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ATOS DO PODER BXEVUTIVO I 

(N) n2 009 de 15 de KHirço de 1977 

- Fixa em seu valor m'ximo a gratificação prevista 
nCJ artigo 32 do Decreto·-Let n.0 411, de 08 de janeiro de 
1969, aplicada sobre o veFJcimento da função de natureza 
técnica ou especializada de servidor do ctoverno, designa
do pa ra desempenhar a ful'ltão de Chefe da Coordenadoria 
de Indústria e Comércio , da Assessoria de Planejamento e 
6leordena~âli Geral. 

O Governador do TeJ'1!ltório Federal do A .. apâ, usan
do àas atribuições que lhe siio conferidaa !)elo artigo 18, 
item II, do Dearete-Lel n.0 411, de 0!1 de janeiro de 1969. 

RlllSOLVJ:: 

Art. 1~ - l"ixaP em seu valor máximo a gratifieaoão 
pr&vistg no nUgo 32 ao Decreto-Lei n° 411, de 08 de janei
ro de 11169. aplicada sobre 11 vencimento da função de na
tureza té()nica ou espeofallzada d e ser vidor do Governo, 
designado para exercer a função de Ohefe da Coordenado
rle de Indústria e Comérc!El da A~sesserla de Planejamento 
e Coerdenaçãe Geral. 

Art. 2" - Este Decreto entrará em vigor a partir de 
J! de março de 1977. 

AJrt. a.o - RIVI!f8Õfl8 .. dlsplsiçõu •m contrhio. 

Pal6ei& do Se,entrião, em Maeapá, 15 de março de 
1977, 88.o da República e 34t da Criação lllo Território Fe-
41iera1 do Al!lapá. 

Arthur Azeved& Henn!ng 
Governador 

\P) &.0 0164 de 16 de marqo de 1977 

O Oovernader do Território Federal do Amapá, usan· 
do !!as atribuições que lhe elie eonfer!das pelo artigo 18, 
item II, do Deeret"-Lel nt 411, àe 08 de janein de li6e, 

RltSOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Nelson Benecilto Salemio de 
Santana, Técnioo para o Programa de Modernização Adml
nistrlltlva àos Territórios Feàerais, l&tal1o ne Gabinete ào 
Governalilor, atwalAienbe desemJittnhanc<lct as funções de Dlre~ 
tor da Di visAo 41ie Planejamen\o • OrtameDte, para exercer 
acumllll:~iivami&te, em IUb&tltuijiiO, G earao de Chefe da 
A111esBerie. tle Planejamento e Coerden119ile Geral, durante 
o fmpelllmento do re1peetivo titular, su1s dias 22 e 28 de 
marto llo ano em curso. 

Art. 2.o - Revogacba 118 disposições em eontririo. 

Pelic!o do Se\entrt~o. em Macapé, 16 àe março de 
IIIY'?, 118." da 1\epúblln e 14.0 da Criatio do Tf'rritório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Heaning 
Governaóor 

fp) n.o 016G de lT de marc;e de 1977 

O Governador do Territórle Faeeral de Amapá, usan
do das Qbrfbuloõea que lhe são conferidu pelo ar'li• 18, Item 
n. do Deureto-t.et n.0 ~~· ''e 1'8 de jaRelro de 1969, e tendo 
em vil'• o qwe eoust a cia Preoe~so JllR 114/ 77-SEAC, 

RICSOLVB: 

da Lei n 9 1711, de 28 de outubro de 1952, Walter dos Santos 
Sobrinho, Engenheiro-Agrônomo da ACAR-Amapá, posto à 
disposição do Governo amapaense, para exer~er acumulatl
vamente e em substituição. o cargo d& Seeretario de E~o
nomia, Agricultura e Colonização, do Quadro de Funcioná
rios do Governo desta Unidade, durante o impadimentG do 
respectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do SetentriÃo, em Macapn, 17 de março da 
1977, 889 da República e 34g da Criac;ão do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P J n2 0166 cie 17 de marte de 1077 

O Governador do Tirritório Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II , do Decreto-Lei n ... 411, de 08 de janeiro de 1969 , e 
tendo em vista o que consta do Processo n2 lU/77-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Prorrogar pQr mais três (03) dlu, em 
Cuiabá-MT. conforme designação através do Decreto 1 P) 
n.0 1149/77-GAB, de Oi de março do ano em curso, a per
manência do EngenheiJ·o-Agrônomo .Júlio ArmandCJ Horna 
Canlefli, Secretário de Economia, Agricultuta e Colonização 
desta Unidade, a fim de tratar de assuntos !lo inter&sse 
da Administração amapaense. 

