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ATOS DO PODER EX~CUTIVO 
(E) n.0 035 de 31 de outubro de Hl75 

- Delega competimcia ao Diretor do Sr.rviço de Pes
soal do Governo deste Território. para proceder pagamen
tos dtt Ajuda de Custo. 

O Gavernador do Território Federal de Amapá, usan
do das atribuições que lhe confere o artigo 18, item II e 
XVIII, do Decreto-Lei n.0 411, de OU di! janeiro de 1969, 
rombinado com o artil:{o 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 
de fpvereiro de 1967, . 

RESOLVE: 

Art. fY - Delegar a~ Diretor do Sen·iço de Pessoal 
do Governo deste Terr:tórin corr:petência, para, «ex-vi» rlo 
dispos t o no Decreto n.'"' 62.460, de :!5 de março de 1968, 
proceder pagamentos de Ajuda de Custo previstos no De
creto-Lei n.0 411. de 08 de janeiro de 1969, e no Derreto 
n.o 75 647, de 23 de abril de 1975. 

Ari. 2.o - Revog9dl!s a e disposições em contrário. 

Pa!Ílcio do Setentriiio, em Macapá, 31 de out~bro de 
J97õ, 86° da Tiepública e 33P da Criaç~o do Território Fede
ri" ! de> Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Domíclo Campos de Magalhães 
Sec:retárlo de Adm. e Flnanç11s 

CP) n2 08'i'3 de S 1 de outubro de 1!175 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atrlhulçôes que lhe são conferidas em Lel, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Retlflcar a data do De~reto (P) n° 08:\8, 
de 08 de setembro de 1975, que re\'erteu a pedtdo, ao ser
viço ativo, a servidora R~lmunda B a r b o s a de Ar aújo, 
ocupanh~ do cargo de Atendente, nlvel 9, do Quadro de 
Funcionários do G ovuao deste Território, lotada na Se
cretal'la de Saúde e Açilro Social, par!il 08 de outubro de 
1975. 

Art. lli - Revogadas as disposições em oontrário. 

Palácio do Sl:ltentrião, em Macapá, 31 de outubro de 
Hl75, 813.0 da Repúbli<1a e 33.0 da Criação do Território Ftt
deral do Amllpá. 

Arthur Azevedo Hennlnli 
Governador 

(P) n.• 0874 àe 31 de outubro de 1975 

O Governador do Território Fed eral do Amapá, usan
do das atribuições que lhe s§o conferidas em Lei, tendo 
em vista o que conita do Proce11so n.0 1342/75-GAB, e 

Considerando: os estudos procedidos pela Comissão 
de Rees truturação Administrativa da Representação deste 
Governo, em Belém, capital do E~tado do Pará, onde ficou 
constatado o exG~esso de lota<,:ào, 

RESOLVE: 

Art. Iº - Determil'l ar a apresentação no Serviço de 
Peuoal do Governo deste Territ6rle, dos servidores abaixo 
relacl!madu · 

- AdaiS(Iia OliveiJa de Melo, A~xiliar de P ortaria, 
nível 9-B. 

Dllma Sllv11 Pe~soa, Auxilia i· Rural, nível 3. 

Ii:smelinda Naso.:imt-n to Monteiro, Professora Au
xiliar do Ensino Primário. níve l 7. 

- José Cec!lio Dias, Escriturário, nível I 0-B. 

- Lourival VIdeira de Souza. Foguista , nível 7. 

- Mário Alexa ndre, Mecân ico de Máquinas, nível 9-B. 

- P edro Braga de Souza, Escriturário, nível 10-B. 

- Raimunda Cordeiro Pinto, Pro fess ora do Ensino 
Pré-Primário e Primá rio, n lvel 11. 

Art. 2:2 - Os funcionários aElima refe-ridos têm um 
prazo de trinta (311) dias, 5I contar da data da publlcação 
deste Decreto no Diár io Oficial deste Território, para darem 
cumprimento à determinaç~o do artigo antt!r!or. 

Art. 3.0 - RevogPdas as disposições em co.trário. 

