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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Decreto n9 1 de 24 de julho de 1964 

N9 3608 Macapá, 18 de janeiro de 1982 - 2•-Feira 

Govern a dor do Terr itÓrio 
Cmte. Annibal Bar ceílos 

Chefe do Gabinete do Gove rn ador 
Prof2. I zequias Estevam dos Santos 

SECRETARIADO 
Secrot~rio de Admini s tração 

Dr . Augusto Monte de Almeida 

Secretário de Fina nças 
Ruben s Anton io Al buquerque 

Secretá r io de Planejamento e Coorden ação 
Dr . An tero Duarte Dias Pires Lopes 

Secretário de Pr omoção Scci al 
Drª. Maria da GlÓria Ol iveira Amo rim 

Secret~rio de Obras e Serviços PÚblic os 
Dr. Sérgi o Ben edito Moura de Arruda 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

DECRETO N9 008 de 4 de janeiro do 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que conSta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear Landry dos Santos Braga, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Código SA-701.C, Classe 
"C", Referência 25 , do Quadro Permanente deste Território, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Administração Patrimonial, Código DAS-I, do Departa-. 
mento de Serviços Gerais, de Secretaria de Admlnlstração-
SEAD. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. . 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 

939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNiBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0007 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições_ que lhe são conferidas pelo artigo, 18 Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
em vista o que con·sta do Decreto· n9 85.177, de 19 de setem
bro de 1980, 

RESOLVE: 

Secre tário de Educação e Cultura 
Prof ª . Ann i e Vi anna du Costa 

Secre t á rio de Ag r icult ura 
Dr. Gené s io Card oso do Nascime n t o 

Secr e t ário de Segu ran ça PÚbli ca 
Dr . J osé de Ar imat héa Vernet Caval c ant i 

Secr etá r io de SaÚde 
Dr. José Cabral de Cast ro 

Art. 19 - Nomear lranlldo Trindade Pontes, ocupante do 
cargo de Assistente de Administração, Código SA-701 .S, 
Classe "B", Referência 22, do Quadro Permanente deste Ter
ritório, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divi
são de Comunicações Administrativas, Código DAS-1,do De
partamento de Serviços Gerais, da Secretaria de Admlnistra
ção-SEAD. 

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

Palácio do Setentrlão , em Macapá, 4 de janeiro de 1982 
939 da República 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapã 

DECRETO (P) N9 0008 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Benony Ferreira Lima, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Código SA-701 .C, Classe 
"C", Referência 25, do Quadro Permanente deste Território, 
para exercer o cargo em comissão, de Chefe da Divisão de 
Transporte Oficial , Código DAS-I , do Departamento de servi
ços Gerais, da Secretaria de Admlnistração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 39 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0009 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 
Art. 19 - Designar Joslto Belarm ino Bispo, ocupante do 

em prego de T écnI co de Ad m l nlst raç ão , Código 
LT-NS-527.C, Classe "C", Referência 18, da Tabela Perma
nente deste Território, para exercer a Função de confiança 
de Chefe da Divisão de Material, Código DAS-I, do Departa
mento de Serviços Gerais, da Secretaria de Admlnlstração-
SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MIN!STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0010 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

art. 19 - Nomear Ubaldo Silva Medeiros, ocupante do 
cargo de Técnico de Administração, Código NS-527.A, 
Classe "A", Referência 11, do Quadro Permanente deste Ter
ritório para exercer o cargo em comissão de Diretor do De
partamento de Serviços Gerais, Código DAS-2, Secretaria de 
Admlnlstração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

rerrltório Federal do Amapá 

DECRETO N9 0011 de 4 de jsnolro de 1982 

O l:iovernador do Terrltóno Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Domingos de Quei roz Vasques, ocu
pante do Cargo de Técnico de Contabilidade, Cód igo 
NM-817.B, Classe "B" Referência 25, do Quadro Permanente 
deste Território, para exercer o cargo em comissão, de Chefe 
do Serviço de Controle de Pagamento, Código DAS-I, do De
partamento do Pessoal, da Secretaria de Admlnlstração-
SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amap6 

DECRETO (P) N9 0012 de 11 de janeiro d~i~ 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear Ellonae Carneiro, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Código SA-701.C, Classe "C" , Refe
rência 25, do Quadro Permanente deste Território, para exer
cer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Classifica
ção, Retribu ição de Cargos e Empregos, Código DAS-I, do 
Departamentro de Pessoal, da Secretaria de Admlnlstração-
SEAD. 

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

Palácio ao Setentriào, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0013 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear ldmilson Haber Sepeda, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Código SA-701.C, Classe 
"C", Referência 25 do Quadro Permanente deste Território, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Cadastro, Código DAS-I, do Departamento de Pessoal, da 
Secretaria de Administração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

---~ 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapé 

DECRETO (P) N~ 0014 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal .do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177. de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Lucimar Brabo Alves, ocupante do 
cargo de Técnico de Administração, Código NS-527.A, 
Classe "A", Referência 11,do Quadro Permanente deste Ter
ritório, para exercer o cargo em comissão de Diretora do De
partamento de Pessoal, Código DAS-2, da Secretaria de 
Adminlstração-SEAD. 

