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Portnrins 

IPI n" 0055 de OI de março de l!l7B 

O GovPrnador do Território Fede!"'ll do Amapá, usan• 
do dai atrib1,1lções que lpe ~ii~ con1erldas pelo artfgo IB. 
ltPm TI. do De~re1o-Lei n° 411. de !18 de janeiro de l~fHl. 

RESCJLVE: 

Art . 1.0 Design.ar o Eng0 . Manoel Antôn.'o Dias. 
Seor.PtaTio de Obras Públioas do Governo deete Territ61 i0. 
para viajar óe Madapll, sede de sues lltlvid&des, 11té as ci · 
d,ades de Bdém e Bra~Uia, a fim de tU~ ta,. assuntos r€4b· 
cl r:; nados com a lmplaJiteção da :::oml()anhia dP Navl"gaçãr
do Am3pá, junto ao Ministério dos Transpor1ef', nt> perlrdo 
de O 1 a 07 de março do corrente a no. 

A<rt. 2." - Revogam-se as dlspo~lções em co·ntrllrto. 

Palàcio do Setentri!io, em Maca.af!, OI de ma11ço de 
1978, 89° da República e 359 da Crlaçi\o do Território Ft"de· 
ral rlo Amaps. 

Prof. Paulo Fernando Batista Guerre 
Governador Substituto 

(P) nº 0056 de )2 de março de 1978 

O Governador do Território Federal do A-mapá, usan~ 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item II , rlo Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art )Q - Deslg.nar, nos te11mos dos eNigos 7'! e 73, 
da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, Douglas Lobato 
Lope9, Engenheko, nlv'el 22· B. du Quadro de Funcionário~ 
do GoveTno deste Território. atua'tmente no exerciolo do 
cargo em com ls s.ão, slmbolo !lo-C, de Dlrett>f· da Divisão de 
Serviços Públicos, pare exercer II'Cumulatlvament(', em su
bstituição, o cargo doe Secretát4o de Obras PúbliC'ae. d., 
Quadro acima referido, dut'ante o Impedimento do respectivo 
titular, no perfodo de 19 a 07 de março dG corcente ano. 

Art. 2 .0 - Revogam-se as dlspostcões Pm contr~rlo. 

Palácio do Setentrlão, em MacBJ?á, 1.0 de março de 
1978, 89.o da República e 35P da Criação do 't'l!rrltórlo P'e
deral do Amapá. 

Pauln P'er.nando Batista Guerra 
Governador Subsbltuto 

Junta Comercial do Território Federal 
do Amapá 

Resolução N.0 01•/78 - 26 de janeiro de 1978 

Dispõe sobre lleV'iséo da Ta.bela de Taxas 
e IDmolumentos d'a JYCAP. 

Considerando que a Lei Federal 4,726 de 1 a 

I 

julhG de 1965 e o Decreto Federal o .0 57651 de 

:..O;;;;;;;;;;;;;;;;;,o _____ ,._.. .... -.._..--.,,;;,;,o=------------------;;;;;;;;i;i· ~:r~~ars8~.e~~ga .di:r.çi~e6 ·t:ct:.~~·~h~n~~ !~;~~~E~~~ 
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EXPEDIENTE 

IMPRENSA OFICIAL 
Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administr ação 
• Redação 
* P arque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
ChefQ das Oficinas . 

DIRETOR 

5463 
5307 

IRA NILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇ0ES 

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

OUTRO~ ESTADOS E MUNICÍPIOS 
Anual . . , . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

do 'órgão superion Tenitorial da tabela d€' taxas e 
emolu mentos devidos pelos atos de regbt ro do 
Co:mércio e afins e alterações re,spectivas; 

O IDgTégio Plenário de Jun~a Comercial do 
Territórto Federal do Amapá em Sessão ~alizada 
em 26.()1.78, usando de, suas atJribuições legais, 
re~olv.·et a!lrova'r a inclusa r evi são da otlaboela' de 
Taxas e Emolumentos de, idos pela práUca de atos 
de Registro do Comé.rC'io e afins, com aprovaÇ>ão 
do Exmo. Sr. Governador do Territôvio F ederal do 
Amapá em e7.01.78: 

