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ATOS no PODER EXECUTIVO 
c) incent..ivar com o m axuno esforço a promo

ção dos desportos territoriais: e, 
Convênio de Delegação de At r•ibuições e 
Tran.!l fe.rência de Recursos que entre s i 
celebram o Govl!rnO do Terrttório Fede
ral do Amapá I! o Conselho Regional de 
Despor to - CRD-AP. 

d) presta r contas ao Governo atrav é~ da Se
creotaria dl! Adtr;inis tração e Finanças dos re cursos 
recebidos dentro de sessenta (60) dias após expi

, rado o pra7o do Convênio. 

Orçamento 

Cláu'lnla Quinta - O orçamento elaborado 
• tem por supedâneo o plano dl! aphcação constante 

de fls. 04 do P rocesso n.O I I :53/ 75 que deu origem 

Aos dez (10) dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos c st>t~nta e cinco {1 97!1), 
de U 'Tl lado o Governo do Território Federal do 
Amapa, com interveniencie da Sec retla ria de Ad- • 
ministração e Finanças representada pelo seu Se
cretário Senhor Domício Campos de Magalhães de
nominado daqui em diante Governo, e, de outro 
lado o Conselho Regional de Desportos do Amapã . 
representado pelo seu Presidtnte ffnhor Luiz Ri
be~ro de Almeida, da qui em diante denominado 
simplesmente CRD-A P, resolvem , de acordo com 
u cláusulas e cond ições ab&ixo, o seguinte: 

Fundamento Legal 

Cláusula Primeira Este Convênio decorre 
da autorização pelo Exmo. Sr. Gon•rnadr,r. em des
pacho exarado às fi~>. 16, do Processo nº llã3/ 75 e 
com fu nd a mento jurídico no que dispõe o artiQo 
12 do Derreto-Lei n° 200/ 67 combinado com o item 
XVIIJ do artigo 18 do Decreto-LE>i n° 4ll / 69 e o 
artigo 1.0 do Decreto (N) n° 034 de 30 de outubro 
de 1975. 

Objeto 

Cláusula Segunda - O obJetivo do presente 
Convênio é a transferência pelo Governo ao CRD
AP de recu rsos necessários destinado a atender AS 

de lega ções do Amapá, concernente a assis tência 
t écnica-a dministrativa às federaçÕf!', aJuda de ma
nutenção e aquisição de mate ria l esportivo e expe
diente às fede rações. 

Responsabilidade d o G o\·erno 

Cláusula Tereetra- O Gove rno se comprom ete 
a repassar a CRD-AP os recursos necessários na 
ordem de Cr$ 300.000,00 (trezootos mil cruzeiros), 
de a oo rdo com o erçamento global, pa ra a execução 
e apoio dos projeto s mencionado na cláus ula an
terior. 

Responsabilidade do CRD-A P 

Clá u:'ula Q uarta - Caberá exclu~ivamente ao 
CRD-.\P: 

a ) a coordenação, orientação e supervisão fi
nanceir a e técnica dos recursos rectbidos pelas fe
derações: 

b ) receber a prestação de contas das enti< l

des desportivas as quais forem destinadas partes 
dns J4eCUJ.I60S; 

ao presente Convênio. 

Dotação 

Cláusula SE'xta - A despt>~a decorrente da 
assinatura deste Cenvêmo. 110 valor de Cr$-300.000,00 

• (trezentos mil cruzeiros), correrá por conta do Fun
' do de Participação dos Est ados, Distrito Federa 1 e 

Territórios, Programa AP -0707021.20 t - elemento 
de despesa 4.1.2.0, empenho n .O 2.467/ 75. 

Vigência 

Cl&usula Sétima - A vigência do presente 
Convênio fica àelim1tada a partir da publicação do 
mesmo no Diário Oficial do Território Federal do 
Amapá e a liberação dos recursos sobre forma de 
parcela única, e seu término em 30 de maio de 
1975. 

Da Rescisão 
Cláusula Oitava - O não cumprimento de 

qualquer uma das obrigações definidas neste Con
\'ênio, implica!iá na sua rescisão po r qualquer uma 
das partt-s convenentes. 

Foro 

Cláusul a No na - Fica e leito Foro da cidade 
de Macapá, Capital do T erritório Federal do Ama
p:'l, com exclu5ão de qualque r outro, por mais pri
vilegiado que seJa, para dirimir quaisque r dúvidas 
porventura oriundas do presente Convê nio. 

