
REPúBLICA FIDERATIV A DO BRASIL 

, . 
TERRITORIO FEDERAL DO AMAP A 

l 

DIARIO OFICIAL 
Decreto n2 1, de 24 Julho de J 964 

Nº 2852 Macapâ, 14 de novembro de 1978 - 3ª-feira 

Governador do Território 

C'mte. Arthur Azevedo Henning 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pere ira de Oliveira 

SECRETARIADO 

Secre·.-..a.rio de Administração e Finanças 

Prof. Domício Campos de Magalhães 

Secretário de Obras Públicas 

Dr. Manoel Antônio Dias 

Secretário de Saúde e Ação Social 

Dr. Rubens de Baraúna 

Secretório de Educação e Cultura 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretório de Economia. Aqricultura e Colonização 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 

Secretório de Sequrança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral 

Dr. Antero Duar~ Pires Lopes 

Convênio 
Pc:ocesso N.0 03522/ 73 

Convênio N.0 136/78-SUDAM 

Termo de Convênto firmado entre a Superin
tendência do Desenvolvi.mt-nto da Amazônia -
SUDAM e o Governo do Terr,itório Ft:de:rsl do 
Amapá/Coordenadoria de IndústriA e Comércio/ 
Núc'leo de Assistlência Empresarial do Arn8pé, pare 
aplkação de importânéia d~ Cr$ 100.000,00 (cem 
miJ cruzeiros) na execução qa programação de tra 
balho di=! 1978, de.stinada a beneficiar as ernprreses 
de pequeno e médio porte daquele Território. 

A Supe11intendência do Desenvolvimento da 
Amazônia, doravlllnte denominAda simplesmente 
SUDA:'vl, nestJe ato te pr~sente de pelo seu SuiJlerin .. 
tendente Dr. Hugo de Almeida e o Governo do 
Território Fed eral do Amapá/ Coordenadoria de 
Indústma e Comércio/ Núcleo de Assistência Em
presarial do Amapá, daqui pc r dtant~ designado 
Executora, neste ato represlo!lntad·c p~lo -seu Gover
nador Cap?tão-de-Mar-e-Guerra · Arthur Azevedo 
Henning, resolver&m firmar o presente convênio, 
mediante as cláusulai e condições seguintes: 

Cláusul'& Pri,me'l:ca : - O presente convêb!io tem 
por objetivo proporcionar l'ecursos financeiccs para 
fazE!r face a assist'êr1cia que vem sendo prestada àt 
empresas de pequeno e médio porte do Territt'>ric 
Federal do Amapá, de acordo com a ?rogl'amação 
de Trabalho elaborada pela Ex.ecutore pare 1978. 

Subcláusula Única: - A Programação d~ TW"a
balho refelida no «caput» de~ta cláusula er1contra
se anexa ao Processo SUDAM n.0 03522/78 e en
globa a'tividPdes compreendidas na~ seguintes li
nhas de atuação: Assistência Gerendal, Treina .. 
mento l!:mpresaria~ e Administração Gerei. 

Cláusula SegutJda: - EF:te convênio serã en
aaminhado ao Conselho Deliberativo da Sl.JVAM. 
para aprovação, a parU.r da qual passar6. e vigorar 
por 8 (oito) mt ses. 

Subcláusula Onica: - A recu~a de ap.rovação 
pelo Conselho Deliberat-ivo, bPm como a sustação 
do pe@a.mento por pàrte da SUDAM à Execu'tora, 
não daPá cabimento a quelquel' indenização ou t e
olé,maçãl'>. 

Cláusula Tercefra: - A IDxecutora se obriga a 
empregar os recursos recebidos, de acordo com o 
anexo Plano de Aplicação, obedecido Jnc!lusivtl seu 
detalhamento, já aprovado pelos órgãos técnicos da 
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EXPEDIE NTE 
IMPRENSA OF1CIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaçiio 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n º - Macapá - T. F . A. 

T ELEFONES: 
Gabinete do Diletor 
Chefe das Oficir.as • 

DIRETOR 
JnANILDO TIUNDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual . . . . . . . . . . . . 
Somestral . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual . . , . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: 1\Umenta cinco cruzeiro! 

