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!E) o2 007 tje 16 d~ março de' 1978 

O Governedor do Território Federal do Amapá, us&n· 
do das atribuições que lbE siio co nterldas pelo art~o 18, 
Item li, rlo Decreto-Lei n° 411, de 08 de janeiro de 19fi9. 

Considerando que o Gove11nador do TerMtório F\lde
ral d'O Amapil , é o representante local do S ervico de Pa
tr~mônlo de Un~ão - SPU, por expressa determinação do 
estatuído no parágrafo único do art. 20:J. do Decreto-Lei 
n.0 Q. 760, dlt' 05 de setembro de 1946; 

Con.sMer ilndo que, nessas condições, está o Go'\·.er
nador desta U[)idade Feder-ativa investido nas atribllições 
outt>rgarla11 pelo mE>oclonPdo Diploma Le~al; 

Consider ando que. o& t rorma do art. 78, do Deoreto
Lel nv 411 , de 08 de j'!lneire d e 1969 e com anuência do 
Sr. Ministro de Estado do Interior, compete ao Governo 
Terrl'toniel alienar os imóveis sob sua admltl16•ração; 

Coo&ld erando o disposto no art. 135, do Decr eto-Lei 
n2 9.760 46, no r espeltante à oompetêncla 1o Serviço de 
Patrimônio da Uniã-o, vale dizer do Goveono local, para 
fixar o preço de Imóve is , para fins de alienação; 

Censld&rando o oontJ!do no art. 160, do já reportado 
Instrumento legal, que excepciona a Jloltação para a venda 
de lotes ooupados; 

Considerando que é expreulvo o númt>ro de lotes 
ocllpados rtos perímetros urbanos de M.aoopé e Sanoo119, 
oujos ocupa~es e6tão na expectativa da allenaçA·o dos cor
re-spondentes t'errenos, com vi'Btas à sua tltl:llação; 

Considerando que a -vende dineta , além de corpuaifi
cada em norme legal, reptesen~ um drande estímui'O aos 
ocupantes dos k>tes, os quais oom c.btençlio de fina!liC(a 
mento psra aplicaçã o, r eforma e construção de !móvei8, 
elisejenão \Jma mafor dennvolture urbenfsUce da cidade 
de Macapá; 

Considerando, flrlfllmente , 01 aspectos soc7al e eco
nômico qu.e envolvem a sltuac:llo fund!~la do Muuiclplo 
de Mecapé, ma•ls especlelmeClte em SIMI il ree urbana e de 
'expansão urbana . 

DECRETA: 

AI',, 12 - Os preços que urvfrao de ba se para 
aUenaçllo doa lotes u.-banos, quej" no caso de venda diret a , 
quer se bra~ de a~jooaç llo JX)r llclt ação, são os l.r.dictJd r s 
na Tabela 5 e demais critérios e fórmu las esttlbelecides na 
Planta d~ Valores, In stitui da pelo Decr eto Nº '66/'18· PMM, 
de 13 de març'o rle 1978. 

Art. 2P - Fica a PTefeitura Munkiptll de MaocS~pá 
autudzada a excluir de regim e de llcltaçlib os lotes ocu
pados nos perlmettos urbtwos de Ma12apé e Santana, na 
conformidade do dl spos~ DO Sl't . 12 do Decreto (E) NO 0!>3/78, 
de 24 d9 fe-uerelro de 19'7':1. 

1\rb. 3.0 
- Este Decreto e ntrará em vigor na data de 

sua publtooçllo, revogartas 11s dJsposlçôes em oontrérlo. 

