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Decretos 

(}! ) n 2 0058 de 28 de fe-.•e relro de 1978 

O Governador do Terrlltórdo Federal do Am apá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas p€lo artigo 
18. lt~m ll, do Decreto-Lei n 2 41 I , d~ 08 óe jooelro de 
1969, e t~do em vista o que consta do Dt>creto {E} n 2 002, 
d,e 21 de fevereiro de 1976. 

RIDSOLVE: 

Al't. 12 - 1\lomear Ger aldo Magela Fonteneli Ribeir-o, 
Professor do Ensino Mét :lf.o da Tsbela de PeHoal Especin
lls:ta Temporário do Governo deste Tertitórlo, par a ex'ercer 
a Chefia da Coordenadoria de AdmlnlstraÇ'êo Ge.,-el -
COAG - , com as Y&ntagens decorrentes do supra mencio
nado diploma tegal , a parttin de 1.0 de matço do corrente 
ano. 

Art. 2.0 - Suspende11 o contrato de trabalho d"o ser
vidor, dul'ante o perlodo em que permanecer no eKerciclo 
da Chefia, em decorrência. dos efeitos do a·rtlgo anterior. 

Arb. 3.0 - Revoga!' o DeCTeto {N) n,2 007, de 15 de 
março de 1977 e demais óisposições em contrário. 

Palácio do Seientrlão, em Maea(>á. 28 de fevereiro de 
11178, 89.o da República e 35V da Criação do '~rr!Mt'lo Fe
deral do Amapé. 

Prot. Paulo P'er.!lando Batj.sta Guerra 
Gov~rnador Sub1bliuto 

(P) n.0 001.\ll de ll8 de fevereiro de 1978 

O Governador do Terrrltórlo Federal do Amapá, usan
do das atribuições q~e ·lhe são conferidas p~lo artl~o 18, 
ltelll. li, do Deg,-eto-Lel nv 411., de 08 de jatl'elro de 1969, e 
tendo em vista o que consta o Dec:reto IE) n.• 002. de :11 
de ~evere11'o de 11176, 

RESOLVE: 

Art. J.O - Nomear Oscar Cabral de Melo, Econo
mista do Pll'ograma de Modernização Admloistrstciva psttl 
o& Tenrl~rlos Federofs, -vara exercer a Chefia da Co,•rde· 
nadoria de Indústl'la e Ootnérwo, com ee vantagens decor
rentes do supl'a menoioilado diploma legal, a partir da 1.0 

de ma.rÇt> do corret~te ano. 

Art 2,o - Suspender o contrato de tvabalho do ser· 
~dor durante o periodo em que permaneX:et~ no exerolcto 
da Chefia, em decorrência dos eteitos do 81iUgo anter1br. 

Art. 3.o - Revog,al' o Decreto {N) n .0 009, de 15 ci.e 
março de 197'7 e demais disposi~Ões em oontrárlo. 

Palâclo do Setentrião, em Macapá, 28 de fevereiro 
de 1978, 89." da República e 35.0 da Crla~:ão do Território 
Federal do Amapá. 

Prol. Paulo Fernando Ballista Guerra 
Governador S úbstitutó 



-ta.-feira, OS de março de 1978 

EXPEDIENTE 
IMPREN8 A OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
* Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn2 - · Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas , 

DIRETOR 
fRA NILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATUR AS E P UBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrnzado: aumenta cinco cruzeiros 

Telecomunicações do Amapá S/ A 
TELEAMAPÁ 

Empresâ do Sistema TEL~BRAS 

A Diretor ila ciJa, Tel~co municaçõe s do Amapá 
S/ A - TELEAMAPA, na fo r.ma previ's ta no 
Art. 133 da L'ei nº 6.4'J4 de 15/ 12/ 76, comunica 
que se acham 1i disposição dos senhores acionistas 
os cfocumentos a se·guir: 

- Relatório da Diretoria sobre os negócios 
sociais ~ principai~ fatos administrativos do ex-er
oício findo; 

- Cópia das Demon1straçõeo;; Financeiras; 

- Pl'lrec·er do,s Auàitores Independ'et1tes e dos 
Conselheiros Fiscais. 