Art . 1°. - A Junta Comercial do Território 
Federal do Amapá, splicar'é: no exercicio de 119'78, 
a corr~ã·o m on etária em sua t-abela de Tex as e 
Emolumento~, ab.~angendo: 

I - Táxa d.e Arquivamento 
lii - Taxa (i Regtstro 
fii - Taxa de Matrícula ou de Hab~UU:lção 
IV - Taxa de Fiscalização 
V - Taxa de C a dasb'o 
VI - Taxa de Autentioaçã·o 
VII - Elmolumerrtos 

Art. 2°. - A Taxs de arquivame nto. de ato 
constitutivo de socie:d.ades comercfiais e naoionais 
ou estrangeiras e da!:l civis que se trandor>malfem 
em comerciais e hos cas os de düitratos , dissolução, 
ált;eração de capi\al, capital autorizado, transfoxcn'a
ção , fusão, ineo.rpor-eção, transferê~ia de sede, 
abertura ele filit\~s. agência ou &ependênc-ia , criaçoo 
de ato &o poJt•ador ou debentur~, registro e.· alte
raç~o de cab)ital de firma irudivi~ual, é cobrada pe 
acordo com a seguinte tabela : 

1 -Capital atá Cr$ lo.ooo,oo 
2 - de lo.ooo,o 1 ~ 2o.ooo,oo 
·:t - de 2o.ooo,o 1 a 3o.doo,oo. 
4- de 3o.o·oo·,ol a 5o.oob,oo 
J> - dt! 5o.ooo._ol a 75.ood,oo 
6- de 75.ooo-,ol a loo.ooo,oo 
7 -de loo.ooó,o l ~ 5oo.ooo,oo 

Cr$ 15o,'oo 
224,oo 
3oo,oo 
46o,ob 
6.25,oo 
59S.,oo 

8 - ~ol1 fta.oão que exoeda de 5oo.ooo,ot> 
891,oo 
374,oo 

~ Tax.a de Arquivam~nto não utrapassará de O'r$ ... 
l.854·,oo, 

Para allJuiva,mento ds tódos os croc'u:tnentos 

Pt1'BLICAÇ0ES 

Página comum, cada centimetro 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 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diário, Cll1Jital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSJN ATURAS - Capital, Municipios e outro11 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moed& corrente 

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

SIRDA >> 

Assinatun.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Brasilia-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

traduzi-dos ou versões \:! e Trad u tores Públicos e 
Com't!r" ·ais, exçeto passa.~orte!', certidões de nas
cimento ou de qaJSamen.to, serâJo cobrados: 

a) Pelo original 
b) Pelas cópias 

Cr$ 37,oo 
1,50 

Paca a rqUJivamento de qu 'l1sguer documentlos 
d~ sociedadPs co mere>h is ou CIL firmas individuais 
em que não hou v~ r alteração do capih3l, tai.s comtl: 
emancipaçé ~s. atas d~ reuniões, autorizações pro
cu ração, diplom as, registro doe fi r m-&s sociais, pul::ti
cação de ate dl:l diretoria, atas de assembléias ge
rais ord.)nárias e extraurdh1~rí~s sem mo'difi·cação 
do ca pital, alterações contratuais sf:m au
mento do capital e outros documentos não especi· 
f~C:ado s, sená cobn1 "fl a .axa de Cr$ 75,00 (setenta 
e dinco crufi.eiros) . 