Palátlo do Setentrlão, em Macapá, 16 de maxo de 
19_78, 89.0 da República e 3!1.0 da Crlaçllo do Terrltl>rto I'~ 
denl do AmapA. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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EXPEDIENTE 
IMPREN~A OFIOIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• RedaQiio 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº -· Macap~ - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do D.i,retor 
Chefe das Oficinas • 

OIRETOR 
fRA NILDO 'tRINDADE PONTES 

5463 
5307 

T ABELA DE ASSINATUR AS F. PURCICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIC!P!OS 
Anual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
rr$ 250.00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400.00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

(E) n2 008 d e 16 de m arço de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18. 
Item Il, do Decreto-Lei n.0 411 , de 08 de janeiro dP 1969, e 

Considerando que, o torek o ou seus sucessor es de~
tceram de resgatar os ·floras inclde-Dtes sobre a área car ac
t e r izada no ert. ] 2 deste Decre to, p or m ais de 03 ltrês) 
anos consecutivos; 

Considerando quP, em v irtude d.:~ta de sobed'lêncla 
legal e oonbratua l, 8 êrea em apreco se encontra e m sj
tuação Irregular ante a União; 

Consflderando que. por f or ça do paDâgra fo único do 
artigo 203 do Decreto- Lei n.0 9.760/ 46, o Gbver nador do 
Território Federal do Ama pâ, r e presenta ne ste unidad e 
federativa o SP.rvlço de P atr1moolo d a União para prat:Acar 
t odo• os atos consubs~anciad<>s no refer ido diploma lega~; 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Será deelarado caduco o Termo de Tras
fl& Sie, reilstrado rro l ivro l, fls . <)6, do ano de 1940, expe
dido em fav <l'l' d e Beneâlto Llno d'O Cármo , caso o foreiro 
por s! ou seus suceseor es nli.<> resgatem os foros at'rasatlos 
denbro do p.razt> q ue lhes for marcado por Edtllia l, nos ter
mos do p9rá grato segundo do art. 101 , c ombinado com o 
a-rt. 118 do Decretro- Let n• 9.760/4". Tefer ente a érea de 
t e rl'a abaixo ca\'acterl;r.ada: 

"F: uma érea de U!rra com 3.866.385 m2 (Três milhões, 
oftocenttls e sessenta e seis mH, treze.n t os e oitenta e cinco 
tmetro s qulldradoa), situada no bl'lilrro do Bu11ltlze•J, em for
ma de p nlígooo Irregular com es segtJ!ntes caracterfstfcas 
e ~nfront&çõ'es: limita· se ao Norte ptla dta gonal t raçada 
da Avenida Antonio Tocantins à Av(' n lde Desidél"'o An
tonio Coelho, a p art-Ir da Rua S antos D.um0nt; à Leste Pela 
Ressaca do Be(ro1 ; ao Sul. em parté com Ressar.a do Belrol 
e Ressaca do Tacacã; e a O este pela Ressaca do Chico Dias". 

hrt. z.o - Revogam-se as disposlt:õea e m contrál!'lo. 

Palácio do Setentr!Ao, em Maca,Wl. 1e de m ar ço de 
1918, 892 da República e 35V da Crlaçlio do Território Fede
ral do Amep,, 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n .o 0069 de 09 de março de 1978 

o Governador do T erritório Federal do Amapá, usan· 
do das atribuições que lhe são conferidas p~lo artigo 18. 
Ite m H. do DeO\'eto-Le i n2 4'1.1, de 08 de janoelro de 1969, 
por d elegaQAo d~ compet~ncla, de acoordo cem o DecrP.to 
no 64.925, doe 05 de agosto de 19~ . e Portanla n.• OIS, de 
G8 de maio de 1g70, d<> Mlnlstét"fo do Interior, 

RESOLVE: 

PUBLICAÇÚES 

Página comum, cada centímetro por 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. 

RECLAMAÇÚE5 - 24 horas após a circulação do 
Diâ rio, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

OFICIO OU MEMOR ANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulsn: Em moeda corrPnh• 

Assinaturas e Publicaçõf's: Em cheque nominal para 
«Serviço de Impr<>ns<~ e Radiortifusão do Amap~ 

SinDA• 

A~sin<~turtJs vencidas poderão ser suspensa~ 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Brasília-nF 

e Belém, Estado do Para. 

