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Macapâ, 10 de março de 1978 - 6ª-feira 

Decretos 

(E) n.0 004 de rl4 de fevereiro de 11178 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan• 
do das atQ.buições qye lhe aêq cqp1er1dae pelo arUgo 18 
Item II. do Decreto-Lei ni 411, de 08 de jane~ro de 1969, e 
o que se contlfm nos processos nº s 2.9116/ 75-PMM e 
11.651 / 76-MINTER, e 

ConsldeDando que, através db Decreto (E) n.0 ()03/i6-
GA•B, de 24 de fevereiTO de 1978, o Governo do Ter'rltórlo 
Federal do Amapá delegou competênola à Prefeitura Mu
nicipal de Macapá para p'rlltlcs.r atos pertin entes à aliena· 
çào e cessão de t~ral!, oompreeooldas nos perímetros 
urbanos de expansllo urban&, de Mecapà e Santana; 

Considerando a neees.sldade de criar um órgoo cole· 
glado a fim de supenvlstonsr, controla11 e as<Sessorall' o Pre
feito Municipal de Maca pá, com vistas à execução de 
alienação e c·ef;são de terras neste Municlplb. por envolver 
questões de a\h relevânola de ordem j1:1rldlca, adlm1nlll1'8· 
Uva, social 'e econômica , 

DECRETA: 

Art. ~ .0 - :::Oriar o Conselho Imobiliário, dlretllmente 
subordinado ao Goo:Veroo do Território Fedel'1!1 do Ama.p6 1 

composoo de cinco (05) membros . sendo três (03) fndllca·dos 
pelo Governo e dois (()2) pela Preteitum Munfoipal de 
Macapã. 

Parágrafo único - Para cad'B m~mbrt> efetivo ha
verá um (011 suplente Indicado na mesma l,)roporctonalldade. 

Ari. 20 - Ca).:>eré ao Governador nomear os mem
boos do Conselho e lndjcar o 1eu Pres1dent9. 

Art. 3.0 - Compete BG Conseltlo Imoblllál'io -
~ONIM: 

I - Esllabel"eeer normas e dlre•rlzes para formulação 
das alfeneçõe.s e cessões de áreas urb!lnas e de expamão 
UII'bana do Munkfplo de Macapã, em ooflsooêncfa com 011 

prlbcfptos que regem a polftica do desl!nvo!Yimento do 
Território Federa) do Amap~; 

11 - Supervisionar, centrolar, orientar e opinar 110• 
bre processos de alienação e cess!lo de terras, orlundu de 
Coolrdenl!donla lmobtl1érle da PJefeitura Mun!cfpel de Ma
capá - c'.IMA, submetidos à sua apreclaçlio; 

111 - Apreciar os Htlgios de ordem administrativa 
enttoe a Admlnls~raçãb e parllcularea sobre 11\ieneçAo ~ 
oessão de terras urbana.s e de ~xpansão urbana, ressa'Jva
da, em todos oao casos, a competência do Poder Judlolárlo ; 

IV - Elaborar o sett regimento Interno; 

V - Or~mtza11 os s~rvlços de sua ucretarta. 

Art. 4.0 - O Çonoselho reunir-se-á ordinariamente. 
duas (02) vezes por semana e extmordklltrfamente, por 
motivo justificado, por convocação do Governador e/ou do 
Pnefelto Municll,)al de Macapá, ll mllxlmo de óua• (C2l 
sessões mensais . · 

Parágra~o únko - Cada 1e1sAo terá duratAo mlnl
m& de du,as (i>2) horas. 
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EXPEDIENTE 
IMJ?REN~ A OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
• Adll'inistração 
• R edaçã o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/ n2 Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Dire tor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATUR AS E P UBLTCAÇOES 

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

OUTROS EST ADOS E MUNICÍPIOS 
Anual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250.00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. núme ro atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

Art. 52 - Serã desJ!tu ido o m embro qlie falta r, sem 
justificação , a mais de três ! O~} ll es sõ~ s . conse cutivas ou 
não, durante o m andato. 