E. para firmeza do que firou estabelecido, lavrou
se o presente convênkl que lido e achad0 co nforme , 
foi assinado pelas part es convenentes e pelas teste
munhas abaixo nomeadas, firmando-o em 9 (nove) 
VlllS de igual teor e forma para o mesmo efeito 
legal. 

Maca pá, I O de novembro de 1975. 

Domício Campos de Magalhães 
Secretário de Finanças 

Lu iz Ribeiro de A lmeid a 
Preside nte do C RD-A P 

Testemunhas: 

C lodoaldo Nascimento 

Edemburgo Coelho de t\lmeida 
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As reclamações pertinen
tes à matéria retribuíd a nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser [ormuladas por 
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das 9 à s 12:00 boras, e das 
15:00 à s 17:00 horas, no máxi
mo até 72 boras após a saída 
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As Rrpartições Puh 1icas 
cingi r-se-ão às assinaturas 
a nuais renrwadas até 2:3 dr 
tevPreil·o àe cada ano e ús 
iniciadas, em qualquer época 

I 
pelos órgãos comp~tentes. 

A Hm de possibilitar a 
rcmesFa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
q uan to a sea aplicaç~o. soli-
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
\'a le postal. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinan tes 
qm1 as solicita rem no ato da 
asRina fnr&. 

Os origmais deverão ser 
datilogra !ados e autenticados. 
~essalvadas . por quem de di
reito rasuras e emendas. ~~ 

«BRA SÍLIA - Este Diá rio Oflcia l é encontrado para leitu-
O fu ncionário público fe

deral, terá um de-sconto de 
10°10• Para !azer j ús a C'Stc 
desconto, deve rá proYar esta 
condição ao a to da assinatu ra. 

ra no Salão Nacional e Inter nacional da Imprensa da 
C OOPER PRESS, no «Brasília Imper ial Hotel». 

------
Excetua das as pa ra o ex

terior. que serão s e m p r e 
anuais a s assinaturas poder
se-ão tomar. em qualquer 
época, por scis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poderão ser su spensas sem 
a viso prévio. 

Para facilitar aos assinan- A~im de evita r solução 
tes a verificação do prazo de de continuidade 110 recebi
validade de suas assinaturas. mcnto dos jornais. devem 
na parte s uperior do e11der e- os assinantes providencia r a 
ço vão impressos os números I respectiYa renovação com 
do talão de registro o mês c antecedência mínima de trinta 
o ano em que Hndará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
será, 11a \ end a aYu lso acres
cida de Cr$1,00 se do mrsmo 
ano. c de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

CONSELHO NACIONAL DE DESP ORTOS 

Conselho Regional de Desportos d o Amapá 

Plano de Aplicação 

Recursos do Governo do Território Federal do Amapá. exe rcício de 1975, para desenvolvi ment o 
do desporto amapaense, através do CRD-AP. 

GOVERNO DO TFA / CRD-AP 
- Receita previsba para o exercício de 197 5, em 

favor d~ desporto do A.mapá. através do CRD-AB, 
nos termos de seu Regimento Inte rno. 

CLASsa~lCAÇÃO DK DESPESA 

1. Ajuda às delegaçõ~s esportivas aos àiversos oam
pt>onates buasileiros (hospedagem , concentrações, 
medicamentos , assistênci a m édico -h ospitalar, 
etc). 

2. Assistência Técnico- Administrativa .às Federe 
ções (hospedagem de técn icos), gratifi cação p / 
pessoal Administrativo. 

3. Ajuda de Manutenção e Aquisição de Material 
Esportivo e de Expediel'lte às Federações e L igas 
Municipais: 
a) Federação Amapaense de Desportos 
b) Federação Amapaense de Volibol 
c) Federação Amapaense de Esp. Aquático 
d) Federação Amapaense de Basketball 
e) Ftl!deração Amapaense de Tênis de Mesa 
f) Liga Municipal do Amapá 
g) Liga Municipal de Oiapoque 
h) Liga Mumcipal de Calçoene 
i) Liga Municipal de Mazagão 

VALORES 
Pa rcial 

12.000 ,00 
12.000.00 
12.000,00 
12.000,0 0 

Sub-total 

130.000,00 

20 .000,00 

25 000,00 
15.000,00 
40.000,00 
15.000,00 
7.000 ,00 

48.000,00 

Cr $ 
T OTAL 

150.000,00 

150.000,00 

300.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação, na quantia de trezentos mil cr.uzeiros. 