Art. 2g - Revogadas a• ct.isposiçõea em c&ntrárlo. 

Palácio rlo Setentrião, em Macapâ, l"f de março de 
1977, 28.0 da Repúbliea e 34.0 da Criação do Territôrio Fe
d~>ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governactar 

IPJ n.o 0167 de 17 de março de 1977 

O CJovarnador do Território Federal do Amapá, de 
acordo com o artigo 12. item III, da L ei n.o 1711, de 28 de 
outubro de 195~. e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 081l4/T6-SEGUP, resolv~. 

NOMEAR 

o Senhor .João Espíndola Tavares, para ex~reer o 
cargo isolado àe provimento em eomissào, símbolo S-C , de 
Delegado cie PoHcia, de Quadro de Fundonários do Gt~
varno de! te Terrltórhl. lo\ado na Ser1 etaria de Segurança 
Pública, e partir de 1.0 de feverE>iro do eorrente ane. 

Palácio do Seten\rlão, em Macapá, IT de maroo d e 1977. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0168 de 17 de mar90 de 1977 

O Govirnador do Tnrltérlo Federal do Amapá usan
de das atribuições que lhe são c11nferidas pelo artigo la, 
item Il , do r>eoreto-Lel n° 411, de \•8 de janeiro de 19111, e 
tendo em vlata o que conot::1 do Processo 1112 08Q4/Ti-SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - ixonerar, «ex-officfo•, nos termo a do e r
tia• Ti, liem II alínu «&», da Lei nQ 1711, de 211 de ou,u-
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------------------------------------------------------
As Repartições Públicas J 

Territoriais deverão remciPI' o 
expediegle des~inado à publi
cação npste DlARIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE ! As Repartições Públicas 
cingk-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada ano c às 
iniciadas, em qualquer époea 
pelos órgãos competentes~ 

IMPRENSA OFICIAL 
-</"~ 

DIRETOR 
A~ reclamações pertinen

tes à matéria retribuítia nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser [ormnladas por 
l:Scrita. a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas, e das 
15:00 às 1 i:OO horas, uo máxi
mo até 72 horas após a saída 
t1os órgãos oficiais. 

11'anildo TTindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicaçll.o, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

DIÁRIO OFICIAL 
Jmprrsso nas Oficinas da Iwprcnsa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
(( 12,50 
(( 1,00 

Os suplementos às edi
çõ8s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinao tes 
que as solicit. em no ato da 
assinatma. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas. por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ O funcionário público fe

dc>ral. terá um desconto de 
10° 0. Para fazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas as para o ex
terior. que serão s e m p r e 
anuais as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

«BRAS!LIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS. no «Brasília Imperial Hotel ». 
-----:---

Para facilitar aos assinao- A fim de evitar solução 

As assinaturas vrncidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. 

tes a vprificação do prazo de de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, mcnto dos jornais, devem 
na parte superior do cndere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os números I respectiva renovação com 
do talão de registro o mês c antecedência mínima de trinta 
o ano em que findará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
Rcrá, na "onda avulso acres
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

bro de 1952, o servidor João Espíndola Tavares. do GargQ 
isolado ele pr~avlmento em comisslio, símbolo 7-C. de Dele
gado de Policia da Ordem Políti~:a e Socia l, dG Quadro de 
Funcionários do Governo d este Território. lotado na Se
cretaria de Segurança Pública, a partir de 1.0 de f~vereir0 
do ano em curso. 

Art. 2.0 - Revogadas as tliaposições Pm contrário. 

Pttlãcio do Setentrião, em Maoapá, I 7 de março d11 
1977, 88º da llepública e 34.o da Criação do Território Fe
deral do Amapé. 

