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Macaptt, 1° de março de UJ78 - 4ª-feira 

Portnri.tUI 

( P ) n9 0044 de 23 de feverei ro de I 978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atn buições que l.he são conferid as pelo artigo 18, 
item Il , do Decreto-Lei n.0 411 , de 8 de jAneir o de 1969, 

RESOLVE: 

Art. I 2 - Desig nar o Economista Ant er o Dva r te 
D~ s Pjlrea Lopes, Técnico para o Programa de Moderni
zação A·dministratlva do\9 Territórios Federais. atus.Lrne'nt~ 
• o exerc!clo da .!<'unção de Chefe da Assessoria de P lane
)amitoto e Coord etJ a çilo Geral , par a v i:. jar da sede de suas 
atr'lbuições - Ma~apá , a·té as cioodes de Belém e Bras!Ue . 
a fim de partlcipa.r da Reuniã o do Cons elho d elib~rativo 
da SUDAM. e Reunjão da Secrelarln de P lan ejam ento dll 
P.l'E>sldêncfe d9 Repúblfc a - SEPLAN, no periodo d e 27 de 
fever ei!tJ a 05 de março do co~rente ano. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contr ário. 

Palácio do SetentriAo, em Mac~pj,. 23 de fevereiro 
de Jg78, 89P da República e 35.0 da Criação do Te rritório 
FederAl do Amapá. 

Arth11r Azevedo Hennln!l: 
Governador 

(P ) n~ 0045 rie 23 de fe vere ir o de 1978 

O Govern;~dor do Território Federal do AmapA, usan
do das atrlbul~ões que lhe são conferidas pelo art~o 18, 
Item II, rlo Decreto-Lei n2 411 , de 08 de ja neiro de 19611 . 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Designar , nos termoa óoa artl~os 72 e 73, 
da Lei n.o 1 i J 1. de 28 de oiatubrG rle 1911 2, o Profu~or 
P aulo J:o' e'rnando Batlata Guerra, Secret ário de Educstêo e 
Oultura do Govt \lno desta UnldJ! ne. pera ~xercer acumu
lat lva.menje, em sub'!.>tittJIÇã o, o cargo ~ Governador do 
Territór io do Am.apá, durante o lmpedJtnellto do rt!specti-

Secretário de Educação e Cultura 

Dr. Paulo Fernando B. Guerra 
1. vo \it::.- :o c::~:v::a:~:: a:e:~:::lç::s

0

::e:::;::~. 

Secretário de Economia, Agricultura e Colonização 

Dr. Júlio Armando H. Cantelli 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral 

Dr. Antero Duarte Pires Lopes 

! i 

Palhlo do Setentrião, em Macapá, 21 de tever~tl.l'O de 
1978, 89.0 da República e 35.0 da Criação do T·err itérfo r~ 
dera! do Amap,. 

A r!.hur Azevedo Hel'lnlng 
Governador 

(E) n.0 00411 de 24 de fevere1ro de l e78 

O Gove~;nador do Território EJderal do A~napá, 11111a• 

do du atrlblllções qt,te l!Je i~ conterldu peio artjgo ia, 
Item II, do De~:reto-Lel ni 411, de '1!8 de janefro de 1'V611, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Despgnar o Engenherr• Ag.rooomo Júlio 

Armardo Horna Cante lli, Secretà.rlo de Ec<~ncmfe, AgriC'\Jl
tura e CploniZ'BçAo ® Governo deata Teorrltóxto, para via
jar da sede de suas atrtbu!çõe• - Ma·capá - a•é e. cidade 
de BnsUfa-DF, a tfm d• l"Molver ass\Jilt'oa relactonedoliõ 
com a pasia que dirige. junlo a o INCRA e o Ministé rto do 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário OHcial do Territ6rio Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç:io 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n 2 Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
IRANILOO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICACOES 

NA CAPITAL 
Anual . .. . ... .... . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS EST-\DOS E MUNIC!PIOS 
Anual . . . . .. .. .. .. . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

Trabalho, oo perlod~ dtt OI a 03 de março do cot't'ente ano. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições P.m contrár io. 