Macapá-AP, 

Luiz Ribeiro de Almeida 
Pres~dente 

VIST O 

Domício Campo• de Magalhãee 
Sec. de Aqm. ! Finanças 



3a. e 4a.-feiras, 18 e 19 de novembro de 1975 DIARIO OFI 'JAL 3a. pág. 
_,.._. _ _.. ____ ...,. ..... _._.__...... __ ,_, ____ ~-----------

Convênio 'de Compromis~o e Delegr,ção de 
.-\trihuh;ões ·e.ntre o G(,verno rio Território Fe
deral do Amapa e a Prefeitura ,\hm.icipc.l de 
Amapá, visando a reforma do prt'l.liD d~ resi
dência do Pr,.feito rif'> Arn<Jpi 

Aos três (~3) dias do mf>s de nov•• ·11bro do ano de 
hum rnll novecer:los e setenta e cinct> (1 ~75). nesta cidade 
de 1\llac;J;Já. capilol do Terriló1·io Federal do Arr.apfl, no 
1-'alàclo do Setentrião, de um lado o Govemn do Território 
Fed~ral Jo Amap;i, repre~ entado neste atL pelo Excelen
ttsslmo .Senhor Secret<irifl de Obras Publicas. Jl:ngenheiro 
Mangel Antonio Dias, daqui em di.:mtt> denominado simples
mente Governo e a Prefeitura ~.Iunicipa l do Amap<i , repre
sentadfl pelo Exrelentí~simo Senhor Prefeito, José Julio dE
Mirancla Coelho, denorrlnarla simple~nwntc Prefeitura n
solvem de comum acordo firmar o preq,>nte C-onvéni'l. 
constante cláusulas e condições ab3ixo: 

Fundamento L~gal 

Cláu.sula Prim!>ira - O preoente Con"énlo foi Pia-
horado com embasamento no CJilE' rH~rue o t\rtigo 12 do 
DE>crP!o·Lei nY 2!,0. de 25 dt' f, vt-rPirn Ü •' 1!167 e o item 
XVII d• Arti~o 18, do De ereto· Lei n'~ 4' I, de !l de janf'it·o 
c:le I 959, e tend>fl em vista o Cl UP consto do Det:r e to tN' 
n Y 03-i de ~O de outubro de 197:'1. 

DO Objetivo 

Cl~usula Segunda - o Ob.Jttil•o do r .. resente Convê
nio é <1 delegação de atribuiçüt•s e recurso~ a exPcu~·ão dos 
serviçof: dP reforml'l do prédio que sern~ de residência do 
Prtlfeito Munh:lpal dt /l.mapá. 

Responsnbilld&de do Gove.nno 

Cláusula Terceira - O Governo se compromete fazpo· 
o repdsSe á Prefeitura, os recurso~ nece~sários na ordem 
de C r$ 51.073,00 !cincoenta e hum mil e sPtt>nta e três cnJ
zeiros ), de acordo rom o orqarnento gtobnl. elaborarlo pela 
Secl'et:nia de Obras Públicas - SOP. J>ara execução dfls 
obras Glo prédio referenciado n<l C lausula anterior. 

Paragra[o único - Fiscalizar o andamento da obr:1 
até o seu final, através da Secreta ria de Obras Publicas 
SOP, e determinar inspeção lt·cnica independente da fis~·a

lizaçãto permanente. 

obra; 

Responsabilidade da Prt>feitura 

Cláusula Quarta -· Caberá exclusivamente à Prefeitura: 

a) coordenação, orientaçiio e supel\'isão t écnica da 

b) a contratação de mão-de-obra para a execução da 
obra hem como os encargos trabalhistas e sociais; 

c) obedecer ri~otosam.,nte as especificações e orça
mento fornecidos pela Secretaria de Obras Públicas - SOP. 
não se admitindo eom hipótese r.lguma. qualquer alteração 
sem prévi a autori'Zac,ão daqLiel'i Secretaria; 

dl presta1· contas ao Gv\'erno atran"s da Secretana 
de Administ ração e Finanças dos recunos recebidos no 
prazo rnÍlximo de sessenta {60l di;,a. após a con~lusão da 
obra. 

