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Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0050 de 15 de jane iro de 1986 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
alrtbui çÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decre t o- l e i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 c tendo em 
vi s ta os t ermos do Of i cio núme ro 0009/86-SEPS, 

RESOLVE: 

Designar I::LSON BENJ ANUI DO CARI'IO, Chefe da Coordenado
ria Setoria l de Pl anejamento, Código DAS-101. 1, c MANOEL 
DARC LHAR GONÇALVES BARBOSA, Chefe do Centro de Recepção e 
Triagem do Neno r , Código DAS- I O 1. 1, HAGALl DE ARAÚJO CARDO 
50, Di retora do Depart amento de Assistência ao Henor, c;;; 
exerc ic io, Código DAS-1 01. 2 e HARYLENI DE OLIVEIRA FRANCO, 
Ps i.có logo , Código NS- 524 , Classe "Especial", ,(cfe r ênc ia NS-
23, todos lotados na Secreta r ia de Promoção Social-SEP~pa 
ra viajarem de ~~capá, sede de suas ati.vidades, até a cid~ 
de de llclém-PA, a f im de discut irem os Proje t os c Recursos 
Orçamentá r ios junto a FUNABEH/PA , naque l a Capital , durante 
o pe r iodo de 06 a 09 de j aneiro do corrente ano . 

tlacapá-AP, em 15 de janc i. ro de 1986 , 989 da RepÚblica 
c 439 da Criação do Território Federa l do Amapâ . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador lnterino 

i'!INISTÊRIO DO I NTERIOR 

Território Fede ra l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0051 de 15 de jane i r o de 1986 

O Gove rnador do Terr i tór i o Federa l do Amapá, usando da s 
aLrihu içÕcs que l he s ão confer idas pe l o ar ti.go 18, item li, 
do Decreto- l e i n9 411, de 08 de janei.ro de 1969 e tendo em 
vista o que consla do Processo n9 28760 .001929/85-GABI, 

RESOLVE: 

Fazer r everter i rcpartiçio de origem, a ped i do, a ser 

Dr. 
Auditor do Governo do Territór io 
JOS'f: VER!SSll!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Pro f. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá~io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 

Secretário de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

vidora NlLDA ~~RIA GONÇALVES NEVES , ocupante do emprego de 
Agente Administrativo, Código LT-SA-70 1, Cl asse "A" , Refe
rencia NH- 17, da Tabela Especial de Empregos do Governo des 
te Territór io , l otada na Secreta ria de Saúde- SESA , que en ~ 
centrava-se i disposição da Representação do Governo do Ter 
ri tõrio , em Belém- PA. 

Hacapâ-AP , em 15 de j aneiro de 1986 , 989 da República e 
439 da Criação do Te r r itór io Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I nterino 

NINISTeRIO DO INTERIOR 

Ter r itór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0052 de 15 de j ane iro de 1986 
O Governador do Terri tório Federa l do Amapá , usando das 

atribuições que lhe são confer idas pe l o art igo 18 , i tem II , 
do Decreto-le i n9 411 , de 08 de jane iro de 1969 e t endo em 
vista o que cons ta do Processo n9 28840.002498/85- SEEC , 

RESOLVE: 
Conceder a RUBENITA DE SOUZA ~ruNI Z , ocupante do cargo 

de Professor do Ens ino de 29 Gra u , Código H- 601, Cl asse "D", 
Referênc i a 3, (Cadas t ro n9 003 17 1), do Quadro Pe rmanente do 
Gove rno des t e Terr i tório , lotada na Secretaria de Educação 
e Cultura- SEEC , seis (06) meses de Licença Es peci al , conta
dos no per i odo de 05 de janeiro a 05 de julho de 1986, nos 
te rmos do artigo 11 6, da Lei n9 1.7 11 , de 28 de ou tub ro de 
1952, regul amentado pe l o Decreto n9 38 . 204, de 03 de novem
bro de 1955, em virtude da re ferida servidora haver comp l e
tado o segundo decênio de efetivo exercício, compreendido 
no per íodo de 03 de janeiro de 1972 a 08 de jane iro de 1982. 