Palácio do Setentriáo, em Macapá, 31 d !' outubro de 
1975, B6.0 da Hepúbl1ca e 33.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

( P) n2 0876 cde li de outubro de 1976 

O Governl!dor do Território Federal do Amapá, u san
do das ntribuiQões que lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de a cordo eom os artigss 
I O I, item III, parágrafo único e 102, item I, letra «a», da 
Constituição Federa l, à Teresa BaPiilosa Daibes, matricula 
número 1.687.673, no cario de AuxiUar de Enfermagem , 
P-1701. 15-C. do Quad'ro de Pessoal - Parte PP.rmanente 
-deste Territó rio (Processo nº 1176; 75-SESAS). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 31 de outubro de 
1 91~. 66.0 da Repóbl!ca e 33t da Criação do Território Fe
deral tio Amapá. 

Arth ur AzevedE> Henning 
Governador 

IPI n~ 0877 de 31 de outubro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do da1 atribuições que lhe são conferidas em Lei , e tende 
em \"ista o que consta do Proeesso nº 881/75-SOP, 

RESOLVE: 

Art 1.0 - Designar os Srs. Guilherme de Lima Paes , 
Engenhtll ro , nivel 22-A; Elson Gondim Pereira, En1enhe!ro , 
nivel 22-.-\ ; e Alexandre Martins, Estriturário, nível 10-B, 
indicados pelo Departam ento Nacional de Portos e Vias 
Navegáveis - DN PVN e mais os servidores do Quaalro de 
Funcionarias desta Unidad•.t, Manoel Antonio Dla5, Secre
tári o de Obras Públicns e Jost\ Airton dle Almeida, Diretor 
da Divisão de Obras e Projetos, ~ímbolo 5-C, para, 10b a 
presidência do primeiro, constit u rt'l'T' a ComissAo de Lfol
tação vliando a contrataçêo dn fi m .ie con~nltoria para 
elaborac.;ão a e estuclos e de ~rr .1etos b.-"ico & de eng<mharia 
Jo Porto Comercial de Mac11pá. 
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Os supiPnwntoR üs l'rti
:u •s do, órgãos ofie'ais 86 
"'l' fo,'ll( t•c rão aos f.~!-=inantC'S 
qu~ a soltcitarl'm n 1 4\to da 
a"' 11 atura. 

OR originai~ de'. t•rã0 spr 
lar ilogrl' \'tl.dos l' a utt 11tieado~. 
t' saiYa la~ P•H' quPm de di
cito rusums e ~>n 1 .1d.1 ~. ~ ..... O lll'll innário pt !..Jic·o fc·

lcml. l'f:l 11111 dt>llCO!liO (l\> 
lO 0 !'ara taz ·r i í. a esle 
d ron o, Llt>\ erú J r '!'r estt.: 

ExcPHtacla~ us p tra o PX 
t·~lor, qul' "·rüo li e m p r e 
tnuai~ B"' a~o:;inatura~ pouPr
t·-iio tornar. t'lll qu'llqat>r 
'P0<'3 , por SPb rnt•"r" ou um 
1110. 

F te l'i'l' ,) OfJ · I 
I. o :\·c nn:' e Inrer 

As assinatuJas n•rl<'ida' 
10dt•r·ão ~t·r Sllf;[lf!n ns st•m 
IYiRo prh io. ano l'IT 

Art. 2." - A Comissão de qu~ tr::.tn o nrtil'(o l'lnterlor 
:uncionará com o apoio da Ser!\ t,1 ria de Ol1·as Públtcas 
:leste Territóno. 

Art. 3.0 
- Re' ogadas as dl"posiçl'Jes !•m contráriO. 

