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(P I nº 0053 de 28 de f.rvereiro de }978 

O Gov,rnador do Território Feder al do Amapá, usan
do das atnt;>uições que l_he são conferidas pelo artigo 18. 
ttem li. :lo DecrE-to-I el n. 0 411 , de 08 de jAneir o de 19f'tl. 

RESOLVE: 

Art. 1. 0 - Designar Walt~r dos Santos Sobrinho. 
Engellhelro Agr-ôn omo. do QuadTo de ?essoel EspPciaPstll 
Temporft<rto deste Territót'lo . atualment e exercendo a~ fu!'l
ções rie Coon:l't' n9dor Tecnico da CEP A· AP. pari! exereer 
B'cumu latlvam ente . em sub~td tuhãr· o carg0 de Secrtt&r io 
de Economia. Agriculturã e Colonização. do Quàdro de 
Funcio rtl\rJo~ do Governo desta Unidade. our ante o Impe
dimento do r espectivo Utu fa r, a conta d.e OI de março do 
corrente ano. 

Art. 2° - Revogam~se as disposições em contrário. 

Pa lácio do Setentrlão. em Macapfl, 28 de fev ereiro de 
19.78, 89.o da República e 35.0 da Criação do TerrltQrlo l'e. 
dera! do Amapé. 

Paulo P'unan do Batista Guerra 
Governador Substituto 

(P ) N.o 0054 de 1.0 df! m arqo de 1978 

O Governador do Território Federal do Arnapá , usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18, Item 
!T, do Decreto-Lei n 2 411. d e 08 de janeiro de l96!l . 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Antônio Cabral de Ca'tt~o . Ad~ 
vogado, do Quadro de Pessoal Espec.lalfsta TemiJoNulo d<1 
Govemo deste Tt!rrit ório, atualmente exerce nd o as (unções 
de Aosslistente JurfdJco d-'.1 Procuradnria Geral desta Unida
de, para viajar de Ma c'apá, sede de suas atividades, at é a 
oldade de Belém. f> fim de tratar aBsunto referente à de· 
saprotpr lação de imóveis, procedida pelo G .T .F .A. junto à 
J u.&ttça Federal do E stadl) d o P ar á. n o período de 02 11 1 O 
de março d o corrente ano. 

Art. 2.• - Revogam- se a s disposições "" conln'Arlo. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá,j 1.0 de mEJrço de 
1978, 89.0 da República e 35.0 da Criaçao do Território Fe
dera' 'lo Amapá. 

Paulo Fer.nando Batista Guerra 
Governâdor Subibltuto 

Consultoria Jurldica 

Contnato nº 1 !'1i77 -CJ 

Cúntrato de Prestação de Serviços quP. 
entre si celebram a Empresa BrasiJeic'a de Pesqui
sa Agropecuá ria - EMBRAPA, attavés do Senviço 
Nacional de Levantament0 e Conservação de Solos 
SNLCS ~ o Govemo do Território 'Federal do 
.\m &pá. 
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EX PEDIENTE 
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Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç:io 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n9 - · Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das 0ficinas . 

DIRETOR 
fRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLTCAÇOES 

NA CAPITAL 
Anu~ . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
Anual ............ . 
~emestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

Pelo presente instrumento particular de Prf's
tação d~ S erviQ•lS, os abaixas assinados, a Empre-
sa Bra9il ei ra d e Pe.squ:sa Ag r.opecuária-EMBRAPA, 
através do ServiQO Nacional de Levantamento ~ 
c1noservação de Solos S NLCS , estgbelecido n a ci
d ade do Rio doe .J•an <'ir•l, Estado do Rio de .r a neiro, 
à Rua Judim Botânico - nº 1~:.! 4 - Gávea , CEP. 
20.000, RJ, CljC do Min ist ério da Fazenda, sob o 
número 0{)348003/0012-73, doravr:mt e s1 m plesmen·te. 
designada EJMBRAPA , neste ato representa d-a pelo 
Chefe do Serv~o Nacional de Lev1intamento e 
Conserva•ç.ão de Solos-SNLCS, Dou tor Eitel Henrique 
Gro~s Braun, devidamente autorleado por instru
mento particular de procuração e de outro lado o 
Governo do Território Fed-eral do A~~. Sltravé• 
de sua Sec.retsria de Econ0·mia , Agricultura e Co
lonização-SEAC, r epresentada n este ato por seu Se
cre~rio, Doutor. J úlio Armando Horna Cantelli, 
est-abelecida à A VPnilda Mendon~a Fl.)rtPdo, n.0 53, 
Maca p'á . Telli'itório Federal do A magá , d oravante 
f1im plesmente d esignada Secretaria. têm entre sí 
justo e contratado o seguinbe: 