Nacapá- AP, em 15 de janeiro de 1986, 989 da RepÚb l i ca e 
439 da Criação do Território Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inter i no 

NINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0053 de 15 de jane iro de 1986 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapâ, usando das 
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atribuiç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 c tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.002529/85-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder a MARlA JOSJ; DOS SANTOS , ocupa·nte do cargo de 
Profes sor do Ens ino de 29 Grau, Código M-601, Classe "C", 
·Rcferênc ia ) , (Cac.las t ro n9 04255), do Quadro Permanente do 
Governo deste Te rr itório, lotada na Sec reta ria de Educaçio 
c Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Especial , conta
dos no pcrrodo dç IJ de janeiro a 1) de julho de 1986, nos 
Lermos do artigo 116, da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 
1952 , regulamentado pelo Decreto n9 38.204, de OJ de novem
bro de 1955, em virtude da rcf_crida servidora haver comple
tado o sogundo decênio de efetivo cxcr c rcio, compreendido 
no período de 2 1 de dezembro de 1974 a 01 de abril de 1984 

Macapá-AP, em 15 de jane i ro de 1986, 989 da Repúbli ca e 
439 dà Criaçio do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

. HINISTJ;RIO DO lNTERlOR 

Território Federal do Ama pá 

DECRETO (P) N9 0054 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Território Federa l· do Amapá , usando das 
a Lr ibu iç~cs que lhe sio conferidas pe lo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840 . 002523/85-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder a RAUIUNDA VIRGOLINO, ocupante elo cargo de Pro 
fcsso r do Er.s i no de 29 Grau, Código M- 60 I,· Classe "D", Rcfc 
rêm: i a 3 , (Cadasl r o n9 02997), do Quadro Pe rmanente do Co :
ver no de ste Território, l o tada na Secretaria de Educaçio e 
Cull ura- SEEC, c inco (OS) meses e um (01) dia de L~cença Es
pec ial , con tados no pcr i odo de OI de fevereiro a 01 de julho 
de 1986 , nos termos do artigo 11 6, da Lei n9 1.711, de28de 
outubro de 1952, regulamentado pe lo Dec reto n9 38.204, de OJ 
de noveo1bro de 1955, como complemenlaçio da 1 icença inicial 
que lhe fo ra concedida atrav~s do Dec reto (P) n9 0484, de 19 
de abril de 1985 , s uspensa pelo Decreto (P) n9 0697, de 11 
de j unho de 1985, baixados pelo Governo Te rritorial , em vir 
Ludc da n·ferida serv idora haver compl ct :~do um (01) decênio 
de cfe Livo cxcrci~io , comp reendido no pc rrodo de 01 de fevc 
rciro de 1949 3 OI de feve reiro de 1959 . 

~lacapá-AP, em 1 5 de j anc i r o de 1986, 98<..> da Repúb l ica e 
4)9 da Criaçio do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINlSTÊRlO DO I NTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N'.? 0055 de 15 de jane iro de 1986 

O Governador do Tcrr itc)rio Fl'dl'ral do Amapá, usandn d3s 

atribuiçÕes que l he sio conferidas pe lo artigo rs. item II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Processo n<.> 28840 .002.518/85- SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder a JOSEFA NEVES DOS S;\NTOS, ocupante do empre
go de Professor do Ensino de 29 Grau , Código ~601 , Classe 
"C", Referênc ia J (Cada s tro n9 03897), do Quadro Permanente 
do Governo des t e Território, lotada na Secretaria de Educa
çio c Cultura-SEEC, se i s (06) ~eses de Licença Especial , con 
tados no período de 06 de janeiro a O& de julho de 1986.no:S 
termos do artigo 116, da Lei n<.> 1. 711, de 28 de outubn> de 
1952, regulamentado pelo Decreto n<.> 38.204, de 03 de novem~ 
bro de 1955, em virtude da referida servidora haver comP':I.e
tado o segundo decênio de efetivo exerc~c1o , compreendido 
no período de 02 de março de 1971 a OI de abril de T98L 

Hacapá-AP, em 15 de janeiro de 1986 , 989 da RepÚlllica e 
439 da Criação do Tcrritério Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Goven1ador Interino 