Palacio do Setent.rião, em Macapá 31 rte autuhro de 
1975, !!fi." da Repúbl:ca e 33.0 da Cr!ação d Tenitório F!
jeral ju Amapá 

Arlhur Azevedo Henni 'i:l 
Governador 

IP) n2 0878 de 31 de outubro d~ .075 

U Governador do Ter ritório Fedt'rnl do Amapa, usnn
lo das <Jtrlbukões que lhe são CJnferfda em Lei, e tllndo 
1m \'llt!l o que co11sta d o PrcceSJo nº· 1205/75-SESAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - D~signar fllár io Qufritlv do Si!\ a, Assis
tente de Admlnü:trac;ão, mv~>1 I S- B; J oilo Suaza, A~sisten
e Comercial n1vt>l 12-A, lotado na se,·re•orit~ de Obras 
'ública e NE>I~nn de Almeida Ne1y, Arn azel'i"-ta ní\'el 8-A, 
otado na Secret::tria :le Saúde e Açiio So<.l 11 t)dos do Quadro 
7'uncion·ír!os do Governo rteste Terntúr 0, ~ra . sob a pre
ldência do primeiro, constituiJ em n 1 . .' mis~ilt lmcumbida 
ie a purar. <ltravés de processo es~ecial os fztos relucfona
los com a morte do servidor A\·ertino Lturt'iro Accioly 
:lamos, Oficial de Adminisu açi.t n'v~>l '' E, do Quaclru 
u1im1 menclunado, lotado na Secr~ ar'a d•' S1•1de e Ar:ão 
So~lal. conforme p.recettua o § 3º. do ~nt go 178. da LE>i n." 
1711, de 28 de outubro a e 195:.!, C;P\ et do llCl finul, uprest>n
tar circunstanciado rE>latérlo. pm 'l os fh.• pr vf~to no a r t!
(O 24 ?, da supn~itada Lei número l.7! 1 i2 

Art 2." ·- Revogad as as d!~posiç- E>s tm contrario 

l'ai(Ac!O do S~tentrião. em Mrocap1\ :I de outubro de 
a07!1, 86.0 rla Hepública e :i3.0 da Cnação do Tt\nitórfo Fe
deral do Am<ll'"'· 

Arthur Atevedo H0n11lnu 
Governa1or 

(p) n" 0Hfl1 de 04 de no\ e '1 ·o C!' 1!17!'1 

u GO\'ernaàgJ elo Território Federa. do .'.map,, u~an
lu das atrlbulçõe~ que lhe são conf»r:d ... s ~l'l Let. 

RESOLVE: 

Art 1.11 - De5Jgnar Alberto de Andrade UchOa, oóu
)an\e do cargo da classe «B», d<! sériu ce classes de E•
tatlstico, nível 21, do Quaaro de Funcione riss do Governo 
deste TerriLóriu, p·1ra vlajap da &ede de suas atrfbulçõn 
- MACAP A - atá Belém, capital cto F.f tadc d o Para, ne 
tra\o de assunto• do interease da Admlnilitraçãg amapaem
~e. no "eríodo de 0•1 a 06 de oovemhro. 

A irn dt> l' ·itnr· coodir,li 1 no ato da a sinatura. 
<'Oill nni lar P O cu to de cada exempla r 

1 •ntu do~ jr,;nni . atra,:;nilo d 1.: tiq(lo{ ofi ·iais 
1: a ~irnrrte<; pro\ i' '1 ·.1 r • f'r:i, na \ cnda aYu n acn'Ç-
. '"Pet:!iVIl re1ovaçtto com ei la ch' CrS 1.00 se d,, mesmo 
tntec· dência mn im·t cte tr111ta ano. e dl• Cr$ 2.00 por ano 

tliaN. 1 clceorritlo. ' 

Art . :Z' Re\'Jgl"'das as dl~p· Fições em contrário. 

Palaclc, do S• tenf r! à o, P.m Macnn?., 04 de no\ embro de 
1975 862 da R~ ~li I 'c a e :!3 da C 1 iaçall do Territ{l ia Fede
ral do Amap;,. 

Arll lil' A:z.e\'edo Ht>nnin~ 
Govt rn~dor 

Secretar ia de Segurança Pública 

Dh.i 1o de Tránsito 

p 

C• uiril'or 
.Se UI anç 1 F't lír:t 
d atrlb •tço' qt C' 

R E S O L '.' E: 

A provo 

Tcn . C I. .Ju~é Ioc!Jo Machl'ldo 
S~cretórfo do SEGUP 

ll3 7fo f>ITR.\N'AP 

r.l 'l'tflnslto da SrLreta.Ia de 
eJtltorlo F l ral à o r\ rr ' u··a •l 'o 

conf 1 ; s em Jc.l. 

