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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

fP) n.0 0658 de 31 de outubro de 197'1 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo IB, 
Item IJ, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de jan~ro dP 1969, e 
tendo em vllta o que consta eo Processo n.0 1495/71-SESAS, 

RESOLVE: 

Art, 12 - Designar, nos termos do arti~ 145, item 
I. combitnado com o emlgo 147, da Lei n º 1711, de 28 de 
eutub.ro de 1952, o Farmacêutico-Bioquímico, J osÉ' Jeová 
de Fre.itas Mar ques, OC-IJ!fllnte do cargo de Tipóg~raío, rui\lel 
11-B, do Q•tadro de Funclonánios do Governo deste Teiii'itó
rto, lotado na Secreta'rla de Saú<ie e &ção Social, ~ra 
exaorcet ~ função gtatlficada, símbolo 2-F, de Di'retor do 
Dispe nsario de Tuberculose, a par,lr de 19 de noverr.bro 
do corrente •mo. 

Art. 2.0 - Revo~adu as disposições em contràrio. 

Paláelo do Setentrião, em Macapá, 31 de outubro 
de 1971, 88." da República e 35.0 da Crlaeão do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n 2 0660 de li de novembro de 1~77 

O Governador do Terrft6rlo Federal do Amapé, usan• 
do du atribuições que lhe são conferida• eelo artigo 18, 
item II, do Decreto-L{'i nt 411, de 08 de janeiro de 1169, e 
tendo em vista o que consta do Processo nº 831/77-GAB, 

RESOLVE: 

Art. I º - Fazer revertt!r à a e de de origem, o servi
dor Vitor Portei de Souza, Auxilia'r de Portaria, nível 7-A, 
de Quadro de Funcionários do Governo deste Tenritórl(\, 
a1tado ao Gabinete do Governadoll', poito à ctlsposição da 
Prefeitura Municipal de Olapoque, através do Deoceto (P ) 
n !! 01155, de 15 de março de 11177. 

Art. 2º - revoiadaa ali diaposições em contrário. 

Palâeio do Setentrlão, em Macapft, 16 de novembro de 
1877, 88.0 da República e 35.0 da Criação do Terrlt6rlo f e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(PJ n2 0661 lle 16 de novembro de 11177 

O Governador do Território federal do Amapá, uaan
cio das atribuições que lhe são conferida• pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n.0 •l"l 1, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Aposentar, de acordo com o a rtígo ~76, Item III, 
combinado eom o artigo 178, item IU, dii Lei número 1711, 
de 28 de oububro de 1952, Amélla Sahtbs da Anunciaçllo 
Serra, matrícula número 2.260.278, no cargo de Auxiliar de 
E~ermagem , P-1781. 13-A, do Quadro de Pessoal - Parte 
:Permanente - do Govenno desoo Território (Processo n.0 

1.768/177-SAF). 

Palácio do Se&t>ntri!Jo, em Macapá, 16 de novembro 
de 1977, 1St da República e 35!! da Criação do Território 
J'ederal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
aovernador 

Convênio 
Convênio n. 0 001/77-SOAC/ASSEADE/SEC 
Empenho n.0 53/77-DF/SAF 

Convênio que entre si celebram a Secre
taria de Educação e Cultura e 9 escola 
de primeiro g41au '<Duque de Caxias », 
locaJi;zada na colô·nia Militar de Cle
velêndia do Norte, paía fins de execu
ção de um programa educacional, obje
V!lndo atender Manutenção de Pessoal 
docente e admini'stratativ.o, mediante as 
Olâusules e Condições seguintes: . 

Cláusula Primeira - Local, Data e Funda
mento Legal 

- Aos cinc0 {5) dias do mês de janeiro do 
ano de hum mil, novecentos e setenta e sete (1977} 
ne.sta cidade de Macapá, Capital do Tehitório 
Federal d,o Amapá, a Secretaria de Ed.ucação e 
Oultura, àoravante denomfnada SEC, representada 
por seu Titular, Luiz Ribeiro de Almeida, com de
legação de competência amparada no Decreto (N) 
n2 034/75-GAB-GTFA, de 10/ 10/ 75 e a Escola de 
Primeiro Grau «Duque de Caxias», representada 
por seu Diretor, Major Virgínia Cruz de Castro, 
acordam pelo presente 'llermo de Convênio estaba
lecer as condições para Manutenção de Pessoal 
Docente e Administr-ativo da referida Escola no ano 
letivo de 1977, durânte (12~ mes;es, período com
preendido entre 1.0 de jan~::iro a :n de dezembro 
de 1977. 

