
Territi»rlo Federal de r\mapâ , 

DIA RIO OFICIAl 
Ano X. Número 1.879 Maca pá, 2a.-feilaa, 2-6 de agosto d~ 197 4 

ATOS DO PODER IXECUTIVO 
(P) Nº 0943 de 23 de agosto de 1974 

O Governador do Território F'e(;ieral do Amapá, no 
uso dt~s atribuições que lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. lQ - De!ignar nos termo;; dos artigos 72 e 73, 
da Lei n º 1711, ~e 28 de outubro de 1952. o S:r. José Daniel 
de Alencar, Sccret:írlo de Administração e Fincnças deste 
Território, para ex~rc<:r acutr<ulativamente, em substituição, 
o cargo de Governador ili!sta Unidade, no impedimento do 
respectivo titular Exmo. Senhor Arthur Azq:vedo Hennlng. 

Art. 2~ - llevot:adas as dispoiiições em contrário. 

Pa l,ício do Setentrl'io, em iviac~pã, 23 de agosto de 
1!174, B::i9 da ltf'públics e 31º da Criação do Terr.tório Fe
deral do Amapá. 

A1·thur Azevedo - Henning 
Govern;:dor 

Comissão Permanente de Licitação 

A VIS O 

A Comissão Permanente de Licitação tendo em vista 
a conveniêntla Administrativa avisa, a quem int~rc~sar pu
sn, o adlemanto « ~ine die», da realização da Licitação públi
ca prevista par a o à la 27 /OB 74 relativa ao Edita l de Tomada 
de Preços n2 07/74-SOP para a v:onstrução do Posto Médico e 
Residência para Enfermeiro, na local idude de F~neira 
Gomes. 

Macapá, 22 de agosto de 1.974. 

José de Arimathéla Vernet Cavalcante 
President~ da C.P.L. 

PrefeituTa .Municipal de Macapá 

Decreto n° 045/74-GAB-PMM. 

Di~põe sobre a &provação da tabela provisória 
de valores para cobrança de t arifas taximétr!
cas no municí pl~a de Mac11pá. 

O Prefeito Municipal de Maca pá us:;ndo das ati lbul
ções que lhe são conferidas pelo inciso V, do artigo 99, do 
Decreto-Lei Federa l nº 5.839, de 21 de setembro d f! 1943 e; 

- Considerando o disposto no artigo I 5, inciso, letra 
b, da Comlituição da República Federativa do Brasil, artigo 
66, Inciso X , do Decreto-Lei n º 411, de OB de janeiro de 1969; 

- Considerando os sucessivos aumentos que se ve
rificaram no combustlvel, peças e acessó1 los, provocando 
dessa ÍC'rma uma queda na rentabilidade dos proprietários 
de Táxi; 

- Considerando que já decorre mais de um ano sem 
majoração de Tarifas Taximétricas, c:ujo fato aomeca a tra
zer prejuízos aos proprletbrios de Táxi e acs seus usuá r ios; 

- Cons1deranG!o ttua é de grande relevância os ser
viços pres\ados pelos táxis à coletividade Macapaens11, me
retendo, portanto, especial atençllo das autoridades lecalll; 

- Consiàerends finalmente, os termos do Oflc!s n 2 

4.062/74-CIP, em quw iixa tar!tas para o serviço de táxis 
deste Muniolpio; 

DECRETA: 

Art 1 º - Fica aprovoda a tabela provisória de valo
res para cobrança do tuifas tax!métricas no Munic!pio de 
Mac~tpá 

Art. 2.0 - Torna-se olorigatória a exibição, ao 
pusagtiro, da tab11la provisória de valores , no tnomento 
em que for e!etuac!o o pagamento da tarifa. 

Art. 3.o - Fica expres~amente proibido, sob 
qualquer pretexto, a reprocluç~o da mencionada ~abela, e m 
ÓrfãO estranho• à PMM. 

Art. 4g - Este Decreto entrará f!m vigor na dat01 
de zua assinatura, revogadu as di1poslçõe11 em contrárie. 

Cumpra-se, Re&is~re-se c Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 12 de ago1to de 1974. 

Lourival Bemvenuto da S1lva 
Prefeito Municipal de Macap8. 

Pubticl'!do nilste Depnrtamento de Administração, aos 
12 dias do mh de agosto de 1974. 