Cláusula Primeira: 

A executar serviços de Levantamento Pedoló 
gico a ní*l ~e Reconheciment o, numa área de 
2.000 (doi:S mil quilõmElbros quadrados) k m2, loca
lizada entre os Rios Fal'sino, Ta rta1 u gal e Ar'B gua
rí , situados n o Te.rritórrio Fede,.al do Am'apá. 

Cláusula Seg1..1nd s: 

A EMB:RAPA se compromete , at ravés do 
SNLCS, eL selecionar com bas·e nos resultados dos 
Levl8ntamento'S a Nível de Reconhe~imlento, uma 
área favoráve l para a implanta çã·o de um Projeto 
de Colo nlzaÇiâo, rlo GotJerno do Amapá. 

Cláu:sul~ ~rceira.: 

O prazo pane entrega dos trabalhos ora con-
t:llata.dos. será cJe 5 (cinco) meses a co~ bar da data 
db rec~bimento do ma~pia•l bás.ico a sei adqui11ido 
pela EMBRAP A, oujo pra'lü pu a aquisição desse 
mate,r4al não poderá ex.ceder e 45 (qu&renta e cin~ 
co) dias à contar da data da assinatUfa do pre
seqte Con11rato. 

OIARlO OFICIAL 2a pêg. 

PI.1BLICAÇ0ES 

Página comum, cada centfmetro pvr coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ ~.00 

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

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

OF!CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municipios e outros 
estados em qualquQr época. 

F'ORMA DE PAGAMENTO 

Avuls'>: Em moedõ correnlf' 

Assina-..ras e Publicações: Em cheque nominal para 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SinDA» 

Assinatur;..s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
1·epresentações do Governo do Amapa em Bra sília-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

Cláusu la Quarta: 

A EMBRAPA se cornpromente. através do 
S NLCS, a entregar no prazo es tJipulado n~: C!<Jusu · 
la Terct-ira, um RelatóPio Fina·! fm 5 (cinco) viEs 
&companhadto do~ respectivos Mapas de LevantCI · 
m ento a Nível de Reconhecimento e> Aptidão Agor i
cola da área lev&ntada. 

Parágrafo Ún~co: 

Os Mapas mencionados nesta Oláusule . sefâo 
a pr!Eentados preferehcialmente na E.5rala 1:100.000, 
na forma' doe asbtJ~o eEl r ado n~s fotc grafias aforeas 
d a área em Estudo. 

Cláusula Quinta: 

Pa•ra a exe.cu ção dos trabalhos ora contratadot: , 
a Secretarila p8f.J8rá Ei quantia de Ct'l$ 500 000,00 
(quinhentos mil cruzeiros) . sendo Cr$ 200.000 ,00 
(dmentos mil cru.zeiros) n o ato dt~ assinattura do 
Contrato, como pr~meira parcela, cuja d~rpe:sa já 
empenha da com recw~s do ano fluente e qu" 
conerá à coDta do Projtto n. 0 07070212.499, Ele
m ento de D espesa 3\1.3.l - Outros 3f'I"ViQ'1S de 
Terceinos, Recursos dtr etam t>nte arrecadas, EmpP
ntho n.0 1.2l6,emitido em 20 de dezembro de 1977. 

- 3ífJ/0 (trinta por ct-,ntC') como segunda par
cela, n.a conclusã o dos t'aebalh os de ca mpo, devi
damente comprovados. m eodit~ nte apresentaoâ o rlP 
RelatóriO'. 

- 30% (tr•inta por cento) como terceira p"gr~ 
cela, p or ocasião da entrega do Rel attório Final e 
dos Mapas cotlrespondentes. 

Cittusula Sexta: 

O prazo do presente Con tratC' poder? ser 
p'rorrogado mediarfte mútuo Entendimento, deo;;de 
que na execu<))ão dos t rabalhos s\lrjam impreuiâtOoS, 
que independam das par'bes 011ntrata nltes. 

