
'.fer~Uúrlo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decreto n.o 1, fie 24 de ruim de 19U 

------------------------------------ -------------------------------------Ano X. Número 1.889 Macapá, 5a.-feira , 12 de setembro de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 0971 de 10 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Ll~i. 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Exonerar a pedido, na fo-ma e o a rtigo 75, 
item I , alínea «a», da Lei n2 I 7 I I, de 21 de outubro de 
1952, Nestlerino dos Santos Valente, do targo isol3do de 
pro\·imenlo em comis5âo, símbolo ll-C. d e Diretor da Divi
são de Planejamento e Orçamento, do Quc.dro c:le Jrurtcio
nários do Govern(> deste Território, n paltir de 1.0 de ou
tubro do corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revoljadas as disposições ~m contrário. 

Palácio dCJ Setentrião, e:-,1 l\1acapá, 10 de setembro da 
1974, 85.0 da República e 3 I º da Criação do 'I erritório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Anvedo Henning 
Go\·ernador 

(P) n.0 0973 de 10 de setembro de 1974 
I 
I 

(P) n.• 0977 de 10 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em L~i, e t endo 
em vista o qúe consta do Processo n.0 0496/74-SE AC, 

RESOLVE: 

Ar t. JO - Designar nos termos doa artigos 72 e 71"1, 
da Lei n! 1711, de 28 de outubro de 1.952, Vandim Ai\'ea 
Rodrigues, Chefe da Seção de Fomento c:la Produção Vege
tal, símbolo 3-F, do Quadro de Funcionárioll do Governo 
deste Território, lotado na Secr etar ia de Economia, Agri
cultura e Colonização, para exercer acumulativamente, e m 
ilU bstituição, o cargo em comissão, símbolo 5-C, de Diretor 
da Divisão de Fomento à Produr;ão Animal e Vegetal, do 
Quadro acima r eferido, d urante o impedimento do r espec
tivo titu la r. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário 

Palácio do Setent rlão, em Macapá, 10 de setembro de 
1974, 85! d11 República e 31.0 da Cria~ão do Território Jre. 
dera! do Amapá. · 

Arthur Azevedo Henning 
Govarnador 

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

(P) nº 0978 de 10 de setembro de 1974 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear na forma do item III, do art igo 12, 
da Lei n.0 171 1, de 28 de outubro de 1952, Ne!;iler ino dos 
Santos Valente, para exercer o cargo isc•iado de provi
mento em comissão, simbolo 5-C, de Diretor do Serviço de 
P essoal, dt:~ Quadro de Funcionários do Governo deste 
Território, a partir de 12 de outubro do cmTente ano. 

Art. 2º - Revogadas as di~ posições t!m COI'ltrário. 

Palácio do Setentrlào, em Macapá, 10 de setembro de 
1.974 852 da República e 312 da Cliação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governa der 

(P) n º 0976 de 10 de setembro de 1974 

O Governador do Ter ritório Federal do Amar,á, no 
uso das atribuições que ll1e são conferidas em L~i, e tendo 
em vista o que consta do Processo nP 04R8/74-SLAC., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, da 
Lei n2 1711 , de 28 de outubro de 1952, Raimundo de Souza 
Ataíde, auxiliar de Inspeção Sanitá ria e Rural nivel 8, do 
Quaàro de Funcionários do G ovcrno deste Território, 
lotado na Secretaria de Economia, Agricultu ra e Coloniza
ção, para exercer acumulativamente, em substituição, a 
função gratificuda, símbolo 3-F, de Chefe da Seção de 
Fomento da Produção Animal, do Quadro acima refe rido 
dur&nte o impedimento do respectivo tilul <.r. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposiÇÕE'S em conf rárh 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 10 de se tembro de 
1!174, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Terr itório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Govern<edor 

I O Governador do Território Federal do Amapá, no 

I 
usa das a tri buições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do P rocesso nQ l.56S/74-U AB, 