Cl&doaldo Carvalho d@ Nascimento 
Diretor r.lo DeptO de Adm!ai&trniiiO 

Prefeitura Municipal de Macapá 
D~creto nt 047/74-GAB-PMM 

Modifica a redação do Artigo 12 do Decreto 
Nll 74/72-GAB-PMM. 

O Prefeito Municipal de Maeapâ, usando das atribul
çõe! que lhe síio conferidas pelg Inuiso V, do artigo ~q. do 
Decreto-Lei Federal n2 !i.839, de 21 de setembro de 1943; 

l)ECRETA: 

Art. 12 - O Artigo 1.0 (primeiro) do Decret~ N2 
74/73-GAB-PMM, de 31 ~e d&zembro de 1973, passa a ter a 
seguinte redação: 

«Artigo 12 - As Licenças dos transportes coletivos 
(ônibus e micro·ônibus), que exploram as llnhu urbanas e 
lnterurbanr.s, no r-Iunlcíplo de Macapá, oujo veiculo t enha 
ultrapassado dez (1 0) anos de vidõl útil, n!o serão renova
l!las no E!Xercíclo de lll75». 

Art. 2.0 - Este Decreto ttntrará em vigor na dt~ta de 
sua assinatura, revogadall u diapo1iqõea em contrário. 

€umpra-se, Rtgis \re-se e Pubilque-se. 

Paláeio :n de 1\Iarço, 20 de agesto de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal 

Publ!c"ldo neste Oepartamente de Administração, aos 
dias do mês de agosto de UIH. 

Cledualdo Carvalho do Nascimento 
Diretor do D.A. 
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. c!els serd, nu vc·nda avu!Ar; 
ço Yão impnMHJ o número re~pf-ctivu reoovaç .o com Hcre~cid a de l"r$ U,Ol se d<ã 
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Companhia de Eletricidade do A ma pá CEA 

Supeiiintendência das Obra<> da Usina Hldr.lét ric<.. 
Coancy Kun(:s 

ELETROBRAS 
Tomada de Prec,.o 01;7•1 

Aquisição de 1.250 toneladas men5ais de c imento no 
período ue setembro/74 a junho/75. 

A Superintendência das Obras da Usina Hidrelétrica 
Coaracy "l"unes - ELETROBRÁS - torna púbhco que 
rec':!berá na sede da ELC-I LECTROCONSULT do Brasil 
Ltdo, à RL,a Rego Freitas, 289 62 anda r-São Paulo-SP, pro
postas para o fornecimento do referido cimento, que serão 
abertas às 16:00 horas do dia 30 de agost.o de 1974. 

Na proposta deve-se considerar: 

a) Cimento posto no porto de Santana-Macapá-T.F.A. 

b) Cimento ~ipo CP-320 de Característica de acordo 
com as n ·1 rmas da ABNT - e EBI. 

r) i:"~gamento 30 dia~ após despacho. 

Supe:intcndtlncia das Obras da Usina Hidrelétrica 
Coaracy Nunes. 

(ass.) Eng~ Orígenes da Soledade Lima. 

JuntEl de Conci1~ação e Julgamento de Macapá 

Edital de Pmça, com prazo de 20 dias. 

A Doutora Juíza do T rabalho, Presidente da Junta 
cie Concilinc;ão e Julgamt>nto de Macapá. 

Faz Saber a todos quantos o presente Edita l virem, 
ou dele r.otícia tiverem que, no dia 9 de soteiimbro de 1974, 
às U:30 horas, na sede desta Junta, à Av. Procópio Rola, 
29-J, serào le\·ad&s a público pregão de venda e arremata
ç;Jo. a quem oferecer o m;,o ior lance n avaliaçiio os bens 
penhorados na cxecuç&o movida por Maria de Lourdes G. 
Oliveira e outros, contra Guedes Oliveira, Tnd. e Comércio 
bens es>.:s contratados à Av. FAB, em fi·enta à Galeria Co
mercial que são os seguintes: 

«Uma ( 1) Kombi, marca Volkswagem, motor BH·37962, 
chas~is I3· 8-133689, potência 52 IIP, cor azul diamante, mo
delo 1068, Chapa AA-0579, a qual está avaliada em 
C!{~-4600,00 (Quatro mil e seiscentos cruzeiros). 