Cláusu11a Sétima: 

O wesente instrumento pC1deTá ser rescindido 
de. mútuo acardo , desde que foeja dado um aviso 
prévio ct·e 3'0 (t rint·a) dias, antt>'s da data previ&ta 
para encErrramento do Contn.to. 
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Cláusula OitRva: 
As parte!' eiPg m " Poro da cída•de de lka

silia , Dbtrit<• Fe .ier ai, Pf·ra dirimir qua'isquer dú
vidas, referentes ao pr<>sente Conúra,to. 

E por est-arem a~sim JUStos e contr<.tados, ~:s

si,-l am o wcsente ~'-m I O (rl"'z) vias de tgual teor e 
forma na pr<>sen.ça rias tP:-temunhas abaixo no
m eadas. 

Bras1Ji.1 (DF') I S d., f evereiro dP HnR 

EitE'l Henrique Gross Braun 
\'hufe do Serviç-o N11ciom.J de Levan.tamento • 

l ) on·,,..r,:ação de Solvs Sl\R.CS- EMBRJ\PA 

Asse::;soria de Planejamento e Coordenação 
Geral 

(P) NV 006 76 AS PLAN 

Aprovo : 

Arthl.Jt' Azevedo Henning 
Governador do TFA 

O Ghet.e dfl A<sessoria de Pla'Oejamento e Coerdena
ç'io r.erfll do Governo do Territóri o FPde ral do Amapá. no 
w:o leg>ol rle suas atrfbufÇÕ<>s\ 

RESOLVE: 

Arb 1.0 - De signa r. o ~ervfàor Carlo~ Cant!dlo Cor-
.Júlio /1 nnando H orna r:ant!!Hi 

Secretano de ,\gr~cultura 

T .:stemut.has: I~.,.gw.,is 

i tP. l':~cr.t1~·-Arl0 nh~l ! o-R. do Quadro Perm arH ntt: do Go
~ r"o i'!~te rerritório. 1ot.1do nes te Assessoria para exer
cer a [A.Jnç&n de Chefe da Seçà'O dJ' Admlnisbn;ção de 00-
cur:.er. l s des'-3 As·~Ps~ori a. a ct nt.&r de 19 de janeirC• dP 
lll-;'8 . 

Poder Judiciário 

Justiça cio Tr~balho d l:l R.a Região 

,J ,mta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
Edil~tl de Citação 

Pelo Prazo de 1 O Dias 
Peh• presente edit~l ftca citado Irineu de Matos 

l .opPS, atu& lmE'nle em lugar 11 c>- r Ir · ~> não ~aoodo, 
reclllmante n<JS autos do proce~so nº 9ô7/77. em 
uue B.-uvnzeel Madeiras S/A (> rE'c-lamada , a pagar 
l'ffi 48 (quartnta c <,it• h<..oas) on g~rarnia a t-~e
<· ução sob re·1a r~ .. p~>nhnr">, ?. qwmtia f'r$ 130,79 
( ·P.nto e trinta cruz.-iroo; e setenta~ nove cenla\'OSI) 
: lém de aoes~ór ios refeHnte u cus~as de a,.ção, nos 
1~rmos da sentença proferit:!a por esta Junta, em 
Rudóf>ncia do dia ~~.01.78 , às l 2:30 ho1 aE>. 

c~so nã\J oagu~> nem garanta 2J execução pe· 
11 horar-~-ão t 'lnt os h l'ns quantos fvrPm E'ntrados 
o bastem para in1l<>gral pngamento da dívida. 

Secretal'lia da Junta de Conrilie.ção e Julga
I 1ento de Macapá, 23 de feverE'iro de 1978, 

Dario e pass'ldn aos vinte e tr€s ~as de mês 
,J ., fevereiro ri~> mil novec.Pntos P set~>nta e oito. 
Eu, (ManoE') Vieora Façanha) Encerregado do Setor 
•' e Exewção DAI-I i2 3, datilograf~i. Eu (F:uton 
namos) Diretor de Secreta ria. subscrev i. 

Iracild'l Câmara Corrêa 
.Iuí1-a Prt:sidente da JOJ de Maoapá 

EDI'I'AL DE CITAÇÃO 
(?razo de 48 hs.) 