Os acion~stas interessados godtE m procurar a 
Diretoria da. Emeresa na hora no rmal d e eXipediente, 
à Av. Coaracy Nunes , 104, e m Macapá-AP. para 
verificações, exame e iniormações que se t.izerem 
n eces'sârias. 

Macapá, es de fevere iro de 1'978 

Ubiraci Martins Aires 
PresidE!fnte · 

Poder Judlclârlo 
Justiça dos Terri tórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de lhacapá 
Edital com o prazo de 30 (trinta) dias {para Ciência 

de Terceiros interessados) 

O DoutoiJ Benjamim Lisboa Ra yc-J. Juiz de 
Direito em ~xercício da Comarca de Maoaopá, 2'1 

Circunscrição - Capital do Território Federa l d0 
Amapá, na forma da lei, etc ... 

Fa:z saber aos que o presmte Edital com o 
prazo da 3·0 (trinta) dias virm>. ou dele notícia ti
verem, que o Departa manto Naciooal de Estradas 
da Rodagem (DNER), cot'lforme depósito efetivado 
no s autos de dtesapropriação amigável D.0 432, à 
disposição deste Juízo, no valor de Qr$ 8.200,0.0 
(oito mil e duzentos cru.zeiros), para fi.ns de i~iss~·o 
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PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada cent1metro pur 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 
Disrio, capital, e 8 dias nos mu nicípios e outros estados 

OF1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS- Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

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

SIRDA» 

Assina turu s vencidas poderão ser suspemfls 
sem aviso prévio. 

- Este Diá rio Oficial é encontrado para leitura nas 
r epresentações do Governo do Amapt. em Brasilia-DF 

e Belém, Estado do Par á. 

de posse e homologaç2o de s cordo e de adjudicação 
de b em, à referid·a AJJ Uai'quia F edera l, pagando com 
essa quantia ao Tit u lar do do,mínio úti l, Francisco 
Mendes G uoerrei'ro, b t asilei.r o, viúvo , agricultor, do
miciliado e r esidente na localida de Pedra Br-anc~. 

Município e C10marca de Macapá, a titu lo d e inde
nizaçlâo pelas b enfeitorias e peles direHos d e pk:m:e 
sobre um a área medindo 300,00 x 80,00m perfazen 
do uma área to t a l de 24.000.00•m2 que detem que man 
sa e pacificAm ente, na localida'de de Pedra B ranca, 
Município e Comat ca de ivlaca pá. à margem da f<o
•jovia. Assim, fi<:am ciente6 os terc!eiros int eressa
do5', de que tem o pra.zo de 30 (trintla) dias, a c-on
tar da publicaç<ão deste Ed:iltal no Diár io Ofici'al , 
par!l ofe recerem. q u alquer im pugl'll8ção ou habilita
Pem diç_eitos OU creditos, na forma do § 1.0 do art. 
18, do Decre.t~-Lei n .0 512,, de 21 . 03 . 1~69 , cientes 
t ambé m d e que t>Ste Juizo :trunciO'n a à Av. Amazo
nas, n.0 26, bairro cen.t.ral, n esta Capital. Dado e 
passado nes1la cidad2 de Macapá. aos dezess ~is diss 
do mês de felv'e·reiro d'O ano de mil novecentos e 
set enta e oito. Eu, L1":1andro Ma11qu es Alberto, Es
crevente Juramentado, no impedimento do titular, 
o subscr e vi. 

Benjamim IA;boa Reyol 
Juiz de Direito em exercício 

Edit~l com o prazo óe 30 (otrinta) dias 
(Pa'rta Qi-P.ncia d e 'Derceiros inte reSiSadt>s) 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, Juiz de 
Direito em exercício da Comarca de Macapá - za. 
CiTcunlsorilção - Capital do Toellrit(>rio F'Hle ra 1 do 
Amapá, n"' fo rma da lei., etc ... 