Qu<>m pretend('r arrematar dit os bens deverá compa
rrri'r no diJ, hora e loc:11 a.:im3 mencionodos, fico ndo cle n-

te de que deverá g 1rar. t ir o lance com o s inal :>orrespon
dente a :!.O% lVinte por cento) de seu valor. E, para que 
chegue ao conhecl r.·.ento dos interessadas é passado o pre
sente Edital, que se ·{l pu blicado no «Diário do J ust.iça» e 
afixado no lugar d<> costume, na sede d E'sta Junta. Macapá, 
16 de agosto de 19,-!. Eu (Ciodoaldo Andrade), Técn Ser v. 
Jud-A datilografei. E eu tEuton Ramos) Chefe de Secre
rla, subscrevo. 

Maria Adelaide Sento-Sé Gravatá 
Juiz do Trabalho 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edita l de Notificação 

(Pelo Prazo de 20 (Vinte) dias) 

Pelo presente edital fica Notificado Ha roldo Alves 
Batista, atualmente •·m lugar incerto e não sabido, r eclamadt>, 
juntamente co m H tus~Jer e Mendes JR. nos autos do 
Ft·ocesso nQ .IC J··M·Jcapá-793/74, em que J oão Osvaldo 
Benjamim é reclam ante, de que há audiênc ia inicial nos 
llu tos do mencionado processo, às 8 horas do dia 24 de 
setembro de p. vindouro, na sede dest& .Junta, à Av. 
Procópio Rola, 294, nesta Capital do TFA. 

O r eclamante , dize ndo que começou a tr:;~ba l har para 
os reclamados no d ta 2.2.74, nn funçã o de pintor, mediante 
o su lário de Cr$-30,JO (Trinta cruzeiros) por dia, pago se
manalmente, e que, temlo sido dispensado, injustar.1ente, n u 
dia 10.4.74 nãu recebeu ~eus direitos, r eclama, a t ítulo de 
pagamrmto de Aviso prévio (Cr$-240,00), fé rias Cr$ 100,00 
13º salá rio (Cr$- 150,00) e sa lário r etido (Cr$-1.200,00>. a quan
tia t otal de Cr$· 1.690,00 IHum mil, seiscentos e noventa 
cruzeiros) além de FGTS em valor líquido. 

Na audiência , o reclamajo terá opor t unidade de 
oferecer as provas que julgar necessárias , constantes de 
documentos e testemunhas, estas no mrximo de três (3). 

O seu não co'l1parecimento importará no julgamento 
do fe ito à sua revelia e, na aplic&ção da pena de confissãÇI 
quanto à matéria de fato, podendo se f azer representar por 
preposto que tenha conhecimento dos fatos, e , cujas declll
ra ções o obrigarão 1ao r eclamado). 

Se ct·etaria da JCJ de Maca pá(AP), 20.8.74. 

Euton Ramos 
Chefe de SE'cretaria 
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Junta de Conciliação e Julgamento de Maca pá I Estatutos do Clube Atlético Amapaense 
Fundado no dia 12 de julho de 1974 EDITAL DE ClfAÇAO 

(Pela prazo de lO dias) 

Pelo presente Edital, fica Cilrdo José Almeida de 
Jesus, atualmente em lugar inc~:rto e não liabido, reclaman
te no P roces!o n9. JCJ-MHc;-p;:;-783/74. em que Perimetral· 
Indústria e Comércio é reclamada, a pagar, em 4U (quarenta 
e oito) horas, c.u garantir a execucão, aob pena de p~nhora, 
a quantia de Sr$-331,90 (Trezenlo~ e trin~a e u n cruzeiros e no
venta centavos), proveniente de custas em virtude de a t quiva
mento do mellcionado processo, em decorrfncia da au~>ên
cia do mesmo à audiência in;cial de instrução e julgamento. 

Caso não pague nem garanta a execução, ser-lhe ão 
penhorados tantos b2ns quan~os bastem ou forem e•lcontra
dos para pagamento da divida. 

Secretaria da Junta de Concili<-ção e Julgamento de 
Macapá (AP; 21.8.74. Eu Clorlualdo And rade Técn. de Serv. 
Jud. - A. E eu, Euton Ramos Chefe de Secretaria, 
subscrevo. 