Art. 62 - Serão cabradas as seguintes taxas 
de matricula ou de habilitação: 

1. P,ara Tradutores e I;ntérpretes Comercia'i6: 

at) Matrícula no caso de Tradtutor e 
In tétJpretes 

b) Ma~rícula no cargo de pi'eposto 
c) Caacelamento d e Matrícu.la 

2. Rara leilo'eiros: 

a ) Tít\llo de n omeação 
b) Titulo d e nomeação de preposto 
c) Ca.n~lamento de Mtulos 

3. Para gerente: 

a) Carta de. g~rente 
b) C.anoelc.m&nto 

4. P ara Tr4apiehelros, Administrado-
res e Fiéis ou de Armazéns : 

Cr$ 7&,oo 
37,oo 
37,oo 

Cr$ 224,oo 
15o,oo 

75,oo 

~r$ l!Yo,oo 
75 ,oo 

a) N~eaçãb 224,oo 
b) Oa.ncelamerxto U o,oo 

Art. 4.0 - A T~xa àe Registro de declarsções 
c:le firmas indde apenas sobre a·s firmas ind~ividuais 
e obedece a tabela cot}stant'e .no artigo 2.0 da 
presente Resolução: 

Art. 5.0 - Taxa de Fiscalizaç~o será cobr ada 
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l. Aos Armazél)js geraí-s, anualmente: 

a) Qor empresas (matriz•) Cr$ 450,00 
b) Por agência ou filürl « 450,00 

2. Pa8a Leiloeiros: 

Pon transporte. de cada leilão eietuado 
(j udicirdt, extra-j udlcia J e particular) « 150,00 

Art. 6Q - A TaXJa de Cadastro, no valof' de 
Cr$ 150,00 (c'ento e cinquanta cruzeiros) será co
br,ada uma só vez, de cada sociedade comllrcial ou 
fi·rma indd vidual. 

Art. 7'º - A T~.a de Aut~nticaçilo f'e-r á co
brada': 

a) Por l~vros mercantís r:ie atÉ' 100 
folhas C1$ 3i,OG 

b) Por livros m ercaqtís ele at{> mnis 
dê l(J) folhas. >• 76.00 

c) Por documentos (vias) » 7,50 

Ar~. 8'º - Os 'ffimolumentos serão cobra.ios: 

1. Busoa~ OIJ. cons.uitas de documentos» 15,0.0 
2. Oertidões: 
a) Por ce rtirlão requeric:Ja )) 37,00 
b) Por folha datilografada )) 11 ,00 
c) Por folha fotocopiada )) 18,00 
3. Opo.sição ou r ecurso )) .Jl5,00 

A rt. 9º - O Pode!l Exe.c utivo promoverá, 
anualmente, a correção monetária dos valorfts ela~ 
Taxas e Emolumenfos Ex·presso no Decreto-Lei f\, 0 

144, adotado para tal f·im, os coe~cientes ec;~bele
cidos pel~s órgãos competentes. 

Art. 10.0 
- As taxas e emolumentos cobrados 

pela Junta Comerc1a.1 do Amapá, serão reoolhidos 
dintamente ao Banco d.o Brasil S/'A, à contr. da 
Receita d'a JUCAP, me.diante guia, na fo1ma da 
legislação em vig.or. 

Arb. 1 r. o - Esta resolu~o entrará em vigor 
na data de sua pub.Jicaçã·o, fica'ndo r evogadfls as 
disposições contoorias. 

Maca pá 

Abdallah Houat - Poesiidente 
João Assi.! VieÍjlla F4lho - Vice-P1~sidente 
Salomão Alcolumbre - Vogal 
Wa.lter Silva Pacheco - Vogal 
Edinardo Maria RQdlrigues Souz·f - Vogal 
José Jturarndei Z9chariss de Souza - Vogal 
José Rodrigues Martins Júnior - Voga·} 
Osonr C):lbral de Melo - Vogar 

Abdallah Hou"' ~ 
Presideote - JUCAP 

Poder Judiei!rio 
Justiça dos Teu1tó11 ios 

Território Federal do Amapé 

Juiz de Direito da Comarca de jhacapá 
Ed\t!W. dom b ·wazo de CO (trinta) dias (para Ciência 

de Terceiros interes:;ados) 

O DctutoiJ Benjamirr.Q Lisb<Ja RayGJ. Juiz de 
DireitO' em ~xeroíc~o da Comarca de Macapá, ~:1 

Circunsoriçªo - Ca·pital do Territó rio F ederal d0 
Amapá, n,a forma da. lei, etc ... 