Arthur Azevedo HeRning 
Govern!ldor 

Secretaria de Obras Públicas 

Termo Aditivo ao contr.ato de empreitada 
nº 73/76-SOP que entre si celebram o 
Governo do Território Fed.:ral do Amapá 
e a Hrma PLATON - Engenharia e Co
méreio Ltda., para execução das Obras de 
Construção de um conjunto residencial 
com 13 unidades neste Território, con
soante abaixo melhor se declara: 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro cio 
ano de hum mil novecentos e setenta e sete (1977), 
nesta cidade de Maca pá, capital clo Terdtói i o Fe
deral do Amapá, <:>s infra-assinados, Governo do 
Território Fede1;al do Amapá, doravante denomina
do Contratante , re,presentado neste ato pelo Exme». 
Sr. Sacretário de Obras Públicas Substituto, Engº 
Douglas Lobato Lopes, por f~rça do que lhe confe
re o art. 11 do Decreto-Lei n.0 206 de 25.0&.67 e 
Dec,Geto n.0 034, de 30.10.75 e a firma PLATON 
Engenharia e Comércio Ltda., denominada simples
mente Empreit~ira, representada n~ste atq pelo 
Engº Frandsco das Chagas Teixeira Filho, com 
poderes expressos através de Instrumento Público 
de Mandato, anexo a0 ContPato original, por terem 
como justo, valioso e bom, firmam o presente Ter
mo Aditivo aos itens 2.4. e ~.5 da Cláusula Primeira 
e it~tns 4.1. e 4 2. da Cláusula Terceira, condições 
estas acordadas a fazerem parte do Instrumento 
Pttincipal do contratf3 supra-citado, nos termos e 
Oláusulafl que ab'lixo seguem: 

Cláusula Puime~ra 

I - Passará a fazer parte integrante e inse-

parável dos itens 2.4 e 2.5 da Cláusula PrimeiPa 
do Instrumento Principal , os seguintes dispositivos: 

a ) A Contnatante, através da Comissão Espe
cial de Obras, criada pelo Decreto n. 0 005, de 02. 
02.77 do Governo do Território Federal do Amapá, 
atuará diretamente junto à Empreiteira , orientan
do-a no sentido de serem aplicadas as medidas ne
cessárias para sanear as irregularidades que possam 
acarretar atrasos nos cronogramas ou má qualidade 
do serviços em andamento; 

b) A Comissão Especial de Obras e a Comis
são d& Fiscalização terio amplos poderes para, 
mediante ínst'rução por escrito, exigir da Emprei
teira o cumprimento das medidas que deverão ser 
a<iotadas para evitar atrasos no Cronograma Físi
oo, conforme os prazos estipu lados para cada obra, 
e para conseguir a boa qualidade dos senviços. 

Cláusula Segunda 

I - Passará a fazer parte integrante e inse
parável dos ?tens 4.1 e 4.2 da Cláusala Terceira do 
Instrumento Principal, os seguintes dispositivos: 

1. Os serviços terão andamento previsto no 
novo non0grama de cada obra, anexos ao pregen
te aditamento não se admitindo tolerâncias e de
vendo ser fielmente obedecidos os prazos estipula
dos pera a conclusão da s obras. 

2. Ficam prorre>gados em cento e doze (112) dias 
con.secutivos. contados a partiv da data da expiração do 
prazo para conclusão tota l dos serviços, conforme 
estipula do no Instrumento Principal , o eonjunto 
residencial ao Contratante, em perfeitas condições 
técnicas e de uso, expirando o prazo contratual em 
28.06.77. 

3 A Empreiteira , que apesar de usufruir do 
benefício da prorrogação contratual estipulada no 
item imediatamente acima, se atliasar na entre
ga da obra encomenda, sofrerá as penalidades pre
vistas no Contrato Principal, sem prejuízo àaa pu
nições cabíveis dispostas no Decreto-Lei n. 0 73.140 
de 09.11.73 e <ie mais Legislnção que regulamenta 
a espécie. 

Cláusula Terceira 

fDisposiçõ es Gerais) 



Sa. e 4a.-feiras, 22 e 23 de março de 1977 DIARIO OFICIAL 3a. pág. 

I - Passará também a fazer parte integrante 
e inseparável do Instrumente Principal do Contra
to, as seguintes disposições: 

a) O novo cronograma físicCJ al'resentado pelo 
Contratante fará parte integrante do Contrato, de
venrlo o mesmo obedecer os prazos ora prorroga
dos para a conclusão total de cada obra. 

b) A Empreiteira declara aceitar e cumprir o 
nevo prazo oferecido e o cronograma físico apre
sentado. 

c) A Empreiteira obriga-se a não incorrer em 
mora na exel.!ução das obras, obedecendo rigorosa
mente todos os itens parciais do cr.onograma. 

d) A Contratante , at-ravés da Comissão Especial 
de Obras se reunirá periodicamente para analisar 
a execução das obras, de acordo com o novo crono
grama anexo ao presente aditamento ao Çontrato, 
podendo tomar as seguintes medidas: 