Maria Adelaide Setlto-Sé Gravatá 
Juíza Presidente da J CJ de l\lacapá 

Secretaria de Segura nça Pública 

Portaria n.0 299/74-SEGUP 

lJ Secr~tário de Segurança Pública do Território Fe· 
deral do Ama pá, usando das atribuições que lhe são confe
ridas pelo Artigo 40, do Regulamento da S~GUP, aprovado 
pelo Decreto (N) n2 029, de 20 de set~mbro de 1973 e 

Considerando que os Enclumentos e Tnxas a que 
a lude o artigo 197 do DecrPto núnero 66.6 ,9, previstas na 
T r..bela anexa ao Decreto supra citado, cem· os novos valo
res que lhe forem atribuídos pela Portaria l\Hnlsterial nú
me!·o 283-B, de 25 de junho de 1974, constituem recursos da 
União; 

Considerando ainàa, as informações prestadas pelo 
Depar tamento de Ju~tiça ao Segundo Cor~resso Naciona l 
sobre Estrange iros , a cerca da interpretação do Artigo 64 
do Decreto número 66.689·Regulamento do Estatuto dos Es
trangeiros; 

RESOLVE: 

I - Determinar ao Ses\·iço de Registro de Estrangei
ros e ao Ser viço de Polícia :Maritima, Aérea e d-:! Frontei
ras desta S~cretaria de Segurança Pública que, a t11xa de
vida pela outorga cie prorrogação de prazo, com q ualquer 
outra comtante da Portaria Minist;:rial nútnP.ro 283-B, de 
25 de junho de 1974, seja recolhida pelo interessado medi
ante Guia de Recolhimento fornecida por esta 'SEGUP, à 
Agência local do Banco do Brasil S/A, em lavor do Tesou
I'O Nacional. 

li - Esta Portaria entrará em vigor n a data de sua 
publicação, revogadas as disposições em conttário. 

Gabinete do Secrttãrio de Segurança P~tbl ica , em 
M~capá, 16 de agosto de 1974. 

José Ubirajara Lopes de Sousa 
Secretário de Segurança Pública 

Preço do Exemplar: 

Cr$ 0,50 

1- Sede Provisória: Rua Professor Tostes 2564 

Bairro do Burit ízal - Macapá - T. F. do Amapá 

Capítulo I 

Do c lube e seus fins 

Art. 1.0 - O Clube· Allétlco Amapaense, associação 
esportiva fu ndada no dia 12 de julho de 1974, com duração 
ilimitada, tendo a sua sede provisória cito à Rua Professor 
Tostes n.0 2564, hai rro do Buritizal, net:ta cidade de Macapá, 
capital do Te rritório Federal do Amapá, com foro jul'ldico 
na Comarca de Macapá, tem por fi m: 

a) - Cr ia r, praticar e ince ntivar o desenvolvimento 
dos esportes em geral, inclusive jogos de salão, organizando 
competições oficiais entre associados e congêneres; 

b) - Participar das competições ofic iais, promovidas 
pela entidaàe a que esteja falada; 

c) - Desenvolver a c ultura art ística e social de seus 
associados. 

Art. 2.0 - O Clube Atlético Amapaense, como pes
~oa jurídica e de direito privado tem personalidade e patri
mônio distinto, de seus associados, sendo a Diretoria res
ponsável perante esse por todo o seu at ivo e passivo, den
tro das atribuições q ue lhe são conferidas pelos Estatutos, 
n ão ficando os diretores faltosos isento& das penalidades 
que incorrerem. 

Art. 3.0 - Os sócios não r espondem pe las obrigações 
que os representantes do clube contraírem expressa ou in
diretamente em name des te, se ndo apenas responsáveis 

' pelas suas jóias, mensalidades e subscrições a q ue concor-
r erem. 

Art. 42 - O Clube Atlético Amapaense, não poderá 
ser dissolvido, salvo por motivo ltasuperáveis e de extrema 
dificuldades e ainda assim, por resolução da Assembléia 
Geral Extraordinár ia, esp ecialmente çcmvocada para esse 
fim. 

Art. 5.0 - Para efetivação do que estatul o Art. 1.0 

e suas alínea s, deverá o Clube Atlético Amapaense: 

al - Possuir sede própria, de preferência em terreno 
requerido do ps trimônio municipal de Macapá, doado por 
escritura pública ou por aquisição de terceiros. 

b) - Manter equipamento de esportes de suas df
versas modali j ades como sejam jogos de salão, voley, 
bibliotéca e demais meios de distrafÕes salutares aos seus 
associados. 

c) - Promover intercâmbio esportivo, festas, quer
messes, competições espor tivas e manter em sua sede 
social, um serviço de bH, em benefício do! cofres sociais. 

