
l'errltórlo Federal H Amapá 

DIÁRIO OFIC14.l 
neaeto n. (l t.. ~e 24 de lbltm de 1986 

---------------------------------------------~--------------------------------
Ano XIII. :-fúmero 2.616 Macapá, 5a.-feira, 24 de novembro de 1977 

----------------------------------------------------------!TOS DO PODIR EX!CUTIVO 
lP) n.0 0662 de 16 de novembro de 1977 

O GovernAdor do Terr itório Federal do Amapá, usan· 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artl~o 18, 
Item li, do Ii>ecreto-Lel nº 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

A•posen.tar, de acordo com o artigo 176, item IrP, 
combinado com o artigo 178, Item UI. de Lei n º 1711, de 
28 oo ontut>ro de 1952, Alcindo do Rosário Pe reira, motrl 
cuia nº 2.258.111, no ca.rgo de Se,·vente , GL·l (1 4.!i, dn 
Quadro de Pessoal - Parte Perma nente - do G overno 
deste Te:-rittório (Processo n.0 2.492,17 4· SAF). 

Pat&cio do Setentrião, em Macapfl, 16 de novembro de 
1977, 89 ~ da República e 352 da Criação do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) N.o 0663 de 16 de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
• as atribuições que lhe são conferidas pelo arl!tigo 1!!, Item 
li, do Decreto-Lei n~ 411 , de CB de janel'!"O de 1969, 

RESOLVE: 

Aposentar, de acordo COJTl o artigo li6, item III, da 
Lei n º 1711 , de 28 de outubro de 1952, obse rvt!do o ite m 
II do artigo 102, da Emenda Constitucional n .0 01, de 17 
de outub»O 19fi9, Severino Galvão de Lima, matricula n.0 

2.258.468, no cargo de Motorista , CT - 401. 8- A. do 
Quadro de Pessoal - Parte P«?rmanente do Governo 
deate TerrUórlo (Processo n .0 1808·/75-SAF). 

Pal~clo do Setentrlão, em Maeará, 16 de mve mbro 
ele lt77", 89º da "R.ep~blléa e 35.0 da Criação do Território 
teclerãl do Amapá. · 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0664 de Ui de novembro de 1977 

O Gqverf!_&<!.or do Terrftórje Federal d!J Af!1apé , us::~n
de cbs ~trtbuf~oes que lpe são conferldl!s pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto- Lei n.0 411, de Õ8 de janeiro de 1g119, 

RESOLV E : 

Art. 1.0 - Fazer cessar, a partir de J! dle novembro 
110 corrente ano, os efeitos decorrentes dos Decr t>tos (P) 
nta 01g~. 0105, 0117, 0.98, 0199 e 0100, todos datadoa de tl 4 
de março de 1976 e 0230 e 0238, de 16 e 18 de abl'll dte 11177, 
reepecttvame nte, que colocaram à disposição da Univerai-
4ade Fedl!'ra1 do Pará, os servid ores abaixo relacionaàoa: 

- Ana Luiza Miranda de Mon,'Alverne 
- Lucimar &ra bo Alvu 
- João Bea!clo Dias 
- Manoel Ferreira dos Sarrtos 
- Rui Apolônio de OliveiiDB 
- Raimunda Bandeira de Souza 
- Ellsfa da Sl.ltva 
- Arthur de Jea us Barbosa Sotio. 
Art. 22 - Revogadas aa disposfqões em contrário . 

Pal,cle do Se,en,rl!o, em Maeap,, l i de novembro de 
ttT7, 81.0 da Repúblfaa e 35.• ela CriaÇlo do Terrltérlo Fe
tleral do Amapá. 

Arthur Azevedo Horming 
Governador 

(P J n." 0670 de 16 de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do hmap~. usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, rio Decreto-Lei nº 411 , dl' 08 de janeiro de 1969. e 
tendo em vl~ta o que conqta do Parecer n.0 44/7 7-CJ, 

RESOLVE. 