Este instrUttlento é a renovação do Convênio 
n.0 015/76-SOAC/ASSIDADE}SEC, no valor global 
de Cr$ 2721504,00 (duzentos e setenta e dois mil, 
quinhentos e quatro cruzeiros) empenhado pela 
Secretar;ia Gile Administração e Finanças-SAF sob 

1 o n.0 1.007 /76-DF / SAF, visando atender o e no le
tivo de 1976. 

Cláusula Seguada - élbjetivos e Responsabi
lidades 

- As partes convenentes elegem como obje
tivos deste CortvêQtiO, a Manutenção de Pessoal 
Docente e Admipistrattvo da Escola de Primeiro 
Grau «Duque de Cexias» de Olevel&ndia do No.Tte, 
com suporte no Oficie n.0 33/SEC-76, de 27/ 12/76, 
o~it.indo da EscoJa em pauta. 

As reponsabilidllde da Secretilria de Ed<ucação 
e Cultura e Secret&ria de Administração e Finan
ças bem como d1a Escola dJe PrimeM-o Grau «Duque 
de CaJiias, serão definidas nos Pa'rágrafos 1.0 e 22 
da cláusula segunda deste instrumento: 

Parágrafo Primeiw - Responsabilidade da 
SIDC e SAF 

a) - Repasar, conf.orme cronograma de d~sem
bolso anexo e inseparáv~l d~s~e instrumento, à 
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As Repartições Públicas 
Territoriai~ deverão remeter o 
expediente destlii'âdo à publi
cação neste DIÁRIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 !:!oras. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicat 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renfJvada.s até 23 de 
tevereiro de cada ano e às 
Iniciadas, em qualquer époga 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DIRErnOR 
As reclamaçõe• pertinen

tes à matéria retribuída nos 
uilsos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrita, a SeÇão de Redação, 
das 9 às 12:00 horas. e das 
15:80 às 17:00 horaB, no máxi
mo até 72 boráe apés a 8aída 
dos órgãos oficiais. 

Iranildo 1rindade Pontes 
~~ 

A Hm de possibilitar 1t 

remtlssa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto a bUa a.plicaçAo, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

DIAIUO OFICIAL 
Impresso nas Oücinas da Imprensa Oricial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
~ 

ASSIN ATURAS 
Anna! 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 
c 1,00 

Os suplemento• às edi· 
çõc,s dos órgãos oficiais só 

- se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. em no ato da 
assinatura. 

Os origmals deverAo ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ ) funcionário público Ie

rle I. terá um desconto de 
10 0. Para fazer jus a este 
d( ·conto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas as pua o ex
terior, que scrl!.o s e rn p r e 
rnuals as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
época. por seis meses ou um 
llllO. 

• BRASlLIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no •B rasília Imperial Hotel». 

Para facilitar aos a.ssinan- 1 A !im de evitar solução 
tes a veriUcação do prazo de de continuidade no recebi 
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os aúmeros respectiva renovação com 
do talão de registro o mês c antecedência mínima dt> trinta 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgl!.os oficiais 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano em que tindará. (30) dias. 

erA. na "enda avuJso acres
L a de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de CrS 2.00 por ano 
decorrido. 

~cola de P~me-iro Grau «Duque de Caxias», a 
importânoila de Cr$ 2-90,000,00 (du:~.ent<>s e noven
fa mil cruzeiros), empenhada pela S€cretaria de 
Administraçã@ e Fi•nanças - SAF, sob o n.0 53, 
de 03!6 1 /'7'1, cujas despesas coi'rerão à cont& de 
recursos oo Fundo de Parttoopação dos Estados•, 
Distrit fl llederal e Territró.rios, Programa Ap/ 
08Í9Q~l2 .Q31, el.emento de despesa 3.1.3.2. ewtros 
S'eilviços d,e Tercei'ros, cuja Nota de Empenho fot 
sÕli'dtada a SAF através d,o Ofíoio n.0 002/77-
SOAC/ASSEADE, origem do Processo n.0 061/77L 
SAF, item 3 do Pla-no de Aplic<ação. 