RESOLVE: 

I Art. 1 º - Alter ar o Decreto ( P ) n.0 0840, datado de 

I 22 de julho de 1974, publicado no Diário Oficial n .0 s 186-! 
e 1865, de 23 e 24 do mesmo mês e sno, que aposent~1U I nos t er mos dos artigos 101, item II e 102, item II, da Cons
tituição do Brasil, o servidor Ferdinando Adauto de Gus-

1 m ão, ocupante do cargo de Assistente Comercial, Código 
AF-103.14-A. (Matricula do IPASE - 1.962.409), a contar de 
09 de abril de 1974, para declarar que a apresentadoria l!m 
aprêço deve ser considerada efetivada com base nos arti
gos 101, item li e 102, Item II , da Constituição do Brasil, e 
no cargo de Assistente Comercia l, Código AF-103.12-A. 
(Matr icula do IPASE- 1.962.409), a contar de 09 de abril 
de 1974. 

Art. 2° - Revogadas ~s disposições e m ci~nl;·árl\J. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 10 de setec bro de 
1974, 85º da Rep ública e 31º da Criação do Território Fl.!de
r al do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P ) nº 0980 de 11 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das a tr ibuições que lhe são confer ldus em Lei, 

R ESOLVE: 

Art. 1 º - Designar o .Sr. Mauro Cunha Campos de 
MoraRS e Castro, servidor contratado do Governo do Terri
tório Feà::ral do Amapá, na condição de Técnico para o Pro
grama de Modernização Administ rativa, dos Terrlt6rlo Fe
der«is, para desempenhar as funçõe~ de Re!>resentante 
do Governo do Amapá, em Brasília - DF, a contar de 09 

, de setembro do corrente ano. 
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Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Set~ntrião, em Mac<pá, 11 d~ setembro de 
1974, 85º da República e 31º da Criação do Território F'ede
r·al do Amapá. 

Ar thur Azevedo Hennin,.: 
Governador 

(P) n2 098 1 de 11 de setembro de !9H 

O Governador do Território Feder al do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei 

RESOLVE: 

Art. 1 !I - Designar nos termos dos a rtigos 72 e 73, 
da Lei nº 1711, d e 28 de outubro de 1952, o Sr. Fernando 
Luiz Ramos Dias, Secretário de Obras Publicas de1:te Tt>r
ritório, para exercer acumulativamen,e, em su!Jst.Jtt il,:ãO, o ' 
cargo de Governador desta Unidade, durante o impedi
mento do r e spectivo titular, Exmo. Senhor Arthur Azevedo 
Henning. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrár io. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 11 ele setembro de 
1.974, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Territorio Fe
deral do Amapá. 

Arthut· Azevedo Henning 
Governador 

(E) n.0 026 de 11 d e setembro de 1974 

indenização devida <~O emnregado, proceder anotações em 
fic llns de r e-gistro (. nas Ca• !eiras de T1 :1balho e Previdên
c:a Social d.·~ emp· ._.g, dos e outro. ato pertinl'1Ü!'i a le
gisldçào tr~balhlsta f·m \'igor, para o tipo ae contra tação a 
que Ee refere o ite n ontc rlor. 

Ill - SubdPI •gar no todo ou em parte, competência 
a ~en·ido"cs ela Se, ret< ria C" Obr;;s Públicas ele r econhf'
clda capaCidade e conh::cimcnto tio nssl'nto, pan o de~em
penho dessas atribt i\·Ões, a que se aplicarão todas a~> dispo
sições rel:..tiv:ls a .r resente delegaç<io. 

Art. 2.0 - R !••ogadas as àisposlçõts ~om cor.trú1 i o. 

Palácio· tlo S• tent!'iiio, em Macapà, 11 de st•tembro de 
1974, 85.0 da HPpúl.ica e 31.<> da criação do 'l'errltório Ft:
deré1 l do Amt:I=á. 