Paládo do Set~ntriAo, em Macapá, 24 de feve.r lro de 
1078, 89.0 da República e 35 g da Crleção do Território Fe
deral do All)apé. 

Arthur Azevedo Henntng 
Governador 

(PJ n2 0047 de 24 de feo;erelro de 1978 

O Govel'nador do Territó.r~o F'ederal do Amapá, 
u•ando das "atrlboições Que lhe são conferid as pE>Io artigo 
16, lt\!m Il , do Decreto-Lei n º 411 , d~ 08 àe janeiro de 
1969, e tt')Odo em vista o que consta do Processo n 2 6/ 17325/ 
78-C OAG, 

RB.sOLVE: 

A•rt. 12 - Pô.J; à disposioqão do Governo do Estado 
do Pbrá , para servir ne Sectetarkl de ltstad o de AdmtnLs
traç§'o, a parttr de 15 de fevereiro de I 978, até u lterloor 
dellbl!ração, a servi dora Lucimar Brabo Alves ocupame do 
eargo de Professor do Ensino Pré-Prlmãrio e Primá rio , ril
vel 11, do Quadro de Fuodo nár ios do Governo destoe Tler
rltório. lotada na Secretaria de Edueaçã o e C'Ulturtl, com 
011us paM a- Admlnts\ra,ão amap~n'se. 

Art. 2.• - Revogadas as disposições em contrá rio 

Palácio do Setentrlão. em M11caoá . 24 de fevereiro 
de 1978, 8911 da República e 352 da Crlacão do Território 
Federal dg Amapá . 

Arthur Azevedo Hel'lnfng 
Governador 

(P) n.0 0048 de 24 de fevereiro d e 1978 

O QZovernador cio Temtórlo Federal do Amapá, U8at•· 

do das atrlbulçõea que lhe são conferidas pelo artigo I 8. 
lterq II, do oe .. reto-Lel n 2 411 , de 08 de jan~lro de 1969, e 
t endo em vista o que consta dÔ Proce.s.so n .• 1141/77-GAB, 

RESOLVE: 

A.rt. 1,0 - Por à dieposiç!o da Prefeitura Municipal 
de Belém, a P'artfr de 15 de feverei r o de 1978, até ulterior 
deliberação, com ônus para o Governo do TePrltórlo Fede .. 
ral de Amapã, oa aervidoreSo: 

RsiMunde Bandelnl de Souza, A•uxlllar de EnfJer
magem, nlvel 13-A, lotada na SESAS; Ana Luiza Mlran~ 
Mont' Alverne, Prof.8 do Ensino Pré-Prlmltrlo e Primeiro, 
nivel 11, 1oted4! na SEC; Elfsta da Silva, Profl A uxlllar do 
Ensino Primário, n6vel 7, lot11da na SOC; Arthur de J esus 
Borbon Sotão, Técnico Rn!la•l, n{~l 11-A, l~ad'o na SEC; 
JoAo Bemclo Diaa, Prof!! AuxW.tar do Ensdno P•márlo, al
vel 7, lootado na SEC e Manoel Ferre4ra dc.s San:toe, Au
xl11ar de Enfermaaem, oivel l;J-A, lot'&-9o ne SESbS, 

Pl5BLICAÇ0ES 

Página comum, cada centímetro pvr coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2.00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:80, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dit. rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OF!CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanha r 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capit al, Municípios e outros 
est ados em qualquer é poca . 

FORMA DE P AGAMENTO 

Avuls'): Em moed& corren te 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal para 
«Ser viço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA• 

Assinatur<.os vencidas poderão ser suspen sas 
sem a viso prévio. 

- Este Oiário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Ama p& em Br asília-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

Art. 2° - Revoga d<~s as disposições e m contrário. 

Pa lácio do Set<! ntrião, ern Macará, 24 de fev er f>iro 
de 1978, 892 da ~eptfullca e 35.0 da Cr.iaçfio do Te rritório 
P'ederal do Amapá . 