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

Palácio do Setentirão, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terrhórlo Federal do Amapé 

DECRETO (P) N9 0015 de 4 do jan&lro ce 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 
11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setem
bro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Hermeneglldo Gomes de Lima, ocu
pante do cargo de Artifice de Artes Gráficas , Cód igo Art. 
1005. D, Classe "Contramestre, Referência 17, do Quadro 
Permanente deste Território, para exercer o Cargo em Co
missão de Chefe da Divisão de Publicação e Artes Gráficas, 
Código DAS-1, do Departamento de Imprensa Oficial, da Se
cretaria de Admlnistração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
·939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0016 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá. usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, rtem li, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, de acordo 
com o Decreto n9 85.177, de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Manoel Monte de Almeida, ocupante 
do emprego de Agente Administrativo, Código L T -SA-701.C, 
Classe "C", Referência 25, da Tabela Permanente deste Ter
ritório, para exercer a Função de Confiança de Chefe da Divi
são de Custos, Código DAS-1 , da Secretaria de Administra
ção-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0017 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar ldelmar Pereir& Góes, ocupante do 
emprego de Agente Administrativo, Código LT -SA-701 .A, 
Classe "A", Referência 20, da Tabela Permanente deste Ter
ritório, para exercer a Função de Confiança de Chefe da Di
visão de' Distribuição DAS-1 , do Departamento de Imprensa 
Oficial, da Secretaria de Administração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do ~ 
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amap& 

DECRETO (P) N9 001 8 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Pedro Aurélio Penha Tavares, para 
exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Imprensa Oficial, Código DAS-2, da Secretaria de Adm lnls
tração-S EA D. 

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

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Fedaral do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0019 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que conta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Ana Luiza Miranda de Mont'Aiverne, 
ocupante do cargo de Assistente Jurldica, Código NS-501 .A, 
Classe "A", Referência 11, do Quadro Permanente deste Ter
ritório, para exercer o cargo em comissão de Assessor, Có
digo DAS-1, da Secretaria de Administração-SEAD. 

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

Palácio do Setentirão, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0020 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 
11, do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setem
bro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear João Benfcio Dias, ocupante do cargo de Téc
nico de Administração, Código NS-527.A, Classe "A", Refe
rência 11 , do Quadro Permanente deste Território, para exer
cer o cargo em comissão de Assessor, Código DAS-1 , da 
Secretaria de Administração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da Repúpblica e 399 da Criação do Territórtio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0021 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usandq 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de19 de W.embro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear Álvaro Lopes Henriques, ocupante do cargo de 
Agente Administração, Código SA-701.C, Classe "C", Refe
rência 25 , do Quadro Permanente deste Território, para exer
cer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Apoio Ad
ministrativo, Código DAS-I, da Secretaria de Administração
SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0022 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, de acordo 
com o decreto n9 85.177, de ~9 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Carlos de Sousa Brito, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Código SA-701.C, Clase 
"C", Referência 25, do Quadro Permanente deste Território, 
para exercer o cargo em comissão, de Chefe da Divisão de 
Administração de Ediflcios, Código DAS-i, da Secretaria de 
Administração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0023 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar José Maria de Lima, ocupante do em
prego de Técnico de Administração, Código LT -NS-527.C, 
Classe "C", Referência 18, da Tabela Permanente deste Ter
ritório, para exercer a Função de confiança de Chefe da 
Coordenadoria Setorial de Planejamento, Código DAS-I, da 
Secretaria de Administração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0024 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Casimiro Campos Fernandes, ocu
pante do cargo de Agente Administrativo, Código SA-701 .C, 
Classe "C", Referência 25 do Qaudro Permanente deste Território, 
para exercer o _cargo em comissão de Chefe da Divisão de Sele
ção e Aperfeiçoamento, Código DAS-I, do Departamento de 
Pessoal, da Secretaria de Admintração-SEAD. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P} N9 0025 de 4 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980. 

RESOLVE: 

Art. 19 • Nomear Maria Cristina Homobono Brito, ocu • 
pante do cargo de Agente Administrativo, Código SA· 701.C, 
Classe "C", referência 25, do Quadro Permanente deste Ter
rltórlo,para exercer o cargo emcomlssão de Chefe da Divisão 
de Legislação de Pessoal, Código DAS-I, do Departamento 
de Pessoal, da Secretaria de Admlnistração-SEAD. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de janeiro de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do A· 
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ESTATUTO DO CLUBE DE CAÇA E PESCA DO AMAPA 

FUNDADO EM 01.09.1981 

CAPITULO I 

DO CLUBE E SUAS FINALIDADES 

Art. 19- O Clube de Caça e Pesca do Amapá {CCPA), 
fundado em 19 de setembro de 1.981, onde tem fOro e sede 
provisória situada à Av. Raimundo Álvares da Costa s/n, 
nesta cidade de Macapá, registrado e reconhecido pela Divi
são de Caça e Pesca do Departamento Nacional do Minis
tério da Agricultura, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal {IBDF), Superintendência para o Desevolvlmento da 
Pesca {SUDEPE), Secretaria de Agricultura do Amapá e De
legacia Federal da Agricultura do Amapá. 

Será uma sociedade de caráter cfvico, com fins educati
vos, esportivos e recreativos, cont ltulda por Ilimitado número 
de sócios efetivos, regulada pelos presentes Estatuto. 

Art. 29 - O CLUBE TEM AS SEGUINTES FINALIDADES 

a - Consagrar caçadores, pescadores e caçadores sub
marinos, amadores, de ambos os sexos, do Território do 
Amapá, sem preconceito de cor, religião, polftica ou condi
ção sócio econômica, promovendo a união dos mesmos, 
para constituirem uma coletividade esportiva com personali
dade social e jurfdica, Incrementando o esporte dentro das 
práticas racionais e regulamentares, lnformlzando-as e de
fendendo os interesses da classe; 

b - Colaborar com os órgãos Federais, Territoriais e Mu
nicipais, especialmente SUDEPE, IBDF e DFA, na preserva
ção da Flora e da Fauna Amapaense; 

c- Orientar e acompanhar os caçadores e pescadores, 
na prática de seus esportes, colaborar com as autoridades 
policiais, na parte referente à propriedade e trAnsito de ar
mas de caça e apetrechos de pesca, visando sempre a pre
servação do melo ambiente; 

d • Prestar assistência médica e jurfdlca aos associados, 
quando possfvel, nos casos originados da prática do esporte, 
em composição ou promoções oficiais; 

e • Proporcionar reuniões, lazer, esporte, recreação, pa
lestras e conferências, no intuito de divulgar o esporte da 
caça e pesca, aliado à cultura intelectual, aos associados e 
seus familiares; 

f - Permitir a realização de festas recreativas, Internas, 
ou externas, de acordo com que estabelece o .presente Esta
tuto , ficando os sócios promotores das mesmas, responsá
veis pela sua ordem e custeio; 

g - Zelar pelo rigoroso cumprimento da Legislação da 
Caça e Pesca brasileira. 

