! Participação dos Esta:ios, Distt i to FE>di!
ral e Territórios - Programa A P-1604. W!l, c.:3tegoria eco no
mica 4.1.1.0., construç[.o de rod ovias e conservação, do cor· 
re nte exercício. 

b) - Cr$ 50!' (JOO,OO (quinhentos c nove mil cruzei ror) 
pelo Imposto Úniet sobre Mineraiu do P ·ÍS Programa 
AP.1604.108, catego1 ia Pconômica -l-.!.1.0., com,trução de r c
dovias e conservaçüo, do cor rente exercício. 

3. Empenho: - As despesas de que trata o item ::.n
terior, foram empet hadas a tra\·0s da nota de empenho u ::; 
1.3~1 !FPEDI<T) e Al5 !lU!VlP). 

V - .AnJamen to dos Sé•rviços: 

l. Cronograma: - Os serviços terão nnd:::mento pre 
\'isto no cronugran1a <sprovado pela Secretaria de ObraJ 
Pública~. adn.itida a tole rância maxima de 100 1,. 

2. Prazn: -O prazo para a entrega do material cbj.•
' to deste tern10, de <:corclo com a prop~ ta da rirma sna d(' 

- Entrega inedhta das manilha~ prontas; 

- O r estante das manilhas, no prazo de 60 dia ~. :1 

contar da assinatura do contrato. 

3. Multa: - A Empreit.f"ira ficaró sujeita a multa mo
ratória <o:! e Cr$ 9::19,CO (nf veceutos e trinta e nove cr uzeiros.! 
por d ia que exceder ao prazo contn1tual. 

VI - Fiscalizaçiio e Aceitação dos Serviços; 

l. Fiscalização: - O GTF-,-\P ficalizará a Empreiteira 
através da Secretaria de Obns Pú9licas, que mantera açi;o 
fiscalizadora de modo s istemático e l'ermanente de maneira 
a fa zer cumprir o contrato e seus anexos. 

2. Aceitação dos Serviços: - A Secretaria de Obras 
Públ icas aceitará os serviços que e stiverem de acordo <'Om 
as especifica ções. Os Serviços ou operários que J.i.io corres
pondum as necessidades da obra e às condições pactuadas. 
c:.berá a empreiteira J'efazê-los ou substituí-los dentru àe 
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48 horas. A aceitr.ção fim! dos Eerviços não acarretará de 
modo algum a exonera<;zo da Empr2iteirn e seus té<micos 
d•1 1·esponsabilidade c i vil e t écnica por eventos decorrent.;s 
ou rel<:cionaj,)3 com a execução dos seTTiços convencionados 
e d::clos como i:\ceit<'s. 

VII - Rescisão do Contrato: 

l. Rescisão: - O co.,lnto p :H1erá >er rescindido uni
lateralmente pelo GTF-. \ P , 1 bilateralm• :11e, atendida sem
pre a cvnveniência Aduin i-; cr ;.Jtiv·l a cri'C'r.O do GTF-AP 
caberá a rescisão do con ·. rato independente de ação judicial 
ou extra-judicial , quando o Empreiteira: 

11) - Não cumprir quaisquer das suas obl'igações 
conên.tuais: 

b) - 'fransferlr. no todo ou em parte os serviços 
sem prévia autorização do GfF-AP. 

2. Indenização:- Na hipótese do item 1 desta cláusula 
a Empreiteira cab::!ra receber unicamente os valores dos 
serviços ex~:cuti:ldos até a data da rescis5u. 

vru - r·oro: 

Fica btabelecida a cobr~nn, atravt;s de rito executi
vo fis..:al. de qltalquer imponi'l ·-;cia devida p~la Empreiteir a 
ao G l'I<' ·AF. 

Fica eleito o Foro de.:ta Ccpit'll, Ter. 'tório Federal do 
Amap~, com renúncia expre3 :a Ol" (!rtalque•· outro, por ma is 
privilegiado qlle seja, para dirimên..::a de q ta isquer questões 
oriundas do pre~entc cor.trato. 

Eu, Délcio Ramo3 Duarte, Chefe da 3eção de Expe
dientes da Secretaria de Obras Pública~. l.1vrei o presente 
tt'rmo em quatro (4) vias de igual teor e forma que vai 
datado e assinado pelas partes collvenc!onadas, pelas teste
munhas e por mim 

Macapá, 7 ·de maio de 1.974. 