SUD .-\M e que con sta do P r oca sso SUDAM n .0 

035 22/78. 

Subcláu su la Única: - Excepcionalmente pode
rão acot'dar as pa r tes C'onvenentes quanto à altera
çãjo do anexo P lane de Aplicação, in dependente· 
m ~nte d .> t~r~ J aditivo, desde que não ~ej a ult ra
p 3]gado o pe r c~" ntual d e 20% (vinte por cen to) de 
c'lda item d J tleferiio Pla no e est e tenha seu valor 
total ma rJtido. 

C láusula QLJarta: - Para a 'l'ealização do obje
to d este convê nio entregará a SUDAM à Executora, 
em parcela única, a qu antia Cr$ I 00.000,00 (cem 
mil cruzeirosl, cuja correspondente liberação deve
rá ocorre r após a aprovação do convênio pelo Con
s e!h:J Deliberativo da SUDAM. 

Cláusula Quint"l : - A despesa em que importa 
a execução do pre~ente convênio, no m ontante de 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiro~), corre à contai 
de recu rs os oriundas d o ProgrAma de Integração 
Naciona l - PJN, aloc ldos ao Proj,eto 3011 -
A poio ao Desenvolvimen to da Indústria Regional-
02 - Apoio à Pequena e Média Empresa. 

Cláusula SeXsta: - A importância por este do
cu m ento conve ncio nada s erá depositada no B an co 
da Amazônia S/ A·BASA, em cont a v inculada 
S UDAM/Executora , devendo a m ovimentação dessa 
co nta oco rrer mediante chequ.es nominativos. 

Subcláu sula Única: - Os depósitos S10m ente 
po'ier ão s e.r sacados p ara saldar compromissos im e
diatos, não po iendo ser tratnsferidos par& outro 
e stabelecim e nto bancário. 

Cláusula S étima: - O pessoal que a Executora 
a qualqu~r títu lo uti li za r na execução dos serviços 
objetivado-. neste convênio, ser-lhE'-á di!'etam E> nte 
vinculado ~ subordinado, não tendo com a SUDAM 
relação empregatícia de qualqu er natureza. 

Cláu <>ula Oitava: - A Executo'ra prestará 
cont'l.s à SUDAM dos r ecu 'fsos recebidos em de
corrência d este convênio, no m a x1mo até l (um) 
m ês após o t é rmino de sua vigência. 

Sul)cláusula Única: - A prestação de contas 
deverá ser instruíd'l com a documentação co mpro
batór.ia das despesas efetuadas, em original, b~m 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pur coluna Cr$ 20,(N 
Preço deste Exemplar Cr- 2,09 

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

RECLAMAÇOES - 24 horas a pós a cir culaç!io do 
Dit. rio, capital, e 8 dias n os municípios e outros estados 

6F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanha'!' 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municipios e out ros 
est ados em qualquer época. 

FORMA DE P AGAMENTO 

Avulso: Em moed& corr ente 

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

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

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

e Belém Estado do Pará. 

a~sim com o extrato da corta correntE! bancléria, 
constituindo por sua vez el em en t0 tuErcü l à pres
tação d e contas, o Laudo Técnico expedido pela 
SUDAM. 

ClAusu la Nona: - A Ex ecutora deverá enviar à 
SUDAM , a cada trimestre de vigência do ccnvfh o , 
Boletim de Acompanherr. ento Fí~icc T1irr e!hE l cE
vidamente pHenchido, confcrme rr. cdelo fo necidc· 
pela SU DAM, e , ao s eu término, Relatório Fina l 
circunstancindo sobre o d ESHwolvirr• r1c dc s 1J a
balhos. 

Clá usula Décima: - Os trabalhos con Vt ncio
nados fi carão su jeitos à fiscalização técricc:Ainar.
c:!eira d a SUDAM, q ue a exerc€r á dire tf m f n t .- c u 
mediaonte contrato cem firma e~pec i f ii7 f c ~ c t f u
ditori a legalmente habilitada ~ de notória i drnei
dade. 