Programa \ Q::ódl-1 - Discriminação Valor 
AP I go Cr$ 

0839021 2 031 3.0..0.0. Despesas Con-entes 

3.l.O.Il. - Despesas de Ousteio 

3.1.3.0. - Serviços de 'l'ercelros 

3.1.3.2. - Outros SelrV'Iços de Ter-
ceiros 

Pagamenoo, mediante p~s-
tação de s erv~ço s de plu
soa l Doae·nte e Adminis
trativo: 

I 

a)- (6.(100) horas/aulas, duran
te 10 meses , a razão de Cr$ 
36,0.0, no període d:e Março 
/dezemboo· 77 180.000,00 

b)- Gratificação aos 1eguintts 
servidores, durr'ante 12 
meses, no pt>ríodo de Ja
neirojd't'zem bro-7'7; 

b.\- Dir-etor, a razão de c~ 
8.50~00 42.000,00 

b.2. - Secretárlo, a razão de 
Cr$ 2.964 ,00 3U68.00 

b.3 - Auxlliar à e Secret.ãlia, a 
razão fie Cr$ 964,00 111.500,09 1 

b.4 . Datilógrafo, a raz&o de 
U'$ BH,OO 10.488,0e 

b.5. - Se:rveute, a Mzão de 
Cn$ 690,()0 8.280,00 

- Reserva Técnlcs 2.096,00 

1--=-1 - S O M A : 1290.000,01! 

b) - A Secretaria de Adm.tmstração e Finan
ças - SAIF, além de processamento e execução 
a níve1 finance~ro do presenbe Convêui'O, deverá 
orieotar a Escolla de Primeiro Grau "Duque d.e 
Oaxiss", no oocante a aplicação da importância 
liberat:ia nos termos da legislação vigente, bem 
como fornecer elermntos indisp~nsaveis que cbje
tivem a apresentação fo~rmal da pr.estação de 
contas no tempo e data apraz~da por este ins
trumento. 

c) - A Assessoria de Adm inistMição da Edu
ooção, através de seu Sef.()r de Orçamen'tt.:>, Ava
lia.ção e Oo.ntrole, cúml'ellrá o &com.panh~nento e 
controle da ex~ção físico/financfira deste Con
vênio, ma.n.tendtl com a Esc<>la de Primeiro Grau 
«Duque de Oaxias. e Secretaflia de Administração 
e Finanças perman~nte contAito. 

d) - Definir a~rav·és da Coerdt ,Ol1Çã( 
sino de 1º Grau, as reuniões, enaont ros e demais 
atividades que possam en..-olver a Escola de Pri
meiro Grau «Duque d·e Caocias», mediante crono
grama de trabalho que sená elaborado com a an
tecedênc.ia necessária p&ra c0n hecim e1nto e provi
dências pela Di.reçã$ do El>tr ' Jecimi3Ilto junto aos 
Orgãos que envolvem a Colônia Militar dJC Oia 
poque - CMQ/Clev~ândia. 

Parágrafo Se.gun~o - Responsabiliàades da 
Escola de Primei·ro Grau «Duque ds Caxies». 

a)- Aplicar a im portância de Cr$ 290.QOO,OO 
(duzentos e noventa mil cruze{ros~. de acordo com 
a programa~ão 'eetalbe.lecida neste imstrumento. 

b) - Acatar O!l critérios , orientação e normas 
da S ecre taria de Administração e rinanças, no 
tocante a apresentação formal da prestação da 
contas. 

c) - Prestar contas dos recu rsoi recebidos à 
SAF, ouja decumentàÇão !*!~á alvo . de análise e 
p~eriol' aprovaljão, vissndo salvagua11dar interes 
ses mlútuo-s. 