HINISTf:RIO DO INTERIOR 

Terri tó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0056 de 15 de j anei r o· de !986 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
~tribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a r t i go 18, ite~ I!. 
do Dec re to-lei n9 4 11, de 03 de janei r o de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n<.> 28820 . 001545{85-SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de aco,rdo· com os artigos t76 • 
item li e 178 , item I, alínea "a". da !.ei n9 !.71 1 , de 28" de 
ou t ubro de 1952 , com a redação dada pe la Lei n9 6.48t,de05 
d e dezembro de. 1977, a DURA.STEL FRANCO NUNES, mat:ríc-u 
la n9 1.887.421, no car go de Agente de Polícia, CÓdigo pc:-
405, Classe "Especial", Refer ência NH- 32, do Quadro Penna -
ncnlc do Governo deste Território, devendo seus proventos 
mensais serem ac rescidos da vantagem financeira de 204 , de 
conformidade com o artigo 184, item l i , da citada Lei n9' 
1. 71 1/52, c do v a lo r da Grat:if i cação Por Ope rações Especiais 
prevista no§ 2g do artigo 17, da Lei n9 6 .861/80, observa
:.!o o§ 29do arLigo 102 , da Constituiçio Federa l. 

Nacapá- AP , em 15 de janeiro de 1986 , 989 da RepÜblica e 
439 da Criação do Território Federal do 1~apá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador Int c rjno 

.,...----------DIARIO OFICIAL-----~-----. 
,------------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------..... 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

JOSÉ GUIMARÃES CAVALCANTE 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados ã publ icaç2o deveria ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

.O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ç~es do Gove rno do Amapá em Brasília/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07 : 30 as 12:00 horas. 

Horário: 
Das 14:00 as 17 :30 horas . 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 
* Publicaç~es - centímetros de 

col una ........ . .. . .......... Cr$ 18 .000 

PREÇOS· ASSINATURAS 

* Maca pá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Cr$ 
*Outras Cidades ... .....••..•. Cr$ 
* As ass inaturas sao semes -

trais e vencíve is em 30 de 
junho a Jl de dezembro. 

Preço do Exemplar............ . Cr$ 

NÚmero atrasado ............ .. . Cr$ 

RECLAMAÇOES 

160.000 
395 .000 

1. 500 

z.ooo 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T. F. do Amapá, até 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL v Rua Cênd1do Mendes N• 456 * Macapâ Terrilório Federal do Amapá * Telefones 222·044-4 * Ramais 176 - 177 - 176 
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PODER JUIHCIÃRIO 

J USTLÇA. 00: TRABALHO DA 8:ª REGIÃo-

JUN:FA DE CONCH.M.ÇÃO E JUI!.Gl\HEI'iTO m: ~\CAP,\ 

ED<HAL DE CITAÇÃO 

P Rt\ZO DE 05 lJ'IAS 

P"eto vreseat e EDI'FA!i. fica citada: a firma J.P'. 1\DMINIS
TRAÇi.\O E [QNÊRC:IO, atuaimeate em lugar incerto e não sabi
do, e"ecutada! no·s auto•s do Processo• n\1 t23a/l2J.'i/85-JCJ-N:"_ 
capâ, em que 'lMEILDE a€JNTEIRO AL.'f'EWA E R~ZOLErDE HARIA DE 
U~l)\ SANTANA são exequentes., die que devera: pagar no [>razo 
cfe 46 ~qua~reuta e oito) horas o<L garanti.r a exec_:uçã': __ soh 
pena de penhor"'• a: quantia de l:r$ 2.64'1 . 3:47 (dois =lhoes, 
seiscentos e cp:tat:enta: e nove mri.L, trezentos e quarenta e 
sete c.ruze ili·os:). co-rrespondente ao principal e custas . 