Ar t lQ - DesigiJ1ar. os ~crvidores Milton de Soum ' 
C<>rrea, Oficial df' Admini!;trr~çâ() , nJve I I 4-B; A ldenora de 
Moraes Ct·uz, PorteiTo. nível 9-A: Raimundr. Livramento 
Feneira, Escre\•ente D:::biló,::rafo, nível 7, e Rafmuooo da 
S ilva Penarort, Escrevente Datilógrafa. nl ve l 7, todos do 
Quadro d~ Funcionários do GoV'r-rno deste Territ16rio, para 
na qualidade de JXesldfnte e membro~ r espectivamente, 
da Comissão de InqL•ér.Jto fnst!tulda at ravés do Decreto 
( P} n.0 0515/77-GAB, viajarem da sede dt• 6Ua atribuições 
- Macapá - até a cidade rle Sa nt&rém, no períooo de 
dez (10) dias, a fim de prouedPrem a citação do indiciado 
servidor Pedro Lopes da Cunha. que enoontra-se recolhido 
à prisão naquela Cidade, e aprf'~entar sua defesa escrita 
no Inqu$rito Adminil'trativo a que vem re~pcndendo ecmo 
acusado por abanrlono do cqrqo na forrre do que dispÕie 
o arti~o 222 doa Lei n.o 1711 de 28 de outubro de 1952. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em c:ontrárlo. 
Palãcl& do 8etentrião, em Macapá, 16 ele novembro de 

1977. 8!!.0 da República e 359 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governa der 

!P) n.0 ·1671 de 22 de novem bro de 1977 

O Governador do Território P'eoeral do Amapá, usan
rlo das atribuições q ue lhe ~li o conferidas pelo 11rtig~ 11!, 
item II , do Decreto-lei n.o 411, de 08 de janeiro de t"!l69, 

RESOLVE: 

Oonceder aposentadorle, de acordo com os artli(>s 
101, Item UI. § úfl fco e 102. nem I, alinea «a>, , da Emeooa 
Con!Aituciona l n° OI. de M de outub'ro d'ft 1969. a Allce Cf' lina 
dP Souza, matriculo! nQ 1.777.211!, no car~o de Professor do 
Ensino Pr-é-Primário e Primário, EC-514. 11, do Q uadro de 
Pes~oa l - P:ctrte Perma nf'nte - do Governo deste 'I errl
tórifl (Pr~cesso n.0 1.778/77-SAF). 

Palácio do Setentrllo. em Maca pá, 22 de n9vembro de 
1977, snr da República e 35° da Crlaçllo do Território Fede
r~! rio Amapá. 

Arthur Azevedo Hennln~ 
Governador 

Gabinete do Governador 

Consultoria Jurídica 

Convênio Nº 21/77-CJ 
Convênio que entre si celeb ram o Go
veri'!O do Te-rritório Federal do Amapá -
GTFA - e Companhia de Agua e Esgoto 
do Amapá - ÇAES.A - para os Uns ne-le 
declarados. 

Ao-s dezoito (18) a.s~ do mf>s de novembro 
do ano de hum tn;il novecentgs e setenta e sete 
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-----------------------------------
As Repartições Públicas 

Territoriai!; deverão remeter o 
expediente destinado à tJUbli
cação neste OIÁH.IO OFJfjfAL 
diariamente até as Hs:OO horas. 

EXPED !ENTE As Repartições Públicat 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais reMvadas até 23 de 
revereiro de cada ano c às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFJCIAL 
...::;r-,.::::.~ 

DIRETJR 
As reclamações pertinen- I 'lrf 

tes à matéria retribuída DOl> rant o 1 rinrlad e Pontes 
casos de erros ou omissõ'es --0~ 

A fim de possibilitar " 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
q~anto a sua aplicaçAo, soli
Citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

d~ve_rão se_r tormuladas po; DIÁRIO OFICIAL 
escnta, a Seção de Redação, Impresso nas Oficinas r a Iwprensa OficJIII 
das 9 às 12:00 horas, e das MACAPA - T. F. AMAPÁ 
15:00 às 17:00 horas, no máxi- ~ 
mo até 72 hor.ás ap~s a saída A S S I N A T U R A S 
<los órgãos oficiais. Anual Cr$ 50,00 Os suplementos às edi

çõ~s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantefl 
que as solicit. em no ato da 
assin:•tura. 

Os origmais deverão ser Semestral. · « 25,00 
datilografados e autenticados, Trimestral · « 12,50 
ressalvadas. por quem de di- Número avulso . . « 1 00 
reito rasuras e emendas. l ~ ' 

< BRASlLIA - Este Diário O fi ia! é encontrado para leltu- ~uncionár!o público ie· 
der1d. terá um desconto dr 
10° . Para fazer ius 11 este 
desl;onto, deverá provar esta 
condição no ato da. assinatura. 

