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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
( Pl n~ Olll7 de 18 de nl)vemhro de 1 Çt75 

O Governador dv Ter!'ltório FE'ct(•ral do AmêpÚ . usan
:lo ctas 'ltri'>ui··rH'5 que lhe são c"nf1'rldas em Lei, 

R~SOLVE: 

forma do que dispõe o Art. 2." <lo seu Estatuto 
Social 0 regido pelas disoosições do presente .Regu
lamento·. 

~ Único - O Plano de Benefícios Conjugados 
não tem persona lidade Jurídica própria e se constitui 
em um orgi'ío intPgrante do Complexo P revidenciá
rio MSM - Montepio do" SPrvidores Municipais do 
Brasi I, reprcsentandn ati\·a e passivam en te, judicial 
c extJ Jjudicialmente pe lo Conselho Diretor, na pes-

.·\rl. l.0
- Des ignar 199 Advogados Jose de i\ rimathéA 

Verne t Cavnlcanti. L ons>tltn r J ur d-lcn do l:o\·erno neste 
Território símbolo 2-C ~ A ntonio Cahr;ll de Ca,tro, Pro
fessr.r cio Ensino MédiG da ','abE' la dt> Pt>sso:'ll E-:pecialista 
TemrwT'iric. P"Xerce•t1o atual! 1ente a fnn.din clt> Assessor 
JuridiL'0 parn \'iajarem da sede d~ oua~ ?.tribui<;õe, - Mn
cnpá -- ate'· a cid·'lrie de São Pau!P. no t1~to dP ;;ssuntos d o 
interesse da Arlmtnis t r:1<:ào amapsen•e no pr R70 de quín
>:e (151 dias. 

1 soa de seu Diretor-Presidente. 

Art. 2.0 - Re\·ogsdas as disposic;ões em contrilrio. 

Palácir, do ~~: ten trifio. ~ 111 Macapí:, ld dl' no\'<"mbro de 
1975, IJT" d::. 1-l.Pptoblica e :l :l.' da c:riaç.§r, do T"rritórlo Fe- 1 

deral ,j, t'.n~r,l.•:Í . 

Luiz Ribeiro de Almf'ida 
Go\'<'rnador Substituto 

O 1\TontL·pio dos Sen·idon·s Municipais do Bra<;i l, 
soc·ieuJrle c~\'i l de fins bL•r~t2ficc,ntes. com ato cons
titutiv<• argui\·ario no Cartrq·i0 do Registro Especiai 
de Títulos e Documentos d0sta Capital. sob o n°. 
G.97G, \s fls. 10f.J v.º do Li\'J'o <•A>> n.0 10. com sede 
nest a Capital, na Rua dos Andradas, 1755. cjs. 31, 
:n, ;)3, 72 c 7:3, inscrita no CGC (lVIF) sob o n.O 
f: 7.lG:3.:2:H;0001, matric..ul:1da no Instituto Naciona l 
de Previdcncia Social fJ NPS) sob o nY 1 9.150-:l·!.249/23 
c na Superintendência de> Seguros Priva dos (SUSEP) 
Sllb o nº 01-:1:.44:3, titular do Ato Declaratório de 
Im~en(,:ao Tribu tária n°. 14 11/74. expedido peld Su
peri ntE·nciôncm da Receita Federal de Porto Alegre. 
RS. representada pelo Presirient0 elo Con::.elho Dire
tor, D1. Ernando Antoniolli t' pelo Diretor-Financei
ro, Dr. Elo~· Anlonio Fenker nos termos do Art. 17 
ào Estatuto Social, daqui por diante denominada 
simp!e:;mente Montepio. e. dt' outro lado a PrefPi
tura Mun icipal de Macapá. com sede n o município 
de Ma ·apá, Estado de Territc)rio Ft'dera l do Amapá, 
p<'ssoa Jurídica rie d ireito oúblico interno, represen
tada nçste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Cleiton 
FigW.'trcdo de Azevedo, daqui por diante denomina
da de Prefeitura. reso lvem ceiPhra r um Convenio, 
sob ao;; condições que seguem: 

Primeira: O Montepio é instituidor, lançador c 
ndministrador do «Plano de Be11cficios ConJuga
dos>, estruturado nas condições do Regulamento 
Geral. em poder da Superint0ndéncia de Seguros 
Privado<> (SUSEP) qu0. para os devidos fins, são 
abaixo descritas: 

«Art. 1 Y - O Plano de Benefícios Conjugarlos 
(PBC) instituído, lançado e administrado sob a r .:;
ponsabilidade do Complexo Previdenciário MSM 
Montepio dos Se>rvidores Municipais do Brasil. r.a 

<<Art. 2º - Poderão associar-se ao MSM e ao 
Plano de Benefícios Conjugados os prefeitos muni
cipais. vereadores, ser\'idores do executivo, do le
gislativo, autarquias e sociedades de economia m ista 
municipais, em efetivo exercício ou nã0. bem com o 
outras pesso<tS cujas referências de ordem social as 
r<'comendem para integrarem o Quadro Social do 
MSM>>. 