d) -- EncamiJlhal' mensalmente a OeordEntção 
de Ensino de 1° Grau, a freq · ·~ncia do P~ssoal 
Docente e Administrativo, be1 ' c· r o o mov-ime'nt~ 
de !!!atrícuJa, a nível mensal, r u·. conhecimento e 
coqtt.ole daquele Orgão. 
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e) - F9onac'!ll o préqio, ~obili'ário escolar e 
aemais equipamentos necessáriJGs ao bom fu.ncio
n.amento do EstabelecimEJ}to. 

f) - Participar, rep11esentada por seu Diretor, 
dos encontros, reuniões e demais at~videdes d;efi
nidas em cronograma de trabalho elaborado pela 
Coorden~ão de En9ino de 1º G!rau, participação 
essa que dev'-erá sér comu•nicada co,m ant'eicedêoAia, 
face as atividades que o Diretor do Estabelecimento 
acumula com as de Coman,dante da CMO - Ole
velândia. 

CLáusula '.Penceira - Execução 

- A exec11çãd d~ presen.te Oom~nio, sem res
ponsabilidade da Escola de Primeiro Grau «Duque 
de Oaxias», através de sua Direção que, além de 
executora é fundementaJmemte responsável pela 1 

aphlcação dos recursos liberados, objeto deste ins
trumento. 

Oliáusula Quarta - Dil-eção, Corpo Docente, 
Admi•nistrâti v o e OuiVículo 

- A Direção tia Escola de Pnimeiro Grau 
«Duque de Caxias» se.rá exercida em 1977 pelo 
Senhor Virgínio Cruz de CastJ;.O atual Coman~ante 
da Colônia Militar de Oiapoque, até postertor mo
dificaÇão d<es~a Cláusula através de Termo Aditivo 
e o Corpo Doaente necvu~do pela Colônia Militar 
entre passoas que preencham condições didático
pedagógica, face aos objetivos dá Bscnla Moderna. 

Cláusula Qu!nta - Vigência do ConvêniJo 

- O tem de duração do presente Convênio, 
será de (12) mese1, com vigência a partir de 1.0 d-e 
janeiro até 31 d.e cle.zembro d1e 1977 e, findo este 
praro, o Convlênilo poderá ser prorrogado ou reno
vado, se assim convier as p·artes int,ere.sSI8d•as que 

'i{ • [!to, de comum acordo, modificar1 em parte ou 
em ,udoo, as condições nele c-ontid~s. 

Cláusula Sexta - Rescisão 

- O nio cumprimento das obrigações defini
das neste instrumento, implicará em sua denúnci~ 
e con-seq111ente rescisão., por qua~squer das partes 
conve~entes. 

Oláusulo Sétima - Vali4ede 

- E~-e CMw~nJ~t, ~om efeit<> retroátivo a 
patuir de 1º de jf.nE:,iro de 1977, plassará a 'ter va
liuade a~ós a competente publicação no Diávio 
Ofitilial do Governo TeriitOol'iatl. 

C)áusta Oitava - Das Questões Jud•)()il\rias 

- P&ra dirimir qu~isque_r dUvidas surgidas 
em consequêtlcia do não cump.rim~bto fiel d1e,ste 
instrumenoo; de comum acordo, as par;tes <;orwe
nentes elegem o Foro da Comarca de Macapá, 
Capital do Ter·ritório do Amapá. 

E, por estarem assim dP. acprdo, a Secretnia 
de Educação e Cultura e a Escela de Primeiro 
Grau «Duque de OaxiRs» ratificam C> pr.~ente 
Convênio, firmando-o com suas as~eturas e liU
brilcando todas as suas folhas, na presença de (2') 
testemunhas que igua1lmente o assi•nam e rubricam 
aos cin<:<> dias db mês de janei!ro de 1977, sendo 
est& instrumento redig.ido em cinco vias de igual 
teor e forma. 

Macapá-AP, 05 de janeiro de 1977 

Luiz Ribt>iro de Almeida 
Secretário de Educação e eultura 

Virgínio Cnuz de Castro 
Diretor da EPODC 

Tes.temunh&s: 

1. João Lourenço da Silva 
Assessgr do SOAC/ ASSEADE/S\EC 

2. Mary- Nancy Jucá Leilte 
As-sistent,e. do SOAC/ASSEADE/SEC 

Secretaria de Educação e Cultura 

Setor de Orçamento, Avaliação e Controle 

Convênio n.0 001/77-SOAÇ/ ASSEADE/SEC 

Cronograma de Desembolso 

B I M E s T R E s 
Aplicação dos Recursos 

I Mar/Abr I MaljJ'un l Jul./Ago I Jan/Fev Set/Out 

- Pagamento de Pessoal Do-
c-ente e Administr.ati'V'o, ~on.far-
me dise11imJnaçã·o às fls. 2 do 
Oonvênio, letras «a» e «b » 47.984,00 47.984,00 47.984,09 47 .984,00 47.984,00 

Macapá-AP, 05 de janeiro de liiH. 