Capitulo li 

Dos Poderes 

Art. 6q - São poderes do Clube Atlético Amapaen~e 

a) - Assembléia Geral 

b) - Diretoria 

Capit ulo Ill 

Dos Sócios e sua Admissão 

Art. 7.0 - O Clube Atlét ico Amapaense compor-se-á 
de um número ilimitado de sócios, sem distinção de na
cionalidade, cor, sexo, influência político· partroár ia, ct·edo 
re ligioso, porém de reconhecido nível de con duta: 

a) Fundadores 

b) Beneméritos 

c) Honorários 

d) Contribuientes 

e) Atletas . 

Fundadores: - São os sócios que se Inscreveram e 
tomaram parte na organização e funda(,lão do Clube rea
lizaela em 12 de julho de 1974, e q ue estão isento de pa
gamen tos de jóias. 
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Ecneméritos: - Si.i.o os qur. fazem ou não parte do 

C'l~t<•d,·o socia l c10 c !ube J.~lético Amapa!:!nse. e tenham 
pn:st:ldo servir;o9 de alta n!c.:\'ánc:ia conhecidos pela Dire
toria e aprov;,;dus em Assex.bléia Geral. 

Honorários - São r P que !a~!cnóo parte do quadro 
social do Club~ 1\tll!lico r'\r. ::.paense tenham prestados bene
t;cios ou feito c1onati-.•o3 ao rnl'~mo, reconhecidos e apro
vados pela Diretoria e A!E<mbléia Geral , re~pectivamente . 

Contribuintes: - São todos aqueles que aceitos pela 
Dirftorio em sefs5.o s;llief~(,:t.m o pngamento dan contribui
ções: jóias e mens~lidade~. 

1\tletas: - São os qn:! pre;llarem o seu concurso à 
Entir'ade em qualquer dO!! seu! 1amos cesf)ortivos e repre
sen!::m~nl o Clube em comreliçõe~ oGciais. 

§ Único - Os sócios atletas pcrlerão ser con~iderados 
sóclos contribuintes, quando lh! faltarem aptidõt>s para fi
gurarem como tais, devcndfJ para i~so, pagar em mensalida
des correspondentes àqucl<- c:Jtegoria a pattir do mês em 
que se rjer a transíaréncia. 

Capítulo IV 

D:~ Admissão de Sócio!> 

:.rt. 8g - Os sócios serfio admiti8cs: 

o) Contribuintes e Atlet:Js, em sessi;o da Dir<!tor!a c 
:llbordinadas ao prcenchim;onto da pl·oposta de\·idamenta 
enrlos~rd·1 por um dos asw Jiacios e com as necessárias 1n
fort:1ações d1 Comiss5o de Sindicfmcia . 

§ Ünico - A proposta parn adm!ssi.io de !:Ócios será 
em mo~e!o lmrresso adctaco pelo Club::! Adético Amapaen
se pre.:!ndundo os seguintes requis:tos: 

o) - Estar assinada pelo proposto e ~ócio proponente 

b) - Declarar por e~.tenso a classe de sócio a qu12 
deve pertencer o proposto, assim c:amo nome, data do 
rnsctmento. sexo, fllação, profiss:lo, estado civil, lugar de 
suo ocupação e residência. 

c) - Aprovada a pro~·osta pel:J. Diretoria, a secreta
ria fará a necessária comunicoçã0 por eserllo ao Rócio 
aceito. 

d) - As propostas p:~ra admi~são de sócios necessl
t:l;:ào p:~ra serem aceita , da metade e mais um da votação, 
dos membros presentes. 

e) - Os sócios atletas serão consiC.erndos como tal, 
ilPÓ~ serem Gubmetidos a indispensá<iel , xperiência t écnica. 

f) - Apro\·ad:J. a prcpeollta pela Diretoria, a secreta
ria procederá de imediato o re:;pect'vo registr<•, entrando o 
sócio em pleno goso de !;Ct,3 direitos lloclais. 

Art. 9Q - A Comiss~o de Sinc!icâncla será compo11ta 
de três (3) membros nome~.dos em rcuniflo da Diretoria e 
~uns in[orrnnr;ões serão pre.:;tadas em car;;ler sigiloso. 

Art. 10.0 - Deixarão de pErtencer ao qudro social do 
Clube Atletico Amapaense, os s<;>clos que: 

a) - Voluntnriam.ente pediram JUa cclusüo por escrito. 

b) - Estiverem com m~mse;lidades em atrazo por 
m:tis rle três meses. 

c) - Pela conduta, dentro ou fora do clube e os QUI! 

ln!rig!rem os requisitos mornis indil•pensávels para n<!le 
permanecerem, 

cl) - N~o ücalarem Gs normas cslatutt..r i::~s . 

