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DECRETO (P) N2 0105 de 25 de fevereiro de 1987. 

O Gover nador do Terr itÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do. Decreto- Le i nº ~11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28760 .00Dl33/87-GABI , 

RESOLVE : 

Ar-t . 12 - Colocar a disposição da Prefeitura Municipal 
de Amapá , até ulterior deliberação , o servidor ADERMI L MA
RIANO A\IDRAS , ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem 
cÓdi go NM- 811 , classe "Especial " , r eferência NM-32 , do Qua~ 
dro Permanente do Governo deste TerritÓrio , lotado na Se -
cretaria de SaÚde , sem prejuÍzo dos seus vencimentos men 
sai s e demais vantagens do referido cargo . 

Art . 22 - O servidor ficará lotado no Gabinete do Go
vernador , conforme orientação da Ordem de Serviço nº 002/86 
GABI . 

Macapá- Ap , em 25 de fever eiro de 1937, 982 da RepÚbl i 
ca c 4~Q da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0106 de 25 de fevereiro de 1987 

O Governador do Terr itÓrio Federal do Amapá , . usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os ter mos do OFicio nº 0103- SEPLAN , 

RESOLVE : 

Dr. 
Auditor do Governo do Terr itório 
JOSÉ VERÍSSINO TAVARES 

Secretá r io de Educação c Cul t ura 
Pro[ . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Sccre tã~io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Sec re tá r i o de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CA&~EIRO JUNIOR 

Remover o servidor EMMANDEL DE JESUS DOS SANTOS LIMA , 
ocupante do emprego de Motorista de veiculo Terrestres 
cÓdigo LT -T0-902 , referência NM- 8 classe "A" , da Tabel a 
Permanente do Governo deste Terri t Ório , lotado na Secreta
ria de Planejamento-SEPLAN, para a Secr etaria de Admi nis -
tração-SEAD . 

~~capá-Ap , em 25 de Fever ei ro de 1987 , 982 da RepÚbl i 
ca e 432 da Criação do TerritÓri o Federal do Ampaá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 0107 de 25 de fevereiro de 1987 

O Governador do Terr itÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto- Lei n2 ~11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 289~0 . 000286/87-SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder a CÍCERO·RIBEIRO DE FREITAS , ocupante do ·cargo 
de Professor de Ensino de 1º e 2º graus, cÓdigo ~~6Dl, clas 

se "C" , referência 4 , do Quadro Permanente do Governo des
te TerritÓrio , lotado na Secretaria de Educação e Cult ura
SEEC , seis (06) meses de licença especial , contados no pe
r:iodo de 01 de março a 01 de setembro de 1987, nos termos 
do artigo 116 , da Lei nº 1 . 711 , de 28 de outubro de 1955 , 
em virtude do referido servi dor haver completado o segundo 
decênio de efe tivo exerdcio, compreendido no perfodo de 08 
de agosto de 1976 a 31 de outubro de 1986 . 

Macapá- Ap , em 25 de fever eiro de 1987, 982 da RepÚbli-
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ca e 43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0108 de 25 de fevereiro de 1987 . 

O Governador do TerritÓrio Federal ·do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto- Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28730 .000213/87-SEAD , 

RESOLVE : 

Conceder a CASSIANO AUGUSTO CORRÊA PINTO , ocupante do 
cargo de Agente Administ rativo , cÓdigo SA- 701, classe "Es
pecial", referência NM-32, do Quadro Permanente do Governo 
des te Terri tÓrio , l otado na Secretaria de Finanças-SEFIN , 
seis (06) meses de l icença especial , contados no perÍodo 
de 01 de março a 01 de setembro de 1987, nos termos do ar
tigo 116, da Lei nº 1 . 711, de 28 de outubro de 1955, em 
vir tude do referido servidor' haver completado o segundo de
cênio de efe t ivo exercÍcio , compreendido no perÍodo de 12 
de outubro de 1972 a 12 de março de 1982. 

Macapá- Ap, em 25 de fevereiro de 1987, 98º da RepÚbli
ca e 43º da CriaÇão do Terri tÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N° 0109 .de 25 de feve reiro de lgR7 . 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vi sta o que consta do Processo nº 28840 .000051/87- SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder a LOIOLITA NASCI WENTO GAMA , ocupante do cargo 
de Professor de Ensino de 2º grau , cÓdigo NM-601 , classe 
"C" , referência 3, do Quadro Permanente do Governo de ste 
TerritÓrio , lotada na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC 
seis (06) meses de licença,espe~ial contados no perÍodo de 
02 de fevereiro a 02 de agosto de 1987, nos termo s do ar -
tigo 116 ; da Lei nº 1. 711, de 28 de outubro de 1955, em 
virtude da r eferida servidora haver completado o segundo 

decênio de efetivo exerdcio , compreendido no per:iodo de 02 
de março de 1972 a 02 de março de 1982. 