0\rb. 6." - Este Decreto e ntrarã em vigor na da ta de 
su a publtcação, revogadas as disposições em contrário. 

Palãcfo do Setentrião. em Macapá, 24 de fe verei ro de 
19_78, 89.0 da República e 35.0 da Criação do Territ(jrfo Fe
deral do Amapé. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(E) o' 005 de 06 de março de 1978 

O Governador do Território Federal do A:mapé, usoo
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II , tio Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, e 

Considerando que es Coordenadorias de Governo, 
Pro.c:-ur ad orie Gerei e Aud~oria foram elevadas à n!vel de 
1'2 Escalão, cO'In prerrogativas de 'S>ecretério de Govel"oo; 

Considerando a igus ldade de condições ent1'e e Che-
fia do Gabt nete de Gt>vH!'nador e os órgãoa eetrna me ncio
nados, 

RESOLVE: 

Art. 12 - CoRsiderar a Chefia do Gabinet e do Gover
nador a nl.ve l de ) P Escafão do Gov.erno, flcMdo o seu 
titular com as pl'ei'rog.atlvea de Se~e~rlo de Governo; 

A.rt . 22 - Att1bulr ao cargo da Chefia referendada 
os velore.s das r e munerações de Secret~ rio de Gove'rno, 
ficando excluida a Gratificação de Representação. 

Art . JQ - Os efeitos deel)rrerrtes da aplloaçãp dt> 
J!l'Jie&flntie Decrete pesea a vf~orer a pa~r de 12 de março 
do corrente ano. 

Aat. 4.o - Revogam-se as diapoAiqões em eontréll'lo. 

Paléclo do SetentriAo, em MacaW!. 06 de ma1190 de 
1gTS, 892 da República e 350 da Crlaçlo do Terrltórlo Fedv
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Poder Judiciá rio 
J ustiça dos Terrltóllloa 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de lhacapá 
Edital de Citaçãp de Empresa de Construções 

Lt9,<~ , nla' forma albaix~: 

PUBLICAÇOES 

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

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

RECLAMAÇOES - 24 hor as após a circulação do 
Dl&rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

O F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINAT UR AS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época . 

FORMA DE P AGAMENTO 

Avulso: Em moeds. corrente 

Assinaturas e P ublicações: Em cheque nomin l:il para 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturtt s vencidas pode rão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diár io Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapà em Brasília-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

O Do utor Ben jamim Lisboa Ra yol, ~M. J ui Z' 
de Direito em ExePC1cio d s Co marca d e Yl•acs pá, 
Oapital do Te rritório Fedle r al do Amapá, na iorma 
da Lei et e. 