Arthur Azevedo He nn !ng 
Governador 

fP J n.• 0049 de 24 de fevere4.ro de 1978 

O Governador do T errit ó rio F edera l d o A ma p á, u san
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo IB. 
Item II, do Decreto-Lt>i n.• 411 , de 08 de janeiro dP 1969, e 
ten do em vista o que consba do Pr ooesso nº ll1 1/ 77-G AB , 

RESOLVE; 

Art. I º - Pó r à disposição de Prdeitura Municiçal 
de Belém a pertir de h 0 março do ccr 1t> nt e an o, a t é u l
terior deliberação, o servld04' R ui A polõni·o de Oliveior a , 
ocupante do car g1:> de P'rofessor do Ensi no Pré-Primário 
e Prlmárl<' , n!vel I I, do Quadro de FuncionáriP S do Go
verno deste Territ ório, lot ado na Secreta r w de Educaçiie e 
Cultura, oom ôn.us para Adminis llração arrepae m f' . 

Art. 2."' - Revogadas 11 s dispoalções em contrário. 

Paléclo do Setentrtllo. em Macapá , 24 de fevereiro de 
111"18, 892 da República e 350 d& Criação do Terr itório Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo He nnlng 
Governador 

Coordenadoria de Administração 

Serviço de Pessoal 

Visto 
Geraldo Magella Fontinele Ribeiro 

Coord. d~ A·dministraQão 
Edital Nº 02/78-SP. 

A Direto,ria do Se,roviço de Pessoal da Coor~e
nadoria de \àminlstração do G,overno do ':Derrltório 
Federal ~o Amapá, torna público atra,-é ;. do presen
te, os resultados dos cantlidatos epr ovados no Con
cu•Jt;c- Pú•bl~co para preeru:hímento de vagas exis
tente na Tabela de Pes11oc.l T&!mporáirio do Govt!r 
no desta Unidade, r.eaMtzado nos dia's 28 de janeiro 
dse 1978, pelo C enlr0 de D esenvt>lvimento de Re
cun;os Humanos em BrastHa - DF, conforme Edital 
n.0 01; 78-SP, para categoria funcionais de: 

E!lcritt*'á rios 
01. Maria. de Lourdes Costa 
02. LeOi}ice Catista de Araújo 

N2 de Pontos 
60,5 
52,5 
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03. José Alberto Rodrigues S il va 
04. A,djanira Maria Borge!i de 01iveira 
Auxiliar de! Aljplinistt eç~o N.o de 
01. .;osé Pedro da Slilva 
02. Genivaldo da Silva Rarbosa 
03. Ja'nari Rodr·tguts de A rud& 
04. Vilder Fernandes Ro 1rigue!> 
05. Tâni <~ Stbele da "5ih·a .:-:hkherchió 
Otl. Helena Vi ira ,J ... ~110ura 

07. Esth~rameh~ "' Ul.ha e s ; Iva Gregot i 
IJ8. Ana Mana de Meaelos 
09. ~dvaldo Antonio Alvts 
l\J. Fl;::vio Bra!1.dão dos Santos 
L 1 Susana Sil va Crhpin 
H~. Absalão t\l\ es de Amo· itm 
L3. João de 1\lme:ida BragA 
14. Doy""' Fcrrl ir ... d-d Co.>t" 
15. RômuJo ae ~ma Ramu~. 
16. Joelíta dos Sant:os G04..-ag"l 
17. Francif;co X'lviPr TÃvMfl 
18. Jusé Amancio de Lirr.:· 
19. Maria T'et•eza Mont' 1lvão 
~0. Eduard•) Dias ~ ·arvalhn 
~1. Edina Maria Cardo.;;o Rr>ZPr.ra 
22. Alvaro Jos Sanhos Fon~eca 
23. Almir Alves C~:~ r-i 0~o 

~4. N~lson Martins da Si lva 
1.5. Ange•la 't>e.rteira de Souza 
26. Maria do Díst rro <\1 ~"S Fh l.tPs 
27. Maria do Carm0 do.<: Santos f;op-;f!lvP:r; 
28. Antonio Caetano de ~oue.a 
·t). Marco Aurélio Moreira Si·lva 
30. Maria Jos~ Conceição PeM:>ira 
:n. Wanderl E- Y Ramos 
·~2. ~rluri·cto RJicardQ da Si~va Shicherchío 
'l 3. Joaqu~m Gol')::g!~s d1~ Castro 
'i4. Terl'0inh& Santana Silva 
15. E>lvan P Raris de Fátilma 
16. Maria Alparecida Cyrillo 
'i 7. Maria de. J esus Maciel Isachson 
18. Ed.ami~a Soares Freirt> 
:-39. ManoE-l Deu,...aTPar Araújo ~ITourP 
40. Francisca Lopes de Araújo 
41. Marl.s Josoé Barroso de Scuf\a 
42. I-racema Francisco Sobrinho 
43. Antonio de A r a újn GnnçA)ves 
44. MarinR Amália Tostes 