Fn:u .saber aos que o preseqte Ed.ital c'om o 
pt"azo d·e 30 (triclt a) dias vi rem ou dele notícia 
tiv.er~m . que t> Departamento Nacionel de Estra 
das de Rodagem (DNER), conforme ó:epósito efeti
vado Bos autos de desapropriação l:! migável n .0 

433, a disposição des':be Juízo, no v.aior de Or$-
9.000,00 (nove mil cruzeiros), para fins de imissão 
de posse e homologação {ie acordo e d e l:ldjudica
çãb de bem, à refet;i Ela Aut"a r.qu ja Federal, pag~ndo 
com essa quantia ao Titular d'o dttninio útil, Rai
mundo Rodrigu es de Almeida, brasileiro, casado, 
agricuJtior, domicilü:.do e re~iden.te na 1ocalidlade de 
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Pedra Branca, Munkípio de Macapá, a t ít.u lo de 
ind enização pelas benfeito.rias l' peJos direitos de 
posse sobre uma á.rea r etang ular medindo 600,00 x 
80,p0 m no sub-trech o Porto Gran de;-Río Cita ré, 
en tre as e stílcas 3.775 a 3.605 que det em m an sa ~ 
pacificamentP, na loca lida d•e de P edra Br anca Mu
ni'cipio e Comarca de M'acapá, à ma rge m da R odo
via. Assi'm, b cam d~ntes os t e;rcE- tros i'ntetessad us , 
d e qu~ tem o prazo- cie 30 (t!ri nta) dia s, a contaP 
da publicação deste Edit al no Diário O'f icüd, ipara 
oferecerem q u alqm r im pugnação ou habJJ.itarem 
d irPitJos OU credÜOS, n s fL r m a• do § dO art. 18, do 
D •e reto -Lei n.O 5oll2, de 2 1.03.1969, den tes também 
dJ• que este Juízo f u nciona à Av. Amazonas, n° . 
2G, bair r o cent1 a i, nesta Capita l. Dado e passado 
nPs t-a citd a~ P d e Macapa, aos dezesseis dia~ do mês 
d feverei ro d o ano d" m!~ no\'Ccer.tc~ e s~tenta 
e o ito. E•u., Lednd ro ;".Tarques Aiberto. Escn::ve nte 
.J,uram entado, no i-mpedimPnto do 'Titular, o subs
cre vi. 

BenJamim Lisboa Rayol 
.Juíz de Di r€ ito em exerdrio 

Edital oom o prazo de 30 (trinta) diat> 
(Par a Ciência de T reei r c s in t .- ' essadC's) 

O Douto r Ben jamim Lisboa Rayol, Ju~ de 
Diret~o em exer cício dél Cr.:;maJ Cfl dr> Maca pá - 2.11 

Circu n sctriçãQ - Capi tal rlo Ter r itüri,, Federal do 
\ma pá, na forma da lei, etc ... 

Faz saber aos que o presente F.ditn l com o 
prazo dP 30 (trint a) d iac; virem ou dele notkd~ 
t iverem , que o Departame nto Nacio na l d~ Estradas 
!e Rodãgem (DNER), co,nforme depósito efetivado 

nos au tos de des ::prolXJiaç[o amigível n.0 435, à 
·iispÕsi.ção d tste Juízo, no vdor d e Cr$ 28.97Q,OO 
(vinte e oito mil, n o'v ecen tos e setenta cruzeiros), 
na:· a L ns d e imissão dJe p osse e homologação de 
:~ortlp e de ad j.udicação d~e bem, à r eferida Autar 
q u ila F,ederll!l, pagando edro e8~a quanti,a ao 'ijtular 
lo dom~Dio ú11i1, Eu clid e6 Luiz de O liveira, bra 

si l-eiro, C'8sado, agl'icu ltor, dornieli.li~tdo e r esild ente 
na })calidade de P edra Branca, l\1~turicíp\o de Macepf/, 
;.'1 ti-tulo de indenizqçãb pelas benfeitorias e pelos 
di reitos de posse sobre uma á rea m ed i ndo 500 x 
l·.OOOm no trecho Pedi~ B renoa-Rio Cita ré abran· 
f1endo 40.000 m 2 no Km &1 do sub-trecho P orto 
Gra nd e ao Rio Citaré que d et'elm mansa e pacifi
C'amente., n & localidade dP. F'ed ra Br~nca, Murocípió 
~> Comarca de Macapá, à m atigem da Rodov1·a. 
Assim, ficam cie ntes os t erceiros i nter~tssatlos, de 
q ue tem o prazo de 30 (trinta·) dias, a contar da 
publicação deste Edrta l no Diá rio Oficial, para 
ofer ecerem qualqu er impugnacâo ou h abilit are m 
di!1E: itbs ou créditcs. da forma do § F•. do àll't. 18, 
rio D ecreto-}ei n .0 512, de 21.03 .HJ69, cient es ta m
b ém de q ue este Juízo fun,oiona à A!v . Amazonas, 
n.0 26, bairr-o c entral, n estía Capital. Dado e p as
sado nesta c-idade de Macapâ. aos dezesseis àias 
do m ê s d e fevereiro do ano de mil no\fecentos e 
setenta e oito. Êu Lectnr.ir o Ma~ues Alberto, Es
crev e nte J ul'amentado , no imp eJ(.limento do Titu lar, 
o subsctrevi. 