Eng.0 Joaquim de Vilhena Netto 
Secretário de Obras Públicas 

Walter Pereira do Carmo 
Empreiteira 

José Policarpo de Mira r;àa 
Testemunha 

llegível 
Testemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Chefe da Seção de Expediente da SOP. 

Poder Jurliciario 
J w.:tiça dus Tt'rritórios 

T erritório Fednal do i\ ma;J{l 

Juiz de Uireito ela Comarca de Jlacapá 
Edit~l de Citacão, com o Prazo de J5 dias. na Forma Abaixo 

O Doutor Rubens Baptist'l de Oliveira. Juiz Tempo
rário da Comarca de Ma.·apá, capital do Território Federal 
do Amapá, na forma C!a Lei etc . .. 

Faz Saber a todos os que o pre>'enté Edita l com 
prazo <.!e ! 5 dias virem, ou à ele live1·em conheci nento, que 
neste J vlzo co:·:-e ~r:us trâmite:s um processo Pm que é 
acu~aclo !Vlaria Marques de L rr.a e ;\I<:mocl de Souza Pi· 
nheiro, corno incurso no art. 12<1, § 2° e 35 J, § 3º do C. 
f'enal c/c o art. 83, n° XVIII, do Código Nacional de 
Trânsito. 

E, como tenha o Ofici:-1 de Just iça oest e Juízo ce•tl
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sen do 
possível cit;i-lo pessoalmente, cit<c~-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, no edi[i ~' i o do FMU'n desta Comarca 
s ito à Avenida Amazonas, nº ~5, esquitw c:om a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, ne~~a cidu de, no dia 1!.07.74, às 10:30 
horas, a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e sPr notificado dos ulteriores termos du processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revel ia. Para co
nhecimento de lodos é pa:.sado o p resente Edital, cuja za via 
flcará afixZ~da no lugar de cost unJe. Dado e passado nesta 
cidade, aos quatorze dias do mês de junho do a"lo de hum 
wil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, escl'ivão em exercício, subscrevi. 

Rubens Baptista de O liveira 
Juiz Temporario 

S.A.F. D.A. - Divisão de Administrção 

Llcita<;ão Pública 

AVISO 

De ordem do Exmo. S r. Governador do T erritór io Fe
deral <io Amap:'l, avisamos as interessadas q ue se acha 
a berl.1 r, licita~·ão pública para ven da, p ela m elhor oferta. 
de bens considet·ados inservíveis e antieconõmicos, confor
me discriminação contida no edit a l aposto n a Divisão de 
Admini~tração (S~ção do Material) em Macapá, e n a Repre
~entação do Go verno, e m Belém, à R ua Bouleva rd Cas
tilhos França n .0 234. 

2. A abertura das propostas te rá lugar no d ia 10 de 
julho de 1.974, às 15:00 horas, na sa la de r eunião da , Se
cretaria de Ob:·;;s Públicas, perante a Comissão P er manente 
de LicitG~·5ojTF:-\. 

3. As proposta~ serão recebidas n o P ro tocolo-Geral 
do GTFA, até às 14:00 (quatorze horas ) e na Repres~n· 
taçiio/GTFA de Belém, até t rês (:i!) dias ant es da abertura. 

4. Os esclarecimentos complemen ta res serão pres
tados na Seção do Patrimônio em Macapá e na R epresen
tação acima citaria, n as horas normais de expedien te, onde 
também e~tará afix:1do o r espectiv o Edital. 

l\!acapá, Ap, e m 14 de junh o de 1974. 

Cilssio Dolabela Romeiro 
Diretor da DA 

Estatutos da Ca~a da Amizade 

D3.s Damas Rotárias - R.C.M. 

Onde se lê: 

Da Associação: 

Capitulo I 

Denominação, fins e Sede. 

Art. 1.0 
- A Casa da Amizade, f undada ne sta 

Capita l em 23 de junho de 1946 é u ma associação civil q ue 
se destina a cr iar ambiente de boa a mizade entre as es
posas dos Hotarianos do Ter ritório do Amapá ... 

Leia-se: 

Da Associação: 

Capítulo I 

Denominação, fins e Sede. 

Art. 1.0 - A Casa da Amizade, fundada nt>sta Ca
pita l em 23 de junho de 1946 é uma associação civil sem 
fins lucrativos, com sede provtsória n a residên cia da Pre
s idente em exerdcio, nesta Capital com tempo indetermi
nado de duração e se destina a criar ambiente de bo11 
amizade entre as esposas dos Rotarianos d o Território Fe 
deral do Am<tpá, apoiar e coadjuvar as a tividades filan
trópicas elas institu ições de caridade e dentro de suas 
possibilidades a ux il iar pessoas necessitadas, dent ro da co
munidade Mc.capaense. 