<<Art. 3º - O Plano de Benefício Conjugados 
concederá a quem nele se inscrever: 

1 - Renda (Aposentadoria) Mensal Vitalí cia 
Rcaju~t{l\' él: valor pagável após um p t> ríodo de con
tribuição de b (seis), ou 10 (dez) ou 15 (quinze) 
anos ininterruptos. de acordo com o Plano escolhido 
e qwmto o associado viver; 

2 - Pensão Mensal Reajustável - valor pa
gável durante 30 (trinta) anos, deduzido o tempo 
de percepção da renda pelo associado em vida ao 
(s) beneficiário (s) instituído (s) pelo associado, a 
partir da dnta de seu falecimento em substituição 
:i Rc:nria (Aposentadoria) Mensal Vitalícia que o 
associado p('rcc beria se vi v o estivesse. 

~ Único - O bcneftcio de que trata este 
artigo não abrange os benefic1ários dos associados 
inscritvs no Plano Ill - Categorias «B>) e «C» 
(() anos). 

3 - Pecúlio Resgate 

a) em vida: benefício a que tem direito o 
associa':lo que C]Uiser sair do P lano, a partir do 2º 
ano e antes de completado o 6º, ou o 10º ou o L5º 
ano, segundo o prazo do Plano subst:rito: 

b) por morte: benefício a que tem d;reito o (s) 
benc>fici3rio (s). por morte do seguradc ocorrida 
depois do 2.0 ano e antes do 6.0, ou do 10º ou do 
t5º ano 

4 - Pecúlio Especia l: pagável diretamente ao 
cJSsocíaclo CjUC ao fim do 6º ou do 10.0 ou do 15º 
ano optar por um recebimento único ao invés da 
percepção da Renda (Apos0ntadoria) Mensal Vita
lícia Reajustável; 

5 - Pecúlio por Morte ·\cid.•ntal: 
corrc::;ponri:·,,t<, nn dv -;r:;,u " estir ul<<'l ., com a 

valor 
So

( s) cicd~1dv Se~urGrlora p~1gi:n•l :.t'J (s b<:':lc [iciário 
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As Rt'pa rtiçõcs Ptíblica fi 1 

Tenitoriai~; devf...;·,, remeter o 
expediente' drstir ado à publi- 1 
ca9ão neste• IHAR!O OF'ICIAL 
diariamrniC' até as !H:OO hora ~-~ 

As rC'c lamaçõcs pertinNl
tcs à maté ri a. rPtribuida uos i 
casos de erros ou omissõr s. 
deverão s N formuladas por 
escrita, a 8eção de Redaç'i o, 
das 9 às 12:00 horas. c ela s I 
l :i:OO às 17:00 horas, no ml\ xi
mo até 72 horas após a snida 1 
elos órgãos ofic i ai~. 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFTCIAL 

~~ 
DlRE'IOR 

Carlos de Andrade Pont es 
~~ 

DIÁRIO O"'ICIAL 
lmprc s~o nas O ficinas da Ir;,nrcnsn Ofidal 

MACAPA- r. F. AMAPA 
~~ 

ASSINATURAS 
Anua l 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50.00 
(( 25.00 
<( 12,50 
(( 1,00 

2a. pág. 

I As Repartições l' t \)lica <: 
I <"mgir-s · ·<ln às assi1·~ furas 

lllais rPni)Yadas at(• 28 de 

I 
fevc>rl'iro op eada ano P ús 
inil:iad·1s, r m qualqut•r (•poca 

I 
pt>los órgãos compl'f<'ntes. 

A tim de pc~:übilitar a 
1 1 t•metl~a. de ,·aJorC's acompa-
nhados dt• Pscla n·cimentos 
quanto a sua aplicação, soli
l'ita.mos usPm os intuessados 
prt> frrenoia lmente <"!leque ou 

l
o \'fi lc postal. 

Os suplementos its ed i
çõeR <.los órgão~ oficiais só 
.-.;e fornl'ccrão aos assinamt•s 
qnC' as solicitarl'm 1111 ato <ht 

1 ac::~ i natu ra. 

Os origmais cjp,·crão ~er I 
datilografado<: e autenticados. 
rcssalvarlas, por quem de di
rC'ito rasuras c cmeudaF:. 

ExcetuadaH as para o <'X
tPrior. que R!' rão sem p I' e 
anuais as asHi na turas pod er
sc-ão tomar. em qualquN 
Í'poca. por !-<e is nw~eS OU um 
ano. 