Art. 1° - .\ do 
mt B!l, item X d ~:a-
cloP 1 do T1 1 ~it , o c 
pot tenor r! a C'l!irt.. a !'I d , i .ação n" lJHO-A f o 11, 
prcnt'llri.:> :t' IJü:l., 1 r~ r ha\'et· no ... ia O!/.IL.i5, .. ... lB iOo. 
no cruzamento d- n a I<:ll•z r I t>\ com a A v. En~,tino 
Borges intr;nginuo B que dispõe o ·nt. ~upra mePchr.ndo 

Art. 29 - Cor.siaenmc.o, f.lntri'tan to, n ir exi11tincla 
d~ antecede.1tcs do infr;1tor. !'I ao,t Jl'l d'tde d,, tl'~tnaito dectrle 
ptll::J prese-ntP, 1r<l'l9fG"1'1r 1 rr tt 111 Pl'"\'ista, em td' ertência 
dt> con fot mljadt~ com o oue PH!Ib .. lece o art •o .lli do 
citac:lo diplomn legal, { t'r' l n 1rlo ('llllJ o 3 1·t. ISB, ltH1 li do 
regulamen~o do citado l'ód' :r'. 

Art. 3.0 - D$-se ciênda, HIJl n-1e e CIUJnPl'a-ie. 

Gabintte do Dll'etor ds Dl\•fq§o de Trânsito, em 
Mac pf.-AP. 10 de outubro dt> 1 '15 

1'.1tracy Maurlc!o r-;!!>.: e:s 
D:r~t or dii DlTRAN 

Preco , c..!.~ exemp ar: 
Cr$ 1,00 
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v r s To: 

<.J JIJfordi!'Jtv!s• rl. l r onsito «' ~~>aretarla d~> 
S"•~u: .• 1; 11 l '•ll:..Iic:a •lo 1l' l.,..l<,.·lu !•edera! ,1 ' 'n api. u;;ando 
cas l\lr ' ' '!r;i\eF que tl'e são cor,ferldas r>m lt:i, 

' taóo neste ato prlo Exmo. Sr. Governador Arthur 
Azevedo Henning e a firma Platon Engenharia e 
Comércio Ltda .. represE'ntaàa pelo dr. Arnilton Lo
bA to Coutinho, Engenh~>iro 11esidente, com poderes 
'~:0res~•.s para t!l l, :--epresentado ptiiO instrumen to 
d(~ procuração pl blica em an.:-xo, por terem va)ioso 
t' bom •. ssin_ rr o p ·ser e Ttrmo Aditivo, re-rati
ficaào r; item •! 2 - p, &z l de Conclusão da Cláu
wla Te··ceirH - Prazo de Contrato de Empreitada 
sup ram l" noionArlo, conforme a redação abaix o. 

I.!~~OL VE: 

:'1. rt>. 1° - A ')l[c~r :::o cm1r.u1 nr Mer;e. ,•t rio Car:no Xa- , 
vit"l" !.lo ll•>f.Úrio, ppr•arJrtr r:la <'.~H n9 O•J•:tiiJB-AP-01 l. proJ•
\mulo n' on. tií6. !'S JJI'!tal·n:iot·~ i'r~v!n;;s r•e:" llrt. llll, lletn 
lV. c.io r.·:.:r-.7 Llo Her;u,;;~me •• to c o Codl!itJ !"'acionai cte Trilll
sho IJOr ter .-. .. , Ji.l [;5, 1: ;;;, ;\s I.J:\lil L. 1vancndo o sinal 
ele Ci':.n:.mento na nw Lt:o~u do L\~:.ch<llh> com a avenic\ií\ 
Faljci mo C.-etho. 

A~t. 2P - Converter ::t pe 1:1!idad·• Dcima cit::~(ja am 
1\PVLH l ENClA E:--l'RITA de nnfurmi.-lni~ com o qne dl~
piir• o nrt 1:~1:1 iltem li, do Cil"'i:{O N<JcitH.al df' Trân~lto. 

t;)ndn C!'l \'i>! a lJil<' <:>JT. s~IIS ::>!i~'"ltaJJit'!l , r ~ n~o I·XJStirem 
(JUtra~ 1 1fmçres conH·tid~:s !'Intel iormt-nt·~. 