Dota9ão 

Cláusula Quinta - A de~pe~a decorrPnle da assina
tura a este Convênio. no \'alar de CrS 5 1.073,1"10 (cincoenta e 
hum mil e setenta e três cruzeiro~:. correrá por conta dos 
recursos do Fundo de PaJ•ticlpação dos Estados. Distrito 
Federal e Territórios - ProRrama AP- tJ 70902!i.10l - e le
mento d e despesa 4.i.I.O, Empenho n.0 2.677/75, que será 
tran~ferido à Prefeitura 3pós a publicaçã0 deste no Diaorio 
Oficia I do Território. 

Vigência 

Cláusula Sexta - O presente Convênio passará a \er 
va!id<Jde após !I publicação no Diário Oficial do Tenil6rio 
Ff'det~ l do Amapá, pelo prazo de sessenta {60) dias. 

Da Rescisão 

Cláusula Sétima - O não cumprimen~o de qualquer 
uma das obrigações definida neste Convên io. lmpli~ará em 
s ua rescisão I'JOr qualquer umas das partes convenentr' ,. 

Foro 

Cláusula Oitava - l"iea e leito o Faro de cidade Je 

J..hcapil. Capital do Teroltorio FedE'ral do Amapé. com ex
clusão de quvlquer outro. por mais privilegiado que seja, 
pan dirimk quii'quer dtn id:.s promanadas do presente 
Convênio . 

E. par fin~ '7' do que ficou estabelecido, lavrou-se o 
pre!>ente Convênio, que lido e achado conforme, foi assina
du pPif.' ('' rt ~ C'•·ll' ,, , nte• e pelas testemunhas abaixo 
assinad.Js, finnardo o < n n·J·: e [9) vias de igual teor e for
ma paril o mes1uo efei.o global. 

Macaptl 03 de nE>vembro da 1975. 

Eng• Manoel Antonio Dias 
SecPrl'tário de Obras Públicas 

.Jo~éo .Julio de Miranda Coêlho 
Prefeito 1\Tunicipa l de Amapéi 

----·~,--=-~-·----IVM,_ _________ ,_ 
Câmara de Vereadores 

Edital de Notificação 

O Excf-lenthsimo Senhor Pr ... sidente da Câma
ra Mumr ipal de Macap<l, de acordo com o Art. 35 
do reg'mento interno do Poder Legi~lath'o e no 
uso de suas atribuiçÕfS l tgais, notifica cs senhores 
vereadores, r::;ue t omaram parte na primeira legis· 
!atura nos anos de i97U, 1971 e 1972, e que dese
jare m pleit~>ar parte do pagamento de seus subsi
dias cr.ncernentes a parte variavf'] da mencion~<da 
primeira legislatu ra. que se habilitem, através de 
requerimento escrito, devendo este ser ~;nvia.do a 
Presidênda des ta Casa. que tomará as seguintes 
providênci::Js. 

O prazo. a fim de que os edis AmatJaenses pos-
s•Jm plei1ear o referido pagamento é de dez {10) 
lias a partir da data de publicaç-ão dest:e edital. 
Quem não fizer está passivel do perecimento de 
seus diteite>s, em face da disponibilidade financeira 
existente. Somente podendo reivindicar par te du 
paªamento de seus subsidias no exercício finan
ceiro de 1976. 

Jarbas Ferreira Gato 
PresJdente 

Poder Judiciário 

Ju~tiça dos Territórios 

T~rritório Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital d<~ Citação, f!Om pr<~w de 15 dias, na forma abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porário c1 Jurisdição Ple11a da Comarca de Maca
pá, Capital do Território Federa• do Amapá, na 
forma da lei etc ... 

Fnz saber a tod os os que o presente Edita l com pra
zo de 15 dias virem. ou dPle tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus transmites um processo em que é 
acusado José Eduardo Barros da S ilva, como incurso no 
art0 • 3~9 do Código PenaL 