Macapá- Ap, em 25 de fever eiro de 1987, 98º da R=pÚbli
ca e 432 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 022/87 - Pr.t~A . 

DispÕe sobre o Horário de Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Municipal e dá out ra s providências. 

O Prefei to Muni cipal de Macapá, usando das suas a tri -
buiçÕes que lhe 3ão conferidas pelo Art 34 - I da Lei nº 
6 . 448 , de ll de outubro de 1977 . 

CONSIDERANDO o fim do horário brasileiro de verao em 
todo o TerritÓr io Nacional ; 

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de compatibilizar 
o horário dos órgãos da Administração Municipal com as re
partiçÕes do Gover no do TerritÓrio . 

DECRETA: 

Art . 1º - O Horári o de Trabalho nos orgaos da Adminis
tração da Pr efeitura Municipal de Macapá , será das 07 : 30 
horas às 13: 30 horas . 

Art . 2º - As unidádes Administrativas que exercem ati
vi dades ini terrupta s ou que não podem sofrer solução de con 
tinuidade ou paraliz'ação , terão seus horários de trabalho 
Fixados pelo respectivo titular . 

Art . 39 - Este Decreto entra em vigor no dia 23 de fe
vereiro de 1987 , revogadas as disposiçÕes em contrário . 

DÊ- SE CIÊNCIA, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 
PALÁCIO 31 DE MARÇO , 19 de fevereiro de 1987 . 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado nesta Secretar ia de Administração , no dia 19 
de feverei ro de 1957. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Sec . Munic . de Administração 

.--EB~mmm!mimlliiiB ____ DIAAIO OFICIAL ----------• 
·--~llm~li.'llllai!Billlli-E! DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL m!liiiii!B--1!1111-------. .. 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

Dr. UBALDO SILVA MEDEIROS' 
.-----~--am-.am.-~ ~PE--~._._.__._.._ 

PREÇOS .• ASSINATURAS ORIGINAIS . * Os textos enviàdos à publicação deverão ser 
datilografados e acompanhados de ofício ou 
memo r ando . 
O Diá r io Of ic ial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Rep r esenta
çÕes do Goyerno do Amapá em Brasília/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Be l ém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 

Hor ário: Das 07 : 30 às 13 : 30 horas . 

PREÇOS • PUBLICAÇOES 
* Publicações - centímetros de 

~ co,l una ......... .. _. .. .. .. ~-- .. Cz: 
"'i 

18 , 00 

* Macapá . . .. ... ...... .. ..... • . 
*Outr as Cidades . . . . . .. . ... . . . 
* As assinaturas sao semes -

t rais e vencíveis em 30 de 
junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ... . . . . . . .. . . 

N~mero atrasado . .. .. . . . .... . . . 

RECLAMAÇOES 

ci$ 
Cz$ 

Cz$ 

Cz$ 

160 ,00 
395 ,00 

1 , 50 

2,00 

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

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL il Rua Cêndldo Mondes N• 456 ;. Macapà T'6rrlt6rlo Federal do Amr.pé 1t Telefones 222 0444 ot Ramais 176 • 117 178 

·"' 



fl'acapá, Oll- 03-67 DIÁRIO OFICIAL Pág. 3 

C0~1PANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AWlPÁ- CAESA 

RESOLUÇÃO Nº 07/ 87 - CAESA 

A Diretoria da Companhia de Água e Esgoto do Amapá -
CAESA , no uso de suas atribuiçÕes legais , e 

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 004, de 12 de ja
neiro do corrente , firmada pelos Senhores Ministros Deni 
Lineu Schwartz e Dilson Domingos Funaro; 

CONSIDERANDO que essa Portaria transfere aos poderes 
estaduais e municipais e , por consequência , aos governos 
dos TerritÓrios Federais , a competência para conceder rea
justes das tarifas ligadas ao consumo de água e outros ser 
viços p~blicos de saneamento básico; 