. Excetuadas_ as pua o ex- ra no Salão Nacional e Inte ·nacional da Imprensa da 
tepo~. que se.rao s e m p r e I COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel». 
I'DU!UR as assmaturas poder- -- - - -------
e>e-ão tomar, em qualquer Para ~acilitar aos assina.n- A fim de evitar solução 
época. por seis meses ou um I tes. a venflcação do prazo de t1C continuidade no recebJ 
ano. vahdade de suas assinaturas, I 1ento dos jornais, devem 

O custo de cada. exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 

As assinaturas vencidas 
poderilo ser suspensas sem 
aviso prévio. 

na p~rt~ superior do ~ndere- ( s assinantes providenciar a 
ço v1.1o 1mpresl'!?S os numeros 1 respectiva renovação com 
do talão de reg1stro o mês e ;.ntecedência mínima de trinta 
o ano em que Hndará. 1 {30~ dias. 

erá. na Hmda avulso acres
L a de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de CrS 2.00 por ano 
decorrido. 

(1 977), nesta cià·ade de M~a c,apá, Capital do T e l'J'itó
r.io Federal do Amapá, no rrédio da Secretaria de 
O bras Públicas, de um lado o Gov~no do Terri
tório Ft>deral do Amapá, dljqui -po.r dtia•nte d eno
minado simplesment>e Governo, representado pelo 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras Públt
cas, Doutor Manoel Antonio Dia~. e a Oompanhia 
de Agua e Esgoto do A:na~. dorav&nie de-nomina
da simplesmente CABSA, representada neste ato 
pelo seu Diretor- Presidente, Senhor José Maria 
P apalêo Paes, resolrvem de comi.1!'!! acordo firmar o 
presen te Convênio , consoante as cláusulas que se~ 
guem : 

CHusula Primeira - Fundament o Legal - O 
presE!Inte Con vêdio foi elaborado com base no artigo 
18, itens Ill e XVII do Decreto-lei nº 411 , de 8 de 
janeiro de 1969 e o artigo 11, do Decreto-le i n.o 
200/&7, combinado com o disposto no Decreto (li:) 
n.0 034/75. 

Cláusul a Segunda -Objetivo: Dotar de um 
S istema de Abastecimento de Agua potável, o Cen>
t ro Uaivers\tário do Amapá, em oonstruÇião, asS'im 
como o futul'o centro adminis"ovati\IO a ser cons
t~;~U~do pelo G10verne. 

Cláusula Terceira - Serviços: A ~AF.ÊA f-ica 
obriga0.a pelo presente Convên1o a prestar os ~e
guintes serviços . 

1 - R.laborar o proj eto de abastecimento 4ie 
água potáv·el, com p reendE:ndo: 

a) captação; 

b) adução; 
c) -:iimen~onamento dos reservatórios de apoio 

defi'niti vos; 
d) di'mensionamento dos reservarorios provisó .. 

Pios destinados a a bastecc;!r o Centro Uhiversitárib. 

2 - Ex.eoutar. as seguintes obras componentes 
do projeto: 

a) construção das obras de adução; 
b) construção das obras de captacão; 
c) exe·cução das obr as ccmponentes da r'esez;

vaçâ'o provisória do Centro Univer sitário. 

Cláusula Quarta - Obrigações das Partes: As 
o brigaçõe~ dos convenentes se traduzem em: 

I - Do Governo 
a) O. Go"'erno contribuirá para a ex~c:ução do 

pres.ente Corivêinio com recursos arcados no valor 
de Cr$: 3.674.295,00 (três milhf. f ~ seiscentt s e se
tenta e quatro mil, d~zentos e nov~nta e cinco 
crutze'i r os). 

b) E"SJ;1ecificar, em caráter d etiniti.vo, as áreas 
a serem atendidas pelos serviiÇOS objeto do p'r e
sente Convênio. 

c) Acompsnhaor e f iscalizar a execução deste 
Convênio, através da Secretari'8 de Obras 
Públkas - OOP. 

li - D.a CAESA 
a) Adquirir to<io o material n~cessano à exe

cução das obras do presente Convênio; 
b) Executar diretamente ou cent•ratar com 

terceiros a execução dos ser.viços e obras cons
tant&S do ptesente Convênio; 

c) Contratar os serviços, ou o pessoal ne
cessano a execução do pre~nli! Convênio, sem 
vínculo eompregatiÍcio cem o Governo; 

-i) As despesa s com deslooamento de pes~oal , 
assim como a.s decorrentes da ''TlplantFção e exe
cução dos serviços, serão 1. .steadas pe1lo Conr 
vênio. 