Subcléu sula Prirreira: - QuE-Jqun fch i1l c f o 
feita pela SUDAM, no exercício da fi s ra liuç1'0 c;ue 
lhe compet'e , deverá ser ~ terJdida reJa Fxf<ut CJa, 
d e conformidade com as norm as edo1arlas r:e la 
prirn d ra, dentro de 15 (q'Uinze) dias do necebimento 
do pedido. 

Subcláusula Se!"und a: E~tá c c rr pren c:i i clfl 
na fiscalização da SUDAM. q u slq VfJ Vfl lf ndc 
contá bil qu ~> se fp ça neces~ á 1 ia, çcc~nc r pa r a esse 
fim examinar livros , ll sser. tcs rcrtih i~ f cr 
-cumento~ de qualqUfr n~tureza , FF~i rr. crn c b 
aces so acs t rrtalhcs H lHicn r'tf cc n c F l:J c ce 
Aplicação. 

Cléusu)a Décim& Prirreüe: - A F:nct•1on se 
obriga a menciona r a c0la torllç í'io firrr cfi1 a l! a
bida da SUDA M em todas as pub licr çê'es n · 1 eJe 
t órios que possam decorrer cntf r (n·{f"l . h m 
as~lm nas div u lpFções q uf' p 1 'l r ' t 1: ' • 1 1: f 

faze r alusivas ao met~mo acordo. 

Cláusula Décima E'egun de: - fu )f :1f 1 ·H · i a 
Executora às cominPções de crcf m civil e rn:~l 
cabíveis, no ceso de serell' r rri-J=HVFÚ f iJiff\;1r Ji 
dades no emprego dos r ecursoEt C0nvencic•rf<"'(~ . 

Clá usu la Di> cima 'n-rceira : - Este convênio 
pod erá, mediante assentim er,to dos convlfmntE>s, 
ser modificado &través de Termo Aditivo ou res-
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cindido dé pleno direito, por inadimp~emento de 
qualquer de suas cláusulas ou condições, ou pela 
suJ ~ rv.enrência d~ n orma legal que o torne mate
rial ou formalmente impraticável. 

Subcláusula Única - A solicitação de adite..
mento pon parte da EX'ecutora, devidamente justi
ftoada, d everá dar eptrada n o 5etor comtpetfnte da 
SUDAM, até 4~ (quarenta P cinco) dias ante6 do 
término da vigência do convênio. 

Cláusula Décima Quarta : - Este convênio se 
r~ gérá pel c~s suas oláusulas e. condü;;ões, pela ~fgi:;
hção fede1el aplicável, especialmente pela Lei n2 
5 173 d e 27 .10.66, com as alterações introduzidas 
p :!la Lei n ° 5.374 de 7.12.67, pelo Decreto n.0 60.079, 
d~ 16.01.67, m odificado, e m parte, pelo Decreto 
o.o 62,235 de 7.02.68, P Qeoreto-lei n .0 756 de 
11.08.69. 

Olállsula Décima Qu!nta: - Fica eleito o foro 
d!l Cidade d P Belém, Capital do ffistado do Pará, 
para dirimic toda e qualquer controversi a oriundn 
do p resente oonvênjo. 

Assi m, JUStos e contratados, firmam o presen
te instrumento em 5 (cinco) via& de igual teor, 
para um só efeito, n a prese-nça das testemunhas 
abaixo. 

Be~ém, 07 de a g.osto de 1978. 

Hugo dP Almeica 
Supe :Pin t t ndt-nt .: da SUDAM 

Arthur Azevedo Henning 
G0vj!rnad or du T . F. do Amapá 

P /Exe~utora 

Testemunhas: 

Ange la da Silv a Nazaré 

Janete F ar ias Oasseb 

Anexo ao Convênio firmado entlre a Superin
t en dência do D esenvolvimento da Amazônia -
SUDA~ e o Governo do T erritório Federal do 
Amapá - Ooordena dori>a de Indústria e Com ércio 
- Núcleo c\e Assistência Empresarial do Amapã
NAE/Amapá, para aplicação da im~ortância de 
CP$ 100.000 ,00 (cem mil cru1.eiros), provenient es de 
recursos do PIN. ekercicio ds 1978, destinada ao 
Desenvolvimento Regional - Indústria - Promo
ção Industrial - 0762.346.3011 - Apoio ao Desen
volvimento da Ind ústria Regiona l - 02 Apoio à 
pequena e m édia empresa e de acordo com a pro
gramação especitic81, constante do proce!'so n2 
03522/ 78. 