Berl,j amim Lis·boa Rayol 
Juiz de Direito em exercício 

Edital com Prazo de 30 (trinta.) Dia s 
6P.ara Ciência de 'Dert: eiros Interessados) 

O Dot\tor Benjamim Lisboa Rayol, Julz de 
Dir E>ito Pro exercício da Co!!l·a rca de Ma.cap'á, 2.a 

Circun sc-rição Cap~al do Te rritório Federal c'o 
Amapá , na fo rma da lei, etc. 

Faz saber aos que o pl"ee!~nua Editei com o 
p razo de 30 (!rinta) dias virem ou dele noticie 
tiverem, que o [tepartam ento Nacional de Estradas 
de Rodag-e~ (DN ER), conforme depósito efetivad~ 
nos autos de d esapropr4ação am)gável n ° 434, a 
disposição deste Juízo. no valor de Cr$ 11.823,00 
(onze 'mil, oi1Jocena>~ e vinte e tr e~ c~uze)ros) , 
pa! a f ins de imissão d~ posse e homologaçã o 
d'e acordo e da a·dju~oaç~o d e b~m, à referida 
_\ut8'rquia· Fe rle[-a), pagando com essa quantia 
ao Titular do dom~nio ú til, B e d e u s G o m e s, 
brasi].@.iJ'o, solt ei r o , agri cu ltc r, domi'oilia do e r~:J~Si
dlnte na lc calida de de P e dra Bra nt'a. Município 
de Macapá , a tri.tulo de indeniza ção pelas benf~ i

t urias e pelos dírt- ~t os d e pcsse sob1 e um a área 
aprox ima da de J OO,O!JOl· ha (ct m hectaas) ~it u!Jàt no 
Município de Maca r r , co nfrontan do: Nort e: Te rras 
Devol'utas ; Sul : Ma1 ge ro DirE' it11 do Igarapé Agua 
Ff'ia ; L este: 'Ercíi ia da Costa : Oes te: Martins da 
Silva denomitlll do: s em dorr.inaçêo que deitem 
mans'~:~ e pacifica mante, na locali'dade de PPdra 
BrM ca, Munk~ ~io e Comarca de Macapá , à 
margem da E_lpd ovia . Assim, ficam cientes QS te.r
cei ros intereassados, de que tem o prazo de 30 
(trinta) dias. a Cbnt ar da publicação d'es1;e Edital 
no Diário Oficial , para ofe~ecel"\E'm qualquer im
pu gn aQã o o u h~bílita rem direito s ou cr'é> d·i tos , na 
fonma do§ 1.0 do ant igo 18, do decreto-lein.0 512, de 
~ 1.03. 1 9 69 , cientes t a mbém de que este Juho fUl'l
ctona à Av. Amazons ·s, n º 26, bairro central nesta 
Ca pital. Dad o e passado n~st·a cida de de Macapá , 
aos d ezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 
m~ n ovecentos e set~nta e oito. Eu , Leandro Mar· 
q ues Alberto , Escreve nte Juran; ent&dí'. no imre
dfi m ento do Titular, o subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em. ~xercído 

.t'Grefeitur a Municipal de .Yacapá 
Decreto N.0 40/ 78-PMM 

Altéra o di~posto no art. 14, do Deoreto 
n .0 34/76-PMM, d e 20 de agosto de 1976. 