RRASILIA - Este Dif11eo~1 é encon trado para leilu- j O funcioná ri o ptíbJico le-
ra no Salão Nacional e Internacional ela Imprcnsn ela <l<.'ral. ter·á um dpscmno de 

10° 0. Parn fazpr jús a e1;te 
COOPEH PRESS. no Brasília Imprrial _I_ro_t_e_l _· ___ , dc·sconto, den'rá proYar esta 

Para facilitar aoR aF:~inan- J A:im dl' l'\'itar solu<;ão condição fiO ato da as~inatura. 
t<·s a \'erifica~~ão do prazo di.' dt' continuidadt' no 1 ecl'bi- O CU};! O de cada p;..,pmplar 
validade d<• suaR assinaturaq, I mrnto dos jornaiR, clf'V(•m atn1~ado dos órgãos oticiais 
na parte ~upNior do end('J'l'- os assinante•:> providencia r a srrá. na ' cnrla avulso <lCres
ço vão imprt'RS01< os nümer0 >'respectiva rr novaç·Ho com c i fia ele Cr$ 1,00 %' do roeRmo 
do talão d(' regi~t,o o rnll s r antec!' rl rncia mínima de trinta ano, P de Cr$ 2,(i0 por ano 

As assinai u ras vencidas 
poderão ser suspensas sem 
a viso prPvio. o ano em qul' findará. (:-10) dia.;;. decorrido. 

se o segurado vir a falecer dPpois do 90º dia do 
depósito bancário da prim eira m ensa lidade: 

6 - Indenização por Invalidez P ermanente: 
va lor correspondente ao do seguro estipulado com 
a Sociedade Seguradora, pagável a o próprio segurado 
se depois do 90º dia do depósito bancário da pri
meira mensalidade vir a ser considerado vitima de 
inva lidez permanente e m virtude dP acidente; 

7 - Seguro Garantia de Educação: a uxílio 
anual pago peJa Sociedade Seguradora a UM bene
ficiário instituído pelo pai, mãe ou tutor em cada 
subscrição de um Plano (categorias «A » e «B») e 
destinado a suplementar o custo da il)strução do 
pré-maternal ao ú ltimo ano do 2º cic lo; 

8 - Pecúlio por Morte Natura l: valor corres
pondente ao do seguro estipulado com a Sociedade 
Seguradora, pagável ao (s) beneficiário (s) por m orte 
natura l do associado inscrito na Categoria «C» -
(6 anos) e que vir a fa lecer depois de 90º dia do 
pagamento da primeira m ensa lidade na rede ban
cária arrecadadora; 

«Art. 4º - Os limites para a subscrição dos 
planos são os seguintes: 

a) 40 a 75 anos para 

VIII Catego ria 

dentemente de aviso, interpelação judiciul ou ex
tl'ajudicial e stm qu e lhe cai ba, ou a seus benefi.
ciários, direito à devol ução de contribuições pagas 
ou reivi ndicações de qualquer natureza , o associado 
qu e: 

a) não cumprir as obrigações des te Regula
m enbo; 

b) atrasar-se por mais de 3 (três) mensalidades 
consecutivos ou alternadas; 

c) prestar, de má fé, declarações omissas ou 
falsas ; 

d) atentar contra o patrim ôn io do 1\ISM.» 

«A rt. 7º- Aos b e ne fí cios assegurado:; no~ itrns 
1 e 2 do Art. 3º s~rão descontados os valores cor
respo ndentes As mensalidades.>> 

«Art. SQ - A concessão do Pecúlio por Morte 
Acid~ntal, Indemznçoo por Invalidez Permanente, 
Seguro Garantia de Educação e Pecúlio por l\1orte 
Natural fica isenta de carência se o associado an
tecipa r na rede bancária autorizada 3 (tr eR) men
salidades de uma ú nica vez.>> 

" Art. 9º - O subscritor associa-se ao Comple
xo f'revidenciá1 io l\ol SI\1 - Montepio dos Servido
res Murricii)ais do Brasil , mediante a apro\·ação da 
proposta pelo Conse lho Diretor.>> - Classes V, VI, VII e 

«B » - (6 anos) 

- Classes V, VI, YU c 
'«C >> - (6 anos) 

b) 14 a 58 anos para 

VIII 
§ Primeiro - Os direitos do associado, qual

Categoria , quer q ue seja a época da a provação da proposta de 

1 que t rata este artigo, retroagirão à data do paga
mento da primPir~ mensalidade ft>ito na rede ban

( 15 

(lO 

- Classe I, li, III e I V 
ano:~) 

- Classe 
anos) >> 

I. II , III e IV 

Catego ria «A>> 

Categoria «A >> 

§ Único - Os associados mer1ores de 18 anos 
só poderão subscr ever planos se representados e os 
m aiores de 18 e m e nores de 21 a nos só se assis
tidos por seu s represent antes lega!s. 

«Ar t. 5.0 - O atraso d e pagamento de mais 
de t rês mensalidades exclui o associado do P la no 
sem q ue ao exolu)do assista direito a ressa rcimento 
de qualq ue r espécie >>. 