CAPITULO 11 

DOS SÓCIOS 

Art. 39 - Serão admitidos para compor o quadro de só
elos do CCPA todo caçador, pescador ou caçador submarino 
amador que assim o desejar, que preencherem os requisitos 
previstos neste Estatuto que satisfaçam as segu intes condi
ções: 

a. Ser brasileiro ou natural izado e ser maior de 21 anos 
de Idade; 

b- Ter prática de caça, pesca ou caça submarina, devidamente 
testemunhado por {2) sócios quites; 

c • Assinar o Termo de Compromisso, concordando e 
cumprindo com todos os regulamentos do Clube; 

d - Apresentar atestado médico de saúde e sanidade 
mental, fornecidos por médicos especializados; 

e • Ser portador das Carteiras de Identidade, Profissio
nal e C.P.F .. 

Art. 49 - Para efeito exclusivo de pagamento de men-
salidade, existirão dois {2) grupos de sócios, a saber: 

- Sócio Grupo "A" 

• Sócio Grupo "B" 

Art. 59 - Existirão quatro {4) categorias de sócios, a sa
ber: 

- Sócios Fundadores 

- Sócios Caçadores e Pescadores 

- Sócios Beneméritos 

• Sócios Honorários 

a- Fundadores - Todos os sócios que estando presentes 
à 1• ou 2• Assembléia Geral, assinarem a Ata de Fundação do 
Clube; 

o- Caçadores e Pescadores- Todos os sócios que prati
quem o esporte da caça ou da pesca, e tenham sua srtuação 
devidamente legalizada perante o Clube e os órgãos compe
tentes; 

c- Beneméritos· Todos aqueles que prestem relevantes 
serviços ou que f izerem doações Importantes a critério do 
Conselho Deliberativo, que apresentará seus nomes 

c- Beneméritos -Todos aqueles que prestem relevantes 
serviços ou que fizerem doações Importantes a critério do 
Conselho Deliberativo, que apresentará seus nomes à apro
vação de uma Assembléia Geral; 

d - Honorários - Todos aqueles, que embora estranhos 
ao Quadro Social, prestarem relevantes serviços à critério do 
Conselho Deliberativo, que apresentará seus nomes à apro
vação de uma Assembléia Geral. 

CAPITULO 111 

DA ADMISSÃO DOS SÓCIOS 

Art. 69 - A admissão dos sócios será feita mediante pro
posta asslnada pelo proponente e por dois (2) sódos quites e sub
metida a aprovação da Diretoria. Aprovada a proposta, o só
cio será apresentado aos demais sócios pelo Presidente na 
primeira reunião realizada. 

§ 19 -O Sócio assumirá o compromisso solene deres
peitar totalmente estes estatutos e as leis que regulamentam 
o esporte da caça e pesca no Pars. 

§ 29 • ~ obrigatório a todos os sócios, sem exceção de 
categoria ou Grupo, fornecer ao Clube duas {2) fotografias 
3x4, para a carteira social e réspectiva ficha. 

CAPITU:...O IV 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 79 - A contribuição mensal relativa a cada grupo de 
sócios, será discutida e aprovada em Assembléia Geral are
alizar-se semestralmente, nos meses de Setembro e Março. 
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§ único - O Valor mais alto das mensalidades será pago 
pelos sócios do Grupo "A" e o mais baixo pelos sócios do 
grupo "B". 

CAPITULO V 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS 

Art. 89 - São Direitos dos Sócios: 

a- Frequentar assiduamente as reuniões e Assetnblélas, 
tomar parte nas excursões, concursos, festas, recreativas e 
sociais, discutir, propor, sugerir, votar e ser votado; 

b - Propor sócios caçadores, pescadores · e caçadores 
submarinos; 

c- Solicitar a convocação de assembléias gerias extraor
dinárias ou reuniões do Conselho Deliberativo, mediante re
querimento dirigido ao presidente do Clube e assinado por 
1/3 dos sócios quites, declarando expressamente o motivo 

d - Recorrer para o Conselho Deliberativo das decisões 
da Diretoria ou daquele para a Assembléia Geral; 

e - Organizar palestras ou conferências sobre assuntos 
que interessem ao Clube e à Classe, submetendo-as antes 
ao parecer da Diretoria. 

§ único - Os Sócios Beneméritos e Honorários que não 
pertenç~m ao Quadro de Sócios do Clube, gozarão dos mes
mos direitos dos sócios Fundadores, Caçadores, Pescado
res e Caçadores Submarinos, não tendo porém direito a 
voto. 