A rt I Q - Det erminar, nit conformidade do d •sposto 
no D.ecreto n.0 611.0!'1, de 18 de janeiro de 196? , a aplica
ção do R"'gime de Tempo Integra~ e Ded~caçã·o Exclusiva 
(RETJDE). ao servidor abaixo r('laodonado, a ccn tar de 1!1 
de março d o corr"ent "' ano. 

Nome./ Maotrkula Cargo ou Função 
Gr atlficad&l 

Oficia\ de Gabinete, 

-~-- Gratlfic. 

I 
0,'0 Mens~ol 

1 Cr$ 

Bernardino Me-ndes 
d'os Sanllos Sim boto I 0-C 80 1.0 I 0,00 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contJrári'O. 

Palácio do Set<!ntrlão, em MacarA, 09 de ma.rço 
de 1978, 892 da 'República e 35.0 da Criaçllo do Território 
Federal do Amar~. 

Arthur Azevedo Henn fng 
Governador 

(P J n2 007() de 09 de m arço de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapé, usan
do das atribuições que J._he são conferidas pelo artigo 18. 
Item Il. :lo Decr et o-Lei n.0 4ll , de OB de janei ro de- 19119. 

RESOLVE: 

Art . 1. • - Designar, n os t erjnos dos arti20F 72 e 73. 
da L ei n.o 1711, de 26 de outubro de 1952, DouRlas Lob~o 
Lopes, Engenheiro, oivel 22-B, do Quarlro de Fundoná.rloe 
d o Governo deste Te r ritório, atua)mEn te n_o exerc!clo do 
cargo em cornhsão, símbolo 5-C . de Diret or da Dlwl~ão doa 
Serviços Públloos. pera exer cer aot.'m u•lativarre'hte. em su
bstituft.;ão o carg o d e Secreotil rlo de Obras Públicas, do 
Quadro a~!ma referid o. durante o !mpPdimecto do respect'\ro 
titular, no período de 9 a 11 de março do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrário. 

Pall>clo do Setentri!!.O, em Macapá, 09 de março !!.e 
1978, 89Q da República 8 352 da Criação do Território Fede• 
r Al do Amapá. 

Arthur Azevedo He nnlng 
Governa dor 

Governo do Território Federal do Amapá 

EDITAL DE NOTIFIOAÇÃO 

O Governador do Ter.ritório F~deral do Amsp'é, 
usando das prerrogativas concedidas pelo parágra
fo únioo do ar,tigo 203 do Decreto-Lei n. 0 9.760, 
de 5 _de set embw . ~e 1946, vem at ravés do pre-

, 
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sent~ Edital, notHicar o foreiro ou os suce&sores 
de Benedito Lino do r;slfl'l}o, para efetuarem no 
prazo de 90 (novent~ dias, a revigoraçiio dos foros 
atrasados, consoante det~:rrnioa o artigo 118 do 
diploma legal ~ro especifi::ado, scb pena de ser 
declarada a caducidade, na forma do que dispõe 
f> parágraf'J segund o 'do attigo 101 do Decreto-Lei 
11.0 9.760/ 46, o Termo de Traspasse , ngistrado i •O 

livro 1, fls. 2R, do ano dé 1940. <.;orrHrrmr ent1 a 
área de terra abaixo carac'teriza·da: 

É uma área. de' te~tra com 31. 866.386'm~ (&rês 
milhões. oitocentos e se!.senta e seis mil, trezentos 
P. oitenta e ci.)1co metros quadrados') situada nu 
ba irro do Bu riti7a l. em forma de polígono irrE:gular, 
co m as segumtt·s c-:a'ract t- rást,icas e collf.pont&ções: 
li nJita-<;e an Norte pE-la diagrnal tracedA doa Aveni
r~!'l 1\.ntoroi,.., Tocantins :'l .l\ v~n i r!A D E'~i~érin A n~"n~o 
Coelho, a partir da Rua Santos Dumont: à Leste 
pela Ressaca do Be\rol; ao Sul , em parte com \i 

Re~saca do Bei•1ol e R ess aca do Tacot á; t & Oeste 
pela Ressr ~a do Chico Dias. 