«Ar t . 6.0 - Ser á demiti do do MSM, ind ep~n-

cária autorizada. 
§ Segundo - As m ensalidades pagas serão 

«in<!ontinenti >' devolvidas se a proposta não for 
aprovada. 

«Art. 10º - O Certificado MSM expedido pe
lo Complexo Previdenciário MSM - Montef)io oos 
Servidores Municipais do Brasil - é o comprova n 
te do associado que o reclamará por escrito se 
n ão o receber nos 60 (se~·senta) dia s subsequentes 

· ao de subscrição da proposta ou nos 30 (trinta) dias 
po!.t eriores ao pat aJ 1ento da primeira mensalidade ,» 

«Art. 11º - Os ca9os omisso• ser8o res olvidos 
p elo Conselho Diretor do Comple xo Previd~tnciã
r io M.SM - Montepio dos Servidor.s Municipais 
elo Brasil.» 
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«Art 12.0 - Os Planos denominados de Exe
cutivo I e Executivo li são meras vari11ções do 
PJ.am> de Beneficios Conjugados destinados a aten
der aos associados que preferirem maior cobertu
ra securitária.» 

«Art 13.0 - Ro:>pettadas as condições ger:ais 
do presente Regulamento e os valnn s das mensa
lidad es e benefícios respectivos, aos planos deno
minados de Ex .. cutivos I e Execu\ivo Il aplicam-se 
as disposições ine>rentes aos plan ,s da Cate
goria «A».» 

«Az;t. 14.0 -- Este Regulamento é parte inte
grante do Estatuto Social do Montepio dos Ser
vidores Municipais do Brasil.» 

Segunda: Participa do Plano de Beneficios 
Conjugados a Fede1al de Seguros S; A. sociedade 
ri, economia mista. jurisdicionada ao Ministéiio do 
Trabalho, Indústria e Comércio, com controle 
acionário do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado (IP ASE) tendo como 
prínoipais acioni!,ta!l o Instituto Nacwnal d~ Pre
vidência Social (lNPS). CRixa Econômica Federal 
(CEF), Instituto do Açucar e do Alcool. Cia. Vale 
do Rio Doce, C' ia. Brasileira de Armazenamer1to 
(CIBRAZEM), Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) e Serviço de Assistência • 
Social dos Ecomiários (SASSE). 

§ Primeiro: A re sponsabilidade da Federal ele 1 

Seguro;; SjA. nos t ermos do corJv'ênio e da Apólice 
com ela estipulada, é a de cobertura sinistra! 
(Seguro de Acidentes Pessoais - Morte e Invalidez 
PermanentE- - Seguro Coletivo Morte Natural e 
Seguro Garantia Educação), tudo conforme tabela 
discriminativa infra. 

C-\TEGORIA •<A•> -- Idade 14 a 58 anos 

Seguro Coletivo de Acidentt>s Pe~soais 

Classe Morte Acidental In v. Perm. p/ Acidente 

I C r$ ê.ooo,oo Cr$ 6.000,00 
li Cr$ 12.ooo,oo Cr$ 12.000,00 
IIl Cr$ 25.ooo,oo Cr$ 25.000,00 

DIARIO OFICIAL 3a. pág. 

Curso 
Maternal 

Seguro de Garantia de Educação 
Valor Segurado 

2 M.S.l.\'I. ( ) anuais 
I' e 2 ~ Pré-Primários 2 M.S.M. anuais 
I ~ 2°, 311 e 4u anns do IQ Grau 
59, SQ, 7º e s• ano:< do 1° Grau 
1°, 2P E' í!º anos do z~ Grau 

2,5 M.S.M. anuais 
3 M.S.M. anuais 
3,~ M.S.M. anulas 

( ) M.S.l\I: Maior Salát .o Mínimo vigentes na •ubscrl\àO da 
proposta 

Categoria «C» - Idade -!0 a 70 anos 

Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais 
Classe Mo1 te Acidental Invalidez Permanente 

V Cr$ 5.ooo,oo Cn$ 5.ooo,oo 
Vl Cr$ 1o.ooo,oo Cr$ lo.ooo,oo 
VII Cr$ 2o ooo,oo Cr$ 2o.ooo,oo 
VIII CPS ·lo ooo,oo Cr$ 4o.ooo,oG 

Ser;uro C0letn·o por :VTorte Natural 

Classe 
v 
VI 
VII 
VTII 

CnS 2.5oo.oo 
Cr$ 5.ooo,oo 
Cr$ 1 o.ooo.oo 
Cr$ 2o.ooo,oo 

Plano Ext>cutivo 
Seguro C( letivo de Acidentes Pessoais 

Morte Acidental Inv Pcrman. Acid. Jõade 
Executivo I Cr$ 3oo.ooo.oo Cr$ 15o.ooo,oo 21 a 45 anos 
Executi\'O II Cr$ 3oo.ooo,oo Cr$ l5c.ooo.oo 46 a !15 anos 