Caso• não vague nem garanta a execuçao 
penhorair-se.-ão• tantos bens quantos ~o:em 
bastem: pa!ra ~ntegral vagamento ela: cftvtda. 

no prazo supra 
encontrados e 

d J d Conciliação e Dado e· p-assad'o na Secr:etaria a .unta e - - -
Jnlga=nto> d'e Macapâ • aos quator:ze dias do. mes. cf~ -J ane ~ro 
. ~>r no-'<l'eceatos e· oitenta e seis. Eu {Nanoel Vterr-a _Fa
ae .. ~ , · H "t Stlva 
çaaha) Ame. Jud. da! ti tografei. _E eu ,Jar.me _ e1. o r 
d'o·s; Anjos) D•ir:etor de Secr:etar:r.a, sub-screvt. 

FU.OMENA ~!ARIA JORGE CHAVES 
Jurza dG Tr:abalho Substitu 
ta, pr:es id'irrdo a JCJ /Na capa 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAL'fAS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registr:o· Civil desta Comarca de ~facapá-Ter:, 
Fed. do Arnapâ- Re[>Úhli ca Federat iva do Brasil, faz saber que 
vretendem se casar:: <1ANOEL JOÃO PEREIRA com REGUlA LUCIA 
OLIVEIRA rrACELAR. 

Ele ê fi lho de Francisca Pereir:a . 

Ela é filha de Fr:ancisco Batista Bacelar e de Josina da 
Si l va Oliveir:a . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casa r- um com outr:o, acuse- os na forma da l ei. 

Nacapá-16 de janeiro de 1986. 

DIRCE SENA DE ALNEIDA 
Tabeliã Substituta 

ASSOCIAÇÃO DE ~!ORADORES DO BAIRRO DA ÁREA PORTUÁRIA 

t::STATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DENmllNAÇÃO, FINS, SEDE E DURAÇÃO 

A<t. 19 - A Associação de Hora dores do bairro da Área 
Por:tuária cons titui-se como uma Associação Civil e Benefi
c i ente, de direito Privado , sem fins lucrativos, tendo du
ração indeterminada . 

Art. 29 - A Assoc iação t er á objetivo: 

I - Congregar os morador:e s do bairro da Área Portuária 

II - Proporcionar a criaçã o de ins trumento~ de-partici 
pa ção comunitária que atenda aos interesses mais fundamen= 
t ais dos moradores . 

III - Desenvolve r e estimu lar o intercâmbio com outras 

Entidades afins. 

IV - Criar e manter: publicações que facilitem a divul
gação dos trahalhos que venham realizar, além de informa -
çÕes e assuntos de interesses dos Associados. 

1[ - Cooper:ar com as atividades e assuntos de interes -
ses pÚblico e comunitâr:io, quando os associados assim o ju.!:_ 
garem. 

Art. 39 - A Associação de Horadores do bairro da Área 
P"ortuãr-ia terá se.de e foro no distrito de Santana, insta -
laudo-se inicialmente na Rua Rio Jari, 509, Área Portuãria 
do Distrito de Santana. Macapâ-AP. 

CAPÍTULO li 
DOS ASSOCIADOS 

Art. 4';> - Os sócios serão efetivados nas seguintes ca
tegor:ias: 

a) Sócios contribuintes 
b) Sócios dependentes 

§. T'l - São sócios contribuintes todos aqueles sujeitos 
ao pagamento de mensalidade. 

§ 29 - são sócios dependentes todos os membros depen -
dentes dos sócios contrihuintes. 

Art. 59 - São direitos dos sócios: 

a) Votar- e ser votado nas Assembléias Ger:ais; 

b) Participar de comissões, atividades, reuniões cultu 
r:ais e sociais da Associação. 

c) Requer:er a convocação da Assembléia Geral, mediante 
requer:imento assinado, no mÍnimo por TO dos sócios quites 
com a mensalidade; 

d) Requer:er a pr:estação de contas da Diretoria quando 
esta não o faça à epoca; 

e) Suger:ir: medidas de interesses da Associação. 