Subitem a) No caso de novos atrasos aplicar 
multas conforme previsto no Contrato Pnncipa l; 

Subitem b) No caso de novos atrasos que tra
gam preJUlzos ao C o n t r a t a n t e, aplicar, em 
qualquer instante, a pena de re!icisão contratual e 
considerar a Empreiteira tecnicamente inidônea; 

Subitem c) No caso de não haver novos atra
sos e de ser a obra entregue na nova data de en
trega prevista neste aditamento ao Contrante, dis
pensar as multas já aplicadas; 

e) A Contratante envidará esferçes no senti li o 
de facilitar, dentno de suas possibilidades, o trans
porte marí~imo e fluvia l de material e pessoal pa
ra as obras, assim como outras ajudas. 

f) Em h i p ó t e s e e sob qualquer fun-
damento a Contratante não adrr:itiri e nem per
mitiL'á reajustamento do pPeçb contratual. nem 
tampouco prorrogações de prazo para conclusão 
das obras . 

g) .9em preJUJZO da aplicação, ao inadiplente, 
das penalidad es qua CO\Ibenm, a Contratante recor
rerá as ganantias ccmstituidas, a lim de ressarcir-se 
dos prejuízos que a Empreiteira lhe tenha causado, 
podendi() ainda reter <;rêditos decorrentes do Con
trato e por fim processá-la judicialmente ou extra
judicial por perdas e danos causados ao Poder 
Público. 

Cláusula Quarta 

I Permanecerão ina ltuadas as demais Cláu-
sulas do Contrato. 

Assim, pM estarem justos e acordaclos, assi
nam o presente Termo Aditlivo em (10) dez vias de 
igual teor e f<lrma, na presenqa de duas (02) teste
munhas abaixo assinadas. 

Macepá, 11 de feve reiro de 1977. 

Eng.0 Douglas Lobeto Lopes 
Secretá rio de Obras Públicas-Substituto 

Francisco Teixeira 
l_ / 047709862 

1' _, sentant •. da Empreiteira 

·restemunhu: Ilegh•ei 

Secretaria de Administração e Finanças 
Senüço de Pessoal 
EDI1' AL N9 01 /77-SP 

. O Servi~o de Pessoal da SecTetaria de Administração 
e Fmc:..r • .,.as, do Gvveraodo Território Federal do Amapá, leva 
ao conhecim~:nto dos senhores funcionários da Administra
ção Tenitorial, regidos pela Lei r1.o 1.711, de 28 de outubro 
de 1952 (Est~tutos dos runcionilrios Públicos Civis da União), 
ocup~ntes efativo,; de cargos das diversas séries de classes 
ou classes singulares dos enquadramcntBs es t abelecides 
pelas Leis n°s. 3.180, de 12.07.960,3.967, de 5.10,961 e 4.0fi9, 
de 11.6.962, Que se acham abertaa pelo praz• de quinze 
(15) dias, a partlr da publicação deste Edital, as inscri~ões 
pua os vandidatos que desejarem se submeter às provas 
c:le acesso. parA fins de promoção à! vagas das séries de 
~lasaes iniciais dos seguintes cargos do Quadro de Pessoal 
Permanente ào Governo amapaE:nse: 

N° de 
Vagas 

5 

11 

2 

2 

2 

37 
5 
4 
1 
4 
1 
9 
1 
5 
l 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
1 