Faz saber aos que o prestnte Edit al vi.rem ou 
d ele co~h r:- cimento tiver~m que, pelo presente ci tla 
Empre8a de Construções G(\rai~ Ltda, localizada 
em luga r i.n c~erto e não sabi db, cbm o p'I1azo de 
trinta (3()) d!as, para rE-sponde r os t er mos do pro
cesso n.0 8586, com O!i, autos de ação de execução 
extra judicial, q~e 'se . p:roces s~ rrest e Juízo, movido 
por Galeno & Irmãos~ podendo contesta r sob pena 
de revelia, n o p.ra zo de t r i.nba (GO) d ias, que oco r
re"ré e.m Car-tório , at:ós a termt.r'.l8 ção do p.re.zo do 
editaa , nos tt rm0s e de a c-or do com a pet~ão e 
despacho a s~uir trsnsc~to: «Exrn o. Sr . Dr. Juiz 
de Direito da Coma,rca de Ma capá . Galen'h & l r
mãios~ firma est abelecida cs1ta cldad e, a rua Eliezer 
Levy n. 0 2450, por seu ~ctJtrador inf ra firm ado 
(doc. nº 1), vem mui. r espeitosamente, pf!ratrle V. 
Exa4 com base no art. 566, I, do Código de P ro
~esso Ci vil, propor exe cUção dle tí tl.llo e'xt ra judi
ciel, contJra Empresa de Cbrt51bruç ões GeriB is Ltda ., 
localizada tla Av. Duque de C.axía's, 761, n esta ti
d'&de, pelos fun dam entos a seguir: A exequ ente é 
C'J'edora da executad'B d.a qou a nt'ia ele Cr$ 166.355,08 
(cento e sessenta e seis mil, t rezentos e cinq uE>nta 
e cinco c ru zeiros e oito centavos) , representada 
pelas duplicat a s 3075-A, 3076-B, l078-A, 30?9-A e 
307''7-B, v encida ~< toda s na d ate da ep ·esentação. 
protestadas. e não p a!Jas (doc. n.0 s 02, 03, 04, 05 e 
06). A ex equente re~orreu t odos os meios su a.só
IIioll no sentido de que a inadimplell!lle solvesse o 
seu d~bito, sem 1 contudo, alcan çar dito obj E>t ivo. 
3 - Conforme o aTt, 685, I da Lei Proces.:;ual vi
gente, à t:Juplicata 1? um titu~o ex t.r.a j udicial , ell'l se
jando a sua execu~o forçeda . Face ao exposto, re
quer a exequen~e a citação da devedora, para no 
prazo de U horas, para o se'Ú dé bito, acrescido 
das de'spesas judiciais, protesto, juros e honorádos 
advogatícios. que se ped~ sejem erbit~ado s à ba'se 
de 20% ou nomear bens à p e''nhora que bastam 
par~ garantir execução, tudo nos tel'mos do altt. 
'B52 ~ segui-ntes do Código Proce;sso Civil . Para os 
efeitos legais , d'ã-se à presente o ~alor de CD$ 
l66.3!J~,08 (ceAto e sess'etÍ'ltca e seis mil , t-rezen to"s e 
ciQ(Íuenta e. ~nc:o cruzeiros e oito centavos) . 
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protesta-se por t f) do o gênero de pro'las em direi
to admitido. Mac~á, 08 de setembro dt= 1977.a .) 
Fra!'lcisco Souza de Oliveira». Despacho: R e A. Ci
te-se, Macalpá, 09.09.77.a) José Cleme~eau ? edro
sa Juiz de Direito» , bem como a petição de fl s. 
53 e dasp.acho t1ela transcPito: «Exmo. Senhor 
Doutor Juiz de Direito da Comarca de Macap"á. 
Gale:no & I rmãos, nos autos de execu-ção extna jur' ,
cial. nºs. 85~ e 8573, em que é parte E'\}Cocuta i.a 
l~mpresa de ct> n~truçõec;; Gerais Ltda. tal como a 
PXeque!'lÂi~ também individuada nos mencwnados 
processos, comparece à presença de Vmsa Exce
Jê.l'Cia por seu pr<*l\lr·ador sub~creit.Pnte, a fim dt: 
r11a forma do art. 654, do Código d.e Proces90 Civ<il, 
r.e 1u~rer a cit'lç"io por edital da rievedora, pelo 
fato do Ofic1a~ de Justiça, conso~Jnte C'e:tidão de 
fls. tP.r cumprirlo o p'rPcei'tuRrlo no !l<~rágrRfo único, 
do ar!l. 653. dn lei .:ld.j ntivn "iv:l. Reque r, " t.!T':'~~ir; 
que findo o prazo comignado rr.o edita.!, b em como 
tramscbrrido o prazo a que se refere o art. E52, 
r:lo retro-citado Diploma Legal, ~tja cunv E:.Ilidú u 
arresto em penhora, tudo nos t~rmc.s do art. 654 
do <JI ud'iido IDsta~uro Processual Ci vH. São os teATlos 
em que, P. Deferimento. Macaoá, 24 de fevere iro 
.~ 1978. PP.a.) Fran>Cic;;ro ·~ouza de Olive~ra·advo

r.ado» .Despacho «J. Cite-i'e a devedora por E iital 
com o prazo d.e 30 (tnota) diél>S. ~m, 27-02-78. a) 
Benjam'im Lisboa Rayol .;uiz de DiPeho em Exer
c·ício». E parta que ohe!lUP "-'lO coohecimento <ie to
ctos. passou-se o presente que, será af'i.xar:lo no átrio 
rio e:iif.tc.io do F)o,-u.m desta C maroa e publica do, 
nma (01) Vf:Z do Diávio Oficial. Dado e passado 
nesta cidade doe Maca pá, aos três dias do m~s de 
' nBPÇO do ano de hum mil nQ\IIecentos e setenta e 
oito. Eu Leandro Marques Alberto. Escrevente Ju
nmentado no impedimento do titular, su'bscre ví. 