A1thur Azevedo Hen ning 
Go\'ernador 

Fe1 t.ando Luiz Ramos Dias 
S .:: . de Obras Públicas 

Tribunal Regi c r:.al do Trabalho 
Região 

EDITAL 

da 

Concmso de Auxi liar Judiciário 
c . 82 

Oitava 

De ordem do l<~xmo. Sr. Dr. Juiz PresidPnte do Egré
gio Tribunal Regio1.al do Trabalho ela !3'! Reg ião, faço pú
blico que estará ab 1ta, pelo prazo de \int~ <20) dias, de 
19 (dezenove) de sEtembro a !l (oitol de outubro de 197-l. 
a inscri~·f,o ao cone rso público de provas para prO\ imento 

Delega competência ao Secretário de Obras Pú-
bllcas. 

O Governador do Terl'itório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item XVlli, do artigo 
18, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro cie 1969 e o dis
posto no artigo 12, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de feve
reiro de 1967. 

• dos cargos da elas' e inicial da can eira à e Auxiliar Juclicitt
ri o Classe A, criadc s pela Lei 6030/74, no Quadro de Pes
soal da Justi~a do "'nll. .. allw da 8' Hegiã(1, para e:-..ercrclo em 
Bel~'m, Santarem, l..revP.s, Abaetetuba, Capanl'rr.a, Manaus, 
ltacoatiara, Parintir s . Rio 13ranco. Porto Velho e Macapá . 

RESOLVE: 

Art. I 0 
- Delegar ao Secretário de Governo de 

Obras Públicas competência para, ex-vi do disposto do De
creto n .0 62.460, de 25 de março de !968, a prática das se
guintes atribuições: 

I - Contrat1u·, em caraler transitório, pessoal diads
t a de obras por administração dlret;;, executadas com re
cursos provenientes de Convênios, assinados entre o Go
verno do Território Federal do Amapá e outras entidades 
públicas, que permitam a realização de despesas com pa
gamento de pessoal. 

li - Estabe lecer forma de remuneração, opera r a 
resci~ão do contrato dP trabalho, bem CúmO o calculo da 

a) a inscrição dns candidatos será feita no expediente 
nvrmal dos órgãos da Ju~tira do Trabalho d.:J 8~ Região. 
nos seguintes locai,·: em Belém, Trav. D. Pedro I. nQ 75J; 
em Santarém, 'l r av. Inácio Cotrêa. n ~ 14.5; em Breves, Pra
ça 3 de Outubr o, e., quina da Av. Presidente Getúlio; em 
Abaetetuba, Siqut>ira r-.: t>nde!', n.0 1538; em Capanema, Rua 
Earrão de Capanemn, n." 1314; em Manaus, Rua Barroso, 
n.0 111 ; em ltacoali ·1ra, Ruy Barbosa, n.0 306; em Parinlins, 
Boule\·ard 14 de M lo, n.0 1652; em Rio Branco, 'l'rav. Ben
jamin Conslant, n.0 .66; em Por to Velho. Av. 7 de setem
bro, 543; em Macaí it , Rua Procópio Hola, n.0 294. 

b} São requisitos para a inscrição: 

1 - Nacionalidade - O candida to deverá ser brasi· 
leiro nato ou nalunlizi.lrlo na form& da lei. 

2 - Sexo - Poderão in5crever-SE' candida tos de 
ambos os sexo::.. 
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3 - Idade - Superior a 13 anos e inferior a 40 
anos, na data da inscrlçã-:>, salvo o caso previsto no § 2.0 

do art. 19 da le i 1711 , dL 28.10.1952. 

4 - Serviço M'litar - O candidato do sexo masculi
no deverá Rpre3entar, no ato da inscrição, prova de quita
ção com o serviço militar. 

5 - Idoneidade moral - .-\presentação de folha cor
rida, fornecida pela Polícia Civil. 

6 - Título de eleitor - Comprovar, no ato da ins
crição, estar em dia com as obrigações eleitorais. 