E, como tenha o Oficial de J ustiça deste Juízo cer
tificado niio o haver encontrado nesta Comarca não sendo 
possÍ\·el citá-lo pessoalmer·te, citá-c; pelo pr~sente a com
pare"et· neste Juizo. no edifício do Forum des ta Comarca, 
:;Ho à Avenida Amazonas, n°. 26, esquina com a Rua Cel. 
eoriol:,no Ju\:á. nesta c idade, no dia 31.12.75, ás 011.00 horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser neti
ficado dos ulte riores termos do processo. a que deverà 
..:omparecer. sob pena de reve lia. Para conhecimento de 
todos é passado o pres ente Edital. cuja 2.a via ficará afi
xada no lu gar de costume. Dado e passado nesta cldad.e, 
aos trinta e um dias do mf>~ rlP outubro do ano de mil 
novecentos e setenta e cinec• Fl Nino .Je!'us Aranha Nu
nes, Escrivão em exercício, ~~ ,c,., \ 1 

Rubens B3pli't , d·> ' l' i\ ~1 1" 
Juiz Te;npon\r!o c/ luri~c: ' ·i• f'!r>na 



3a, e 4a .-fei re s, 18 e 19 àe noveR1bro àe 1975 

Junta de Conciliação e Julgamento 
d e Macapá 

Edita l d e Notifica ção pelo prazo de 10 dias 

Pelo presente Edi tal fic am no\lficados J usce lino Bar
b osa da Costa e Francisco Silv a à e Araújo, atualm en te e m 
lu gar incerto e não sabido, rec lamant e n os autos dos pr o
c usos n 2s J CJ-Macapá- 839 e 840j7 5 respectivamen te , em 
q ue ESTACON - Es taca& Saneam ent o e Constr uções, re
clamada, de q ue tem a ap resenta r na Secr etaria da J unt a 
de Çoacillação e J ulgamento d e Macapá, à Av. Duq ue d e 
Caxias , e ntr e aa R uas Odilardo Siilva e Eliezer L evy, suas 
carteiras profi ss ionais , a fim de serem an ot adas . 

S ecretaria da J unta d e Conci lia ção e Julga m ento Gie 
Macapá (.AP), 14 d e novembro de lll75. 

l!:uton Ram os 
Diretor de Secx:e ta r la 

J un ta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

Documentos deferidos em 02 de ou tubro d e 197 5 I 
Firmas Indi vid uais 

531/ 75 - R . Pe1ae• 0789 
Sede: Rua L• opoldo Maehado, 25110 - Tr em 
MaQapá-Ap. 
Capital : Cr$ 39.000,00 
Objet ivo: Compra e venda d e Produtos Ali 
mentlclos : Cerea is , Lat ar ias, Cigarros, Bebi
das Nac i0nai s. 

1536/ 75 - Raimu nda N . S erra 0790 
Sede: Rua Cândido Mendes, 1145 - Com er-
cial - Macapá-Ap. 
Capital : Cr$ I 0.000,00. 
Objetivo: Comércio var ejista de d iseos. 

137/ 75 - R. Machado 0791 
Sede: Rua Odllardo Silva , 2412 - Tram 
Macapá- Ap. 
Ca pital: e!r$ 20.000,00. 
O bjetivo: Comércio varej ista de v endas d e 
gênero1 alimentlcfos em geral. 

CONTRATOS SOCIAIS 

530/ 711 PE:LRISA - R epre se nt açõe1 e Com. Lt da . 0654 
S ede : Rua Când. Mandes, 1005- Mecapá-Ap. 
Capital : Cr$ 30.000,00 em 30 qu otas; P edro 
Edvaldo Lima Ribeiro, Cr$ 17.000,00 e Sant ' 
Clatr Saiu .Araújo, Cr$ 13.000,00. 
Objetivo: Comércio varej ista de livr os, papel, 
impressos e artlgfu de e scritório. 

5!4/ 711 - SEl'tVI CO M-S er viços e Comérefo Ltd a 06~5 
Sede: Av. Henrique Galúcio, 660-T rem-Ma-
capá AP. 
Capital: Cr$-4o.ooo,oo em 4o. ooo q u ot as ; 
Evandro Menliles Braga, Cr$-2o.Goo,oo e Atl
tenoc Alves Braga, Cr $-2o.ooo,o o. 
Objetivo: O ob jetivo da sociedade ser á a e x
ploração d o ramo de prestação de serviço 
em limpen e conservação de m óve is e 
Im óveis, vigflân cfa e o corr:ére io d e estfvas 
e miudezas, por atac ado e a varejo. 