Art. gq São Deveres dos Sócios: 

a - Zelar pelo bom nome do Clube; 

b- Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o RE -
GIMENTO Interno e os Regulamentos; 

c - Acatar as decisões das Assembléias Gerais, do Con
selho Deliberativo, da Diretoria, bem como as emendas das 
Entidades a que o Clube estiver filiado; 

d - Respeitar os direitos quando no exerclcio de suas 
funções, bem como a qualquer dos sócios investldos·de au
toridade por força do presente Estatuto; 

e - Zelar pela preservação do material e dos bens do 
Clube, idenlzando-o de qualquer prejulzo que porventura 
lhe cause; 

f - Comunicar a diretoria, por escrito, qualquer infração dos có
digos de caça e pesca, cometidas por pessoas astranhas ao Clube 
ou pelos próprios sócios, bem como respeitar e obedecer as deter
minações referentes ao porte transito e propriedades de armas 
de caça e equipamentos de pesca. O Clube não terá ne
nhuma responsabilidade e nem interferirá, nos casos ocor
ridos com seus associados, por parte de armas ou de quais
quer outros apetrechos de caça e pesca, que não estejam 
devidamente regularizado junto aos órgãos competentes, as
sim como os casos que ocorrerem fora das temporadas ofl-

. clals, estando entretanto, os sócios infratores, sujeitos às pe
nalidade disciplinares mencionadas neste Estatuto ; 

g - Registrar em livro próprio do Clube, as armas de 
Caça e os apetrechos de pesca que possuir, fornecendo as 
Indicações precisas; 

h - Aceitar qualquer cargo para o qual seja eleito ou Indi
cado, salvo motivo justo de recusa, apresentado por escrito à 
Diretoria; 

I - Respeitar todos os seus colegas caçadores e pesca
dores dentro de sede e fora dela, procurando sempre esta
belecer um ambiente de f~anca cordialidade e companhei
rismo; 

j - Participar das represe!ltações oficiais do Clube sem
pre que for designado pelo Diretor do Departamento Compe
tente, obedecendo as determinações técnicas que lhe forem 
ministradas; 

I - Comparecer aos exerclcios, atividades, campeonatos 
e torneios promovidos pelo Clube, ou em que ele tomar 
parte; 

m - Prestar assistência, esclarecimento e qualquer tipo 
de ajuda aos habitantes do Interior, confortando-os moral e 
materialmente, sempre que necessário e po.sslvel for; 

n - Colher espécl~s raros dos reinos vegetal, animal e 
ml~eral, para encaminhamento a museus e centros de pes
quisas; 

o - Contribuir para a manutenção do clima de paz, har
monia, amizade, lealdade e companheirismo, que sempre 
rleve reinar entre os associados do Clube. 

CAPITULO VI 

DAS PPENÃLIDADES 

art. 10- Os associados que lnfrigirem qualquer disposi
tivo do presente Estatuto, estarão sujeitos as seguintes pena
lidades, aplicadas pela Diretoria: 

a - Advertência Verbal 

b - Advertência Por Escrito 

c - Desligamento definitivo do Clube 

a- ADVERTtNCIA VERBAL: Gerá aplicada ao associado 
pelo Presidente do Clube .• ou membro da Diretoria creden
ciado por este, sempre e em caráter reservado, nas faltas pri
márias ou de pequena gravidade; 

b - ADVERTt NCIA POR ESCRITO : Será aplicada pelo 
Presidente do Clube, através de Documento oficial 
confidencial, de comum acordo com a Diretoria, nos se
guintes casos: 

a - Quando o sócio já tenha sido advertido verbalmente e 
reincidido na falta; 

b - Quando o Sócio promover discórdia entre os mem
bros do Clube ou da Diretoria ou contribuir para tal e atentar 
contra os conceitos, bons principies e objetlvÕs do C!ube; 

c - Em todos os demais casos em que a Diretoria julgar 
justo e necessário. 

d - DESLIGAMENTO DEFINITIVO DO CLUBE: Serão des
ligados do Clube definitivamente, os sócios que: 

a - Apresentarem pedido de desligamento à Diretoria do 
Clube; 

b - Deixar de cumprir as normas do presente Estatuto., 
se caracterizando em falta grave, discutido e votad.o em As
sembléia Geral; 

c - Deixar de com a precer em três (3) reuniões seguidas 
do Clupe ou quatro (4) alternadas no mesmo semestre, sem 
justificativa legal; 

d - Deixar de pagar três (3) mensalidades segui-
das ou cinco (5) alternadas no ano, sem motivo justo; 

e - Praticar a caça com cães; 

f - Vender total ou parcialmente o produto da caça ou da 
pesca; 

g - Fazer uso de venenos, bombas, dinamites, ou qual
quer outros produtos tóxicos ou explosivos em rios, lagos, 
Igarapés ou qualquer fonte de água natural 

h - Fazer uso de armadilhas mortais para a captura de a
nimais; 

I - Desmoralizar o Clube, com palavras ou atos, direta ou 
indiretamente, provocando o seu descrédito; 

j - Desviarem por qualquer forma, bens valores móveis, 
etc do Clube, não podendo, desses casos jamais a ele tornar 
a pertencer; 

J - Condenados pela Justiça por causas desonrosas ou 
Infamantes; 

m - Desacatarem qualquer membc da administração do 
Clube, em reunião ou Assembléia, e bem assim a qualquer 
sócio Investido da comissão, embora transitória. 

§ 19 - Os casos omissos no presente Artigo, serão jul
gados e votados em Assembléia Geral, quando será tomada 
a decisão final, baseada no resultado da votação. 

§ 29- Os sócios atingidos pela pena de Desligamento De
finitivo, por Infrações as letras "J", "L" e "M", poderão recor
rer para o julgamento do Conselho Consultivo. Nos demais 
casos, não serão aceitos quaisq.uer tipos de recursos. 
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CAPITULO VIl 

DO FUNDO SOCIAL 

Art. 119 - O Fundo Social do CCPA será constltuldo pelos 
bens móveis e imóveis que o Clube possue ou venha a pos
suir; 

Art. 129- CONSSIDERAM-SE COMO RECEITAS ORDI
NÁRIAS: 

a - As mensalidade pagas pelos sócios e o produto das 
contribuições relativas às carteiras sociais e Diplomas; 

b - As doações em dinheiro, desde que não tenham fim 
determinado pelo doador; 

c - Os juros de contas correntes; 

d - As sobras dos rateios e excursões; 

e - As percentagens das taxas de inscrlçõe;:;, cobradas 
nos concursos ou atividades promovidas pelo Clube; 

f - A venda de material de qualquer natureza; 

g - Eventuais. 