7 - Identid:·de - Carteira de identidade ou certidão 
do registro civil de nascimento ou casamento. 

8 - Retratos - Duas fo tografias recentes, no 
tamanho 3 x 4, t ir3das de frente e sem chapéu. 

9 - Escolal'idade - Prova de conclusão do ensino 
d~ 2.0 grau ou cuno colegial equivalente. 

Parágrafo Único - Os documeatos exigidos deverão 
ser apresentados. no ato d~: inscrição, em fotocópia devi
damente autenticada. 

10 - Investigação Social - Para efc·ito de investi
gação social, destinada a comprovar a n& J existência ou 
contra-indicação pltl'a o exercício do cargo, o cardtdato de
verá apresentar atest1wos de bons an\ ecedcntes, com 
firmas reconhecidas, iornecidos por seuS' 3 últ imo s em
pregadores, com dutas de in are~ so e saUa, e rnotivo do 
afastamento, ou por 3 pessoas idôneas no caso de nunca 
ter sido empregado, obrig ;ção essa que permanecerá no 
caso do EXl'rcício em menos de 3 empregcs, sem ,Jrejuízo de 
out ros diligências a criterlo da Comissão. 

c) Os candidatos deverão preencher e fi rmar a ficha 
de in scrição e o cartão de identificação, sem o qual não 
serão admiUdos às provas. 

d) O candid«to de\·erá pagar no ato da inscri ção a 
taxa de Cr$-20,00 l vinte cruzeiros), mediante recibo. 

e) A íieha ele inscrição não será aceita sem que 
esteja devidamente preenchida e, por Igual, não será aceita 
a ficha que apresentar rasura ou emenda. 

f) Não sPrá permitida. sob qualquer pret~xto, ins
crição condicional, devendo ser indefuido limin::.rmente o 
pedido ir.suflcientt!meote instru ído. 

g) O candidato que f izer na ficha de insC'rição de
claração fa lsa ou inexata, terá a !n~crição c.inuelada e 
anulados todos os atos d~la decorr<!ntes. 

Belém, 05 de setembro de 1974. 

Rigel Klaut::>u Guerrriro da Silva 
Secretária da Comissão 

Lygia Simão Luiz Oliveira 
Presidente da Comissão 

Ministério da Fazenda 

Agênda da Receita federal em Macapá 

Edital de leilão n. o 02/7 4 
De ordem do sr. Agente de R eceita F ederal em 

Macapá, faço público a quem intere~.sar p ossa que 
nos dias 16, 18 e 20 de sete:nbro corrent•!, fm 1.a, 
2.a e 3.ª praças respectivamente será levada à 
venda em h asta pública, a quem maior lance ofe
recer, as m ercaclorias constantes d o processo n.0 

030ú8/ 74 de 04.03 .74, as quais se encontram devi
damente d isc riminadas no L a u do de Classificação e 
Av~odiação fixado no quadro de A visos e Editais 
desta Reparti ção. 

O a rrematan t e ficará obrigado ao pagamento 
do sinal de 20% no ato de arrematação, b em como 
ao recolhimento do Imposto d e Importação (II), 
Imposto sobre Produtos !ndu · t rializados (IPI), Im
posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e 
6% d e taxa de l eilão, conf orm e disposições legais 
em vigo r. 

3. O leilão realizar- se-á às 9 (nove) horas dos 
dias acima citados, no pré dio onde funciona a 
Agência da Receita Federal nesta cidade, podendo 
os interessados nas referidas mercadorias ve-las 
naquele local nos horários n01.·mais de expediente. 

Agência da Receita Federal em Macapá, em 
06/ 09/ 74. 