Diretoria do Serviço de Pessoal , ~m 
'!.7 de fever,eiro de 1'97R. 

Bt>l. Miracy Maurício Neves 
Diretor do SP 

52,5 
51,5 

Pontos 
68,0 
ti :>,0 
64,0 
6~. 0 
61 ,O 
óL•. O 
60,1) 
60',0 
59,0 
58,0 
57,(1 
57,1) 
57,~ 
~7,0 

bb,U 
~ô,O 
~fi () 

55,0 
55,0 
55.0 
55,0 
54,0 
54,0 
~4,0 
54,0 
5!,0 
54.0 
53.0 
53,0 
52,0 
52,0 
52,0 
52,0 
52,0 
52,0 
52,0 
51,0 
51,U 
~1 , 0 
50,0 
5'0,0 
50,0 
50.0 
f1Q,o 

M&eapá, 1 

----------------------1WJ &J•a t.....--.:: 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada de Preços Nº 09/78-CPL 

AVISO 

A Comissão Permanente de ~icitação do Go
verno do Território Federal do Amapá torna pú
blico, ~'ara conhecimento das firmas Jnteressadas e 
inscMtas no servibo de c.c.ri'Sstlro r:lo Governo ama
paense, que às OY:OO horas do dia 'o'8 de manço de 
1978, na sala de reuniões desta Comissão, à av-: 
Cora de Carvalho, 120-(fone 2362), em Mlacapá, 
Ter/ritóTio Fedf'ral do Amapá, receb'erá propost!llS 
pa~ forn ecimento de matPriais de limpeza e mate· 
riais da expe.di~nte, de conformid~de com as esp@
cifioações contidas no edital. 

O, edital oompieto e demais esclarecl.mentos 
poderãrt ser vistos no endereço supra mencionado 

e na nepresentação do Gover.no do Territónio Fe
deraJ do Amapá, à av. Presidente Vargas, 158, sala 
1.103, em Belém, nos horêrios normais de expe
djente 

M<. capá. 22 de feve'!"eiro de 1~8 

Luiz Gonzaga Pereira de SoU'la 
Pres idente Comissão 

Tomada de Preços n.0 010/ '78- CPL 

AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação do Go
'' ·t no d 1 ft- t ri tório F r. d~ ral do Ama(Já ~r na pú
blico, pard conhecimenllo das firmas intHessad~ e 
m'Scnt!ls no Servi<:<> de Cad&St.rame~o de Forne
cedo·rt>s do Governo Amapae.nse, que às 09:00 ho
ras do dia I O do.= m ar" o de 1978, na sa la de reu
niões d"sta Comissão, à A v. Prof!! Cor& de Caiva
lho, 120, tdeJfone i3ô2, em Macapá, Terrilório Fe
deral do Amapá , r o::oebert. propost.e s para for~ci

mento de rou pa da para hospi tal. de acordo Cf m 
as especificaçõet. contidas no Pdital. 

O edital c.omp leto e demais esclarPcimentos 
poderão SP.r vistos no endereço supra moocionado 
e na Representação do Governo do Território F e
deral do A ma piá, à A v. PreFidente Vaq)as. ~58. 
Sala 1.103, Pm Belém, no horário normel cJe ex
ped1ente. 

Macapfi. 22 de fevereiro de 197r. 

Luiz Gone:aga Pere.ira de Sowa 
President e da Comissão Permanente d~ LicitaÇJâo 

Secretaria de Mão-de-Obra 

Extrato de Acordo Especial celebndo pelo 
Ministério do Trabalho~SMO/PIPMO - Co0rdene 
ção Especial do T. F. do Amspá. 