Seguro Coletivo por Morte Natural 
Idade 

Executivo I 
Executivo II 

Cr$ l5o.ooo.oo 
CrS 15o.ooo,oo 

55 a 45 anos 
46 a 45 anos 

~ Segundo: A responsa bihdade do Montepio é 
a concessão dos benefícios d! Renda Me nsal Vita
lí<!i·l Reajustável. transformável, por morte, quan
do for o caso. em Pensão Vitalícia Reajustável, 
bem como o Pecúlio Resgate e o P~cúli2 Final 
(opci0nal à Renda Mensal Vitahcia Reajustável), 
pagável de uma única vez. Também o Pecúlio Res
gate é pagável ao associado que desejar retirar-se 
do Plar.o, depois de vencido o período de carência, 
ou que venha a falecer antes de haver completado 
os I'lra zos de pa!Jamenio, e é representado pela 
devolução dos prêmios puros acrescidos de capita-

IV Cr$ 5o.ooo,oo Cr$ 5o.ooo,oo . lização, tudo confo rme a tabf'la discviminativa infra : 

CATEGORIA A•> - 10 e 15 anos - idade H a fi8 anos 

M E N S A L I D A D E S 

Classe 
1.0 e 3.0 e 5.0 e 7.0 e J.o e 

2.0 ano 4.0 a~o o.U ano 8.0 ano 10.0 ano 

- --- ----
30,00 40.00 50,00 60,00 70 ,00 

li 60,00 80,00 100,00 120.00 140,00 

III 120,00 16(' 00 :.wo.oo :! i() .I li) 280,00 

IV ~•o,oo 320,00 40(1,00 4):[), (J ( I 560,00 
·--.......&..a-
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BENEFICIOS RE SP E CT I VOS 

Aposentadoria Mensal Vitalícia ejou F'ecúlio 
(uma ~ó vez) em 10 ou 15 anos 

Seguro: Vigora a Partir do Recebimento 
da 3.o Mensalidade 

Idade-Limite 
58 anos 

----- - -
Em 10 anos 

Reajustável 
5o2,2o 

J.oo4,4o 

2.oo8,8o 

-- ---
4.ol7,6o 

Classe 

v 
VI 

VII 

VIII 

Aposentadoria ou Pecúlio Final 
Em 10 anos Em 15 anos Em 15 anos 

58 anos 

Morte lnYalidez 
Acidental 1 Permanente 

68 anos 

Seguro 
Educação -- ---

-1 
-

Reaju stável 

I l o.ooo,oo 1.713,67 50.000,00 6.ooo,oo 6.000,00 
- -----

2o.ooo,oo 3.427,34 l oo.ooo,oo 12.ooo.oo 12.000,00 Do Maternal 
ao Ultimo ano -- - do 2º Ciclo. 

4o.ooo,oo 6.854,68 2oo.ooo,oo 25.000,00 25.000,00 

80.000,00 
I 13.709,36 400.000,00 50.000,00 I 50.000,00 

CATEGORIA «C» - 6 anos Idade 40 a 75 anos 

M E N s A L I D A D E s 

1.0 ano 2.0 ano 3.0 ano 4.0 ano 5.0 ano 6.0 ano 

125,oo 137 ,5o 15o,oo 162.50 175,oo 187,5o 

25o,ob 275,00 3oo,oo 325,oo 35o,oo 375,oo 

5oo,oo 55o,oo 6oo,oo 65o,oo 7oo,oo 75o,oo 

l.ooo ,oo 1.) oo,oo 1.2(90,00 1.3oo,oo 1.4oo,oo l.5oo,oo 

BE NE FICIOS .RE SPECTIVOS 

S eguro: Vigora a partir do recebimento da 3ª 
Randa mensal (aposentad oria) V'i.talícia mansalidade 

e/ ou Pecúlio (uma só vez) em 6 anos Idade-Limite 

70 Anos 70 Anos 60 Anos ----- -- -- -
Aposentadoria Pecúlio Final Morte Invalidez Morte 

em 6 Anos em 6 Anos Acidental Permanente Natural 

S.ooo,oo 5.ooo,oo 2.500,00 
Reajustável 

2o.ooo,oo 65l,o8 

1.157,oo 25.ooo ,oo lo.ooo,oo la.eoo,oo 5.000,00 

2.314 ,oo 5o.ooo,oo 20.()00 ,00 2o ooo,oo lo .ooo,oo 

----
4.628,oo loo.ooo,oo 4o.eoo ,oo 41!>.000 ,00 2o.ooo,oo 

I - 21 a 45 Anos 
PLANO EXECUTIVO - 10 ANOS - IDADES: li _ 

46 8 55 
Anos 

MENSALIDADE S 

Idade Classe 1º e 2!11 Ano 3º e 4º Ano 5º e ()Q Ano 7Q e 8º Ano 19º e 10º Ano 

21 a 45 Anos I 36o,oo 44e,oo 52o,oo 6oo,oo 68o,oo 

46 a 55 Anos II 56e,oo 6~0 ,06) 72o,oo 8oo,oo 
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BEl\EFÍCIO S RE SPE CTI VOS 