Fliz saber ao~ que o presente Edital com o 
pre.2io dei 30 (trinta) dias viran ou del_e notícià ti
Terem, que o Pepartam.~tQ tNaciooal de Estradas 

DIARI.O OFICIAL 3a. pãg. 

da Rodagem (DNERL conforme dep,ósitlo efetiv'ado 
nos autos de d!esap(opriação amigável n.0 4!9, à 
disposição deste Juízo, no V1llor de Qr$ 82.560,00 
(oitenba e dois mil, , quinhentos e sessenta cruz_eiros) , 
para fi.ns de im.issão de posse e homol'ogaçao de 
acordo e de adjudicação de bem, à veferi<:J.a 
AJ.Jtlarquia Feder>al, pagando com essa quantia ao 
Trtular do dQmíctio útil, Pedro R~rnos de Souza, 
brasileitro, so~teiro, agricultor, domiciliado e resi· 
dente na localidade Pedra Boonoo, Municípo e Co
marca de .Ma C' a pá , a titulo de ind~nizaÇJão pelas 
benfeitorias e p-elos direHos de piasse sobre uma 
área de 540.0ú0,00m2 (900x600) que detem mans~ 
e pacificlimente, na Jo calida'de de Pedra Branca, 

1 Município e Comarca de ivlscapá., à margem da Ro
•iovia, Assim, fkam cientffi os tell'<!eiros tnteressa
do~. de que tem o pr~o Diário Ofici'al, par~ ofe
recerem. qu.alquer impugl'l8ção ou habilit€fle:m di 
r;ei t os ou crédjtos, na forma do § 1.0 doo art. 18, do 
Decrefu-Lei n.0 ~12., de 21 0~ . 1~69, cientes tt-mbém 
de que f'Ste Juizo Jrunciona à Av. Amazonas, n.0 

26, b airrb central, nesta Capital. D&do e pa~sado 
nE>sta oidadla de Macapá, em dezes!'~is de feJv-e-reiro 
do ano de mil novecentos e. setenta e oito. Eu, 
LEiandTo Mar:ques Alberto, Escrevente Juramentado, 
no impedim~nto do titular, o subscre I.Ji. 

Benjamim IA>boa R~yol 
Juiz de Direito em exercício 

P1·efeitura Municipal de Ma.capá 
Decreto n.0 35/ 78-PMM 

O Prefeâto Municipal de Macspá, usando dai> atr). 
buições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA: 
Att. 1.0 - Delegar oompebência ao Diretor fio De

partamento de Adm!nlsbração, até 31 ~ dezembro doe 1978, 
pal'B a p.rátJ.ca dos atos admin,sta'atalvos, abaixo relacionados: 

- Salário Famllla 
- P'edido de Férias 
- Pedido de Alverbaçl!o 
- Re'Scisão de ContratoB de Traba~ho 
- C-ancelamento de Deiconto em favor de entfdades 

benef!cen,es 
- Pedido de L~cttaçõ-es 
Art. 22 - Este Decreto entrará em vi~or nesta data, 

revôgadas l:ls dispos~cÕe!l em cobtrério. 
Cumpra·SP., Registre-se e F'ubllque-se. 
Paláelo 31 de Março, 10 de fevereiro de lg78. 

Cleitoo Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 
10 dias do mês de fevereiro do ano de 1 g78. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Dept.0 de AdmiAiltraçl!o 

DEORETO N2 36/'78· PMM 

O Prefeito Municipal de Mscapé, usando das atribui
ções que lhe são conferldat~ por lei, 

DElÇRETA: 

Art. 1 g - Delegar competênC'Ia ao Oitr~tor do Depn
i)lm~oto Mt!nlcip~l de Estrada doa Rodagem, pare a prt!tfca 
dos atos inerente-e ao Pitanejamento, Organiza9ão, Execl»;;ão, 
Coo'rdeoação e Cootrble d'a «SeçAo de Maouteot;'ão e 
Transpotte», do D.A., até o dia 81 de dtezembro de 1978. 