Onde se lé: 

Parúgrafo únicu: - Enquanto não dispuser de Sed~ 
própria, a associa~·ã o ... 

Leia-se: 

Parágrafo único: - Os presentes estatutos só po
derão ser reformados pela Assembléia Gera l, mediant e 
comparecimento de 2/ 3 (dois terços ) no mínimo das sócias. 

Onde se lê: 

Capítulo H 

Dos Membros da As1ociaçãn 

Art. 2º - Farão parte da associação como sócias 
efet ivas somente as esposas d os Rataria nos, enquanto 
estes pertencerem aos Rotaris Clubes, bem como as viú vas 
dos que hajam fa lecidos quites com os respectivos 
Clubes. 

Leia-se: 
Capítulo 11 

Dos :v!embros da Assoc iação 
A t t. 2 ~ - Farão pades da ;Jssociação como sócias 
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efetivas somente :1s es1 r.;;a~ dcs Rotarianos, enquanto estes 
pertence r.-m ao11 fwtarl~ Clubes, bem como a s viúvas dos 
hnjarn (aleci<ios quites cum os respectivos Clubes. 

Perágrafo Unico: Os membros da Casa da Am1zade, 
não responderão sub~idiariamente pE>las obrigações sociais. 

0'1de se L~: 

C1pitulo lU 

Da Admlnf&tl a\·ào da Assocfaçiio 

1\rt. :JY - Associação ~er~ dir igida g ratuitamente por 
uma dl rPtoria, r.ujo mandato durara hum (l ) ano, de 1.0 de 
julho a 30 de junho composta de: Pre~ i dente, Vice· Presiden
te, 18 Secretaria. 2a Secretaria, Te~oure:ra. Tesoureira-Auxi
liar e Duas Diretoria~ de Protocolo. 

Leia-se: 

Capitulo III 

Da Administração da Associação: 

Art. 3º - A Associação ser:i dirigida grntuitamente 
por uma di retoria, cujo mandato dura rá hum (I) ano, tle l.'' 
de julho a 30 de junho composta de: P residente Vice-Pre
sidente, I ~ Secretária, 2! Secretária. Tt>~ou rt::it·a, Tesoureira 
Auxilia r , e Duts Diretorias de Protocolo. A Casa da Ar.1iza
de. sera sempre reprenlada judicial e extra judicialmente. 
pela Presidente em exercício. 

Os artigo> 27,28,29 e 30 pa8arão a ler as seguinte 
redação: 

Art. 27º - Se extinguir-se a Casa d tl Amizade, com 
a eJCistênoia de bens móveis e imóve15 e seu Património 
reverterá em prol do Rotary '-J ube dt1 :\lacapa. salvo se &nles 
da exlinçào, r~unidas em Assembléia Geral , dP\!idirem as 
sócias destina:·em os bens e m f:wor de un,a entidade bene
ficente, porém não podPndo de modo algum o Patrimônio 
ser objeto de venda ou troca. 

Art. 28.0 - As eleições serão realizadas atrnvés de 
votação Secreta, podendo, e ntretanto ser também, por acla
mação, desde que apresente somente uma chapa . 

Art. 299 - As elei~ões serão realizadas dois (2) 
meses antes do encerramento do mandato da Diretor ia; 

Art. 30" - São consideradas sócias fund adoras 
aquelas senhora' cujos esposos tomarPm parte da reunião 
de fundação do Rotary Clube de Macapá , realizada em 23 
de junho de 1946 e mais as que as>ina ra m no livro de pre
~en<,;a ria reunião de Assembleia Gerul Ord inár ia, realizada 
o::m 3u d~ janPiro de 1974. 

Joaquina da Silva Hnmos 
Presl':lentc 

Erntla 

Na edição do «D iario Ofkibl". n° 1827, ele 13 
de maio do corrente ano, sPgunda-fe ir a, foi publi
cada a Resol ução n.O 02/74 . do Conse lho de Edu
cação do Território do Amap&. Por lápso datilogrú
fi co, no Capitulo Il , em seu suht itulo, erroneamen
te assim saiu neste órgã<J governamenta l: «Da Edu
cação 8speci:.:l». O corr eto, po ré:n, é: «Da Formação 
Espeeiah . 