Pelo presente Edital fica citado Joel Perneilra 
r'le Jesus. at!u .c. lment e em lugar mcerth e não sabido, 
reclamado -executado nos autos do ptoct>sso nº 
!110/77, l!rn que Tomé da Silva FCilSPca é recla
mant~ ll pagar em 48 (qu.ar~nta e oitri) horas ou ' 
garantir a exec-ução o;ob pE.na de p nhora, a quantia 
rle Cr$ 7.594,24 (sete mil, quinhr-milos e noventa e 
q uatro c11uzeiros e vinte e quabro centavos), a le m 
ne acess1órioJS., pH ve.niente de Fun.::lo de Garenti·a 
sobre tem):ll de Se•rviço (FGTS), mediante cálculos 
f!! itos pe la S,ecretaria da Junta. 

~aso noo pagwe nem garar 1a a execUção, pe
nhoPar-se-ão tantos be})S quantos forem encontra
dos e bastem para integral pagamento da dí'vida . 

Secret~ria da Jun.ta de Concilia.ç,ã.o e Julge
men,to de Mac.apâ, 24 óe fevereiro de 1978. 

Dado e passado na Secret&ria da JCJ Macapá. 
Eu (Wanderlin Gib~on) Encarregadb do Setor doe 
P rocessos e'm Gera1, datilograft!i. Eu (Eu•ton Ramos) 
I )kretor r}& Sec~etaf'ia, subsc!levi. 

Lracilda Câmara Correa 
Juíza Pre~i<'lent-e d.ã J ('J de Mscapá 

Atrl. 2~ - Di>· se c lêillcla . oumpra-se e pubbique-sle. 

Gabinete do Che[P da Assessoria de Planej&mentCl 
P Coorrlenfi<:Ão G<>ral. Pm Macflpfl-AP.IR de jar.~ko de 19711. 

AntPro Duarte Lopes 
C h E'fe da ASPLAN 

N2 007/78-ASPLAN 

Aprovo· 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

O Chefe da .{\5sessoria de PlaneJamento ~' Coor dfo 
o aç-iio Gera l. no uso de ~uas atribui( õPs, 

RESOLVE: 

Art. 1° - DeslgDar o Servidor Alcebíades Ferreira 
Braga. Escrevente- Datiolhj!rafo, n-ível 7. d.o Quadoro Perma
nent.e do Go\'erru:> deste TPr.ritórlo, lo-tado nesta Asses~or111, 
~ra exercer a função d~ Chefé da Seção de P4lsscal e Fi
nan~s. dt>sta AsseesO!rla e conbar de 16 de jan~tro dt> HI?R . 

Arl . ao - Dê-se ciência. cumpr&-se f' p .: blique- se· 

Gahlnete do Chefe da AsHs~orie de Planejamento t' 

Coordenaçili'l Geral. em Ma~pé-AP 24 d~ janeiro de 1976. 

Antero Duarte L~peR 
Ohefe da ASlPLAN 

Podei' J udlciário 
Jus tiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Notlflceção dos 21 Jurados sort-eadM 

O Doutor Be njamim Lisboa Rayol , MM. Juiz de Dt-
rPito em eocercíclo da Comarca de Macapá. Ctf)ita l do Ter
dtório FPderal do Amapá. na formfl da lei. etc .. . 

Fa~ saber a todo-P qoontos o presente Edital v1"'m 
ou dele cooht>clm"oto tiverem que, nos termos do art. 433 
do Cód1~ de Processo Peaal, da lista dos 80 jurados desta 
Gamarca·, os vinte t! um ( 2 I) abaixo relEICionados forem 
sorlea.dos parA senvlrem n·as Iróximas Ses~ões do Tribun!'l 
do Júri . a ter lofc.lo nn dia 28 de m!lrto dE' 1978, às B:OO 
ho~s. 