CONSIDERANDO que, ouvido a respeito , o Ex~elentissimo 
Senhor Governador do TerritÓrio Federal do Amapá manifes -
tou- se favorável ao aumento geral de 45 , 9'/o (quarenta e cin
co vi rgula cinco por cento), proposto pela di re tori a da em
presa, sobre todos os valores tarifários atualmente vigen
tes, a contar do dia 01 de fevereiro do ano em curso, 

RESOLVE : 

1º - Autorizar , a partir de 01 de feverei ro do ano em 
curso , a aplicação do aumento de 45, 5o/o( quarenta e cinco 
virgula cinco por cento) sobre todos os valores tarifários 
até agora vigentes, relativos ao consumo de água ; 

2º - Fazer prevalecer, como parte integrante da pres -
sente , a tabela que com esta baixa. 

3º - Revogar as disposiçÕes que contrariem os termos da 
presente . 

Dê-se Ciência e Cumpra- se . 

Macapá, 25 de fevereiro de 1987. 

NELSON BENEDITO SALOk~O DE SANTANA 
Diret or - Presidente 

JOSÉ ALBERTO JANSEN JUCÁ 
Diretor- Técnico 

NILSON MARQUES PEREIRA 
Otretar- Administra tivo 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 00 A"lJlPÁ - CAESA 

VALOR DAS TARIFAS PARA O TRit!ESF'lE 

AU~,:ENTO TARIFÁRIO 45 , 9'~ 

CATEG09IAS 
DE 

TARIFAS MENSAIS DE ÁGUA 
1
-TA8IFAS 

f
1v:ENSAIS 

MÍNH.IAS I 19 EXCEC NTE I 2º EXCEDENTE I 3º EXCEDENTE I li º EXCEDE\JTE ~~T~s ~ 
USUÁ"''IOS CONSU\:0 VALOR -

(m3) (Cz$/m3 ) 
~orAL 

(:zS) 
CONSUt.10 

(m3) 
VALOR CON~! IV.O 

(CzS/m3) (m ) 
VALOR 

(Cz8/m3) 
CONSUMO VALOR CDNSUMQ VALOR )INITÁRIO 

(m.~J (Cz8i/m3) (m3) (Cz$fm3 

RESIJENC:: IAL 10 1 ,39 13 ,90 ll a 20 1, 44 21 a 30 l, l!B 31 a 40 1, 54 Acima 40 2 ,08 75o/o DA 

Cür.JERCIAL 30 2 ,60 63 ,90 Aci ma 30 3 , 21 

INDuS-PIAL ao 2,<:1J 1!6 ,00 Acima 40 3 , 21 

PÚSLIGA 40 2 ,90 115 , 00 Acima aO 3 , 21 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CUNTRATO Nº 001/87 - SEPLAN 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITLlRIO 
FEDERAL DO N~APÁ E O CENTRO DE APOIO Á PEQUENA E MtDIA EM
PRESA DO AMAPÁ - CEAG/AP , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal da Amapá , representado 
neste ato pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e o Centro 
de Apoio à Pequena e Média Empresa do Amapá-CEAG/AP , Agen
te do Sistema - CEBRAE - Centro Brasil eiro de Apoio à Pe
quena e Média Empresa , adiante denominado simplesment e CEAGt 
AP , Sociedade Civil , com fins l ucrativos , com sede e Foro 
na cidade de Macapá, capital do TerrritÓria Federal do A~ 
pá , inscrita no CGC/UF sob o nº oa .662 .a09/00Dl- 24, nes
te ato representado por seu Presidente ALFREDO AUGUSTO RA
MALHO Dt: ULIVEIRA e seu Secretário Executiva ADEMIR SANTOS 
DE AUAEIDA , resolvem de comum acordo celebrar o presente 
Contrato na forma das cláus~las e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUND~~ENTO LEGAL: O presente Con
trato foi celebrado com fundamento no que preceitua o item 
XVII , do ar t . 18 do )ecreta-Lei· nQ 411 , de 08 de janeiro de 
1969 , combinado com a alínea " f " do § 2º da art . 126 , do 
Decreto-Lei nQ 200 , de 25 de fever eiro de 1967 . 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : Este Contra ta t em por o~ 
jetivo estabel ecer as condiçÕes necessárias , par a o desen
volvimento do programa de ~paio Técnico-Gerencial e Finan
ceiro às Micro , Pe=1uenas e Médias Empresas Amapaenses , co~ 
forme a Plano de A~licação em anexo que passa a fazer par-