Art. 139- Consideram-se como despesas ordinárias. 

a - Os pagamentos de impostos, aluguel de casa, sa-
lários de empregados e outros dispêndios necessários à ma
nutenção condfgna da vida social do Clube, prescritas neste 
Estatuto; 

b - A conservação dos bens do Clube e o material alu
gado; 

c - A aquisição de material de expediente para a Secre
taria, Tesouraria, Departamentos e Comissões técnicas, ou 
outras nomeadas pela Diretoria; 

d - A Impressão de carteiras, fichas, formulários, etc. 

e - As contribuições motivadas por filiação do Clube; 

f - Eventuais. 

CAPITULO IX 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 149 - O CCPA será administrado por uma Diretoria 
composta de: 

- Presidente 

- VIce- Presidente 

- Secretário 

- 19 Secretário 

- Tesoureiro 

- 19 Tesoureiro 

- Diretor de Relações Públicoas 

Diretores dos Departamentos: 

Médico 

Jurfdico 

Veterinário 

Caça 

Pesca 

Caça Submarina 

Esportes 

Social 

§ Único - O Conselho Deliberativo poderá autorizar a 
criação de mais Departamentos, dependendo das necessi
dades dos serviços do Clube; 

Art. 159 - A Diretoria será eleita em Assembléia Geral, 
anualmente, no dia 15 de agosto e empossada no dia 19 de 
setembro, data do aniversário de Fundação do Clube, com 
festa de Congraçamento. 

Art. 169- A Diretoria poderá ser reelieta, bem como qual
que~ um de seus membros isoladamente. 

Art. 179- As vagas que porventura venham a ocorrer na 
Diretoria, motivadas pela ausência de um ou mais membros, 
serão preenchidas mediante escolha dos candltados em As
sembléia Geral. 

§ único- No caso de vagar-se a Presidência, o cargo pas
sará a ser exercido pelo Vice-Presidente até o final do man
dato. 

Art. 189- Os atos da Diretoria serão julgados pelo Con
selho Deliberativo ou para Assembléia Geral. 

Art. 199 - Na primeira quinzena de agosto de cada ano, a 
Diretoria apresentará um relatório circunstanciado de suas ati
vidades juntamente com um Balanço da Tesouraria ao Con
selho Deliberativo, que se reunirá ordlnárlamente todos os 
anos, na primeira quinzena de agosto, para julgar os atos da 
Diretoria. 

Art. 209 - A DIRETORIA COMPETE Coletivamente: 

a - Administrar e zelar por todos os bens Interesses do 
Clube promovendo o seu engrandecimento; 

b Reunir-se em sessãoregulannente na forma desse Esta
tuto, tratar dos interesses sociais, pelo menos mensalmente, 
ou todas as vezes que o presidente convocar; 

c - Nomear comissões especializadas ou técni-
cas, em caráter provisório, de acordo com os Interesses do 
Clube, com responsabilidade defin ida; 

d -Convocar os membros das comissões de que trata a 
alinea precedente; 

e- Licenciar, Admitir e demitir os empregados do Clube, 
fixando-lhes número, ordenado e horário, de acordo com a 
necessidade do serviço; 

f - Fazer respeitar e cumpriur suas decisões, do Conse
lho Deliberativo, das Assembléias Gerais e prescrições 
deste Estatuto e Regimento Interno; 

g - Impor e tornar efetivas as penalidades que lhe com
petir aplicar; 

h - Apurar a Importância dos preju fzos causados por 
qualquer sócio, convidando-o a pagar ou repará-los den" 
tro de um prazo nunca superior a 30 dias; 

i - Votar a admissão e readmissão dos sócios e aplicar, 
depois de regular inquérito, as penalidades definidas no 
Capftulo VI, nos casos de observação e eliminação, respei 
tando o direito de defesa dos mesmos; 

j- Autorizar as despesas necessárias à boa administra
ção do Clube. 

CAPITULO IX 

DOS DIREITOS 

Art. 21Q - Ao Presidente compete : 

a - Presidir as reun iões da Diretoria; 

b - Representar o Clube em Jufzo ou fora dele; 

c - Assinar, juntamente com oSecretário,as atas das ses
sões da Diretoria; 

d - Rubricar os livros da Secretaria, 
ria e dos Departamentos; 

da Tesoura-

e - Assinar cheques, ordens de pagamentos, e outros 
documentos, com o Tesoureiro; 

f - Presidir as Assembléias Gerais Ordinária e Ex-
traord i nárlas. 
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Art. 229 - Ao Vice-Presidente compete: 

a - Substituir o Presidente em seus impedimentos oca-
sionais e temporários. 

Art. 239 - Ao Secretário compete: 

a - Substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos; 

b- Dirigir e distribuir o serviço de secretaria, e mantê-lo 
rigorosamente em dias; 

c - Coletar dados para os relatórios apresentados pela 
Diretoria; 

d - Ter em ordem e sob sua guarda e responsabilidade 
os livros, arquivos e fichários da secretaria, que estiverem 
em uso; 

e - Manter sempre atualizado as fichas dos g_ócios, ende
reços, registros de armas e toda a documentação. que neces
site de acompanhamento e controle permanente; 

f - Lavrar as atas das sessões da Diretoria e sessões 
conjuntas, assinando-as juntamnete com o Presidente. 