Paulo l!lduardlo .A'n'Clrade 
Raimundo Nonato PereSra Souz,. 
CI~JJdio Carvalho do NasclmPnto 
Mário Mrranda 
Raimund-o Br.aga ChucM 
Mar.ia Isals de Castro Anújo 
Jaime Pires Pavão 
Joaquim Matias ãa Roc:ha 
Lu•z VIana de Silva 
J oâo PE'ret ra da Graça 
·Pe1ro Breno Trasel 
Leon·id de Artulho P'e,1a Amanajás 
Paulo Fernando Batista Guel'ra 
FrE*tclsco Ltno óa SUva 

Moédl~o Ve tet'inérlo 
Bancário 

Contab1llsta 
lndustrláDio 

àancârto 
Professora 

Indu.lárlo 
E:n2enhefro 

Professor 
Professor 
Professor 
Profes-sor 
Professor 

Rafmunrio Eduardo de Me.nclonça FrPh& 
Laur~o dos Saotvs Ba nha 

Cotn.tabtusi:AI 
Médico 

Comerciá r~ 
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Lu.lz Carlos Mu!1cy 
Carlos Nilson da C(H~I 
Dlnlz Henrique Botelho 
Gu~lhe rme Jarba s B&rbo'Sa Sar.tan:;a 
Zsnalde Fenwndes Garcia Leite 

Cornerciante 
Professor 
Pro te s-!10 11 

Prdfeaso:o 
EniermelNI 

Tockls res·lde'llte s neste \lllmiclpl o. Comarca e Terri
tório. 

Notifica, {Xlis, a todos os jurado s suwarelaclonados 
para comparecenem à sala dte.s ti naoo à s r euniões do T'ril;lU
nal do J uri de sta Comarca . no e dHício do Forum, no àla 
e .hore maTca dos e nos dias st!guintoe~ . enqua nto dl..ll'lrem 
a s ses sõ*· sob pena de multa, se lntim81do.s, nã o c·ornpa re
tlerem. 8 pa ra que ch egu e ao conheoime nto de to dos.. 
mand'C! u ex pedliJ:I o presente IDd·ltal que será fixado no lugar 
dl:l costume e p ub lica do n a· t or m-a ela lei. Df'ldo e passad<!J 
ne~ cidade de Ma.':a pá. aos vinte a sete dias do mês de 
fleverelro do aDo de mil novecentos e sreti! nt a e oltt>. Eu, 
Leaondro Marques Albt>rt>o. Escr ivã o em exer r.fclo, o subs
cri!vl. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em exerclelo 

Prefeitura Municipal de Ma.capá 
DECRETO Nº 33/78· I1MtM 

Declara de utilidade púbHca , para fihs 
de des&propriação, uma ár ea de t erfl!l , 
situada no perímetro urbano de Mscap 4, 
com benfertor.,s, des t inada à execução 
de planos de loteame nto e d e urbaniz -:~ ção. 

O Prefeito Munici p~l de Maca~. mando da'S 
atrtibuições que lhe são confer idas pe lo in~o XIV, 
d o art. 34 d~S Lei n.0 !1.448, de 11 de. outubro de 
1977, e tendo em vista o que dispõe o art. 5.0 , 

alínea <<i~>, oombinedo cem o srt . 6.0 , do D·ecr.€to
lei n °. 3.365, da 21 de j Ur.:lho de 1941 , a ltera do pela 
Lei n. 0 2. 7 86, de 21 de maio de 195o6, 

DECRETA: 
Art. 1.0 - ~ declarada d e utilidade pública, 

par·a rnns d E' d.,esapropriação, a área de terra cons
tant~ do Memorial De ~t"'"ití"o n.0 03/ 78- ST'U, de 
19 de janeiro de 1978. 

A.rtb. 2°. - T~a-se de uma área de terra 
urbaoo com topografia irreg:ular ~ pedologia nor
mal, localizada n-a qaadra 56, setor 04, zona r esi
der1cial de Macapá , ocupada com be-nf~itoT'ias pen· 
t m c.en t es a Soa. 11ere~inha de Jesus Elias RodTjgues~ 
A âre1a em referênda litnita -se ao NCJirtJe com a 
Av. FIAB, por onde medle 123m; ao Sul <!ore a Av. 
Euclides da Cunha, por onde mede 126m, a Leste 
com a :R,..la Santa Catfclrina, por otí-d& mede &~m; 
e a Oeste com lotes de terl'a oculpar:los com oasas 
nesidenc'ia.is de t~roeiros, per ond~ me'de 68m . 

Art. 3.0 - A P refeitura !vlurnicips~ d-e !\1oaoapl>, 
atrav-és oo Déparbamel'lto de Dfsenvolvímento Ur
bano, promoverá a desapropriação Cla área mencio
nada! no artigo precedente d1e que trata este D'e .. 
ereto na focma da legisla,ção em vigor. 