O Prefeito M uQicitJsJ de Macapá, no uso das 
at ribuições legais e, 

Considerando qu,e o Município ainda não dis
põe de infra- estr.utura e duc~ona'' adequada, a fim 
dte prepara r mão-de-obra com vis11as a preencher 
as necessidades do Serviço Público, que se propõe 
precipuamente a bem Jnstrumentaliaac .. se para cum
prir com profici~nci a os encargos que lhe 'são ine
rentes ; 

Considerando que , p·or extensão, torna-se dif{lcil 
carrear para a Adminisüração Pública Mooicipal 
p essoal com a necessária eptidão p~ofissional, atra, .. 
vés de critérios in~tituidos em conc~.rsos públicos; 

Considerando que a ~fetividade etn cargos pú
blicos não se vincu~a a pessc.aJ, admitido sob a 
égida da Consoliâacão das L~is do Trabalho. pos
t o .que é ineren~ 18. s erV'idores est'Btutários, raczãb 
p br que O preeochimento de vaga·s em em'ptegos 
p úblicos pr;escirljde de concursl:i pú'blica; 

Oonsiderando qu'e o regime pr'epon'derante do~ 
servidores públicos m'uAicipaie é o da Le~sj)ação 
T rabalhista, de conformidade com que p receitus o 
art. 14, da lAl.i nº 54/ 76· PMM, de 20 doe agosto de 
Ioo6, 
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DECRE'DA: 

Art. 1.0 -O ar~ 14 tio Decr'eto nº 34/ 7€-PMM, 
de 20 de a@Osto de 1976, passa a te'r a seguinte 
r ed·ação: 

«Art. 14 - O imgresst) pa.ra provimenbo de 
cargos efetiv.os n'as categori81S tundonai s dos grupe·s 
do que tl"BOO este D t creto far-s e-á na classe inicial 
medi-ante Cl lncurso público de pron•s ou de pro'Jas 
e títulos em que serão verificadas as qua~Uicações 
exigidas nas espec·ificações respeeti v as, exceto para 
os casos de ac:lmissiio de servidores regi doo pela 
C.OntsolidBt;ão da~ Leis do TrabalhQ, que dependerá da 
ext.stência de empregos criados por lei e; ou .claros 
resulta.nUes de demissão, exoneração ou dispensa, 
na forma do inciso V, do parágrafo 1º do art. }IQ 

do ~to Complementar n.0 52. de 2 de maio de 
1969, cujo ingresso fica condicionado à co mprova
ção de diploma ou certHicad'o de conclusão de 
curso de h abilitação lega l equivalente para 
admis~ão na<S ,-ejeiid~ categoii·as funciona.is». 

Art. 2.0 - Estie Decreto entrará em vtigor na 
data de sua publicação, rev0g ad as as dispos~ões 
em contPário. 

Dê- se Ciênci-a , R~gistre-se o Publiqu e-se. 

P alácio 31 de Março , l 7 de fe v ereiro d•e 1978. 

Cleiton Figueiredo de A.zevedo 
Pnefetto M\micipa1· de Maoapá 

Publicado neste Departam ento de Adminis
tra9ão, aos 17 dias do mês doe fevereiro de 1978. 

Jacy Jlanse:n Gosta 
Direto11 do D·eptº c1e Administração 

DECRETO N.0 41 / 78-PMM. 

Declara de utilidade pública, pua fins 
de desapropriação, uma área de t~rra , 
aituada no perímetro urbano de Maca.Pá, 
com benfeitorias, dest~nada à execu'Ção 
de planos de urbanização . 

O Prefeito Mtunicipal da Macapá, usando das 
atribui-ções que lhe são conferidps peJ.o inciiSo XIV, 
do art. 34, da Lei n.0 6.448, ·de ll de outubro de 
1977, e tendo em vista o que dispõe o art. 5.0 , 

aHnea «i», combinado com o art, 6.0 , do Decreto
lei D.0 :i .~65, de 21 de junho de 1941, alt~r·a.do pela 
Lei n2 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETAi: 

Art. 1.0 - F; declarada de utilidade pública, 
para fins de desa9ropr.iação, a área de terr·a con~ 
tanta do Mt!'morial Descritivo n'O ()6/ 78-STU, de 25 
de janeiro de 1978. 