AposE-ntadoria Ou Pecúlio Ft- l\1orte Morte Inva lidez 
Id} de Classe PermsnE"nte 

em 10 Anos nal lQ An os Natural Acidental Acidental 

21 a 4:1 Ano: I -J.o17 ()o 8o.ooo,oo 1 :'in 00o,on 3110.000,00 15o,ooo,oo 

46 a 5:1 i\nos li 4.ol7,6o 80.00(1,00 l!>o.ooo,oo 3oo.ooo,oo 15o.ooo,oo 

Terceira: A Pn feitura I'Oncorda em proceder à 
nverb'lçfio. em folha pagam ... nto, r:l11s valores corres
p')n1 ~nte~ a-. m<>nsalidades s:wiaís de seus;;en'ldorPS, 
filiactos an MONTEPIO. 

~ Primeiro: A a\·erbação de que trata a pre
SE.-rrte clflusula ser~ f" i ta medi1n1te autor iza<;Õ•) do 
Sen'Jrior. em íormu1ário ptóprio, r.H fm.ma do mo
delo anexo. emitJido em 2 (rjuas) via~. destinandu
se a primeira à Prefeiturll ~ a cpgunda ao Monte-
pio. 

I 
I 
I 

I 
~ Segundo: Tão logo pro<'eda à averbarão, a I' 

Preff .. itura precederá à er issão do Certificado de 
A\·erba<;ão (destccávél) e o remf-terà ao \lontepio. 

Quarta: .1\s 2 (d~as) primeiras mensalidades 
~'io < on~irlPradoc; cc·mo JÓia e se d~trna a cober
tura do" custos d~> a~l!nriamento não senio compu
tada para a forma- ção do rn0nte. 

Quinta: A entrega du~ mtm&Jidr,des pela Pre
feitrura ao 1\'Jor,tepio sr·rrH·nt"' st:-•·éi fc>itA &tr&V<'S de 
cheque nominal cruzado. emitido a fRvor do Mon
tepio dos Servidores I\Iumcipais do Brasil. f- reme
tido diretamente à sua sede em Porto Alegre, RS, 
na Rua dos Andradas, 1755. co njunto 33. 

~ Primetro: Tão logo o cheque nominal cruzado 
<:<hegttr ;\<; mãos do \1ontepio, eEte emitirá um re
cibo-fatura, de morlelo atwxo, conhndo o nome de 
cada ;:.:: ~ociado. n.0 e data de in!'.crição. categori&, 
claEse e v&hr do Plano sub~cnto, nº e mes da 
mensalirlade a qu!' o pagamento "e referir. 

~ SPgundo. O rec:tibo-iatura de que trate o pa
r i."(r fo anterior. nos tPrml), do Estatuto Social do 
\·Iont<'pio. será a~sinado conjun tamente pelo Presi
dentE. do Conselho Diretor e pelo D~retor Financei
ro do Montepio. 

Sexta: Os ser vidoFes nàf• associados que vierem 
adPrir no Plano de Benefícios ConJugados, depois 
de devidamente formali7ada sua adesão ao Plano, 
terão seus nomes incluídos no recibo-fatura de que 
trata a cláusuia anterior. 

~ Único; A Prefe1tura comunicará ao Montepio 
o nome do serddor-associado que deseje desl'gar- se 
do Plane' de Beneficio" Conjugado!', a fim de que 
o :vlontepio proceda à exclusão, pague o Pecúlio 
Rf!sg·lte, quando for o caso. retire do recibo-fatura 
o nome do associado de!'i~tente 

Sétima: No prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data elo receb~mento dP~ primeiras mensali.dades, 
fPito atrav;.,s de e!heque nominal cruzado ao Men
tepio dos Servidorts Munic1pa1s do Bra~i1. este 
emitirá um Ce!tificado, outorgando ao associado os 
di!·eitoc; a que fará jús, nos termos do Estatuto 
Social e Regulamento do Plano de BeneEícios Con
JUgados. 