V ISTO 

Solon Couto Rodrig ues 
Agente 

Maria da Graça O. Lemos· 
Preparadora 

Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL NQ 10/74-SOP 

O Governo do Território Federal do Amapá, torna 
público que, através da Comissão Permanente de Licitação, 
receberá às 10:00 horas do dia OI do mês de outubro de 1974. 
na sede da Secretaria de Obras Pública s, sita à Avenida 
FAB nº 1236 na cidade de Macapá, Documentação e Pro
posts para re~Uzação, sob regime de empreitada, dos servi
ços de estudos e prejetos rodoviários, a serem executados 
em prazo máxime de 60 (sessenta) dias, na Rodovia BR-156, 

Rodovia: BR-156 Macapá-Fronteira com a Guiana 
Franc~s a. 

Trecho: Macapá/Ferreira Gomes. 
Subtrecho: Perimetral Norte (Km 100)/Ferre!ra Gomes. 
Extensão: 37 Km, aproximadamente. 

As condições de aJ)resentação e julgamento das 
P•opostas são as contidas no Edital, devendo os concorren
tes prestar a caução inicial de Cr$ 10.0)0,00 (Dez mil 
cruzeiros). 

Um representante da Seção de Estradas de Rodagem 
estará à dfsposi~ão cios interessados, nos dias 21 e 28.09.74, 
na sede da Secretaria do Obras Públicas, às 07:00, ht>ras, 
para a visita ao local das obras. 

Até às 17:00 horas do dia 27 do mês de setembro de 
1974, a S~cr~taria de Obras Públicas, através da Seção de 
Estradas de Rodagem. fornecerá aos interessados o Edital, 
Documentos e especificações r elativos à Tomada de Preqos. 

Mllcapá, 12 de setembro de 1974. 

Cássio Dolabela Romeiro 
Presijente da C'PL 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Comissão Permanente de Licitações para Compras, 

Obras, Serviços e Alienações 

Licitação Pú blrca 

A V ISO 

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ma
capé, Capital do Território Federal do Amapá, aviso aos in 
teressados nas praças de Belém, Estado do Pará e Maca pá, Ter
ritório Federal do Amapá, que se acha aberta a Licitação- To
mada de Preços nQ 05/74-SM, destinada à cotação de pre
ços para fornecimento de 2.530 sacos de cimento comum à 
Prefeitura Muni~ipal de Macapá. 

Abertura das propostas terá lugar às 10:00 horas do 
dia 27 de setembro do ano em curso, na ~ala onde fun
ciona o Departamento de Administração da Prefeitura Mu
nicipal de Macapá, perante a Comissão P ermanenle de 
Licitações. 

As propostas serão recebidas na Representação do 
Governo do Território Federal do Amapá, em Belém, Es
tado do Parà, rf;a Av. Castilho França n.0 234 ou no Ser
viço de Qomu nicações do Palácio 31 de Março, em Maca
pá, Território Federal do Amapfl , em quatro (4) vias até 
vinte e quatro horas antes da abertura. 

Os esclarecimentos complementares serão prestados 
na Representação, em Belém, ou no Serviço do Material, 
em Macapá. 

Macapj, 11 de setembro de 1974. 

Clodoalda Carvalho do Nascimento 
Presidente 
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Prefeitura Municipal de Macapá 

Comissão PePmanente de Licitações para comr:ras, 
obras, sHviços e aHenaç ões 

Lici taç-ão Públic9 

AVISO 

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Muricipal d 1: 1\Taca
pá, Capital do Território F ede1al do Amapa. ~vi::-o aos inte
ressados nas praças de Belém, Estado do Pará e Ma.capá, 
Ter ritório Federal do Ama:,>á, que se acha aberta a Licita
ção Tom3da de Preços n 2 116/74-SM, d<!stinacla à cotação de 
preços p ara fornecimento de pneus e Céimaras à Prefeitura 
Municipal de Macapá. 

A abertura dal! propostas terá lugar às 11:00 horas 
do dia 28 de setembro do ano em cm·so, na s:~la or.de !un
cione o Departamento de Administn.ção da Prefeitura Mu
nicipal de Macapá, perante a Comissão Permanente de 
Licitações. 