Art . 69 - São dever-es dos Associados: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposiçÕes des te Estat~ 
to, das Normas e dec isões tomadas pelos Ór:gãos administra
tivos e zelar: pe l a respeitabilidade da sociedade . 

b) Desempenhar com responsahilidade, os e ncar:gos 
lhe forem confia dos; 

c) Pagar pontualmente a s contribuiçÕes fixadas e 
tros débitos a que estiver sujeito. 

que 

ou-

Art. 79 - Os membros qualquer que seja sua categoria so 
cial ou qualquer que seja o Órgão de que par:ticipem, nã~ 
r:espondern solidária, nem subsidiariamente pelas obrigações 
da Associação. 

CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DA ADHINI STRAÇÃO 

SECÇÃO I - DA ASSEMBL~IA GERAL 

Art. 89 - A Associação terã uma Assembl éia Geral, corno 
seu Órgão deliher:ativo máximo, que é, extraordinariamente 
sempr:e que for: necessário. 

§ 19 - A Assembléia Geral ser:ã convocada por e<litallafi 
xado na sede da Associação, ou por: convite pessoal. O~ 
a inda, através do rád i o com antecedência mínima de 7(se te) 
dias quando Assembléia Geral extraordinária . 

§ 29 - A Assemblé ia Ger:al será instala da em prime i ra 
convocaçao com a maioria absoluta de seus sócios e, em se
gunda convocaçao uma hora depois , com qualquer número . 

39 - A Assembléia Ger:al será presidida pelo Pres iden 
te da Associação , e secretar:iado pe l o Secretário e na sua 
ausência ou inpedimento por um Associado convidado para 
esse fim . 

Ar-t. 99 - Compete a Assembléia Gera l: 

a) El eger os membros da Diretoria e do Conse lho Fisca l 
aos seus s uplentes; 

b) Aprovar o orçamen to, as contas e r e latór:io anual da 
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diretoria . 

c) Aprovar a contribuiç2o dos Associados; 

d) Decidir sobre suges t ões , reivindicações, noçoes 
outras matérias que lhe forem submetidas; 

e) Decidir sobre os recursos interpostos contra 
de Dir etoria; 

e 

atos 

f) Deliberar sobre a aquisição ou alienação de bensimó 
veis; 

g) Reformar o Estatuto da Associação; 

h ) L>e 1 iberar sobre a Dissolução da Sociedade~ 

i) Resolver os casos omissos do presente Estatuto. 

Art . 109- As decisões da Assembléia Geral serão toma
das por maioria dos votos dos sócios presentes à reun1.ao 
exceto no caso de r e formas do Estatuto ou dissolução da As 
sociação. 

PARAG. ÚNICO - Das decisões da Assembléia Geral lavra
se- à ata em livro próprio e o comparecimento dos associa -
dos, será formalizado por suas ass i naturas no livro de pre
sença. 

SECÇÃO li - DA DIRETORIA 

Art. 119- A Associação será administ rada por uma Dire 
teria constituída por um presidente e um vice-presidente ~ 
um secre t ário e um tesoureiro . 

§ 19 - Os menmros da Diretoria serão eleitos pela As
sembléia Geral, por um período de 1 (um) ano, dentre os as 
saciados, podendo ser reeleitos por mais um período . 

§ 29 - Nos casos de faltas ou impedimento quaisquer dos 
Diretores os mesmos serão substituídos uns pelos.outros,sal 
vo no caso da vacancia quando a Assembléia Geral elegerá o
subst ituto. 

§ 39 - Ao Presidente caberá a representação passiva e 
ativa, judicial e extra judicial da Associação. 

§ 49 - Os memôros da Diretoria não receberão luc ros ,di 
videndos ou remuneração de qualquer espécie, pelas -funçÕes 
que exercerem. 

Art. 129 - COHPETE A DIRETORIA: 

a) Dirigir a Associação or i entando- a na consecuçao de 
seus fins ; 

b) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deci 
sões da Assembléia Geral; 

c) Convocar as Assemblé ias Gerais; 

d) Propor à Assembléia Geral a f ixação das contribui -
çÕes dos assoc iados; 

e ) Consul tar a Assembléia Geral quando de cont ratação 
de funci onár i os e seus respec t ivos venc imentos ; 

f) Elaborar o orçamento e submetê-lo à apreciação 
Assembléia Geral; 

g) Dec i dir sobre as aplicações finance i ras; 

da 

h) Elaborar o relatório anual a ser submetido à Assem
blé ia Geral. 