Cláusula Quinta - D.a Execução: A e•xeeuçãb 
das obras de implantação dos servi ço~·. constantes 
do Convênio, será de responsabi.lidade da CAESA. 

Oláusula Sexta - F orma de Aplicação: A 
aplicação dos recursos deste Oonv~nio será dt> 
aQOFdo com o Plano de Ap)icação; !}eça integrante 
deste ios~rumento lega.l. 

Cláusula Sétima - Contr.ole Firta.n r"iro: Além 
do cor1trole financeiro adotado pala CAESA o 
proceãsamento das peças contábeis obPdecerá as 
normas adotadas peJ.o Governo, com COlnp!levantfs 
de despesas, extrato de contas-correntes bancãrias , 
guia de recolhimento do saldo não utilklado, Ee 
for o caso, balancete financeiro e relatório circuns
tanciado da execução do referido Convênio. 

Cláusula Oitava - Prestaçã o de Coptas: Fica 
a CAESA obrigada a prestai 'GI -c; de 1Jodas as 
importâncias desembol!õadas r r 1 :o máximo d>e 
60 (&essenta ) diss após o tén ... lXI da vigêncht do 
C0n~.io. 



•' 

5.a.-feira, 24 de novembro de 1977 DlARl0 OFICIA 

Cláusula Nona - Vig&lcia: O presente Convê
nio entrará em vigor na data de sua pubNcação 
no Diário Oficial do Amapá. 

Cláusula Décima - Prazo de Vigência: O pra2Jo 
de v"lgência do p!'esente Coi]vênio, será dte 15.0 
(QeQto e cinquelnta) dias, comados da data de sua 
publicação no Diário Oficial do ~mapá, sendo 
adlmissiv~l sua proi"rogação, mediante solicitação da 
OAESA, devidamente aprova6ia pelo Secretário 
de Obras Públicas~ 

Pe.rágrafo Único - A referida solicitação de
verá ser promovida 30 (trinta) dias antes de exp.i~ 
rar o prazo de vi€ência de presente Convênio. 

Oláusula Déctma Primeira - Dotação: As des
pesas decorrentes deste Convênio, no valor de 
Cr$ 3.674.295 ,00 (t•rê3 milhões, seiscentos e setenta 
e quat•ro mii, duzentos e noventa e d nco cruzeí
ros), correrão por conta dos Recursos Orçamen
tários, senoo Cr$ 2.002.206,89 (dois milhõe&, nove
centos e ott~ nta e dois mil, duzento'S e seis cru
zeiros e oitenta e nove centavos) atra,vés da Fonte 
de Recursos Re:1das Diversas (IUCN), Projeto . .. 
08300213.415 - Des.en volvimento do Seltor Ed ucaoic
nal, Elemento de o-:.sp~a: 4.l.l.o~ Empenho nQ lo46, 
emitido em 17.11.1977 e o restante no valor de 
Cr$ 692.008.11 (seiscentos e noventa e dpis mil, 
oitent·a e oito cruzeiros e onze centavos) a ser em
J9enhado posteriormente. 

Cláusula Décima Segunda: A importância por 
este documento ser~ delpositada na Caixa Econô
mica Federal, Agência de Macapá, em Cünta vin
culada OAESA/SOF>, devendo a movimentação 
d~ssa conta ocorrer media'Dte cheques nominati
vos. 

M.I. - Governo do Território Federal do Amapá 

Secretaria de Obras Públicas 
D.S.P. - Assessoria Técnica 

Parágrafo ÚnicQ: Os depósitos somente pode
rão ser sacados para saldar compromisso9 .il:;necii'a
tos, não podeado ser transferidps para ouke esta
belecime-nto banoâr>io. 

Gl·áusula Décima Terceira - Alteraçõ66: O 
presente Convênio, fará o fiel cumprimento dt>s 
objetivos que lhe deram erigem, poderá ser albe
r..ado atravé:, ée Ter rr.os Aditivos. 

Cláusula .Décima Quarta - Rescisão:-A inobser
vânc:ia por uma das partes convtntntes, d!e · q·ual
quer uma d-as (}}áusulas ou obrigações do .. ptes.ente 
Convênio, bem como por motivo de con•,eniência 
ou E!Cordo e1:1tre as partes, pTovocarão a imediata 
rescisão deste in.strumento, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial. 

Cláusu.Ja Décima Quinta - Foro: Para diri
mir. quaisqueT dúvidas oriund'li s do pres~nte ins
trumento, de comum acordo, as partes con\venentel! 
elegem o Fóro da Comarca de Macapá, Capital do 
Territóri0 F~deral do Amapá. 