I Nov/Dez 

50.080,00 

L'ui;z Ribeiro de A.lmeida 
Secretário de llducação e Cultura 

Virgín.io Oruz de Castro 
Diretor d:a EPGDC 

TOTAT .. 

Cr$ 

2:90.0010,00 
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Ministério cia Indústria e Comércio 
Governo do Território Feder11l do Amapâ 

Junta Comercial dn Território Federal do 
Amapá 

Documentos Deferidos C:m O l de se tem bl'O C' " h 77 

Firmas Individuais 

869/77 - Venâncio dos <:::antas Martins 1.118 
Sede: Av. Tupi, 130 - Beiro! - Macapá-Ap. 
Capita\: Cr$ 2o.ooo,oo 
Objetivo: Comércio de merct!arla e bar, com 
compra e v~!nda de gêneros para o ramo. 

889j77 - Antônio Barbas;; cta Silva 11 19 
Sede: Rua ~ntos Dumont. 2224 - Buritizal 
- Macapa,Ap. 
Capita1: Cr$ 3vo.ooo,oo 
Objetivo : Desdobr•llne nto de madeiras-ve n~ 
das em e~>ral. fabr ·c :leão de móveis, esqua
drias e portas. 

890/77 - Manoel .Sanches da Silva 1120 
Sed e : Rua Dlóg~>nes Si·lva, s/nP - BurHiizaJ 
- Macaofi-Ap. 
Ca pital: Cr$ 3.oo,,oo 
Objetivo: Fabd\:ação de estruturas de madei
ras e arti-gos de c>squadrias. 

797;7T- Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos 11 21 
Séde: Av dos Xavantes, 97 - Beiral - Ma
capá-Ap. 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetive: Fabricação de esquaddas , portas, 
janelas. móveis, tudo de macio i-ra. 

900/77- Naziazeno Alcântalt'~ FPrnenrps 1.122 
Sede: Av. Pará, 759 - Pacov .. l - Macapá-Ap. 
Capita~ · ··$ lo.ooo.oo 
Objetivo: 1...omércio varPiista dE> madeiras em 
In-uto e madetrall serras'as . 

Contrato Social 

8/J&/77 - Mercadtnho Red enção Ltda. 0752 
Se(le: Vlla Clevelând le do Norte - Av. Rio 
Branco, s/n.0 - Oiap<1que - TeN'itórk> Fe-
deral do Amapá. 
Capital: Cr $ 3oo.ooo.o9 em 300 quotas; assim 
d'fostr1buidos: Maria Bezerra Rodrigues Pi
nhetr'o , Cr$loo.ooo,co, Jandlra de Fátima Pi
nheiro dos Santos Cr$ loo-.ooo,oo e Csndlda 
Franeo d e Souza , Cr~ loo.ooo,oo. 
Objetivo: Comércio de gêneros allmentlcic>s 
carnes bovinas e suín11s , cereaios, artigos de 
llmpesa e higit!ne, bebidas e refrJ.gerantP.s . 

Alterações Contrabuais 

88'J/77 - M!neraqão Itacurussã Ltda (C.!. n.o) 0751 
Sede: Av. Iracema Carvão Nunes, 196- Ma-
rapá Ap. 
Assunto: ReMra-!le da socieda de Samuel Fi
neberg e é admitido Antônio José de Castro 
Lira :Porto. 

184/7 7 - PROTEL - Pne us Equipamentos do Norte 
Ltda. OT52 
Sede: R ua Carlos Gomes, 93 - Belém PA . 
Auunto: Criação de uma ji!ial nesta cidade 
de Macapá-Ap, na Av. Coamcy Nunes, 196 
co n o capital d esiarodo de Cl'~i 12o,ooo,oo, 
explorand'o o 1'8.mo comerckill de lndu'St<rMili-
zação e comerciallzação <it" pneus com Inicio 
de atividade em 01.08.7'1. 