Objeto 
Capacitação de recursos humanos 
Clspositivo Legal- Decreto 53..324 d~ 18(1'2/ 63 

e pontari" - 46 de 31/0 1/ 74 e De·crebo 75 081 de 
12~~ 2/~ 4 o 

Entidade Convenentes: 
1 - Associação de Crédito e Assistência Rural 

do T. F. do Amapá- N2 do Ac()roo 00.101.005/ '78 
- Vigência: 03/ 01 / '78 a 31 / 1217? Clasl6ificação 
Orçamentária da Despe'i'&: 26 12.14450212-577-3.1.4.0 

2 - Governo oo 1l. F . do Amapá - Centro de 
Desenvolvimento de R ecursos Humanos - N.0 do 
A•cordo 06.101.010/78 - Viglência 20/ 01/ 78 a 
31/12/78- Classificação Orçamentária d•a Despesa 
261~. 14450212-577 - 3.1.4 o 

03 - Capitania dos Portos do Esooodo do Pa.rá 
~ Território Federa l do Amspá · N. 0 do Acord'J 
0€.101.006/ 78 - Vigência 02/0 1/76 s 31/12/7R -
Class:i'fi.c&ção Orçamentária da D e s p & s s : 
2612.14450212-577 • 3.1.4.0 

Mlnlstérlt> do Trabalho 

Conselho Regional de Estatistica da 1ª Região 
(Delegacia r.o Território Federal do Amepá) 

EDITAL 

Pelo presenlte Edital fica convidado o ~cnico 
em FJ;tatíct!ca de Nív el MLdio, Paulo Afo~o so d e 
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Aratgão Areújo, a comparecer à Sede çia Delegacia 
do CONRE no prazo de 30 (trinta) dias a contar• 
desta data, a fim de quitll:- seu ã ébito em atraso, 
sob pena de inc;ocição em Dívida Ativa e sua ime
diata cobrança executiva , além de ficar S.l.ljeito à s 
medidas pu ~ti -v as pl'f vistas na legis-IG.ção perti
n en'te. 

Brasília -DF, 17 de fevereiro de 1978 

ass.) Adalberto Caet~no 
PreSiidente 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Co1narca de ll-1acapá 
Edital de Leilão dos Bens Semovt.>nt2s Per

tencentes a Confeitec, Indústria e C~mércio e Re
p resentações. Ltda, Abraham P eres e Pauhiny 
Martins Pinto . 

O Doutor Beajamim Lisboa Rariol , MM. Juiz 
de Dirt!ito em exarcício da Comarca de Macapá, 
Capital do Terri.tó11io F-ederal do Amapá , na For>ma 
da Lei etc. 

Faz Saber a qwntJos virem o pr~s ente t: ditel, 
com o prazo de 60 ~as , que o P orteiro dos Au
ditórios doeste Jui'Zo~ ou quem suas veus fizer, 
trará a plilbli~o preg·ão de ven·da e ar.r ematat;ão a 
quem mais der o maior lanço ofer ecer, a ci.ma da 
avaliação, 'no dia 20.M.78, às 10:00 hbras, na porta 
c:l o edifício do Forum, os seguinltes be ns penhorados 
a Confeitec Fndústl"ia e Comércio e Representações 
Uda, Abraham Put>s e P.auhiny Mianbins Pinto, em 
eoxecução que por este Juizo l'he move Banco do 
Brasil S/ A, a sa~ber: Quinze (l~) rezes sendo 4 
(quatro) vacas e 11 (onze) novilhos, me6tiços de 
raça guzeTsth, com a média de 5 (c«nco) anos, com 
a marca de fu-ro «AP »: Re.ieridos antm&b estão 
em boas condições sanitárias (aspecto) e e nooft'
fram~se na prdprieda~ do executado Abraham 
'Pf'res, no lugar dfl!a"lominado «Re.ttro » Km 12 da 
~trada Macapá ClevEiândia, ne!Jte Munici~o, 
llmporta a p>resente avaliação em 37.500,00 (trinta 
e sete mil e quinhentos c-ruzeiro9) . 