E por estarem justos os combinados, as par
tes c:onvenentes ratificam o presente Convênio, 
firmado na prest>nça d.e duas (2) testemunhas, em 
dez (lO) vias de iguel teor e forma, para fins de 
d:iretto. 

MacRpá, 18 de novembro de lln7 

Manoel Antonio Dias 
Secretário de Obras Públicas 

José Mal'ia Papaléo Paes 
Dil' etor-Pre-sidente/ CAESA 

Testemunhas: Ilegíveis 

Convênio N.0 21/77-CJ ; . 

Pl81oo dl!. Aplicação Nº 083/77-AT/SOP 
(Ref. Proc. NQ 2.534/77-SOP) 

ObraíServiçro: Projetto para abasteoiment;.o de água dos C~ntros UniversitQroo e Admini9trati:vo 
do Amapá e estudos para a reservaçâo d~ água do Centro Universitário do Amapá. 

Item 

01 

Localização: Mecapá - TenritôtQio Federal do Amapá. 

Discriminação 

A Campanhia de Água e Esgoto do Ama
pá-CAESA, para cobrilf d.espesas ct>m o 
Convênio a ser oelebrado, entre o Go
verno do Territónio Federal do Amapá 
e a citada Companh·il8, tendo em vista o 
Projeto pajra o abastecimento d-e água dO'! 
Centros Universitário e Administrativo 
do Amapá e estudos para a reservação 
provisória de água do Centro Universi-

Valor do 
Serviço Cr$ f o n t e d e recurso 

01 - Cr$ 2.982.20€,89 - À conta dos re
oorsos oriundos das Re~s Diver
s,as (IUON), Projeto 08300,213.415 
Desen"olvimento do Setor E1duca
c1onal, elem~-o de D~pesa: 4.1.1.0 
- Obras Públicas. 

02 - Ov$ 6~2.088, 11 - A ser empenhado 
posteriormente. 

tário do Amapá. ~ 4;.:·.:,2.:.;95;;.:,.;.00;;... __ ..__ ___________ _ 

TOTAL: 3.{\74.295-,00 

Importa o presente Plano :ie Alplicação na qul8nt~ de Oo$ 3.i74.295,00 (três milhõe.s, sciscentcs e se
tenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco Q'ruzeiro~). 

V I S T 0 : 

Eng0 Manoel Antonio Di&s 
S.ecr~.t.ário de ®bras Públi.CJas 

Macapá, 18 th novembro de 1977 
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MI - <loverno do TeNitório Federal do Amat:-ã 

Secretaria de Obras Públicas 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDlTAL 

Tom<Jda de Preços nº 34/77-CPLOS 

AVISO 

A ComJ.s sãg Permanente de Lic:_lt,ji~b de Obras e 
SeJ.YP~os-C PLOS. de "itm~a pelo f*C·nto n.' 02~1f17, do EJ<:
care.ntlssimo .!Senhor Governador do Terrliório J'adeMI doe 
Ámapã, t orna público. pa~a éonheglmento de qu,ntes pos
sàm se lntereasar, que fa"' realizar T~ada de Preqoa J!lr8 

exec-uqão dos serviços de prosse!;llllmellto e c-duláo àa 
construção d.a s 04 (quatro) C8S'é.l'!! tipo B elo conjunto reosl· 
dlnola , ara técnlct:>s , n~sta C8ipital. 

A Llcitatão realizar-se-à às 09:00 haru do dia 02 de 
dezembro de 1977, ns ~la de Reunlõe• tia Secretsrfa doe 
Obra•s Públicas. à A v. FAB. n º 1276, nuta •Jtftal, local, 
à la e hora &nde serã-o recebfd'()S a documen,ação e proposUI. 

O Edkal e oa eselarecimentos eoompl•mantaree St!llriio 
femeotdos peln Com-l•ssAo Permanente de Licitação de 
Ob,.s e SarviQOil-Cf>L0S, nas horafl nomals de expedlen· 
te, no endereço acima menCionado. 

Macapá , 16 ele novembro de 19T7. 

Enc.• José Airton de Almeida 
Presidente da CPLOS 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Decreto N.0 158/'77-PMM. 

O PI'efeito Municipal de Macapá, u sando das 
atribuições que lhe são conferidas pon lei ~ . 