Art. 11.0 A readmissão de sócios obedecerá o mesmo 
processo estatuído para a sua admi~são. 

Art. 12º - Não poderão ~er readmitido~ os sócios 
que tiverem sido punidos com expusi\o. 

Capitulo V 

Dos Deveres do~ Sócios 

Ar t. 13º - São devere~ dos associados cio Clube 
A tletic:o Arr.apae:nse. 

a) - cumprir fielmente rom os E statutos e resolu!;ãO 
dJ Assembléia Geral e Diretoria. 

b) - Pagar pontualmente as suas contribuições e 
satis!a:<.C!r integralmente todos os que assumir com a sooie
d~l(!é, 

c) ·- Manter a maxima compostura, dece.ncia e res
peito na sede social em campo ou em qualquer lugar em 
que o Clube estiver representoJo; 

d) - Aceita r e exercer com c;e:dieação e cargo para 
o qual for eleito, salvo impedimento r elttvante; 

e) - Aprese!lta r a carteira social acompnnh!:'.da do 
recibo do mês corr~nte, sempre que pretender de seus 
direitos sociais; 

f) - Discutir os aHuntos sujeitos a delibem.\(;ão da 
Asllembléia Geral, com urbanidade e !clalma, reapeitando ;;:s 
as deliberações con,rárlas; 

g) - P articipar por escrito à Diretori?., da mudilnça 
do seu domic;Jio, c tado c:vll ou quando tenha de ausentar
se dGt Território, temporária ou defini li\ a mente; 

h) - Adquirir u m exemplar dos Estatutos a fim de 
não poder .alegar ignorância do que nele estiver prescrito. 

Capítulo VI 

Dos direitos dos sócic.s 

Art. 14.0 - São direitos dos sócios: 

a) --=- T omar !HHle nas sessões de Assembléia Geral, 
discutir com urbani..iade e respeito :::s questões ~uscitadas; 

b) - T omar "'llrte em todos os divertiment o& prom4'
vldo' pelo ch ... be, in ' lus ive jogos de~ignac!o e gos&r da s r e
galias atril!uidas a sua categoria; 

c) - Votar e ser votado, quando tenha pelo melõ es 
seis (6) meses de efet!vidacle; 

d ) -· Represc-nbr diretamente. semp•e pc·r e~crltu l• 
diretoria contra qu;: Jquer infração deste Est:iltuto; 

e) - Representar por escrito ao Ccnsclho Del:berati
vo com recursos paa a Assembléia Geral contra qualquer 
inegularldad e nos Jiv<>rsos setores de alivlàades do clube, 
assim corno ao ass<,ciaào q ue perturbe a harmonia que deve 
existir entre os n .~:;smos ou procure desacreditar o clube; 

f) - Requerer ao Conselh61 Deliberativa~ a colilvoca
ção da Assembléia Geral Extraordinária, mencionando a ~ua 
finalidade, de vendo a solicitaçiio ser ass!mJda por um terço 
( J /i!) dos sócios quLe~ até o mês anterior ao da convocaçiio; 

g) - P ara gosa.- de todos os direit 0s assegur!ldos r:o 
present e Estil luto, e necessário que o sócio esteja quite 
com os C~lfres da l:.,ntidade. 

Capit ulo VII 

Das penalidades 

Ar t. 15º - Os sócios estão s ujeitos as seguintes pe
nalidades: 

ai - Advertência 

b} - Heprec:nsão 

c) - Suspensão 

d) - E liminação 

c) - Expul~iío 

Arl. lô.0 - Dispõe de competência para impor pena
lid ades de que trab. o art. anteriur : 

a) -Qualquer Diretor, quando se tratar de advertência; 

b) - O Presidente do Clube, quando a p ena for 
repreensão ou susp<insAo. 

c) - A Diretoria, quando a penalidade exi~ir 
eliminação; 

d) - _.\ Assembléia Geral, e:n ca so de expulsão. 

§ único - As penalidades referidas no Art. anter ior 
pocimrão ser a19licad:::.s a sóc!Gs de qualq uer categoria. 

Art. 17.0 

escrito. 

Art. 18.0 

A rcpresensão só poderá ser feita por 

Serão susrensos: 

a) - · Os atl@tas que se insubordinarem eontra as 
ordens dos Diretores e Treinador , por ocasião de jogos e 
treinos; 


	