BeQj amim Li sbo.-1 Rayol 
J uiz de Oir. eito em IDxerdcio 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140/73) 

Ins~rvmento( - Contrato de Empreita:la n.0 

05i78-30P. (Processo n.O J:o.3.5'3 /77-SO P). 

Parte!>: - Governo do Território Fedenal do 
Amapá e Yi firma Couceiro, Bibas & Rubim Ar
quitetos A~socit>dos Ltda. 

Objeto: - Execução dos Ser.viços de Elobors
ção d e Antep'rojetos das Secretarias de lndúetr~a e 
CJm 111cto e s.~r.viços ~ociais do Centro Aldministra-
1livo do Terilftório Federal do A ma pá, nesta ciqlade. 

Pr.azo: - O pra.zo concedido para a entrega dos 
Estudo~ Preliminares é de 75 (setenta e cinco) dia~ 
corridos , co·nb<fdos a partif' do rnício dos serviços. 
O prazo conced:Ldo ()IBra a entrega dos Anteproje
tos é d~ 25 (tv!Ínte e cinC')) dias corridos , contados a 
partir da a ceitação e aprova ção dlos Estu'dos PreLi
minares pela Secretaria de Obras Públicas. 

Valor: - É c:le Cr$ i21.403 ,20 (duzentos e 
viote hum mH, quatrotent'os e três cruzeiros e vinte 
ce.ntavos). Os pagam"entos serão efetuados 4'0% do 
t<~ta~ do s servíçoiS oontra a apresenta{;ão e acei t ação 
do estudo preliminer e 6()/J/0 quando da entrega e 
aceitação dos Anteprofetos. 

Dotação: - A(.3 desp~saos decorren~s de"ste 
Oontrtlto, ~orrerão à conta dds r edu rsos oriundos 
do Pundo de P articipação dos Fstados, Distrito 

FedEtral e Territór ios, Prog.Dama 07.070Q12.499, Ele
mento de Despesa 3.l.S.2., Conforme Nota de Em
penho inicial n º 1180, emitida em 14.12.77, no va
lor de Cr$ 111.403.20 (cento e onze mil, quatro
centos e três cr1..1teiro1 e vinte ·cf!lnts vos). 

Fundamento do Instrumento: - A presente 
adjudicação deccnre da autorjzação do Excelentí s
símo S'enhor Governado-r exaraà~ às fls. 43 do Pro
cesso n.0 1. 353/ 77-SOP. combinado cem o artigo 
1Rite.mXVIIdoDecrPto-Lei 4·11 de 08.01.69e tendo 
e m vista o que consta do Decreto (N) n .0 034 c'e 
~0.10.75. 

Maca pá , de de 19"78 

Eng.0 Manoel Ant.nôio Dias 
DirigeQte da Co·nltratante 

Artº Ja4me de Oliveira Bibas 
P.e la 0ontPatad.a 

n_.~,._ ,.l,. ,. , ________________ _ 

Convênio 

Convênio de Cooperação Técn•ica , qu e 
entre SÍ' fazem a Associação de Grédito 
e Assistência Rural do Terrirtk>rio Fed-era 1 

do Amapá (ACAR-Amapá) e a Superin
tendência Nacional de Abastectimento -
.SUNAB. 