E. para que oão se alegue ig'norAncia, será 
~> ste publkado pela [mprPnsa Ofioial e afixado por 
~l O (noventa) di&s à pot ta do prédio da Di visão de 
TE-rras e Colonização. 

Macapá, 17 de março de 1978 

Arth •..1,r Aze vedo Hf>nntng 
Governador 

Secretaria de Educação e Cultura 
Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

NQ 047/ 78-SEC. 

Revoga a Portari9 n2 259/ 77-SEC. de 25. 
08 .7'1, que aprovou o Projeto de reestru
turação da SEFER paJ'a Gf'upo Funcional de 
Desportos e Lazer e dá outras proVIidên~as. 

O Seo'retário de Educação e Cultura do Gover
no do Território Fe~ral qo Amapá, no uso das 
a tribuiQÕe.il que lhe confere o Ar~ 3Q, da Portaria 
lVIinis~rial nº 020, de 15 de maio de 19170, além 
rte suals outras atribuições legais, etc ., 

Considerando que a criação da Coordenagão 
de Educação F')sica, Esportes e Recreação (CEFB;R), 
dará um melhor cumprimento aos dispo6Hivos le-
geis em vigor., ~spaci&lme~Jte no que diz respeito à 
Lei n.0 6.251/ 75, que disciplina a política nacional 
de edooação físice e desp01 tos, regulsmentada pe
lo Decreto n.0 80. 22PJ/77, que institui nollmas ge
rais sobne desp~tos e dá outr.as providência~; 

Oonstdlerantla 8 necessidade dia adoção de me
didas ímedi8tas para que 8 exertitão dos programai 
dldático-esportivoe atinjam os objetivo!f desejt1d o11; 

Reaolv'lll: 

Arb. 1.0 - Revogar a Po,.~aria ~ 259/77-S'EC, 
de 2.5.08. ?'7, que BRrovou o Projeto ~ reestrutu
ração da SEFER para Grupo Func.1onal de Des
por.~oF: e lazer. 

Art. 22 - Aprovar o Projeto de criãção da 
Coordenação de Ed:uc1e~ão Física, IDsportes e Re· 
creação (CIDFER), que baixa com a presente 
port'aria. 

Art. 3.0 - A presente portaria entrará em 

vigo r na data d~ sua publicação, revogadas as ttis
posições em contrári o. 

D~-se Ciência, Publique-~ e e C'umpnHe . . 

Gabinete do See rE> t â rio di! Educação e \!ul
tura , em Macap~, 16 de fevelleiro d~ 1978 . 

Paulo Fe rnando Ba)ista Guerra 
S ec retário 

Prefeitura Jiunicipal de Macaprí 

DEOR E.TO N.0 4~1/78-PMM. 

Declara d e utili dade pú blica , para f in s 
de d es a pro priação, uma área de terra , 
s ituada no pe rím etro urbano de Maca_pá , 
com benf ..ito rias, dest1nada à execu~âo 
de planos de urbaniza ção. 

O Pref~ito Mu nicipal de Macapá , u sando das 
atribui"Ções que lhe são conferidpEi peJ.o inci6o XIV, 
do at t. 34, da Lei n. 0 6.448, de 11 de outubro de 
1977, e t e> ndo em vis ta o que dispõe o art. 5.0 , a1í
nea « Í», combinado co m o art. 6.0 , do Decreto
lei n. 0 ~.3>65, àe 21 d~ junho de 1941, a lt,.r a.do pelA 
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 19:36, 

DECRETAI,: 

Art. 1.0 - É jeclarada d e utilidade pública, 
para fins de de sap.ropr.iaçã o, a área de terra con&
tante do M~morial Descritivo n° 09/ 78-STU, de 12 
de fevereiro de 1978. 