Se P'ãO for alcançado lanço superior à ava
liação, segti{-sé'-á, no dia 19.05 .78, às 10:30 horas, 
no mesmo local, a sua venda a quem maiS der. 

E, papa qu~ a alienação chegue ao conhecimento 
de todos, pa-ssou-se .o pneFentE, que será afixado 
no átnl) no edifício do Forum e tfublioadtl uma 
(01) vez no Diálfio Oficial. Dado e pa~6·ado nesta 
cidttde de Macapá , aos vinte e dois dias do mês 
de févereiro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e oito. Eu Leandro Ma.rques Alberto, 
EscrevP.nte Jurem~nt~do no impedimento do titular, 
datilografei e subscrevi. 

Benjamim Lis.boa R6yol 
Jui.z. d'e Dine.ito em exei'dcio 

Poder Judici-ário 

Justi~:a do Trabalho ds 8~ Região 

Junta de Concitiação e Julgamento de Macapá 

Elfital de Notiffcação 

(Pll~ de 48 horas) 

Pelo presentte .l!ldital fica notUlicado ~noel d~ 

3ouza Estrela , atualm~nte em l ugar inoc€rto e não 
sabido, redamante n os autos do processo n .0 

0269/ 77 em que é r eclamacia P.T, Pinto. de que 
te m o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para 
apresentar na Sec re taria da Junta, b ens da recla
mada, so bre os q uais possa m recair penhpra . 

Secretaria da Junta de ConciJiação e Ju:ga
mento de Macapá, :l·2.02.7R. 

Euton Ramos 
Dire tor de Secreitiria 

Pelo prese ntt: Edita l fica Notificado, A1b el d os 
S antos Peres , atualmPr11 e em lu gar ince rtc e não 
sa bido, reclamente rios a utos d 0 proce~ so n .0 670/ 77 
em que Raimundo Rodrigues Na-scimf nto é recla
mado, d e que d-e ver á indic&r no prazo de 48 (qu a
renta e oitG ho,as), o paradeir o do su pracita do re
clam tt do. 

SecretAria da Junta de Condliação e julgam€n
to de Mac~pá , 22.02.. 78 

Eu ton Ra mos 
Di retor de Sec rt>tada 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 
(Contin uação do n úmero a nterio r) 

b) Ex traordínaribm ente, quand o con voca dt> pE>lo 
Pre~d ente ou p or t r ês Co nselhe iros. 

§ 1.0 - Antes das reu niões, os Co nselheiros 
assi narão o li.tTo de presenç-a; 

§ 2.0 - A hora cLetel'lllmada , a se5sã'O será 
aberta e , cA so nã o t>steja pre sente a maiorie dos 
Conselhf iros, st>rã'O suspe TJoS os os trabalhos os quais 
se reabrirão meta hora d ep ois , quando piO~e>Cão ser 
tomadas dai.ibt>rações com qualquer nú mer{. de pre
senças; 

§ 3.0 - Antê~ de se encerrarem os trabalhos 
o Conselho delegará poder es a dois de set.ts mem
bros presentes para aprova r e assinar a respectiva 
ata, a qual se rá la vrada pelo Secretá rio em li vro 
p~rio e també m a ssinada por e].e e pelo Pre~i 
dente . 

Art. 3() - Na hipót es E' d e o CoPse.lho não se 
pronunciar d entro de ci nco dias !'Obre aswr,to a 
ele submetido. a Diretoria pode rá delibenar a re~
peito ou dirigir-se à Assero blóia, s t> a mat~ia fM 
da c0mpetªncia desta. 

Capítulo IV 

Do Oonselho H sral 

Art. 31 - O Conselho Fiscal é ~onstit'Uído de 
tr~s membros efetivo!' e três suplE'nbes, eleitos 
bien!lml!nte pela Assemblé ÍII! Geral a é o órgão fis
calizador da situa.çã'O econômica e filla.nceira do 
Crroulo, dos atos administrativos que nela se r e
flitam e de controlE: da situação oo pat'rimônio. 

§ 1.0 - Um do! membros efetivos, pe~o menotJ, 
deverá ser donta bilis1ta. 

Cohtil'l'tla no prórimol'lúmero 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 


	