CONTA DE 
ÁGUA PARA 
QUALQUER 
CATEGORIA 

te integrante deste Instrumento e do perfil de Projetos que 
que independe de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI GAÇnES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Transferir ao CEAG/AP os recursos na ordem de Cz$ • .. 
a .600 .000,00 (Quatro MilhÕes e Seiscentos Mil Cruzados),.p~ 
ra atender aos objetivos previs tos na Cláusula Segunda des 
te Instrumento . 

b) Fiscal izar e acompanhar a execução deste Contrato a
través da SE'0 LAN/DEICOM , com vista à ob tenção da máxima e
ficácia dos recursos aplicados . 

II - DO CEAG/AP : 

a) Empregar as recursos transferidos pel o GOVERNO de a
cordo com a que estabelece a Cláusula Segunda deste Ins
trumento e Plano de Aplicação ; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para que 
a GOVERNO possa através da SEPLAN/DEICOM, acompanhar· a ex~ 
cução do presente Contrato ; 

c ) Enviar ao GOVERNO, com a per i oricidade que este dete~ 
minar, t odas informações que venham a ser solicitadas so
:Jre a execução da progr amação objeta deste I nstrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes da 
assina tu r a do presente Can trato no valor de Cz$. . •. .. . . .. • 
4 .600 .000,00 (Quatro MilhÕes e Seiscentos Mil Cruzadas)ca~ 
rerão à conta do f undo de Partici pação dos Es tados , Distr~ 
t o Federal e TerritÓrios , Programa 03090402 .005 , Natureza 
da Despesa 4 .1 .3 .0 .07 , conforme Nota de Empenha nº .. • • 
87NE00626 emitida em 17 de fevereiro de 1987 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os r ecursos 
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destinados a execução dos objetivos na Cláusula Segunda 
obedecerá a ordem constante no "Cronograma de Liberação je 
Recursos" que passa a fazer parte integrante do presente 
Contrato . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recurs::Js 
que por fc,rça do presente Instrumento o CEAG/AP, receber , 
serão depositados em conta bancária especial, a ser movi
mentada pelo CEAG/AP, obrigando este a en~iar ao GOVERNO, 
extrato de conta e fazer constar nos diversos documentos de 
suas prestações de contas, o nome do sacado , os número~ os 
valores e as datas das emissões dos cheques, e a quem fo
ram pagas as importâncias, 

CLÁUSULA S~TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: O CEAG/A~ pres 
terá qontas da aplicação dos recursos recebidas à Secreta
ria de Finanças/SEFIN, no máximo 30 (trinta) dias apos o 
término da vigência do presente Contrato, 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGtNCIA : Este Contrato terá sua vi 
gência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezem
bro de 1987. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO: O presente Contrato sera 
publicado no Diário Oficial.do Governo do TerritÓrio, den
tro de 20 (vinte) dias contados a partir da data de sua as 
sinatura, 

CLÁUSULA DtCIMA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será di.reta
mente vinculado e subordinado ao CEAG/AP, o pessoal que a 
qualque~ título for utilizado na execução dos serviços de 
que trata este Instrumento, não tendo com o GOVERNO rela
ção jurÍdica de qualquer natureza, 

CLÁUSULA DtCIMA. PRIMEIRA - DA DIVULGAÇÃO: O CEAG/AP des
tacará a colaboração do GOVERNO e do CEBRAE nas impressões 
de materiais didáticos e nas programaçÕes escritas, radio
fÔnicas ou televisada~ das atividades decorrentes deste 
Contrato. 

CLÁUSULA DtCIMA SEGUNDA - DA MODIFICAÇÃ~ OU PRORROGAÇÃO: 
Mediante assentimento das partes, este Contrato poderá ser 
modificado ou prorrogado mediante Termo Aditivo, por perí~ 
do nunca superior ao do Contrato Original, e por apenas 
unE' vez, conforme preceitua o ofÍcio circular /CIS nº 42 da 
Secretaria de Controle Interno do Ministério do Interior . 