Ar~ . . 4.10 - Nas ~ermos do art. 15 do Decreto
lei n°. 3 . 36~, c:Le 21 d e junho de 1941, m1dificado 
pela Lei n°. 2.788, de 21 de maic• de 1Q56, a det-a
propriação é declarada de c a r á ter urgente para 
efeito de &me'diata imis~ã-o na posse. 

Art. 5Q - Este Dec:reto entrará em vigor na 
data de sua· publ-icação; reV()gadas as dilposições 
em eo.ntrério. 

D~se Oiência, Registre-se e Publique-se. 
PalâcJo 31 de ma!iço, 08 de ievl!reioo d.e 197<8. 

Cteiton Figueirecto de Azevedo 
Prefeito MlunicipaJ de Macapã 

Publicado neste Departamento de Administma· 
'ç!o, aos 08 dias do mês de feveiei{'o de '1"978. 

Jacy Janse~ Costa 
Diretor dto D~t0 . de Administração 

DECRETO N.0 34/ 78-P .M.M. 

O Prefeitto M'unici.pal de Macapá , usando da s 
&tribuições qu<B lhe são con-&eridas por Lei , 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Delegar compet-ência ao Diretor dP 
Finanças, até 31 de dezembro de t978, pa ra a prá
tica dos a tos adm,inist rativos , abaixo rel&cio nados : 

Alva rá d• Lice n.ça (inicial e re ~vação); 
Bolet im da Receita com Sf US anexos; 
Talonário d e RecoW1imfnto de Tribu tos; 
Plantão d a Farmác~a ; 
Baix a de Firmas; 
Autori 21a ção de Impressão d e Not a Fisoois; 
Parcalamento de DébHo (tribut.o ); 
Certid ão Nt> ~a tiva e 
Guias: :recolhimento, pagam ento, suplim en · 

to e ord em de paga men t-o. 

A1rt. ~Q - - Este Decre to entr&rá em vigor nes
ta data, revogadas as dispÓsições e m contrário . 

Oump ra-:S e, Registre-se e Pu•bliq u'e-se. 

P alácio 31 d e Ma rco, 10 d e fever ei ro df' 1978. 

Cleiton Fig ueilredo de Azevedo 
Pr efeito Muni•cjpa l de Maoopá 

Publica do Neste De part&mento de Administra 
ção, a·os l O dias rio m ês de f evereiro do ano de 
1978. 

Jacy Jans~n Costa 
Diretor do Oeptº . Admini straÇ)ão 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Con tinuação do número anterio r) 

A rt. 35 - Quando o Conselho Fiscal d eixa r 
d,e dar parecPr sobr.e qua lquer assunto d e sua 
&Içada, d':'IIltro de dez d~Bis, a Diret oria pr~sc indir fl 
dessa rormalida de e I'Ubm et er á o a ss u nto ao Con· 
selho Consultivo. 

Art 36 - Ao Co nselho Fiscal será f'acul tado 
o exam e dos livros e d oc um en tos, bém como lh t> 
serão fornecid os t odas as inform ações que se t-or
nare m n E: ces5á•ris s pa ra o bom ri esempen'h o de 
suas atr ibuições, 

Art. 37 - O Secretári0 lav ra rá ata dt. .c a d~ 
r ell]nião ep1 li vr0 próp r ~ o e fará constar da mes'mà.. 
na íntegra, os poa•rPcel" es qu e forem lan çados no s 
ba la nt:etes. 

§ Úmco - A ata deverá ser lavra d t~ após o 
epcerramento dB reunião e as!-in ada peola P re
s~dent e e pelo Sec re tári'O. 

~apítu lo V 

Ds Diretoria 

Art. 38 - O Círculo Militar terá uma Diretor ia 
execu~vu constituída dos seg~ntes cargos: 

a) Rre'S.idente; 
h) Vice-Pt-esJdentae ; 
~ DJretop-Secret&I'k>; 
d) Direto11 Sócio-Oulturel; 
e) Dketlor de Relação Púb!ilcas~ 

f) Diret.l!lr-Tesou'I'eiro; 
g) Diretor <!e Esporte; 
h) Diretores de Depat.t~en-tlos e Carteiras, 

criados nos termos do Art. 40 e Dilletares 
Adj~os. 

Continua no próKimo número 


	