Plano de Aplicação 

P articipação da SUDAM na execução dos 8'er
viços t écnicos do Núcleo de Assist@ncia Empresa .. 
ria~ do Amapá - NAE/Amapá, para o desen vol
vimento da Programação de Trabalho de 1978, be
neficiando as empresas de pequeno e médio 'Porte 
daquele Território. 

- Pessoal e Encargos Sociais 
- Materiaol de Consumo 
- - Outros Se11vic;os de Terceiros 

Tota~ 

Cr$ 93.000,00 
Cr$ 1.200,00 
Cr$ 5.800,00 
Cr$ 100.000.00 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nQ 73.140/ 73) 

Inst:numento: Termo dE\ Contrato n º 25/78-PMM, 
de 09 de junho de 197'8. 

Partes: P11efeitura Municipal de Macapá e a 
firma Agropecuária Indústria e Com€rcio Mato 
G't'osso Ltda. 

Prazo: O pr>esente Cooti alo terá o pr6ZO de um 
(1) ano, a (jontar da data de ~ua essi.natura . 

Objetivo: ~ a prestação de Serviços, o objeto 
deste Contrato, de um trator agríccb marra 
VALMET. 

Valor: ~ de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), p or he
ra trabalhada pelo equipamento, o vel0t a St>r pl'go 
mensa lmente à Prest adora de Serviços, pela T es<Ju
rar~a da Prefeitura Munici pal de Macapá. 

Fundamentlo dlo instrumento: Este Contrato d• 
PrPstação de S ,.rviços decorre da Tomada de Pre
ços n2 026/7•8-CPL MSA, de 25 de maio de 1978. 

Macap,á, 09 de junho de 1978. 

Cleiton Fi.gu eiredo de Azevedo 
Pr~feito Municipal de Maoapã 

Nilde Ciciliano Santiago 
p/ Prestadora de Se1wiços 

T estemunhas: Marilda Barata dos Sanbos 

José Vitor dos Santos Banhos 

Extrato da Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n .0 73.140(73} 

Instrumento: Termo d~ Contrato de Presteç§" 
de Serviços nfil 26/78-PMM, df' 09 de junhc d-e 1978. 

Par'tes: Prefeit\Jrtl Municipal de Macepé e a 
Fundação pera o Desenvolvhnento de 'Produç~o 
Animal do T erritório Federal do Amapá-FUNDEPRA. 

Prazo: O presente Contrato teré o pr~oo de um 
(1) ano, a contar da data de sua assinatura. 

Objetivo: O objetivo deste Contrato é e loca .. 
ção de equipamt>nto para prf' s1ecão de SH,Vi<:Of de 
u'm (1) Trator de Esteira, marca Messey IFergmur.. 

Valor: ~ de Or$ 150,00 (cento e cinquente c'"u
zeiros), por hora de Tr~t0r d e E~tPire . o vPkr e 
ser pago pela T esouraria d e P'lefei1urfl Murkipl 
de Macl\pá. 

Fundamento do Instrutl"ento: Fste Contre10 de 
Pre~te~,:ãb de Servict>s, decorrP de Tt"rrede dt> Pre· 
cos n .0 026/78-CPLMSA , de 25 dP mai'o de 1978. 

Macapá~Ap), 09 de junho de 1978. 

Cleiton Figuefredo de Azevedo 
P refeito Municipal de Macepá. 

J oão Eduardo de Vasconcelos Azevtdo 
PrE'~te dor de Serviço'!! 