17 
1 

13 

6 

3 

11 

' 
3 

15 

6 

NOMENCLATURA NlVEL 

Assistente Comercial 
(Poderio con€ot rer Armazenlstas 
Auxiliar de Enfermagem 
1Poduào concorrPr Atendentes 
Auxiliar de Portaria 
(Poàeráo concorrer Serventes 
Auxiliar de Engenh&iro 
(Poderão concorrer A uxilian~s de Medição 
Condutor Motorista 
(Poderão concorrer Foguistas 
<:londu•or de Topografia 
(Poderão concerrer Auxili:ues de Mediç-ão 
Chefe de miscipllna 
(Poderão oonc(lrrar Inspetores de Alunos 
Carpinteiro 
Bombeiro Hidráulico 
Calafate 
lllletrlcis~a Operador 
Encaderna dor 
Entelador e Eihtfador 
Eletricista Instal&dor 
Ele\riais't& Enrelador 
Ferre1re 
Funileiro 
Ferramenteiro 
Alfaiate 
Mecânico de Máquinas 
Mecânico de Máquinas a Combustão · 
Mecânico Operador 
Marceneiro 
Pintor 
Solàadc;r 
Serra lhr>fro 
Tipógrafo 
Pedreiro 
Impressor 
(Poderão concorrer todos os Aux. da Art!fices) 
Escriturário 
(Poderão concorrer Eserevente- Datllográfos 
nível 7, sendo 4 no quadro e 11 em decorrên
cias de promoção por acesso); 
Fleltor 
( l'oCilerão concorrer Trabalhadores 
Fotóirafo 
(l-'oderb concc,rrer Auxiliares de Fotógrafo 
Inspetlllr de Telesomunlcações 
(Pederão concorrer Aux. de Telecomunicações 
Mestre Rural 
(Poderão cencorrer Operários Rurais 
Meetre 
(Poderlio coneorrer: Maroeneiros, Ferreiro?. Pe
cireirea, Carpinteiros. Funileiros. Mecânicos de 
Máquinas, Mecânicos de Motores a Combustão, 
Mecânico Operaoore~. Pintores, Eletricistas 
Instaladores, Eletricistas Enroladores, e Opera
deres 
Oflela' de Admlnlstraçlio 
(Poderão concorrer todos Escriturários 10-B 
:Datilógrafos, g. B e Arquivistas 11-C 
Or.erárfo Rural 
(Poderia coacorrer Capataes Rural S, e Aux. 
Rural 3, 
Porteil1o 
(Poderão CORCOl'rer todes os Auxiliares de Por
taria 8-B e Zelarlores 11- A, 
Ber'f&nle 
(Poderão concorrer Traba1hadoEes 
Téenlco Rural 
Pollerãe concorrer Mestres Rurais 

12·A 
10-B 
13-A 
9 
7-A 
5 
11-A 
6 

12 
7 
ll·A 
6 

12·A 
10-B 
8-A 
8-A 
H-A 
8·A 
l-A 
8-A 
3-A 
8-A 
!·A 
8-A 
8-A 
11-A 
8-A 
8-A. 
8-A 
ll·A 
8-A 
8-A 
!l-A 
8-A 
li-A 
8-A 
5 
8-A 

5 
1 
9-A 
6 
ló-A 
l :a-B 
8 
6 

1!-B 

12-0 
12-A 

6 

9-A 

5 
1 

11-A 
8 
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2. As iuscriçÕils a que se refere o prespnti! Edital, 
s.,,·ão reallzadds n_, Serviço de Pessoal, situado à rua Ge
Der~J Rondoo, n.o 1295, nesta eapital. durante as horas nor- . 
mais de expediente da Repartição. 

S. No ato da inscrição, os caRdidatos deverão 
apresentar L.m ( 1) dos seguintes docw.mentos: Carteira de 
Identificação Funcional ou Carteira de Identic:l llde eJrpediàas 
pelas Secretaria~ de Segurança Públiaa ou Institutos Ofi· 
<!ials. 

4 Logo apó~ a data da encerramento da s Inscrições, 
11erão marcados os dias, horários e locais da realizaçiio das 
provas em apreço. 

5. Quaisquer outros esclare~tmentos ou infGflnB4lÜ 
a respeito das fnsarl,ões de que \rata o presente EDITA 
o~ Interessados poderão obter no Serviço de Pessoal. 

Sc>rviço de Pessoal. em Mallapá, 21 de marqo de 1977 

Dra. Mari:! Lygia Nassar Lzredo 
Diretora do Serviço de Pes~oal 

Cooperativa Mista Agropecuárb de Pedra 
Branca 

Edital de Convocação 

Assembléia Geral Ord~nária 

~elo pre&enté Ed~tal, ficam convocados os 
asso<:iados da Cooperativa Mista Agropecuária de 
Pedra Branca, pRra reunirem-se em Assembléia 
G~ral Ordinária, dia 27 de março do ano Pm curso, 
em ~ua sede, nec:;ta localidade de Perira Branca às 
08:00, 09:00 e 10:00 horas, em primeira, segunda P. 

terceira com·ocações, respectivamente, para delibe
rnrem sobre o seguinte: 

a) - eleição para preencher \·aga do cargo dE> 
Vice-F r~>sidente: 

b) - apresentaqão do Relatório da Diretoria, 
relativo at> ano de 1976: 

c) - plano de trabalho para o ano de 1977; 

d) - o que ooolirer. 