CLÁUSULA D~CIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO : Este Contrato po 
derá ser rescindido de pleno direi to, por inadimplemento d; 
qualquer de suas cláusulas e condiçÕes, independente de 
3ção , notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA· DtCIMA QUARTA - DO FORO :· Fica e lei to o Foro da 
Circunscrição Judiciá!"ia de Macapá, ca'pi tal do Terri tóri::J 
Federal do Amapá, para dirimir t oda e qualquer dÚvida, o
riunda dos termos presentes no Contrato, 

E, por estarem justos e contratados, plenamente de comum 
acordo com os termos e condições estabel ecidas neste Ins
trumento, as partes assinam em 06 (seis) vias de igual te
or e forma, para o mesmo fim de direito, na presença de 02 
(duas) testemunas abaixo assinadas , 

Macapá-Ap, 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
CEAG/AP 

ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA 
Secretário Executivo 

TESTEMUNHAS: I l egÍveis 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CONTRATO N9 001/87 - SEPLAN 
PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação dos recursos transferidos pelo GTFA , 
para fazer.face a sua participação no Contrato n9 OtJl/87-

I. SEPLAN, que tem como objetivo o estabelecimento de condi-

ções necessárias para o desenvolvime~to de um programa de 
Apoio Técnico-Gerencial e Financeiro às Micro Empresas Ama 
paenses. 

I TEM I DISCRIMINAÇÃO 'VALOR CzS 1,00 

01 Pessoal e Encargos 
02 Material de Consumo 

2 .470 ,000 
250.000 

03 Serviços de Terceiros e Encargos Soci 
ais 

380 .000 

04 Obras e InstalaçÕes 1 ,500 .000 

T O T A L 4 .600 . 000 

Importa o presente Plano de Aplicação a quantia de Cz$ 
4,600,000 (Quatro MilhÕes e Seiscentos Cruzados ) . 

Macapá- Ap, 

ALF I~EDD AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Presidente 

ADEMIR DOS SANTOS DE ALMEIDA 
Secretário Executivo 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
CONTRATO Nº 001/87 - SEPLAN 

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO 
Cronograma de Liberação dos r ecursos transferidos pelo 

GTFA, para fazer face a sua partici pação no Contrato nº 
001/87-SEPLAN, que te.m como ~lbjetivo o estabelecimento de 
condiçÕes necessárias para o desenvolvimento de um progra
ma de apoio Técnico-Gerencial e Financeiro às Micro Empre
sas Amapaenses . 

ETAPAS 

Pessoal e 
Encargos 

Matei"ial 
de Consu
mo 

Serviços 
de Tercei 
r os 

Obras e 
Ir.stala -
çoes 

TOTAL 

PARCELAS Cz$ 1,00 

I 
II III 

NO ATO 
IV 

EM EM EM TOTAL 
DA AS-

I 31,03,87 30 ,06 . 87 30 ,09 .87 
SINATURA 

717,500 617 .500 617 .500 517.500 2.470, 0GO 

100 .000 50.000 50 ,000 50,000 250.000 

180.000 100 .000 50 .000 5U.OCO 380 ,000 

6DO .OGO 600 ,000 300 .000 1, 500 , 000 

, 1. ~97 . 500 1 .36 7.500 1 .017.500 617.500 4 ,600 ,000 

Importa o presente cronograma de lioeração a quantia C7$ 
4 ,600 ,000 (Quatro MilhÕes e Seiscen t os Cr•1zados), 

Macapá-AfJ , 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Presidente 

ADEMIR SANTOS DE ALMEIIJA 
Secretário Executivo 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS REMtDIOS 

ESTATUTO SOCI AL 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÕES FINS, SEDE E DURAÇÃO 

Art . 19 - A Associação dos Moradores do Bairro dos Re
médios constitui- se como uma Associação Civil e 8eneficien 
te, de direito privado sem fins lucrativos, tendo duraçã~ 
indeterminada. Fundada em 30 (trin t a) de janei ro de 1987 . 

Art. 2º - A Associação será regida pelo presente ESTA
TUTO e terá por objetivo: 
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I - Congregar os moradores do Bairro dos Remédios . 

II - Proporcionar a criaçao de instrumento de partici
pação comunitária que atenda aos interesse mais funda~en

tais dos moradores . 

III - Desenvolver e estimular o intercâmbio com outras 

entidades afins . 

IV - Criar e manter publicaçÕes que facilitem a divul
gação dos t rabalhos que venham a realizar , além de informa 
çoes e assuntos de interesse dos Associados . 

v - Cooperar com as a tividades e assun tos de i nteresse 
pÚblico e comunitário, quando os Associados assim o jul ga
rem . 