Tt>stemunhas: Madlda BS~rah dos Sankls 

José Vitor dos Santos Banhos 
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Minfstél'io da Educaçãoo e CuJtura 
~fovimento Brasileiro de .\Habetização - MOBRAL 

C oortdenaçi':o 'Ilerritorial do MOBRAL/Am apá 

.l{elação dE!' Convênios de Alnabttizac;.ão Funcio
nal cum duração de 5 m .. ses, a co ntar da data d e 
início da s at:vidB'des, celebrados entre a Funda ção 
Moviment<J BrasiiE.·iro de Alfabetização e as Co mis
sões Municipai•s dto MOBRAL no ano de 1978, com 
i nte rveniêDCÜI citas P refeituras Municipais, confor me 
modE-lo padrão pu blicado no D1álio Oficial da 
Unilã o d o dia 25.03.77. 

N 2 dE: M·unlc.íplos r ll.a. Início Alunos Valor do J I 0 t I Data I N~ de I 
O rd. I ~.onveniO At ivid. Conven 1 Convêniv 

01 
li..! 

03 
04 
05 
06 

I 07 
08 

I 09 

Amapá 
I o 1.08.78101 .08.78 1 1 4 

1\n.apá 15.08.78115.08.78 105 
Maca pá 07. 08 78 07.08.73 1.917 
Maca pá 22.08.78· 22.08 78 784 
~flzagão 01.08.78 0 1.08 78 275 
Mazagão 07.08.78 07 .08.78 36 
Mazagão Ol.09 .7ô 01.0.9.78 208 
Mazsgãu 0 ~.1 0.78 02.10 78 , 167 
Oiapoque o 1.09.78 o 1.09.781 1:!0 

Lu iz Ribeiro de Almeida 
Coordenador Territorial 

13.680,00 
12.600,00 

297.000,00 
120.000,00 
33.000,00 

4. 320,00 
24.960,00 
:W.040 ,00 

i 14.400,00 

--------------------~------------------~ 
Secretaria de Educação e Cultura 

Coordenação d o Ensino Supletivo 

R elaQãlo dos Candidatos aprovados em Língua P or
tuguesa e LiU. Brasileira - 22 Grau. 

Alvaro de Jusus Vaz de Lima, Adolfo Adel
m o Ramalho de Ol·iveira, Ariosto Tavares da Silva , 
R aimundo Battsta Guerra, Raimundo Ardasse Mon
te ~ro, V.ivald.o Gomes, Hilma Rod t igues de Souza , 
Jo~é Maria Albuqu erque Corrêa, João Carlos Go
m es, Osvaldo Souza Maci~ l , O dinea Castro dos 
Santos , Ont:!ide G on"alves dos Santos, Luiz Carlos 
de Sousa, Maria Este lita Mag !ílhães Net o, Ma ria 
Orociatt, Maria de Fátima Nobre Monteiro, Maria 
Izabel Pantoja P alheta, Moaoir Eloi Cristani, Naza
ré de Fát~ma da Silva Sa-ntos, Ranor Anast ádo Te
n 1r)o Baia, A.rioswaldo Vieira dos Santos, Ana ~a

r ia LeitES Ferreira, Cavlos Albe rto F1erreira do N as
cimento, Eliana Lúcta De l Castilo Silva, Edwa 11d 
Santos Jua11es, Manoed Mnnte#ro Neves, Osvaldo 
B arb osa Cal&do, Rica r.do Fe r re)ra Lim a, R aimu Ada 
Videira Rod ri g ues, Ur.tinete dos Amjos Eol"rêa, Ab~l f 

Martins da Silva, Carlos Jos.é Menezes Nery, Elt 
zab~th G uedes NRscimento, Haideé dos Santos Cou
to, Joaquim da Si.lva Ram os, Jo~é d e Oliveira Cos
ta, Paulo Sérgio Rabelo de Souza, Sal'ldra Régia 
Ma,ria 'BP'!I ga da Silva, Ubjraci Mjr~nda do Carmo, 
Venilton Veres Lei11e Leal, Alden0ra de ~orais 
Cruz, Antonio Rodrigues Ftlho, Deodoro Gomes 
Fonseca , Emanuel Leal da Cunha, Eu nice d os San
tos Ferneira. J oaquina Lima Gomes, Maria Alice 
da SiJv&, Maria Celina Gonoa lvoes Car doso, Odete 
S uely de Almeida Uchôa, Raimu ndo Nonato P orpi
no, J oão '&a rbosa da Silva, Marf'B Jo~é Souza Be· 
zerra, Rosemany Mont'Aiverne Viana, Dinair R odri
gltes IgJézias, Fra:ncelino Marques de Mendonça, 
J orge Luiz Lesse, Terezinha Almeida Gom es e 
Vald f!mar Ar~elyno Duarte Filho . 