Art. 249 - Ao 19 Secretário compete: 

a- Auxiliar o Secretário sempre que necessário e manter 
em dias os registros e fichários dos sócios; 

b- Substituir o Secretário em seus impedimentos ou fal
tas. 

Art. 259 - Ao Tesoureiro compete: 

a - Ter sob sua guarda e responsabilidade de todos os 
valores e bens de propriedade do Clube; 

b - Assinar, com o Presidente, todos os cheques e de
mais documentos relacionados com a Tesouraria; 

c - Arrecadar a renda do Clube; 

d - Assinar os recibos ou cartões relativos"' ...:obrança 
de mensalidades, anuidades e toda e qualquer renda arreca
dada; 

e - Ter sempre em dia e em perfeita ordem a escritura
ção da Tesouraria, que deverá ser feita em llvrosapropiadC.$ 
e obedecer as regras contábeis atuais; 

f- Apresentar mensalmente um balancete da receita e 
despesas, nas reuniões da Diretoria, e anualmente um Ba
lanço Geral relativo ao ano Social, em Assembléia Geral; 

g- Depositar no Banco do Brasil S/ A ou na Caixa Econô
mica Federal o saldo em caixa, devendo as retiradas serem 
feitas sempre por cheque, com cópia preenchidos à 
máquina, sempre que possfvel nominal, assinados conjunta
mente pelo Tesoureiro e Presidente; 

Art. 269 - Ao 19 Tesoureiro compete: 

a- Substituir o Tesoureiro em seus impedimentos e aju
dá-lo nas tarefas da Tesouraria. 

Art. 279 Ao Diretor de Relações Públicas compete: 

a - Manter contatos, quando devidamente autori-
zado pela Diretoria, com autoridades, órgãos, imprensas, vi
sando projetar e divulgar o Clube nos seus vários aspectos; 

b - Manter autalizado um controle contendo data de ani
versário, casamentos e demais acontecimentos sociais dos 
sócios, esposas, fi lhos e autoridades, para as devidas home
nagens escritas e verbais; 

c - Manter sempre autalizada uma lista contendo nome, 
cargo e endereço de todas as autoridades do Território, para 
a exped ição de convites quando necessário; 

d- Criar um álb~,;m de "Colagens" onde deverão ficar ar
quivadas todas as publicações escritas relativas ao Clube, 
assim como um ou vários albuns de fotografias, para docu
mentar os eventos oficiais do Clube; 

e- Manter um estreito relacionamento com os órgãos de 
imprensa; jornais, Rádios, Televisão, colaborando 6 solici
tando colaboração quando necessário; 

f- Cumprir as demais orientações da Diretoria no que diz 
respeito às atividades de relações públicas; 

g - Indicar um sócio para substitu i-lo em seus Impedi
mentos temporários. 

Art. 289 - Ao Diretor do Departamento Médico compete: 

a - Promover encontros e palestras com a finalidade de 
orientar os associados sobre os diversos problemas de 
saúde ocorridos com caçadores, pescadores e caçadores 
submarinos, como : intoxicações, ferimentos, picadas de In
setos e cobras, hemorragias, fraturas, desmaios, primeiros 
socorros, etc ... 

b- Assistir , gratuitamente dentro de suas possibil idades 
e orientar os associados quando portadores de problemas 
de saúde, se possfvel encaminhando-se aos hospitais e pres
tando-lhes a assistência devida; 

c - Realizar qualquer atividade ou trabalho proflcsslonal 
que venha beneficiar o Clube, os associados e contribuir 
para a preservação da Fauna e da Flora Brasileira; 

d - Indicar um sócio para substitui-lo em seus Impedi
mentos temporários. 

Art. 299- Ao Diretor do Departamento Jurfdlco compete: 

a- Assistir , gratultarnente dentro de suas possibil idades 
os associados e orientá-los, sobre problemas de ordem 
jurfdlca quando necessário; 

b - Promover palestras e encontros aos associados so
bre os problemas jurfdicos re lacionados com a caça, pesca e 
caça Submarina; 

c- Assessorar a Admin istração do Clube, nos problemas 
de ordem jurfdlca, quando necessário ; 

d - Realizar quaisquer atividade ou trabalho profissional 
que venha beneficiar o Clube, os Associados e contribuir 
para a preservação da Fauna e da Flora Brasilei ra 

e - Indicar um sócio para substitui-lo em seus Impedi
mentos temporários. 

Art. 309 - Ao Diretor do Departamento de Medicina Vete
rinária compete: 

a - Promover encontros e palestras aos associados, 
orientando-se sobre a vida, os hábitos, a reprodução, as 
doenças e os cuidados necessários nos contactos com os 
animais selvagens, visando a saúde do homem e a preserva
ção das espécies; 

b - Realizar, dentro de suas possibilidades, pesquisas e 
estudos sobre a vida dos animais selvagens, com a finali
dade de melhor conhecer suas fisiologias, anatomias, patolo
gias, visando melhor orientar os associados e os órgãos 
competentes para as medidas a serem adotadas para cada 
espécie animal; 

c - Realizar quaisquer atividade ou trabalho profissio
nal que venha beneficiar o clube, os associados e contribuir 
para a preservação da Fauna e Flora Brasileira; 

d - Tndicar um sócio para substitui-lo em seus Impe
dimentos temporários. 

Art. 31 9 - Ao Diretor do Departamento de Caça compete: 

a - Organizar os programas, atividades ou competições 
de·Caça ou Tiro, ou qualquer outra aitividade relativa ao seu 
Departamento; 

b - Organ izar as equipes representativas do Clube para 
torneios, competições a que o Clube se faça representar; 

c - Manter em bom estado de limpeza, conservação e 
funcionamento as armas que porventura o Clube venha a pos
su ir, assim como zelar pelo material das competições; 

d - Registrar as atividades do Departamento em Livro 
Especial; 

e - Acatar as demais orientações ou determinações da 
Diretoria relativas ao seu Departamento; 

f - indicar um sócio para substitui-lo em seus Impedi me
tos temporários. 