§ Único: No prazn de 60 (sessenta) dias, ct l 

tado ~ ala data da emissão do CHtificado refenJo 
nesta cláusula. o Montepio ericaminhará ao servi·' r 

associado o Certifi(·Rdo de Seguro, err:itido pela Se
quradora - Federal de Seguros S 1 A .. - devendo 
a apólice-me5'tre hca1 em pod~r do Montepie e có
pia no PsbabPlt-cJmento de crédito aut orizado , 

Oit~\'a: Conside1 anrlo o que d ispõe o Art. 44 
do Est<~tuto Sncial cio :\Iontepio, pelo qual este 
terá um Representante Especial e cada Município 

nomeado pelo Conselho Diretor. por indicação do 
Prtfenu t::m ext:rctCIO. dent1 e os Servidores Muni
cipaic; de reconhecido e~pp·ito comunitário» & Pre
feitura pelo seu titular indica o servidor municipal 

(nome C'ompieto) 

(nacionalidade) testado civil) 

(r•nrgo) t[um·ãoJ 

' .... 
(n° CPFJ 

ciomic-i liado e residente no Município 
Território Federal do Amapá, na 

(Jota<;ão) 

(cart. Iclentid.l 

de Macapá, 

§ Pdmeiro: Nos termos do Art. 45 do Estatu
to Social do Montepio «caberá ao Representante 
E'pecial repre~enta1 a parcela do Quadro Socü.l re
fidtnte na rrunicipalidade. perant.. a Soc1edade 
(Mcntepio) e coop.,rar na distribuição dos benefícios 
previd<"noiários e assistênci!üs». 

~ Segundo: -- Conforme d ispõe o Art. 46 do 
Estatuto Social do !'vlontepio, «Os Rtpresentantes 
Espe•iais ficBm is<-ntos de JOias, taxas. mensa
lidades e quaü:quu outros ônus pE'cuniários esta
belecidos para os demais sócios, exceto quanto ao 
pagamF nto das mensalidades dos Planos de Pre
vidência que subscrevem •. 

Nona: O Montepio dos Servidores Municipais 
do Brasil concederá a Associação dos Volu~tários 
do AmApá um percentual de 40° 0 (quarenta por 
cento) incidente sobre a primeira mensalidade 
devida ao Montepio co rrespondente a taxa de des
pesas rie intermfdiaçãc, cobradas nos planos, C&.
tegoria A e C, e Planos Executivo I e li, enquanto 
vigir o presente con ~nio. 

Adequação e aJustamentos do sistema descrito 
no presentl' instrumento de convênio pode-rão ser 
introduzidos no decorrer de sua vigência· desde 
que formalizados p~Zlos Repnsentantes legais da 
Assuciação e do Montepio, sem o que não lhe serão 
reconhecidas validade ou eficá~ia. 

E por se co nsideraram convencio11ado~ sobre o 
quP acirra e rPtro consemualmente estabelecem, 
RS!>inam o presente instrumento de Convênio, emi
tido em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

Maoapá, 06 de outubro de 1975. 

Cleiton Figueirt>rlo de Azevedo 
Prefeito Municipal rle Macapá 

Frn:,ndt~ ;\ •1t mil>l 1 

l\Ior.t pio dos ServidnrP ~ !\lunicip:s do Brasil 
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Companh ia rle Eletricidodr do Am,apá 
CEA 

A V ISO 

Edita l de Tomada de Pre~os nº 03/75-CEA 

A Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, 
torna público. para conhecimento de quantos pos
sam se interessar, que se acha aberta a Licitação 
de Tomada de Preços n.O 03/75-CEA, para reforma 
geral no Almoxarifadc c ampliação e reformas no 
prédio da sede. 

A LicitRção realizar-se-á às 08:00 horas do dia 
11 de dezembro de 1975. na sala do Departamento 
Técnico desta Empresa, sita à Avenida P arl rP .Tt'llio 
Maria Lombaerd n° 1900, nesta Capital. 

O Edita l e os esclarecimentos complementares 
serão fornecidos pelo Departamento Tócnico da CEA, 
no endereço acima mencionado. 

Macapá, 18 de novembro de 1975 

Doly Mendes Boueinha 
Diretor Administrativo 

Indústria Mobiliária D'ARC S/A - IMDASA 

ll:dital de Con\'ucac;ão 

Asse mbléia G~ral Extraordinária 

Convidamo! os senhores aciooi stas da Indústria 
Mobilfaria D'AR C S/A - IMDASA, o comparecerem na 
sede socia l da referida empresa. ;:;>étra uma reunião de 
Assembléia Geral Extraor dinária, a se realizar dta 25. 11.75, 
nos horários das 8:00 8:30 e 09:00 ho1 a~ da manhã, em 
I ~ . 2! t' 3~ cc.nvocação, a fim de deliberarem sobre a 
seiuinte Ordem do Dia: 

a . Al terações dos Estat utos 

1. Aumento do Capital 
2. 8 1asslficação d e Ações P t'€ferencials 
3. Sub:ocrição de Ações 

b. Eleição da Diretoria 

c. O que ocorrer. 

Macapá (AP ), 17 de novembro de 1975. 

Luiz Car•o~ Muricy 
Dir. Presidente 

Pret'eitura Municipal de Macapó 
Lei n.0 39/75-GAB-PMM, de 31 de outubro de !)175 

Dispõe sobre a abert ura de Cr édit o Suplemen
tar para fazer face a des pes<ss re lacionadas com 
subsídios de Vereadores da Câmara de Verea
d orea do Municfpio d11 Macapá. 