Maca pá, O~ de julho de ·1 978. 

Iracema de S ouza Araújo 
Ooo11denadora 

Secr eta ria de Segurança Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria J4/ 78-DITRAN/ AP 
Ementa: Suspender 0s direito!' de dirigir veÍI

culos a u tomotons, pot ao1s (0 2 meses do motoris
t & Ama dor Armilllio Gon~lvE s Vale, 

O Diretor da Di visão() de Trânsito n c. u so de 
su as atribuições legais '"• 

Con si dt:rando qu e Anninio Gonça~ves Vale. 
H abilitado pelo DETRAN do Pará, portJadu:· da 
CNH n.0 ,0:17395-PA-01, categor~,a Amador, condu
zia no perímetro den ominado «Tracajatuba», (BR-
156, km 130). às 19·:30h , do dia 18 de agosto de 
1978, o v eículo tipo camioneta. placa AD-81 13, de 
pr opr ieda de da Companhia de Pesquisa de R~ecur
sos Mineraies-CPRM, liéenriado na cid&df de Belém
PA, colidiu com o caminheo placa OF-0410, de 
priopriedade do GTl<'A, resultando como vítimas os 
srs. J osé Eduardo da Silva Ame Ilim, Levindo Bar
bosa dos Santos, A•ntonio do Prado e vitima faté.l 
o Sr. João Batista Mariano R amos; 

Considerando o que consta do L audo dt> Exame 
P enicial - B n2 254/78-DPT; 

R ESO LVEl- Suspender os ~reito s de condu
zir veículos automotor t> s por 60 (~essenta ) dias, a 
contar da d ata da ocorrência, conforme düpõe o 
a rt. 199, XIV, §§ 12 do R r::'NT. do motorista Am ador 
Armindo Gonçalvt s V&le, CNH n2 0273.95-P A 01. 

Co municar aos DETRANs dos Estad os e Terri
t órios, confo rme dispõe o art. 30, II e 169 d o 
R.CNT e que sejam f eitas as devidas anotações em 
seu pron tuá r io. 

Direto ria da Divisão de Trânsito, em Macapá, 
20 de outubro de 1978. 

Manoel Maria dos San to~ 

CPF G40 149952-91 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número ante rior) 

Perágrafo Primeiro - Os rr embros dos órgâc s 
de administração 'f> fiscalização não pcderão ralfti
cipar da votação das matérias refe ri das nos ite ns 
I e IV de s te a r tigo. 

Parágr.afo Segundo - A apro vação d o Rela
t ório, Balanço e Contas dos órgãos de administra
ção deson era seus componentes de r:espot11Sabiiidade, 
r essalvados os cas~ de erro. dolo, fraude ou simu
lação, bem corr.o de infraçã o da Lei ou deste Es
t abuto. 

Capítu lo VII 

Da Assembléi& Geral Extraordtbé.ria 
Art. :l62 - A Assem bréia Ger.al Exb 'aord intária 

realizar-se-á sem J:re que necesEário e poderá deli
bera r q ualqu er assunto de in teresse da Sociedaóe, 
desti!e que mencion ado no Edital de Convocação. 

Art. 272 - :E: da comp~tência exc lu siva da As
sembléia G eral Extr:aordinári& deliberar sobre os 
seguintes a ssun tos: 

I - Reforma do Estatuto; 
Il - F usão, incorporação ou d esmembramento; 
IIT - M u dança do objetivo da Sociedade; 
IV - Dissolução voluntária da Socieoo de e 

nomeação de liquidantes; 
V - Contas de liq uidantll! s . 

(Continua no pr-óximo númevo} 


	