Art. 139 - A Diretoria r eunir-se- à ord i na riamente , uma 
vez por mês e extraordinariamente quando convocada pe lo Pre 
sidente , só podendo de liberar com a pr esença des t e , ma 1s 
um dos Dire tores. 

SECÇÃO ll l - DO CONSELHO FISCAL 

Art . 149 - A Associação t e r á um conselho fisca l cons ti 
r u í do de 3 (três ) membros e fe tivos e 3 (três ) suplentes 
e l eitos pe la Assembléia Gera l. 

19 - Conse lho Fis cal - se r á e l e ito por um período 
i gua l a· coinc iden te com o da Dire tori a , podendo se r r ee le i 
to. 

§ 29 - O exerc1c 1o da f unção é gratuito. 

Art . 159 - Compete ao Conselho Fiscal : 

a) Fiscalizar todos os atos da Diretoria rel ativos 
questão financeira; 

a 

b) Emitir parecer sobr e o rel atór io de contas da Dire
toria antes de serem submetidos à Assemb léia Geral; 

c) Reunir-se mensalmente para tomar conhecimentos dos 
atos da Di retoria. 

CAP1TULO IV 
DO PATR L~lONIO SOCIAL 

Art . 169 - O Patrimõnio Social compoem-se de todos os 
bens e haveres da Associação . 

Art. 179 - Constituem fontes da Associação: 

a) ContribuiçÕes de seus Associados; 

b) Donativos recebidos~ 

c) Rendas de seus bens e haveres; 

d) Capital ·financeiro; 

e) Rendas e contribuiçÕes eventuais. 

Art. 189 - A aplicação dos recursos obedecerá a execu
çao de um orçamento elaborado pela Diretoria , com parecer 
favorável de Conselho Fiscal e aprovado pela Assembléia Ge 
ral-

Art. 199- As alienações patrimonias ficam condi ci ona
das sempre a ap1icação dos recursos obtidos em outros bens 
da sociedade. 

Art. 209- ~ vedado à Associação distribuir 
lucro aos associados . 

qualquer 

Art. 2 19- Em caso de dissolução da Associação seu pa
trimônio reverterá em benefíc i o de outras entidades de fins 
semelhantes registradas no Conselho !'acional de Serviço So 
cial. 

CAPITULO V 
DLSPOSIÇ0ES GERAIS E TRANSITÚRIAS 

krt . 229 - O presente Estatuto só poderá ser reformado, 
no todo ou em parte por deliberação da Assembléia Geral~es 
pecialmente convocada para esse fim com aprovação de 2/ 3 
dos Associados presentes . 

Art. 239 - A disso l ução da Associação só ocorrerá 
2/3 de seus Associados, reunidos em Assembléia Geral 
ordinária. especialmente convocada pa r a esse Tim, 
aprovarem. 

se 
~xtra 

assim 

ATt. 249 - O e xerc1.c 10 sacia 1 da Associação, coincide 
com o mês da eleição de uma primeira di~·etoria . 

Ar t. 259 - Este Estatuto aprovado pela Assembleia Ge
ral e r egistrado no Cartór i o Civil de pessoa JurÍdica, en
traTá em vi gor na data da publicação no Diário Oficial do 
Território Federal do Amapá. 

PARAG . PRIHELRO - A Associação de Noradores do bairro 
da Área PoTtuária não tem caráte r político, partidârio,nem 
restrições por motivo de raça, co r , sexo, religião e nac~o 
na lida de. 

PARAG. SECUNDO - Poderá participar da As sociação uma 
equipe de técnicos assessores, sem que os mesmos tenham P:: 
de r de c i só r i o .. 

DI RETORIA: 

· ~~RIA DE NAZARÊ NOGUEIRA DA SILVA 
PRESIDENTE 

~~RIA ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA 
VICE- PRESIDENTE 

BENEDITA DE AL~llilDA SANCHES 
TESOUREIRO 

As s . ILEGÍVEL 
SECRE"L~RlO 

SANlA"'A (AP), 2 .~ de deze mb ro de 1985 


	