Arrt. 2.0 - 'Drata,-se de uma área de teNa 
urbana, qocalizada na quadra 44 , set<'.ln 02, inscrtta 
f!O Cad&st.r.o ~cnfco Municipal sob C> m 0 02.44.06. 
U lt, com benfeitorias pertencentes à Sra. Alzka 
Ve~ur.a Brito. A árt!a em referêflciá limi1l11-se ao 
Norte com a Pas6agem Professora Ck)ra de Carvalho, 
por onde mede 13m; ao sul com a av. Cora de 
Carvalho, por onde mede 13m; a Leste com o lote 
n. 0 07, por onde med1! 13m; e a Oeste com o lote 
n.0 .05, por on~e mede 13m. 

Art. 3.0 - A Prefeitura Municipal de MaC'r~pá, 
atlravés d!o Departamento de Desenvolvi-mento Ur
bano, promoverá a desapropriação da área men
Cionada no artigo precec!erit'e de que trata estA 
Decreto na forma da legislação em vigor. 
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Art. 4.0 - Nps termos do 1Ht. 15 do Decreto
lei n.0 3.365, de 21 de Junho de 1941 , modJficad«> 
pela Lei n º 2. 786, de 21 de maio de 1956, a d e
sapropriação é declarada de caráter urgente para 
efeito de imediatla imissão na posse. 

Art. 5:0 - Este Decreto entrará em vigor na 
data de SU<S publicação, nvcgadss as disposições 
em contrá-rio. 

Dê-se Cjência, RE'!gistre-s'e e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 17 de fP.vereiro de 1978. 

Cleiton F'igueiredo de Azevedo 
P refeito Municipal de Macapá 

J oaquim Fé lix da Sl.vlu 
Diretor da Coordenadoria lmobiliária 

Assessoria de Planejamento e Coordenação 
Geral 

(P ) N2 0 11 , 76· ASPLAN 

Aprovo: 

P rof. Paulo Feljlando Batista Guerra 
Governador Substituto 

O Ohete da Assessoria de Plaoejamento e Coordena
ção Geral do Governo do Território Federal do Amapá, no 
uso legal de s uas atrlbuiÇÕf's\ 

RESOLVE : 

Art. J2 - Design!l'r, os Técnicos do Convênio 033/ 76-
SUD AM-GTFA, José Ca~los MJ:!node'!l Jaccoud, Sociólogo e 
Má-la Célia Ferrei4'a Chal'!as, Bibliotecária, kltedos ne..sta 
Assessoria, com atividades• na Coordenação d'e Desenvol
vtmento Ccmanitt.·rio - CDC , pa-ra vft jarrm da sede 
de sua s at.Tibutções - Macapá - até o munlcí olo de Ma
zegão, a fim de na quela 1oca l1dade realizarem encontro pa
r a Elaboração das Prog.ramações Ce>mp~>t bil iz~ôH r s rA 
1978, no período aba,xo d~scrlminado: 

José Carlos Mendes Jaccoud 
Maria CéU·a Ferreir a Chagas 

29.01 a Oli.02.7B 
31.01 a 03.02.78 

Ant 12º - Dê·se Ciência, Cumpra-se e Pu.blique-se. 

Gabinete do Chefe da Assusoria de Planejamento "' 
Coordenação Geral , em Maoopá-AP, 23 d\! janeiro de 197~. 

Antero Duarte Lepes 
~efe da A9PLAN 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterioP) 

g) Impor as penalida des de sua alçada, previs· 
tas neste Estatuto; 

h) ~reciar os plc.nos de atlividades dos Dire.
tores de Depai'tamentos e Carteira!!; 

i) Organizar o orçamento anual, aprestentwdo-o 
até o dia 30 de seltem bro ao Conselho Coasulti'lzo; 

j) ~reciar E: decid'irr: sobre as proposta·s de 
no.(Tos sócios submetel)ldo-as a uma sindicância , 
quando· julgm- iss() conveniente; 

l) DeClarar e vacância; dos cargo.!l da Diretoria, 
cujos detentores renundarem ou faltanem e t-Tês 
reuniões consecutivas, sem ceusa justificada, :fazendo 
imediatam~nte a ind icação referida no art. 26, le
tra «h »; 

m) Preencher os ca~os vagos , se o Conselho 
Consultivo não se man~fe&tar dentro d~ lll'azo pre
visto no ant. 30; 

n) Arten~~r ou ceder~ exl:epcio11filmente , in:-be
leções do Círculo, sem prejuízto dos di r~itos dos 
sócios; 

Continua no pró~dmo qúmero 


	