1135/75 - IMACOM Inatalaçõe s, Manutenções e Co-
m~rci o Ltda . 0656 
Sede: Av. Raimundo Alva res da Cost a, 
loo 7-Macapâ AP. 
Ca pital: Cr$-6.ooo,oo em 5ooo q uotas ; Ricar
do Cardoso Smfth Fllho, Cr$· 2.5oo,oo e R uy 
G u!l.rany Neves , Cr$-2.5oo,oo. 
Objetivo: Instalações e m an uten ções d e 
equipamentos eletrônicoi, com compra e 
venda de mat erial para o r amo. 

Proceuos Julgados t Colocados e Exigên cia pelo 
Plenãrio na Pauta do dia 2 de out ub ro 1975. 

527/ 75 

121/ 711 

!'.32/ 71 

Mineração Hai Ltda 

Mineração Itai Uda 

Automu - Autemóyeis d e 
Ulla 

Alt eraçã o 

Procuraç!o 

Muapá 
Altera ri o 

DIÁRIO OFICIAL 4a . pág. 

J unta Comeroial do Terri tório Federa l do 
Amapá -- J UCAP 

Documf'ntos deferidos em 16 de outub ro de 1975 

Fi rmas Individuais 

546/75 - W. Ç. dos Sa ntas 
Sede: Rio Tapa jós , 5 - Central- Macapá-Ap 
('apfta l: Cr$ lo.ooo,oo 
O bjetivo: P repa ração de CCJnservas d e Ca rne 
e Produtos de S alsicharia , n ão pr ocessaai a 
em matadouros e f rigorlficos. 

553/ 711 - T. J . M . Q ueiroz 
S ede: Av. Amazen as , 1.507 - Port o de Sa n
t ana - Maca pá -Ap. 
Capital: Cr $ 5.ooo,o o 
Objetivo: Ba res, Botequins e Ca~és, c onfei
tarias, le iterias e sorvete r ias . 

Alteração Contratual 

0795 

0796 

557/75 -· Neves & Leite (C. S . nº Of>34) 0650 
Sed e: Av. 12 d e Maio, 30!\5 .. Trem- Maca pá-Ap 
.Auu nto: Ret ira- se da socied ade , R aim u ndo 
Coelh o Leite e é ad mitido, Helena Raquel 
Ribeiro Leite. 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

F und ado em 31 de m arto 1975 

E S T ATU T O 
(Continuação do n úmero anter ior ) 

C apit ulo VII 

Da Receita e d a Despesa 

Art 78 - Constituirã o R eceit a de Colorado: 

1 - As cont r ibu ições soc-iais , jóias, an uidad es, pecú
lios e mensa lidades . 

Il - O prod u to de a luguéis d as dependências e 
insta la oões socia is e d esportiva~ . 

III - A renàa de seções d esportiva s. 

IV - O produto da v eAàa d e materia l d e q ua lquer 
n a tu reza . 

V - A renda d os serv iç~s internos e d e anú ncios, 
pub licados n o Bole tim Of icial e na Re vist a do Col orade 

VI - Os d oRatlvos d e CJualquer natureza. 

Art. 79 - <ionstitui r ão Despesa do Colorado: 

I - O pagam ent o de pessoal de serv iço nos d iversos 
d epartamento 11 do c lube. com a !inalictade de auxiliar os 
diretores que não serão r em u nera dos . 

II - A co mpra de materilll esportiv o. 

III A confecqã o do material d e expediente e compt"a 
d e mater ia l de consum(il em ifer al. 

IV - Os gastos com ser v iços intern os e eve ntuais 
d e qualque t· nat ur eza. 

Capítu!o VIII 

Dos R egim entos, Regulamento-s, h lltruções e A vlsos 
Art. BO - As di spos ições d GJ p resente Estat uto , se

r ão completa íllaa pe los Regimentos Internos, R egulam entos 
e IRstru..;ões ex pedida• pelo Censelho de Dir etor e pelo 
P res idente do colorado e que deverão ser publicades no 
.!5 o1etfm Offaial. 

Ar t . 81 -- As m Pd!Elail h a nsi,órlas que se Impuse
rem a critér io d o Cor . !·lho di n io1 ou do President e cio 
Colorado , na conf&rn f r' 'Ide nu respectivas aiPib u ições, de
verio ser divulgadas por m e io de pqbJicação n• Boletim 
Oflclal e a fix ad o n o quadro de &YÜIOI , t ornando-se desde 
1010 obritatérle pa ra todos os efeitos. 

(Contloua n~ pr6xlmt cúmero) 


	