ATt. 2.0 - Trata<-se de uma área de teNS 
plana, c.om peoología norma~. \oceliz&da na zona 
hoteleilra de Mecapá, 8brenge ndo parte d a quadra 
81, setor 02 , com benfeitorias p~rtencentt-s a Aracy 
Miranda I'l8•ntona, AlbE>rf:to Alcolumbre, Jluracy 
Ferreira Sanoos. PauHn0 de Carva-lho Rôla e Fran
cisco Micciolole. A éréa em ref~rêflcia limiba'-se ao 
Norte c.om a Av. G eneral Gtrrjão, por. onde mede 
52,00m; ao Sul com a Av. Professará Cora de Car
valho, por onde metl!e 28,00m; e tom o lote n .0 0:;'. 
pon onde mede 24,00m; a Leste com o lobe 07, por 
onde medei o67,00ml; e a Oeste com o qote n12 O l. 
por cmde m~de €7,00m. 

Art. 3.0 - A Prefeitura Municipal de Macapá, 
através do Departamento de Desenvolvimento Ur
bano, promoverá a desapropriação da área men
cionada no artigo precedente de que trata este 
Decreto n& forma da legislação em vigor . 

Art. 4.0 - Nps termos do e~rt. 15 do Decreto
lei n.0 3.365, de 21 de Junho de 194'1, mod.ificaoo 
pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, a de
sapropriação é declarada de caráter urgente para 
efeito de imedia~ imis1=ão na po ssE' . 

Art. 5.D - Este Decreto entrará E'rn vigor na 
data de soo publicação, nvogedes as disposições 
em contrã.rio. 

D~-CJe Ciência, Registre. s~ P Publlque-sP. 

Palácio 31 de Mar~o , 21 de feverf'iro de 1978. 

Cleiton ~gueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Ma-capá 

Joaquim Félix da Stlva 
Oi;retor da Coordenadoria Imobtltária 
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Prefeitura Municipal de Macapâ 

Decr eto Nº 61/78-PMM. 

O ~refeito Municipal d ~ Maca:pá usando das 
atribuiçõe s q ue lhe sãJO c0nfel'idas por le i e, 

Co i)siderando que compete ao Municíp io con
ce der, autoriza r e per1rnitir a exploração do se rvi&o 
de tra'n sporte c0lettvo para as Hnhas municipais, 
bem as~im regulamentar o ser~.Jiço de ll!Utomóvel 
d~ alugue l (taxi), consc~n te d i!lposto nos in C14sos li 
e III do art. 37 cto D ~ creto n.0 64 .127, dE: f6 de 
jan eiro d e 1008. que regulam t> ntou o C6dlj go Na
ciona l de Trânsito; 

Comidera·nd o que se rão c0.ncedidas licE.>nças a os 
permissionár ios de veículos bpo Kc mbi s, qu e te
nham ou v·e,nharn a ter esgotado o prazo de vali
dade de uso dos m encionados c:oletivos no ano t-m 
curso, confoum e estabelece o art. 26, do R egulamen
to do Ser vtçt> de T..rtanspor'te Coletivo em Kombi; 

Consid'erando que, ness&s condtções, os per.mis
sionários d esse Serviço ficarão impos ~ibilitad os de 
a;u fe rir ou tros meios de r enda, p!'lra su a m anu
t e nção; 

Considerando que cabe ao Pode r Público pro
curar solucionar a s que stõe~ df' crdem l'Ocia l, t al 
como a enfocada: 

Oonsid~rando que ante a d-emanda de usuáKios 
do Slerviço de tra'nsporte de automóvel de aJu;gu t>l 
a taxímetro (taxi), impõe-s e a n ecessidad.e de per 
mitill o licenoiamento de novas ch <'~ pa s; 

DECRET-A·: 

Art. 1.0 - Liberar 20 (vinte) chapas dt:!stina
das ao serviÇo de transporte de automóvel a ta
xímetro (taooi) , sel[)do 10 (tl ez ) reservadas aos per
mtssionários do sts:rt\liço de t ransporte coletivo em 
Kombi', cujos veí~.ulos não obtenham li.cen ciamento 
n.o ano em curso, em d ecorrêrroia da falha de eum
priment.o de requisito negulamentar. no •.)Ue con
cerl'lie ao prazo de vaJidade para tJso dos mesmos. 