Art. 2.o - Este De(:rero entorará em vigiar nes\a data, 
revogadas as dliiposições em contrário; 

Cumptil·se, Registre-se .e Publlqu'eo se. 

Palãclo 31 de .Ma~rço, 10 de fevereiro de 1978. 
Cleiton Figueiredo de A.rzevedo 
Prefeito Municipal dP Macapá 

PubHcado neste Departamento de Admint;treção, ao1'! 
10 dias do mês de fevere"lro do ano de 197!1. 

Jacy Jan~en Costa 
Dl~:tor diJ Dept.0 deAdmlnlstraçao 
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DEOR E.T O N.0 37/78-PMM. 

Declara de utili dade pública, paPa fins 
de desapropria ç ~t o, uma áreii de terra, 
com ben.fe~toria s , s ituada no perímetro 
urbano d~ Macapá, destin ada à execuÇão 
de plano de u rba nização. 

O Pref-' ito Munici pal de Macapá, usando das 
atri bui'Ções qu•· lhe são con ~e ri dps peloü incito XIV, 
do a rt , ::!4, da L ei n.0 6.1148. ·de ll de outubro de 
1977, e t·~ ndo em vis ta o que dispõe o a rt. 5.0 , 

a~·i nea «i », combinado co m o ar t . 6Y, do Decreto
lei n-.0 :~ . l65, de 21 d~ j unho de 1941 , alt <!t'& do pela 
Lei n!! 2.786, d e 21 de maio de 1956, 

DECRET A: 

Art. 1.0 
- .E j eclarada r~e utilidade púb lica, 

para fins de sa~rop r.i a çã o , a. área de terr·a constante 
d·o Memorial Descritivo n° .06/78 -STU, de 24 de 
janei ro de 19'7'8. 

A•r·t. <!.0 - Tratao- se de uma área d a t e rJ" a 
urbana, sí!tuada na zo'n-a comercila-1 de Macapá, 
com benfe itorias per tenct ntes ao S r•. J osé Fer· 
re ira d o Amara l. A área em ref<: rê11cia Hmits.-se 
,.o N0rte com a pas-sagem Co ra de rarvalho, po.r 
onde meíde 17m-; ao 9ul com parte d a edific·a ção 
na Av. Professo ra Cora de Carvollho, por onde 
m ede 17m; a L <:!ste com b lotÉ' ed ificado n .0 06, 
por onde mede j3m; e a Oeste com o lot ~ edificado 
n.0 0:8., p o:n onde mede 13m. 

Art. 3.0 - A Prefeitu ra Muntcipal de Macapá, 
através do Departamento de D.esenvolvimento Ur
b ano, promoverá a desaprot)riação da área me'Il
cionada no artigo procedenlt'e de que trata este. 
Decreto na forrn8 da l egislação em vigor. 

Art. 4.0 - Nps t ermos do ~:~rt . 15 do Decr~to
lei n.0 3.365, de 21 de JUnho de 1941, modificadp 
pela Lei nº 2.786, d e 21 de maio de 1956, a de
sapropriação é declarada de cará ter urgent e paf'a 
efeito de ·imediaúa imis são na posse . 

Art. 5.0 - Este Dec reto entrará em vigor na 
data de soo publicação, revogadas as dispos ições 
em conbrã.rio. 

Dê-se Cilência , R~gistre-s'e e Publique-se. 