Aos primeiros dias do mês de março de 1978, 
a Associação d e Crédito e Assistência RuraJ do 
'fenrit0rio Fede ral do A ma pá, d oravat]te de no
minada (ACAR- Am apá ), neste ato repr~entada 
pelo seu Presidente, Economista Antero Dul11;te 01as 
P ires Lopes e e Supedtltenóência Naciona& de 
Abastecimento, d'Ofavante denominada (SUNAB), 
nest~ ato repres enbada pelo seu Superinte-ndente 
Dr Rubem Noé Wilke, resolver!im celebrar 'o p!i! 
sPnte Convênio, mediante a& cláusulas e condições 
seguintPs: 

Cláusula Pdmeira - Constitui obj'et9 do pre
sente Convênio, a Coopecação Ténica financeira . 
qu~ as partes se comprometem a prestar mutua
mente, na forma da Cláusula Segunda.; 

Subcláusula Única: A ação das partes conve
n,entes se p11ooessar·á em regime ~e ampla co-par
tic~pação t écnica, administrativa e financeira, vi~ 
sando à mobilização de todos os m~>ios disponivei s 
e C!lpazes de assegurar o a1csnce dos objet:vos do 
pr~sente Convênio. 

@.láusula Segunda 
das par11es: 

1 - DA AOAR-Amapá : 

ComtHufm c brtgt·çii o 

a) Contribuir com tJessoal necessério à exe· 
cuçãa do presente Cb.nvênio, selecionando de co· 
mum acorldo com a SUNAB; 

b) Rellpondelr por tpdas as obrigações traba
lhistas, inc·lusive encargos· sociais, relativos abs 
servidones contratados e/'ou interHgados p~ra a c'on
secução do pcesente Termo; 

c') Comunicar à SUNAB acerca dos sal8rtos 
percebidos pelos servidores em questão, bem com'o 
sobre eventuais alteraçõ•s. 

2- DA SUNAB 

a) Concorrer, no presen.tle exermc1o, com a hri
portância de Cr$ 170.0bO,fO (cente e setl:'nta mil 
cruz~irss) inclusive a taxa de adlministr.ação dê 10% 
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(dez por Q(>,jlto) ;ocidente sobre o valor anuSJlmenbe 
pTescreto para a Jndenização das d~espesas; 

b) 'I'ransferill à ~CAR-Amapá, em quatro (4) 
parcelas de Cr$ 42.5'00,00 (quatenta e dois m i•l e 
quinhent os cruzeiros) cada, os recursos a que aJude 
a leti a «a» desta Cláusula. séndo a primeira par
cela t'ra.nsferida imediatamente tlpÓ9 a publicação 
do Conv~.n io no Diário Oficial, a segu n.d a no de
correr do mês de junho de Hl78. a terceira no 
mês de set embro;78 e a quarta no mês de dezem
btro/'78. 

Cláusula Terceira: - O presente T.ermo, po· 
derá ser altet a do ou prorrngado de comum acocdo, 
através d e Termos Aditivos, bem como resd10dido, 1 

de comum acordo entire as partes ou., un iG.ateral· 
mElOte, por inadimplimento de quaisquer de suas 
cláusulals e condiçõi!s; 

Cláusula Quarta : - O presente Convên;i.o en
trará em vigor a par t i r da data de sua publi«:ação 
no Difu'to Ofkial do Territfwr jJ Federal do AmEC:lá. 
e .terrá vigêocia por 01! (u mj ano; 

Sub-Clá usula: - A não a p resentaçiio de 
denúncia do present~ Convênio, CIQm ante·cedência 
mínima de trinta (30) dias, i mplic~rá em sua 
p.t:ortlogação auto'máVica por mais 01 (um) ano e, 
assim, sué'ess~vamente. 

Oláusula Quinta : - Fica eleito o Foro da ci
dade de- Mj:~capá-Ap, pera dirihlir quaisquer dúvild as 
surgidas na execução deste Convênio. 

E, por a98im egj:ar~m , justos e contratados, 
firmam o presente instrJJmento em 4 (quatro) v'iaSI 
de igual teor, para um só efeito. na presençoa das 
testem~has que t ambém o subscrevem. 