Parágrafo Primeiro - Os pr,Ei;le.ndentes às 1t} 
(dez) chapas r efe ridas nesta artigo , deverão cum
prir as exigências regulamentares, relativamente à 
apresentaçã0 doe docdmentos e de baixa do licencia
mento do veículo, junto ao ón'gão competente da 
PPefe'iturrla Municipal ~ Miaca pâ. 

Pa.-.égrafo Segundo- Para obtenção das cha
pas restantes, excetuadas no parágra'fo aM€rlPr·, 
serão seleC'ionad,os os prebenden!Je a p~rmissionário, 
n a· forma e crilé~os estabelecidos nas normas re
gulamente.res. 

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vi~o:r na 
d ata de s ua f>Ublicaçãe>, revogadas as disposições 
em contrâr~o . 

Dê'-se Ciência, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Mar'ço, 10 c:Ae ma.rço d e 1978. 

CIEdtoA FiguEf,re diO de Aze·v~do 
Prefeito Municipa l de MeQapá 

Publiqado n este Departa mento kie Administra-
ção, aos dias do mê s de m'anço de 191fl. · 

~u~ Carlos Cam&rgo Suzzi 
Diretor do Deptº. tle Admini stração 

Poder Judlciâ rio 

Jus ti<.,:a do Trabalho da Bª R egião 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDíT AL DE NOTI FICAÇÃO 

(PRAZO DE 5 DIAS) 

Pelo preser\1 E.' F dita i f ica noti~i c'ad,o Raimundo 
Monteiro, atualmente Em luga.r i.ncerto e não sabido 
reclamante nos autos do processo nº JCJ-MCP -
712/77, em que Manoel de Almeida Ribeiro , é Je
damad o., de que, deverá apresents>r relação d f' 
b ens do reolam ado, sobre os quais possam 1ecair 
p eohorar, no prazo àe 5 (cinço) dia s . 

Secretaria da Junta de Concil iação e J ülga 
mento de Mac.ap", 03.03.7ô. 

Euton Rc:mos 
Diretor de Secretaria 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

(PR AZO DE 5 DIAS . 

Pelo presente E::J.it al fica notificado Domingos 
Br it o Aymoré, atu almente em lugar i ncei t o e não 
sabido, reclamante nos autos do poocesso n º 
JCJ .MQP-104/78, em qu E.> CONSTRUI\ORTE 
Ltda., é r ec lamada, de que , deve rá ~ndica r no 
prazo de 5 (cinco) d~as . o e ndereQO corr Eto da su 
pracibadle r ec lamada, uma v-ez que a me~ma não 
st:: encontra mais no en dereço indicado na inicial. 

Secretaria da Junta de Concili ação e Julga
mento de Macatpá , 06 .03.78, 

Euton Ramos 
Diretor de Sec reta ria 

Estatuto do Circulo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterior) 

Oapíturo II 

Da Dissolução do Círculo 

Art. 50 - A dissolução do Círculo só p oderá 
ocorrer por dificuldades insupsráveis~ para o seu 
funcionameNto e será decidido em Assembléia Geral, 
de a cordo com o AJrt 22, }etra «h », número 1. 

§ Único - A dhsoh.11Çã1o só se to'lt'nar& efetiva 
apps. haver a DírE.t!oria aprese'ntaodo o bal eoço de 
encerramento e dado baixa em todos os regist ros 
relativam~te à existência do Cílrculo. 

Ant. 'sol - Em caso de dissoluçüo do Ciculo, 
St!US bens terão o de~tJino l?stabeolecic:o pela As
se-mbléja Geral, r espeitada s as disposições da ~ e
gislação do Minis'té rio db Exé·rcito sobre o :iuncio
namento de Círculos M:ili~ares, e tomadas as pos
síveis ca'UteJas para a h1póte se de r:e'Constituição 
cia Sociêdade. 

§ 1.0 - Caso a· dissolucãil se p,roceS~se em 
com~equênçia de decisão judácial, caberá à úJtima 
Dire-toria dat cumprim~nto à sentjença. 

Continua no pró:~dmo ~úmero 


	