As propostas serão recebidas nn Repre~entaçilo do 
Governo do Territ ório Fedzral do Al'1tpá, em Belém, E;tn
do do Pará, na Av. Castilho Frarça n~ 234 ou no Sen·iço 
de Comunicações do P alácio 31 de Março, ~m Macapá, em 
quatro (4) v}as at é vinte e quatro hc,ras antes da abertura. 

A relação do material obje to defta licitação será for
necida pela Representação, em Belém, ou Serviço do Mate
rial, em Macapâ, nas horan normais de expediente. 

Macapá, 11 de setembro de Jll7<(. 

Clodoaldo C:.rvalho do Ka~cimPnto 
Pres idente 

Poder Judiciário 
Tribunal Regional EleituJ <li do Pará 

Juízo Eleitoral do Território Federal do Amapá 

Edital de nomeação dos escrutinadores para au
xiliarem a Junta Eleitorrl do T. F. Amapá. 

O Doutor José Clemenc<>au Pedrosa Mólli.l, Juiz Elei
toral do Território Fede ral do Amapt., no uso de suas atri
buições legais, eto ... 

Faz saber a todos os que o pr esente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que foram nomeados para es
crutinadores para auxiliarem a Junta F.lr>itornl deslinada a 
apurar as eleições de 15 de no\'embro do coneHtc ano, com 
fun damento no artigo 38 do Código Eleitoral, .1s ~eguintes 
pessoas: 

ESCRUTIN ADORES 

I - Paulo Pereira Torres - Comerr.ianLe 
2- Carlos Nilson da Costa - P rof(•ssor 
3 - J osé Farias da Silva - eontadOl' 
4 - Edmundo Limeira K uury - Industriãl'lo 
5 - Raimundo Antônio Araújo Galúcio - Bandrio 
6 - Juracy da Sil\·a Freitas - Contador 
7 José Ferreira Bastos Monteiro - Contadox 
8 - Benedito Lopes Marinho - Contador 

AUXILIARES 

1 - Guaracy Cardoso Soares - Bancário 
2 Eliana! César da Silva - Funcionúric> Público 
3 - Itamar de Souza Carmo - Banc~· rio 

4 - Raimundo Braga Chuore - Bancário 
5 - E rna ny Marinhq Monteiro - Bancaria 
6 - Vi to1· José Moreira dos Santo'i -- Funcionário Público 
7 - Antonio VIeira - Baccárlo 

E para que chegue ao conh ecimento dos interessados 
e ninguém alegue Ignorância mandou expedir o presente 
Edital que será afixados no quadro próprio, no Edifício da 
Justiça Eleitoral, publicado no Boletim Oficial ~ divu l
gado pela Rádio Difusora de Macapo e Rad}o EJucador a 
São José. 

Dado e passado nesta cidade de Macapá, Capital do 
Territór io Federal do Amapá, aos de ze cliall do mês ele 
setembro de mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino 
J esus Aranha Nunes, Escrivãú Eleitoral, d:<tilcgrafl'i e 
B ubscrevi. 

José Clem,nceau Pedrosn 1\l::~ia 
Juiz Eleitoral do Território Federal do Am;::pá 

Na edição de Diário Oficial de n° l&B6. do dia 9 de 
:1etembn1 do correi te uno, foi publicr.do C ?lwénio entre o 
Governo do Territé1lo Federal au .Amapú e o «Madison 
Instituto of LanÉ m ges , para aprimor&m~nto da Língua in
gle~n . a titulo de suprimento, de 100 alunos de 1º e 2° 
Graus, da rede de ensino. 

Na cláusul il 1n·imeira, per incorreção. foi publicado 
JIJ aluncs, quando, ta verd'-!d~. o numero e,;ato é àe HJO 
Alunos de 1.0 e 2.o Grau ~. da rede de ensino de Ma capá. 