O Prefeito Municipal de Macapá, capital do Territó
rio F ederal do Amapá. 

Faço sa ber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promul go a 1eguinte Lei. na forma do que dis
põe o Art. 66, do Decreto-Le i n .U 411. de tl8 de janeiro d e 
1969. 

Art. I P - · Fiea o Poder Executivo Municipal, auto
r izado a abrir, no prese nte exercício, Cr é dito Supleme>:~tar, 
no valor de Ç t·$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzen
tos cruze iros), destinado ao pagamento de subsíd ios de 
Vereadores da Câ mara Municipal de Maeapá, em decmTf-n
cia da Lei Complementar n º Ui. de 02 de julho de 1975. 

Art. 2° - FJca anulada, na importância do Cr édito 
ura solicitado, no Orçamento do corrente exercício. de 
órgão que com põe a Adminiatraçào do Munialpie, conforme 
diserlmina~ão abaixo. que servirá de rec:ursos para o cré
!ii t o aberto, de acorlil~;~ <:om o que utl!lbeleca o artigo 43 -
§ 1.0 

- Item III ela Lei ~320. 

Departamer~to de Administração 
:~ . 0.0.0 Despesas Correntes 
3.l.U.O Despesa~ àe -..: usteio 
3.l.l.O Pessoal Civil 

02 - Despeia Varl<ivel Cr$ 3 t 0.000,00 

Art. 3.0 
- Üll recursos financei ros destfnê.dos ao pa

gamento das despesas referentes dU presPnte crérlito, serão 
r~•)8SS[ldos memalmeote, em -1 (quatro) parcelas iguais, a 
partir de novembro dP 1975, mediante solicitação, por es
cri t o. desse Poder Legislativo. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data d1:1 sua 
publicação, relroagindo seus efeitos a partir de 02 de julho 
de 1975 e observ:mdo, no que couber, a Resoluçã.o n.U 
004/75-CV-MM. 

Art. 5° - li:sta Lei entrará em \'lgo r na data da sua 
pub'icação, revogad!ls as disposições em contrário. 

Paléicio 3! de Mar ço, em 31 de outu bro cie 1975. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapil 

Econ.a Newton Douglas Barata dos Santos 
Diretor do Departamento de Administra<:lio 

COLOTI,'\DO ATLÉTICO CLUBE 
Ft:nd~do em 31 de março Hl75 

ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

Capitulo IX 

Das Dlsposi~·ões Gerais 

Art. 82 A m~nHt>stação do sócio pelo voto é proi-
bido usar esse direito por procuração. 

Art. 83 - O Conselho de diretor indicará quais os 
jogos que permitirá no Colorado. 

Art. - 8-t O PavilhQo do \olorado consta de: Um re
tângulo nas cor!'~ verde. branco e vermelho, em listas ho
rizontaiiR, tendo no canto supPrinr esquerdo um quadril<ot-ei·o 
de campo branco, com a sil';la C.A.C. em azul, natiê. 

Art. 85 - O Escudo consta de um triângulo, com 
tunda verde e. vermelho e branco, frisos branco e as ini
ciais C.A.C em letras azuis, Qatié. 

Art. 86 - A flâmula do Colocado consta de lista bo
' rizontais ve rde, vermelho e branco com as iniciais C.A.C. 

em azul natiê, em sentido horizoniGI. 

Art. 87 - Os uniformos dos jogadores de futebol 
constam de: 

I - Camisas nas cores V!'rde-, vermelho e branco, em 
H;;tas horizontais. com golas e punho branco. nún'PP s VPr
melho ou branco, calc.'Ões pretos ou azuis ~u brancos e meias 
listadas verde, vermelho e branco. 

II - Camisas ver melho cc m golas ~ punl,ob branco, 
números preto, cal~·ões branco~. e meiões listados, d€: Vf.<r
melho e branco. 

III - Camisas verdes. eom gola e punhos pretos 
ca l cõe~ nzuis ou branco, meiões li stados preto e branco, ou 
meiões llstados branco e ve1 de. 

IV - Camisas brancas com fri&os na gola e punho nas 
cores verde e vermelho, números preto ou azul. me10es 
verde e branco, li sta do~ e cai(.ões preto, branco ou azul. 

Art. 8B - Os un!torm es dos a tletas dos Esportes Es
pecializados serão de acordo com os modelo aJ) resentado 
plllo Din~ tor do Departamento e aprovados pelo Conselho 
de Direlor. 

§ Único - As cures o(iciais do Colorado são: verde, 
vermelho e branco e preto, e as letras do d isti nti\ o dese
nhadas na (!Or azul n~l ê. 

.-\ rt. 80 - Par <. , .>eClt~;ão de serviços administrativos 
o Colerado !)ederá ter um cerpo de funcioná rlos sob a di
reqão d o Depal'tamento a<iministrat!vo. 


	