Junta de Conciliação e JulgamEnto de Mac.apá 

F:dital de Notifico<;ão 

(Pelo prazo de 5 (cinc-o) dias 

Pelo presente edital. fica Noif (icadu Fxpedito Ferreira 
França, r eclamante nos autos do Processo JCJ-Macapá 
567/74. em q u!! ECEL S/ A é reclamnda, o notificando se 
encontrando, atualmente, em lugar incerto e ni.io sabido, a 
pagar na Secretaria do Junta de Conciliaçã o .e julgamento 
de Macapá, a quantia de Or$-25,00 (vinte e cinco cruzeiros), 
proveniente de custas, em decorrência de su:l ausência à 
audiê ncia in icial de lnstnu;ão e julgflmento do mencionado 
processo. 

Macapá (/\PJ: 20.6.H 

Euton h<.m.•s 
Chdt' de S,·cretarta 

Associaçâo Beneficente São Ben~d ito 

F undado em 25 de outubro de 1967 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Art: XVII - Compete ao 1º Tesoureiro: 

a) - Ter sob sua responsabilidade, dinheiro, talões 
de recibos, livros de registro, caixa, dillrio, razão e todos 
os titulos de valores pertencente a Associação; 

b) - Efetuar com pontualidade, os pagamentos das 
despesas autorizad<·S pelo Presidente da Associação; 

c) - Apresentar nas sessões de cada mês o Livro 
Caixa, devidamente escriturado e atualizado; 

d) - Fornece r à exame do Comelho Fiscal e Pre-
sidente os livros e demais documentos que lhe forem 
solicitados; 

e ) - Promo\·er arrecadação das mensalidades e 
contribuições; 

f) - O 1 g Tesoureiro deverá residir obrigatoriamente 
no Bairro. 

Art. XVIII - Ao 2° Tesoureiro compete: 

a) - Substituir o 1.0 e, quando solicitado, auxiliá-lo. 

Capítulo VI 

Art. XIX - São atribuições do Conselho Fiscal: 

a) - Examinar cuidadosamente os l ivros ele re-::eitas 
e despesas da As~o.:io::çào, Balancates !l1tnsai3 e anual 
pelo Tesoureiro; 

b) - Dar por escrito conhecimento à Diretoria de 
qualquer a to ou !rregularidade que julgar prejudicial a 
Associação; 

c) - Dar pa;·ece1· por escrito sobre ns contas do 
Tesoureiro, bem as3im, nos balancetes mensais e anual; 

d) - Zelar pelo f iel cumpriment o deste Estatuto e 
auxilia r a Diretc ·ia quando esta preeisar, ouvi-la sob 
assuntos de interesse da Associação; 

e) - Visar uma \·ez examinados cuidaàosamente, do
cumentos qu~ se relncionem com receita e despe~a da 
A!lsociação. 

<Continua no próximo número) 

Es tatu to da Associação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número anterior) 

Art. 38 - Compete ainda à Diretor ia organizar seus 
àepartament us e re specti\ os regimentos internos. 

Ar t. 39 - A Diretor ia da Associação 13 de Setembro 
Esporte Clube ~om ~nte se reunira com a pre3ença da maiu-
ria de seus membros. · 

Art. 40 - C( mpete ao Presidente: 

a) Nomear o 1 º secretário, 2º St!Crctario. I 0 t esoureiro, 
2º tesoureiro, Diretor de Espc>rte e Diretor Social; 

b l Presidir a Diretoria do Clube e superintender a 
administração do 111esmo; 

c 1 Encaminhu a Diretoria todos os recursos que forem 
dirigidos ao clube através de sua pessoa; 

dJ Convocar a Assembléia Geral , Diretoria e Conselho 
Fiscal; 

e) Autenticar documento de respon.•abilidadc soci:1 l e 
firmar papéis depe ndentes de sua assinatura; 

f) Visar contas de pagamento: 
g) Assinar qualquer conta bancaria, juntamente com o 

Tesoureiro; 
h) Credenciar representantes ou delegados e constitui r 

mandat ários ou pn curadores para a associação, de acordo 
com os demais dir<!lores; 

i) Divulgar anualmente sumário do Relatórto Social e 
Financeiro do Clube; 

j) Frequentar assiduamente a sede; 
k) Firmar toda e qualquer c0rreapondinci ~1 da associação 
I} Adotar qualque-r pro\ idência cie urgencia e comuca-

la aos demais diretorPs. 

<Cont. no próximo número) 


	