Macap~ , 1º de fi?arço de 1978 

nr. A!ntero Dua11te D. Pire-s Lopes 

Dr. Rube.ns Noé Wi'lke 

Testemunhas: llegív>eis 

Plano de Aplicaçii'b ao Convên io AICAR-Amapá/ 
SUNAB, objetiv·ando a Cooperação Téconico-finan
oeira, entre as p'art,es convene:ntes. 
Cc.nvênio : ACAR-Amapá/SUNAB 
Verba : 
Vigência : Março/78 à Fevereiro jt79 

Classlflcacão das Despesas Valor 

Pessoal 
Encargos St>c-iais 
Taxa de Ad,ministração 

Or$ 119.600 ,00 
Cr$ 35.000,00 
Cr$ 1,5.400,00 

TOT-AL 

Macapâ, 

Elabbrado por: 

Cr$ 170.000,00 

Valmir Matos Pereira 
Coordenadol' Administrfltivo da ACAR-AP 

Vü;to: 

Jorge Zimmenmann 
Secretário Exec·utivo - ACA~-AP 

An bero Duat1te Dias Pi·r.e~ Lopes 
ACI\R-Ama4'á 

Rubem Noé Wilke 
SUNAB 
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Telecomunicações do Amapá S/ A 
TELEAMAPÁ 

Empresà do Sistema TELEBRAS 

A Direto<ria doa Telecomunicações do Amapá 
S/ A - TELEAMAPÁ, na foflllla previ'sta no 
Art. 133 da L'ei nº 6.4v4 de 15/ 12/ 76, com unioa 
que se acham a disposição dos senho res acionistas 
os d oc um ent o-s a seguir: 

- Relatório da Diretoria so bre os negócios: 
sociais t principai.s fatos admin4strativos do ex-er
o~cio findo; 

- Cópia das DemoMtraçõec; Financeiras; 

- Parecer dos Auóitores Independentes e dos 
Conselheiros Fiscais. 

Os acioni.stas interessados godoe m procurar a 
Diretoria da Empresa na hora normal d e expediente, 
à Av. Coarecy Nt.me.s , 104, em Macapa-AP par:~ 
verificações, exam e e iniormações que se fi zerem 
necessárias. 

Macapá, Q8 de fevel'eiro de 1978 

Ubir 'O ci Martins Aires 
Presidemte 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterio r) 

bJ Nomear, licen·cia~ e exonerar os Diretor es 
refer idos nas letras «a» , «b », «C•, «d », «e ll , «i », «g» 
e «h » do aitt. 38; 

c) Representar o C'irculo, em juizo ou fora de
le, podendo constituir mand·atários; 

d) Convo<:mr e instalar es reuniões das Assem
bl'éias, de conformidade com o Estatuto e o Regi 
mento Interno; 

e) Marcar os dias para as ~-uniões ordiná r ias 
da Diretoria e convocá-las para as extl\8ordinárias, 
bem como pr~s i d ir-lhes os tra balhE>s, poden.do to
ma r parte ativ·a nas d·rscussões, mas tendo direito 
somente ao voto de desempa·te ; 

f,) Despacha11 todos os papéis sujeites à delibe
ração da Diretoria; 

g) A~mitir, lkenci!1t', punir e demit'tr os empre
gados d o Círculo; 

h) Assilljaii a ctorrespondênoia de mainr res
ponsabilidad e; 

i) Auto~zar, as despesas or9amentárias; 
j) Apor o «pague-se)) r.õ·s doc.umentos diJ dPs

pesas autor-izadas e devidamente processadas; 
t) Despachar todos os papéis que nã.o depen

dam da &Udiência de Dtr.~toria; 

m) AssinaP os ,termds de abertura e en
cerramento de todos os livros da Socied'ade, ru
brfcandô-os folha por folha; 

n) A9S'inar, com o Secretárdo, as atas de rep-
niões da Diretoria ~. os diplomas de sóci!os~ 

o) Assinar as carte1i'ras de sócios; 
p) Assinar chequ~s cop1 o Diretor-Te!ouretro; 
q ) Apr:esenta,r à Astembléia Geral rell.atório da 

sua gestão , no ato da transmissão do ctal'go; 
r) Tornar efetivas as penalidades que for~m 

decidi~as !*>~' quep) ~ direito; 

Continua no próximo ~úmero 


	