898/77 - CO MAL- Combustfveis da Amazônia Ltda. 0753 
Sede: Area Comerclel, &/n.• - Porto de 
Sa ntM'Ja - Macap'á-Ap. 
Assuntb : Retlra-'!e da sociedade o sóéio 
Nf'lson Monteiro da Silva. 

901 /77 - CICAL - Coméreio e Indústlrta de Café 
L'tda. 0754 
Sede· Av. h·at't!ma Carvão !'ol1mes, 267- Ma-
capá ... Ao. 
As1;unto: Retira-se da sociedade José [l{iJa
nez ~relra e é admitido Rosllda Araújo 
Sales. 

Anotações 
888/77 - R.G. Pelae s 081.1 

Sed..,: Rua Jgv.Jiw Dlno.l, 2099 - Macapé-Ap. 
Assunto: Aumento ele capi-tal de Cr$ 
2o.ooo,oo pltra Cr$ 1oo.ooo,oo 

Prefeitu1'a Municipal de Macapá 
OPereta N~ 136/77- PMM 

O Prefeito Mun4~ipal de Macapá, usando das Bltribul· 
ções que lhe são conferidas pelo art. i8, combinado com o 
Incisa X, 1o art. 6&, do Decreto-Lei n º 411 , de 08 de janei
ro de 1969 e; 

Considerando o pleito constante do processo R Q 

4446, de 22 de setembro de 1977, do só11io responsável da 
Empresa Estrela de Ouro Ltda; 

DECRII:TA: 

Art. 1° - Majorar o preço, por passagem dos trans
portes coletivos (ônibus), nas linhas internas de Macapá, 
de Cr$ 1,50 (hum cruzeiro e eincoenta centavos), para 
Cr$ 2,00 (deia cruzeiros). 

Art. 2º - Conceder a expl :· 1ção da linha Pacoval/ 
MeTcado Central e vlce-ven~a, pe la pre-dltR empresa, feita 
por um (;) micro-ônib~. 

Parágrafo Únloo - Fixar em Cr$ 3,00 (três cruzei
ros) o preço, por passagem, do transport e mencionado 
neste artigo. 

Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicaçã o, revogsdas as disposições em contrário. 

Cumpra-sP, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Mar~o. 06 de outubro de 1977. 

Clelton FiguelredG de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapã 

Publicado neste r.>epartamento de Administração, aos 
OT dias do mês de outubro de UÍ77. 

Jacy Jansen Co11ta 
Diret<>r do Dept.0 de Administração 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assembléia Geral df' 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do número anterior) 

§ 1.0 
- Os sócios da ACAP só poderão to

mar parte do CODEL depois de corrirfos seis (6) 
meses da data de sua admissão. 

§ 2º - O mandato dos conselheiros f> de 
hes (3) anos, sendo 1/ 3 dos mtmbros rtenovados 
a cada mandato. 

§ 3Q - Os m embros do ( 
derados empossados após a 
AOOR artigo 32.0 , letra «c », 

DEL sereo consi
sua eleição pela 

Artigo 37º - A eleição de 1/3 renovadon do 
CODEL será feito por chapa. 

§ único - O sócio eleitor poderá supr;mir o 
nome de candidato a conselheiro, pocém, não po-

1 deíoá substitui-los por outro nom f . 

Artigo 38. 0 
- O CO DEL reunir-se-á ordina. 

niamente: 

a - No prazo de 1•0 (dez) dias da elrição do 1/ 3 
renovador para eleger o seu Presidente, vice Pre
siden1)e e n 0mear o Secretário. 

b - De 3 em 3 meses, PQr convocação feita 
por seu Presidente, para apreciar os atos da 
DIREX, &ssuntos de interesse geral aprec·iar o ba
lan<!ete trimestral, e nas épocpc: ( "'lOrtunas G ba
lanço anual, o relatório e as c 1t ' ia DIREX su
jeitas a exames pela AGOR; 

(Continua no pró. :... fl'Umero) 


	