Associétção c P Farmácia e Bioquímica do 
Territc'rio Federal do Amapá 

AFABIA 
Cnpítule I 

r momin<~ção, objetiv,)s 

Att. 1° - · i\ Ar ·oci;;ção de rat·mácia e Bioquimi::a 
de Territorio Feden.l do Amapá - AFABIA, fundada e.n 
12 de janeiro de J· 'i 1, é uma soe edude civil de fins nf:o 
ec(•nõm:cos, com person31idade jurídica própria, é órgr·o 
representati\'O da c' :;s,;e no Território Federal do Amap-'1, 
tendo corno c bjeti\ l'S : 

a) congregar os profissionais farmacêut!cos lncenti
vancto o espirito t•.· -·Jc"· ti\·o. coord n~ na o, estímt.:lando, de
fend~ndo e a ·nparandu a cl<!<;se; 

b) colaborar ·um os cunselhos df" Farmácia na defe~a 
da c ti c a e n~ disciJ in a dos ;::..·oli:;~i , l!;.b Ia; mat~uticos em 
gcrr l; 

c) defe"ldcr os pro f sd· m:is farmacêuticos, t>m geral, 
em todos os rr.elcs Nico 110 ~eu t>lc'lnce. 

Art. 2Q - /1 AfABI,\ fard sua sede na dda:le de 
Macnpà, Território !•'edentl do i;m;tpú. 

Capitulo 11 

Dos sóciC'~ seus dirt'itos e obrigações 

Art. 3° - A •\FAI3lr\ é constituída de sócios efeti
vos, colaboradores :: hunorarios. 

Art. 4.f' - S; o :-ócio~ efetivos, os farmacêuticos, os 
farmacêutic.._s quin .<os t'l fc.rma::éuticos I.Jioquímicos CUJa 
matrícula, na inscn o, obten~ta aprovação em sessão cl3 Di
retoria c que Clll•i [. rmn os de\'t r"s est nbeltcidus no pre
s~nte estatu~o. 

§ único - O; fa!Tl'acêutico3 que tomarem parte da 
1.a reunião para a 'orr.1a('ao àa AFABIA e assinarem a ata, 
serão considerados sócios fundndures. 

Art. 5.0 - S:i'l sócios colaboradore5 as pessoas físicas 
ou 'jurídica:~ que dirLta ou indiret .. mente lil}ndos à profis
são farmac~utica ot. a atividade afins, sej9m admitidos na 
Associação. 

Art. 6.0 - Sã l socios honorários as pessoas diplomadas 
em i'armácta ou nãú que atra\'és de relevantes serviços pres
tados a classe, se:.am cllstiaguidns com este título pela 
Assembléia Geral. 

Art. 7.0 - Sio direitos do sócio: 

a) votar para Pleiç.'io d<l Diretorin, do Conselho Fiscal e 
p3ra as resoluções da Assen.bléia Geral; 

b) propor iidr .. !ssão, suspensão ou exclusão d~ sócios 
mediante jutisficati a; 

§ Onico - ~4u pod~rão votar e ser votado para 
qualquer cargo da Diretoria e Conselho Fi,cal os só::ics 
eftti\'os que estej<.tn quites com a Tt•souraria e em pleno 
u~o e gozo d•~ Geu direitos estatuario~1. 

Art. 8.0 - Süo obi'igações do Sócio: 

a) re~·p il:Jr c fazer respeitar o pre::ente e~tatuto; 
bl pagar as contri bui•,êes, nas condições regu!ameniares; 
c) pa1ticipar d:Js reuniões ou Assembloeia Geral; 
dl zelar pelo património mater ial e moral d:l as

~t·ciação; 
e) auxiliar a Diretoria no des~mpenho aas sua~ funções; 
f) abster-se, ,,.,.ntro da sociednde de manisíestaçõE s 

iubt·e política ou n:.ligião; 
g) prestigiar as iPiciativas e es atividades da A FABIA 

Jelas pa1 ticipando ::en pre que convidado; 
hl portar · se com compostura nas reuniões. 

(Continua no próximo número) 


	