Palácio 31 de Mar~o, 13 de fP.vereiro d e 1978. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municip'al d e Macapá 

J oaquim Félix da s•v~ 
Diretor da Coordenadoria Jmobiliária 

Poder Judici-á rio 

Justiça do Trabalho da 8ª R egião 

Junta de ConcHiação e Julgamento de Macapá 

Edital de 8ita9ão 
(Brazo 48 Horas) 

Pelo pr,esente Edital fic'a citado Rec~pagem 
Dom MoooeJ Deusdedfth Moreira , atualmente em 
lugar. imcerto e não sabtck>, reclam a,do- exe~utfl•do 

n os autos do proce.,so nº 913/77, dm que Laurentino 
d~ ~uza e Silv<i é reclamante, a paga11 em ~8 
(quar enta e oito) horas ou ga~ntir a exectJÇão sob 
pena d e penhü'ra, a quantia d~ Cl"$-50,00 (Ciinquenta 
cruzeiro~, além d1e acessórioi, P'roveniente de 
c.usta·g, conforme sentenoa proferide por esta 
Junta ~m audiência do dta 10.9.1. 78, às 10:30 haras 

Caso nã-o pague nem g~ra,n~a a e.xeC'ução 
p e.nhorar-se ·ão t&ntos bens quantos ror em enccn
t raélos e baste m para ~nt.egra l pagarr.ento da 
di vicie. 

Secretaria da J unta de Gonciliação e Julga
m ento de Maca pá , 24 de fevere iro de 1978. 

Dado e passado na SEcretRria da• JC.J d E' Ma
capá. l<.:u , Vanderlin Oibson , Encarn gsdo de' Setor 
de Pr0cessos em G E'T& 1, datilogra jei, Eu, (Buton 
Ram os), Diret or de Secretari a, subscrevi. 

Iracilda Câmara Corrêa 
Juíza Presi ;J e nte da JCJ d e Macapá 

El:lital de Notifica.;-ão 

(Prazo de 5 dias) 

Pelo w-esente Edital fica notificbóa Teu-zirhél 
Vera Pir es, a~ualmente em lugar incerto e não 
sàbido, r eclamante nos é uto s do proces~o n°. 843/77 
em que Jaime Ban'tes da Cunha é recltJmaào, dt:' 
que deverá apres~nter na St.>creta r'i a da J u nt a , 
r~lacã.v de b<:' n-S sobre os quais p c· s~a.m recai r 
penhora. 

Secretarja da .;unta de Concilil:.ção e Julgf
mento de Maca pá, 24 de fevereiro de Ül78. 

Euton Ra mos 
Diretor de S,ecr etl~> ria 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterio r) 

§ 1º - Os cargos das letras a e b, se rão 
pree~hidos por eleJ9ào re&li'zada biena•lm ente, em 
rJ:!união do colégio e leitoral (Co nselho Fiaca l e 
Consu1tivb) e os da~ 'letras c, d, e; f, g e h , por 
nom eação do Presidente, ap ós aprovação dos 
OonseJ.hos. 

§ 2º - Se!\ão inelegíveis para President e e 
Vfce-Presidente, aquele6 qu (> terh:P m exer,o,íd o 
estes cargos poo qtta)quE'T t €mpo no per1odo 
imediatamtnte anterié,r ao pleito (ln .0 13 d:a Port. 
465, de 23 d e maio de 1973). 

~vt. 39 - A· Diretoria r euln ír · !'e-á or.dinaria
mente uma vez por quinzena , e txtraOtrdinadamente 
qu a ndo convf'l cada pelo Pr<:!sider1te, sempr~ <:om 
antecedê•ncia minim a de vinte e quat-ro h or as. 

§ 1.0 - Não poderá have r reun~ão da Diretoria 
sem que esteja presoote a m aio ria de <;eus 
membli:l6. 

§ 2.0 - Antes das re umoes, 
assin.arão o liv ro de presença. 

os Di-retons 

§ 3.0 - O Secre'tárjo lavrará ata de cada 
reunião em livro própr.~o e a assina rá com o Pre
sidente, depois de )ida e aprovada na reunião, 
segu~te. 

§ 4.0 - A vag~ 'lue se verificar em caq}o oo 
Diret oria se r.á pree~hilda na forma do A.rt. 26 
letra «h » e 41 , letl'a «rn ». 

Art. 40 - A Di r eto.fita poder é criar de,par
t am ento ou órgãos auxiliar.e s em caráter per
manente ou bem porário, nomeando Diretores e 
Difle't'Ores Atijuntos para superinJendê-los. 

Continua no próx imo número 


	