Macapá, 18-01-82 DIÁRIO OFICIAL Pág. 9 

Art. 329 - Ao Diretor do Departamento de Pesca com
pete: 

a - Organizar programas, atividades, competições de 
pesca, ou qualquer outra atividade relativa ao seu Depar-
tamento; 

b - Organizar as equipes representativas do Clube, para 
torneios e competições a que o Clube venha participar; 

c - Zelar por todo o material de pesca que o Clube venha 
a possuir, se responsabilizando pela sua guarda e controle; 

d - Registrar as atividades do Departamento em livro es
pecial ; 

e - Acatar as demais orientações ou determinações da 
Diretoria, relativa ao seu Departamento 

f - Indicar um sócio para substitui-lo em seus Impedi
mentos temporários. 

Art. 339 - Ao Diretor do Departamento de Caça Subma
rina compete: 

a - Organizar o Departamento em todos os seus detP
Ihes; 

b - Organizar programas, atividades ou competições de 
Caça Submarina no Território, ou qualquer outra atividade 
relativa ao seu Departamento; 

c - Participar, quando posslvel, de campeonatos Nacio
nais ou Regionais de Caça Submarina, com uma equipe re
presentativa do Clube, previamente selecionadas; 

d - Manter sempre em dia e atualizada as fichas dos de
mais colegas, assim como suas carteiras junto aos órgãos 
com patentes; 

e - Registrar as atividades do Departamento em Livro Espe
cial, através de ralatos e fotografias; 

f - Acatar as demais orientações ou determlnacões da 
Dlretoria, relativas ao seu Departamento; 

g - Indicar um sócio que pratique o mesmo esporte para 
substitui-lo em seus impedimentos temporários. 

Art. 349 - Ao Diretor do Departamento ae Esporte com
pete: 

a ~ Promover atividades esportivas e recreativas, nas dl
versas modalidades, para os· associados e seus familiares; 

b - Organizar as equipes representativas do Clube, nas 
modalidades que lhe competir, para participar de torneios e 
quaisquer tipos de jogos nos quais o Clube venha a competir 

c - Difundir entre os associados a prática de esportes, 
como: Futebol de Salão, natação, voleibol, arco e flecha, xa
drez, dominó, baralho, dama, tênis de mesa e outros; 

d - Zelar por todo o material esportivo que o Clube venha 
adquirir, mantendo-os sempre em perfeitas condições de 
uso e conservação; 

e - Manter efeito relacionado com as federações esporti
vas amapaenses e sempre que posslvellnscrever o Clube em 
torneios, campeonatos e competições; 

f - Acatar as demais orientações ou decisões da Direto
ria relativas ao seu Departamento; 

g - Indicar um sócio que o substut~a em seus Impedi· 
mantos temporários. 

Art. 359 - Ao Diretor do Departamento Social compete: 

a - Promover atividades sociais aos associados e seus 
familiares; 

b - Organizar um calendário Social anual, constando to
das as datas em que o Clube deverá realizar promoções; 

c - Programar e realizar passeios, excursões, serestas, 
festas dançantes, com fins lucrativos ou não 

d - Acatar as demais decisões ou orientações da Direto
ria relacionadas com o seu Departamento; 

e- Indicar um sócio que o substitua em seus Impedimen
tos temporários. 

CAPITULO X 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 369 - O Conselho Deliberativo será constltuldo por (5) 
membros. 

Art. 379 - O Conselho Deliberativo exercerá seu mandato 
durante dols(2) anos e seus membros serão escolhidos em 
Assembléia Geral, realizada no mês de agosto, para esse f im. 

Art. 389 - Ao Conselho Deliberativo compete: 

a - Eleger o seu Presidente; 

b - Conferir diplomas aos sócios beneméritos e hono-
rários de acordo com a aprovação da Assembléia Geral; 

c - Conferir prêmios e menções honrosas aos sócios; 

d - Julgar os atos da Diretoria; 

e- Julgar os recursos interpostos pelos sócios, de pena
lidades aplicadas pela Diretoria; 

f - Decidir os casos omissos no presente Estatuto, Regl
,mento Interno e Regulamentos, não resolvidos pela Diretoria; 

g - Promover a realização de uma Assembléia Geral Ex
traordinária, quando Ilegais os atos da · Diretoria que, na 
mesma Assemblela tem o direito de defesa; 

h- ;1eger novo Presidente do Clube, com o mesmo man
dato do antecessor, em qualquer emergência de vaga defini
tiva. 

§ Único - O Conselho Deliberativo estará legalmente 
constltuido, quando reunlrin isoladamente, em 1• convocação 
com a maioria dos memoros, em em 2• convocação, meia hora 
depois, com um terço dos seus membros. 

CAPITULO XI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 399- O Conselho Fiscal será constltuldo por três (3) 
membros. 

Art. 49 - O Conselho · riscai exercerá seu mandato du
rante dois (2) anos e será eleito juntamente, com o Conselho 
Deliberativo na mesma Assembléia Geral reunida para esse 
fim no mês de agosto. 

Art. 41 9 - Ao Conselho Fiscal compte: 

a - Examinar anualmente Balancetes, Prestações de 
contas, livros contábeis, contas bancárias 1 balanço e docu
mentos contábeis e financeiras em Geral, apresentados pela 
Diretoria, dando o seu parecer por escrito. 