A,·t. \g - uê-se ci~rn:;a <~•lmrra-i!t' c publique-se . 

C·1oi:1e>tt> dn Diretor an Oivi~ã,, rle Trinsito, em 
lliacapP-J\ P . 2: de o1tubo de 1!175. 

MirD~.V l\hnl'·icit' Neves 
DI reter da IJI ''RAN 

__,. ---•r.-.... , . ...._. .. --~,_IUOW-m'»~-.,.O<t .. m--~ 

Ministério das RelaGões Exteriores 

DCN/C/401/923.1 (B45)(B46) 

D~spensa. Senhorita Georgette 

Thomac;, Cànsul-GHal do Peru. 

O Chefe do Departamen o Consular e Jurídico 
do 1\i.intst~rio das Relaçõ<:~ Ext•'riores cumprimEn'l'a 
o Chefe àt~ Gabir.Pte do Gov'"rna ior rJo TNritório 
do Am<ipft e tern a honra de informá-lo de q11e 
a Embaixndn do Peru , pE-11':: r.<:-ta-Vél b::-1 n.O 5· 2-M/75, 1 

de 8 ele outubro do Ct•iT~:Jte anP, comunicou a 
disp~· J,<>I!I da Sl'nhonta Genr <'etle 'l'hc•ml>b das fun
ÇÕP-s de Cônsul-l;Eral no Fii~ de .Janeiro, c0m ju
risui,·ão sobre f <-e Tc11 itório. 

O r~heft> do :Ut>psrtamrn110 Co!' .ular e Jundit·o 
npr·Jv"ita fi L'1~ortun1clHclP p:•re rt>nn,·ar HO Ch~f~ de 
GaDÍ!1~·te dtl l'}r,vprnadoJ .:,J 'Tur it.\lrío ~n Ama[lá 
os p··d >st:.::ll dt> ~·Ja ma . ~. alt<. C()n,i-:eraçã0. 

Bra.:;iJia, "''n :21 de outubrc df: Hl75. 

Termo Aditivo 

Tenr:o Aditivo ao C1,ntr ato àe Emprei
teu;l'l pél:-a ccnctrudio dn E!'cola de 1 q 
(; 1·au D. Ari:;tides Pirovtno. que Cele
bLam o Gove1 no do T\!rritó·rio Federal 
do Amap3 e a iirma Platon H:ng.:nharia 
e ComePcio Ltda. 

Aos vinte '~ Eete (:27) dias elo mês de outu
Ulu .o ano de hum rr-11 nr •.»centos e seten ta e 
cinc< (1~75) nesh cida"'e dE Macap,1, Capital do 
Tern tório Fedtral elo ,\mapa, os i.nira-assinados, 
Governo do Território F'edarsl do Amapá, reprt>sen-

Item I - O item 4.2 - Prazo e CoAclusão 
da Cláuula Terctoii é! - P razo , terá a seguinte re
dação: 

4.~ - Prazo de Conclusão - O prazo conce
d1do p~ ra a conclmão tota1 dos serviços é de 216 
(duzenU !' e 1~zt"i'!"f'i< dt&~ con<ecutivos , a contar 
do 5º 'quin:e' <h a da d<ila da assina tura do Con
trato. 

ltPm II - Perman•·cerr. inaJt;;:radas as demais 
cláu~nlas de Empreitada editado. 

A f'sim, por e~t arem ju~tos e acordados, as par
tes contratante-s assinam o pr·e!'ente Termo Aditivo, 
em 9 (no v~) v1as de i ~ual te o r t> forma na preserr
~;a da s ~ (dua~) testEomunhas abaixo n omeados. 

:\1acapá, 27 de outubro de 1975. 

A r thur de A;evedo Henning 
G.T.F.A. 

Amillon Lobato Coutinho 
1

1laton EO>genharia e Comércio Ltria. 