O Número de associados , pm a c f P. i to de 
«Quorum», e de 76, em condições de votar e sen 
votado. 

Pedr-a Branca, 14 de marçe dt" 1977. 

Francisco Jo~é Ferreira 
Presidente 

Poder Judiciárlo 

Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente Edital fica NotifiC'ado Manoel 
Machado dos Santos, atualmente em lugar incerto, 
e não sabido, reclamado nos autos :io processo nº 1 

.JCJ-Santarém-21 8/76, em qul' Manoel Arubichaba 
Duarte Benjamim é reclamante, de que· tem o prazo 
ele 08 (oito) dias para se manifestar, querendo, so
bre a venda do bem penhorad~ nos a utos do refe
rido processo, sendo o seguinte: Um Rádio marca 
inelgo, R p'lha.4 faixas em perfeito estado, o qual 
foi vendido 13ela importâncta de Cr$ 300,00 (trezen
tos cruzeiros). 

Outrossim,· fica supracitado reclamado Notifi
cado de que oompareceram à Secretaria desta Junta, 
o rP.c!anrante acima citàdo e desistiu da referida 
reclamatória. 

Secretaria da .JCJ de Macapá. 07 de março de 
1977. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Grupo d · Estudos e Palestras Espíritas -
GEPE 

ESTATUTO 

(Repu blicado por ter sai do com incorreções) 

Art. 28º - Das ocorljências da Assembléia Ge
ral ~erão lavradas atas cirounstanriarlas, assinadas 
pelos presentes, pelos membros dos Conselhos De
liberativo, Fiscal e Diretoria. 

Capttulo VII 

Dal> Dispo~içõei Gerais 

Art. 29°. -- No dia da posse da Diretoria que 
se realizará 30 da novembro de cada biênio, reu
mr-se-á a Assembléia Geral em sessões solenes 
~ara dar posse aos novos membros eleitos: 

§ 1.0 
- O 1.0 Secretário ao abrir a sessão, 

far.á a leitura da a ta da reunião antelior e em se
quida procederá a chamada de todos os membro~ 
eleitos e, n proporção que forem respondendo, se 
colocarão nos lugates paPa isto reservados. 

Art. 30°. - Seu tempo de duração é ilimitado 
e, em caso de impossibilidadE> de manutedção do 
Grupo, poderá o mesmo ser dis~olvido por reque
rimeríto, mediante a aprevação da Assembléia Ge
ral, pre valE>cend L neste caso somenle uma maioria 
superior a 2/3 (dois terço) dos filiados; 

Art. 31.0 - Feita a dissolução do Grup€l dQ 
Estudos e Palestras Espíritas, os seus bens, então 
existentes, serão destinados ao pagamento de todas 
as dívidas e obrigações sociais do GEPE, distri
buindo-se o remanescente por assoc.iaçõu de cari
dade, a critério da Diretoria. 

Art. 32.0 - Os filiados não respondem subsi
diariamente pelas obrigações sociais do GEPE. 

Art. 33u. - Casos de desacordoi entre a Dire
toria e filiados, serãQ resolvidos , em última instân
cia pela Assembléia Geral. 

Art. 34°. - Este Estatuto podf:vft ser reforma
d6 por decisão de uma Assl'mbléia Geral Extraor
dinária, especialmente com·Grada para tal fim. 

Art. 35. 0 
- O Grupo de EstudGs e Palestras 

Espíritas terá oportunaml'nte escola primária, con
sultório médico , gabinete dentário, advocacia para 
atender aos sens Jilindo1. 

Art. 36°. - O GEPE, funcionará err. pré>dio 
pt1ovisório ou sede própria desde que permitam os 
seus fundos monetá1 i os. 

Art. ~7.0 - Estes Estatutos entrar&o em vi
gor na data de sua aprovação em AssemblÉ'is Ge
ral , convocada para este fim, e após a aprovação, 
o Pn•.~;idente atual do Grupo providenciará o re
gistro em c&f1tório Jocal, para efeito de passar a 
constituir pessoa JUrídica, bem usim como na En
tidade qu~ preterTde ser filiado . 

- Estes Estatutos foram elaboraàos por uma 
Comissão composta de três (3) membros designados 
pela Assembléia Geral realizada no aia 8 de maio 
de 1976. 

A Oomissão 

Atalde J as é de Lima 

Eduardo Batista dos .Santos 

Antonio Leandro de Lima 


	