CAPITULO XII 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

Art. 429 - são Duas (2) as espécies de Assembléias Ge-
rais a serem realizadas pelo Clube: 

a - Ordinárias 

b - Extraordinárias 

a - Ordinárias: São as Assembléias convocadas anual
mente para a leitura do relatório da Diretoria e apresentação 
do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço anual da Te
souraria; 

Convocada blenalrnentem para eleger o Conselho Dellbe
.ratlvo e o Conselho Fiscal, em todos os casos no mês de 
Agosto, previsto por este Estatuto. 

b - Extraordinárias: São todas as Assembléias não cita
das na alfnea anterior, as quais poderão ser convocadas 
sempre que os Interesses do Clube as exijam. 
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Art. 439- As Assembléias Gerais não poderão tratar de 
outros assuntos que não sejam os previstos na convocação, 
sob pena de nulidade absoluta do que for deliberado. 

Art. 449- As Assembléias Gerais só poderão ser constl
tuidas em 1 • convocação, com a presença da maioria dos só
elos, em 2• convocação, meia hora, com qualquer número. 

§ único- Para essas Assembléias a convocação deverá 
ser publicada com uma antecedência mfnima de 5 dias, em 
qualquer vefculo de Imprensa, ou expedido convites pes
soais dentro do mesmo prazo. 

Art. 459- As Assembléias Gerais serão sempre abertas e 
presididas pelo Presidente do Clube, tendo sempre ao seu 
lado o Presidente do Conselho Deliberativo. 

Art. 469 - O Presidente da mesa poderá cassar a pa
lavra do sócio, desde que este se expresse de maneira lnsul
tosa ou lncoveniente, e bem assim, manter a ordem no re
cinto da Assembléia usando das medidas necessárias, até 
mesmo a suspensão da sessão. 

Art. 479- A Assembléia Geral é soberana nas suas deci
sões, dentro dos dispositivos do presente Estatuto. 

CAPITULO XIII 

DISPOSIÇOES GERAIS 

,\rt. 489 - O Clube não se responsabiliza por qualquer 
aclaenta que venha a ocorrer entre associados, em caçadas 
cu pescarias, motivado por imperfcia, dlspllscêncla, ou 
abuso de armas de fogo, armas de caça submarina ou ape
trechos de pesca; 

Art. 499 - Os Sócios não respondem, nem solidária, nem 
subsidiariamente pelos compromissos do Clube, quando 
esses forem assumidos arbitrariamente pela Diretoria, sem o 
acordo dos sócios; 

Art. 509 - C Presente Estatuto, uma vez aprovados em 
Assembléia Geral, serão submetidos a aprovação do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), da Superln
tendênclca para o Desevolvimento da Pesca (SUDEPE), da 
Delegacia Federal da Agricultura e da Secretaria de Agricul
tura do Amapá, e Registrados na Divisão de Caça e Pesca do 
Departamento Nacional do Ministério da Agricultura na Con
federação Brasileira de Caça e Tiro e na Federação Brasileira 
de Caça Submarina entrará em vigor na data de sua aprova
ção. 

§Único- O Presente Estatuto, uma vez em vigor, s<1 po
derá ser reformulado decorridos dois (2) anos no mfnlmo. 

Art. 519- Decorridos dosi (2) anos da aprovação do pre
sente Estatuto o Conselho Deliberativo poderá promover 
uma Assembléia Geral, , que decidirá da necessidade ou nã<' 
de sua reforma. 

Art. 529- O Clube de Caça e Pesca do Amapá só poderá 
ser dissolvido por motivos insuperáveis porém com a apro
vação de dois terços de sócios quites, em Assembléia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para esse f im e 
anunciada durante 15 (quize) dias. 

Art. 539- A mesma Assembléia deliberará sobre os desti
nos dos bens existentes. 

Art. 549- Fica o Presidente do Clube autorizado a adotar, 
Independente do Conselho Deliberativo e da Assembléia Ge
ral, as determinações emanadas das Entidades superiores 
que controlam a Caça e a Pesca no Pafs. 

Art. 559 O Cargo de Presidente do Clube, bem como o de 
Presidente do Conselho Deliberativo, deve ser exercido por 
um associado que pratique o esporte da Caça, da Pesca ou 
da Caça Submarina. 

Art. 569- Somente a Assembléia Geral, convocada espe
cialmente para esse f im, poderá autorizar a Diretoria a assu
mir, em nome do Clube, qualquer responsabilidade, comprO:. 
mlsso de compra e venda, hipoteca ou outras operações de 
crédito. 

a) - A Comissão 

RAIMUNDO MAGALHÃES DOS SANTOS 

JOS!: TRAJANO NETO 

EMERSON FENANDES DOS SANTOS 

Aprovado pela Assembléia Geral de 17 de setembro de 
1.981. 

A V ISO 

A BRUMASA MADEIRAS S.A. (C.G.C. 05.964.895/0001-
06), com sede nesta cidade, na Rua Senador Flllnto Muller 
s/n9, comunica, para todos os fins previstos em lei , que ocor
reu o extravio de um livro de atas de reuniões da Diretoria. 

Macapá, 30 de dezembro de 1981. 

SAMUEL FINEBERG 
Diretor-Superintendente 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento da Comarca de 
Macapá- Ter. Fed. Amapá- República Federativa do Brasil, 
faz saber que pretendem se casar: CARLOS JOS!: DE 
SOUSA SILVA E CINIRA DO CARMO FARIAS DE ARAÚJO. 

Ele é filho de José Edwiges da Silva, falecido e de Maria 
de Lourdes da Silva. 

Ela é filha de Luiz de Matos Araújo e de Zenalde Farias 
de Araújo. 

Quem souber de qualquer impedimento que os Iniba de 
casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 26 de novembro de 1981. 

ZUILA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 


	