Testemunhas: 
Ile gíveis 

TERMO ADITIVO 

Termo aditivo ao Contrato de Empreitada para 
Execw;ão dos SHvi(;os de Reforma. Adaptações e 
Amph<vão do Ambulatório de Tisiologia, que ce!e
b•·am o Governo do Território Federal do Amapá e 
a F iro, , A1"1dzônia Construção e Comércio Ltda. 

Ao."- trinta {:10) dias do mês de outubro do ano · 
de hum mil novecentos e setenta e cinco (1975) 
n2sta cidade de Macapá, Capital do Território Fe
deral dfl Amapá, os infra-assinados, Governo do 
Teli'itório F'-dera! do Amapá, representando neste 
a t o pele Exmo. Sr. Go\'ernador Arthur Azevedo 
T-J.enning e a firma Amazônia Construção e Comér
cio Ltda . representada por seu Gerente comercial, 
Sr. Israel Ivlarques Sozinho, por terem valioso e 
bom a:-.,inam o presente Termo Aditivo, ao item 
4.:2 - Prazo de Conclusão da Cláusula Terceira -
Prazo l' ao item 5.1 - Valor do Contrato e Forma 
de Pagamc>nto da Cláusula Quatta- Valor do Con
trato, Pagamentos e Dotações, do Contrato de Em
preitad8 supramencionado. conforme o que estipu
lam abaixo: 

Item I - Passará a fazer parte intc15rante e 
insep:F-'lvel do Hem 4.2 - Plazo de Conclusão da 
Cláusula Tcrct'ira - Prdzo, o seguinte dispositivo: 

Pm á grafo Primen·o - F1c:a prorrogado por 
mais 1:20 (cento e \'inte) dias consecutivos, conta
dos a partir da data da expiração do prazo para a 
conc lusão totnl dos sen·iço" -. jpulado no instru
mento principal. para a (•,.' e ,,J io pré•r!io pela Em
preiteira ao C'ontratante, c·' U I·( ' 'ei';•s • ·!l~!ições de 
uso 
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Item li - Passará a fazer parte integrante e 
inseparáve l do item 5.1 Valor do Contrato e 
Forma de Pagamento da Cláusula Quarta - Valor 
do Contrato, Pagamentos e Dotações, o seguinte 
dispositivo: 

Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes 
dos serviços executados no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, após a terminação do inicial e esti
pulado do aj uste principal, correrão por conta dos 
recursos do Fundo de Participação dos Estados, 
Distrito Federal e Territórios, do elemento de des
pesa 4.1.1.0 - Programa Saúde, Assistência hos
pitalar geral, projeto 1.106 - desenvolvimento do 
setor saúde, empenho nº 2.360 de 22/ 10/ 75, no 
valor de Cr$-115.478,50 (cento e quinze mil, 
quatrocentos e setenta e oito cruzeiros e cincoenta 
centavos). 

Item III - Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato. 

Assim, por estarem justos e acordados, as 
partes convenentes assinam o presente Termo 
Aditivo, em 9 (nove) vias de igual teor e forma na 
presença das duas testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 30 de outubro de 1975. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Israel Marques Sozinho 
Amazônia, Const. e Comérc. Ltda. 

Testemunhas Ilegíveis 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

J'undadG~ em 31 tie mar,o 1975 

ESTATUTO 

(Cont!nuaello do número anterior) 

XIII - Fazer pu blicar os Regulamentos e Regimen
tos Internos. elaliorados pelo G:o nselho de Diretor , baixando 
Instruções necessárias às swas exeeuç6es. 

XIV - De;ldir •ad-referendum», casos de urgência 
da compe,êm:la do Conselho t!ie DiretlPr. 

XV - Au,orizer , por escrito, a execuçlo de atos 
admini strativos, mesmo os de car át er reser v11do, prlocipal
mente, ae seus efeitos repercutirem nos direitos e obriga
ções dos sócios . 

X VI - Divulgar 01 atos administrativos a publicá-los 
ne «BoleUm Oflola l do Colorado». 

XVII - Representar o Coloredo, em juízo e , fo r a 
dele, constit uir mandatários. 

XVIII - Deleiar ao Vice-Pres idente as atribuições 
que lhes são con!eridu pelo Estatuto. 