Co!'ll'li'd•erando qu e l'lm número expressivo de 
veículos tipo Kombi vinham fun cionando em ex
Jtloração de s·ervi:Ços de transportes coletivos antes 
do advente do Regulamento que disc-iplinou esses 
seliviços ; 

Considerando que. a maioria dos autos aeima 
refe'rid.os , lkencitJdos pela Dwisão de Trânsito do 
Goveupo do T~N'itório Fede::al do Amapá, são de 
fabricação ail'lterior a 1972, sem condição, porkndo, 
de cumprtr o preceituado no art. 26 do Regula
mento pr~-faJar:lo, que restringe s obtenção de li
ceacia.mento pàra o mister retro-aludido de veícu
los com até cinco (5) anos de uso, contados d e sulf. 
fabricação, além ~s uquisitos estatuioos pelo 
Degulamento do Código Nacional de Til'ânsito . 

DOORETA: 

Aot. lº - Incorporar ao Capítulo !TI - Das 
tlilposiQões transitórias do Regulamento do Servi
ço de 'Dransporte Coletivo em Kombi, no Municí
pio de Macapá, o seguinte dispositivo: 

Art. 17 - os veículos Kombi. licenciado du
rar1te o cor'rente ano pela Divisão de Trânsito do 
Governo do Ter ritório Federal do Amapá, e inscri
tos pua o ~Panspovte de passagei-ros, que contam 
com mai s de cinco (5) anos de us t>, contados de 
sua fab ricação, P~>rmanecerão explorando os nrv!
ços de tra nsport t>s colet i vo~. d€sde que obtenham 
junto à Prefeitura Munictpal de Maoapá e neces
sária p ermis são, até o vendmento de suas respec
tivas pl acas. 

Art . 2.0 - Este 'Elecreto entraré em vigor na de 
lua Ifublica ção, revogadas a,s rliapo!!ições e~ eon~~ár~e. 

Cumprtt-se, Registre ... se e Publique-se. 

Palácio 31 dte Março 10 de novembro de 
1977. 

C lt>iton Figu~i red@ de Azevedo 
P refPíto Muncípal de Macapá 

Public&do nest-e Depantamenh> d e A'tlministra
çio aos 10 dias d(') mê:~ de novembro de l.t77. 

Jacy Jansen Costa 
1Di.retor do Dept0 . de Admini\<itração 

Associação dos Contabilist 1s do Amapá-ACAP 

ESTATUTO 

A(M'ovado pela Assembléia G ai de 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do número ante rior) 

c - Bienalmente, na primeira quinzena d e 
abril , par·a eleger a nova DIREX; 

d) - Na primei1"a quinzena de janeiro, anual
mente, a fim de etXamínar o orçamer.to-p r ograma 
para novo exe rcício, e, bienalmt>r t e , para a posse 
do COFI e homologação e posse da n ova DIREX. 

Artigo 39.0 :- O CODEL reunir-8e -á, extraor-
dinariamente, quando convocad(): 

a - Por seu Preosidente; 

b - Pelo Presidente da DIREX; 

c - A r equerimento, de no míni m o . I / 3 dos 
membros do p róprio CODEL, ou de 20% dos 
sócios efetivo s e fundadores. 

Artigo 40.0 : - As rt-uniões do CODEL serão 
instaladas com a presença d'e no mínimo, 1/3 d os 
cpnseheiros. 

§ 1.0:- As decisões serãG t omadas por maioria 
de votos dos conselheiros presentes a reunião. 

§ 2.0 : - Não havendo decisão em contr~rio, os 
membros da DQ.REX poderão assistir as reuniões, 
participa r dos debates, não ter · ·> direito a voto. 

Artigo 41.0 : - Pe rderá automaticamente o mAn
dato o consedheir<' qu e faltar tres (3) reuniões 
consecutivas ou seis (ti) alternadas, cem causa 

J justa. 

1 Artigo 4~º: - Automaticamente perderé o man-

1 

dato de Comelhei•ro, o m embro que t>eja .-Jeito 
Presidente ou Vt.ce-Presidente da DIREX , ou de
signado para exproíoio de carg.o na mesma. 

Artigo 43.0
: - Compete ao CuDEL: 

a - Eleger, biena lmente, a DIREX; 
b - Autorizar licença d e acor do com o 

Artigo 48.0 . 

c - Apreoiar e Jul gar os atos e recursos da 
DIREX ou os que cor.t ra ela forem i'nberp6stos; 

d - Apr0var ou recussr as propostas para 
sóoios hon orár'ios ; 

e - Delibe rar, em grau lf ecurso, sobre 
aplicação d e pe nas ; 

(continua n<. r .)xillllo núro•ro) 


	