Seção IX 

Do Vtoe-Prnid1mte do Celorado 

A r\R 59 - São atribuições do Vice-Presidente: 

I - Substituir o Presidente em seus impeEiimentos 
event111 aia. 

Il - 5'reslàir o Conselho de Diretor, conforme esta
belece o Art•. l!7, deste i:sta,uto. 

III - Repnseatar o Presidente nas festas clvicas 
ou dupGrtiltu e e m reuRiõu de Entldadea Superiore~ que 
o ÇoloradQ e1teja filiado IHl eoo.vidado. 

IV - A1sumlr e pruktOracla do Celora•o de aoorde 
oom o que dispõe o artigo U , liute Estatuto. 
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Seção X 

Do Departamento Admi·' iJtrativo 

Art". 60 - Compete ao Diretor Administrativo: 

I - Substituir o Vice-Presidente, em seus evet~tuais 
fmpedlmentos, nas funções de Presidente do Conselho de 
Diretor. 

1I - Despachar com o Presidente do Colorado o 
expediente diário. 

III - i:laborar através de sua sec t·etarla relatório 
anue! do Colorado. 

IV - Elaborar os mapas mensais de documentos ex
pedido& e recebidos na secretnrla do seu departamento. 

V - Supervisi.,nar os serviços de recebimento e entre
ga de material de consumo e de esportes. 

VI - Designar os seus auxiliares de acordo com o 
que estabelece o Parágrafo Único do artigo 41 deste Esta
luto. 

Seção XI 

Da Competência do Departamento de Finanças 

Art0 • 61 - O Diretor do Departamento de Finanças 
tem as seguintes atribuições: 

I - Supervisionar a arrecadação de Finanças do 
Oolorado e dirigir os trabalhos da Tesouraria. 

11 - Ter sob sua guarda e responsabilidade, vel11res 
pertencentes ao Colorado. 

In - Efetuar o pagamento das clupesas autorizadas, 
verificando antea a sua exatidão. 

IV - As~inar com o Presidente do Colorado os do
cumentos de Rec~tita e Despesa. 

V - A(fresentar ao Conselho de Diretor, mensalmen
te, o demonstrativo do Movimento FlnaneeJro do ColoradCJ. 

VI - Apresentar ao Conselho Fiscal, os Balancetes 
mensais e anual, e a qualquer tem}'o, desde ~ue sejam 
solicitados por esse órgão. 

VII - Designar oo: aeus auxiliares na forma prevista 
nes te Estatuto. 

Seçlo XII 

Do Departamento Soelal 

Art~ 62 - Compete ao Diretor do Departamento 
Social: 

I - Administrar as atividades sociais propriamente 
dita e as artísticas, aoordenando as promoções culturais e 
civicas. 

li - Elaborar 01 programas de festejos da data d~: 
fundação do Colorado. 

III - Sugeri::: n desfgn::~ção de auxiliares para os 
serviços que se fizerem necessários. 

Ser;Ao XIII 

Do Departamento de Futebol 

Art.0 - 63 - Ao Diretor do Departamento de Fu
tebol compete: 

I - Adm inistra r o depart!lmenbo, preparendo os times 
de futebo l, par a as competi,õea oficiais e amist(•sos otieia
llzad~ts , da Mentora Regional. 

II - Solicitar 110 Presidente do Colorado, a designa
ção de auxillares que achal' cenveniente, para t>s funções 
de tétRicos, preparador flsico. ma~saglsta e roupelro. 

III - Encaminhar ao Presidente do Colorado, relação 
de pedlcio de material espor\ivo. 

IV - Fiscalizar 11 distribuição e mo de material es
portivo responsabilizando cada a'leta p!!lo desvitJ de q•al
quer material. 

V - Comunicar ao Presidente do Colorado as lnciis
olpllnas de atletas, para fins Ele punição na conformidade 
do que dispõe este Est11tuto, o R~gimento Interno do Clu
be e as Ir~struqões clf• r "plinares elaboradas para as ativi
dades de futebol do C >lorado. 

VI - Encaminhar ao Departamento Médico, oR 
atlet as que forem oontudldos I'IOS joaos a treinos do Co
lora41o. 


	