Art . 39 - A Associação dos Moradores do Bairro dos Re
médios , terá foro em Macapá e sede no Distrito de Santana , 
instalando- se inicialmente a Av . Veiga Cabral nº 252 Bair
ro dos Remédios , Distrito de Santana - MunicÍpio de Macapá 
-TerritÓrio Federal do Amapá . 

CAPÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS 

Art . 49 -Os sÓcios serão efetivados nas segui ntes ca
t <:gorias : 

a - SÓcios Con t ribuintes : 

b - SÓcios Dependentes : 

§ 1º - Sao SÓcios Contribuintes todos aquel es sujeitos 
ao pagamento de mensalidade. 

§ 2º - São SÓcios Dependentes todos os membros depen
dentes dos sócios contribuintes . 

Art . 5º - São direitos dos sÓcios : 

a - Votar e ser votado nas Assembléias Gerais . 

b - Participar de comissões , atividades , r euniÕes cul
t urais e sociais da Associação . 

c - Requerer a con·Jocaçao da Assembléia Geral Ex traor
dinária mediante requerimento assinado , no mÍnimo por 10 
(DEZ) dos sÓcios quites com a mensalidade . 

d - Requerer a prestação de contas da Diretoria quando 
esta não o faça a epoca . 

e- Sugerir medidas de interesse da Associação . 

Art . 6º - São deve~es dos Associados : 

a - Cumprir e faze~ cumprir as disposições deste ESTA .. 
TUTO, das normas 3 desisÕes tomadas pelos orgãos admi nis
traLivos e zelar pela respeitabilidade da sucledade . 

b - Desempenhar con r·espei tabilidade, os encargos que 
lhe forem confiados 

c - Pauar ponlualrnente as cont ribuiçÕes fixadas e ou
' ros détJi -os a q_;o es;:· ve r sujei"to . 

Art . 7° - Os membros qual~~Pr que seja 'sua categoria 
Social ou oualquer que seja o órgão de que participem , não 
respo'"tdem solidária, ou subsidiáriamente pelas obrigações 
da Associ ação . 

CAPÍTULO :;"II 
DOS ORGíi.OS DA ADMINISTRAÇÃO 

SE::;ç:>;r I - -JA ASSWBLtiA GERAL 

Art . Bº - A Associa~ão ter á uma Assembléia Geral, como 
seu Órgão deliberat ivo máximo , que e , extraor~inariamente 

sempr e que for necessário. 

§ 1º - A Assembléia Geral será convocada por edital a
fixado na sede da Associação , ou por convite pessoal, ou 
ainda , através de rádio, televisão e e tc .. • com antecedên
cia mÍnima de 07 dias , quando a Assembléia Geral Extraordi 
nária . 

§ 2º - A Assembléia Geral sere i nstalada em pr i meira 
- ' convocaçao com a maioria absoluta de seus sacias e , em 

segunda convocação uma hora depois , com qualquer número . 

§ 3º - A Assembléia Geral ser á presidida pelo preside~ 
te da Associ ação e Secretariada pelo secretário e na sua 
ausência ou impedimento por um Associado convidado para es 
se fim. 

Art . 9º - Compete a Assembléia Geral: 

a - Eleger os membros da Diretoria: 

b - Aprovar o orçamento , as contas e relatÓrio anual da 
Diretoria : 

c - Decidir sobr e sugestões , reinvi dicações, noçoes e 
out ras meterias que l he forem submetidas : 

d - Aprovar a contribuição dos Associados : 

e - Decidir sobre os recursos interposto contra atos 
da Diretoria 

f - Deliberar ~obre a aquisição ou alienação dos bens 
móveis ou imóveis da Associação : 

g - Reformar o ESTATUTO da Associação: 

h - Deliberar sobre a dissolução da Sociedade : 

i -Resolver os casos omissos do presente ESTATUTO . 

Art . lO - As decisÕes da Assembléia Geral serao to~~

das por maioria dos vo t os dos sóc:os pr esentes a reunião 
exceto no caso de reforma do ESTATUTO ou dissolução da As
sociação . 

§ ÚNICO - Das decisões de Assembl éia Geral l avr ar- se-à 
ATA em livro prÓprio e comparecimento dos Associados, será 
formalizado por suas assinaturas no livro de presenças . 

SECÇÃO II 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Ar t . 11 - A Associação será gerida por uma Di r e tor i a 
Executiva consti t uida por: um Presidente e um vice- presi
dente , primeiro secr etário e segundo secretário primeiro 
tesoureiro e segundo tesoureiro , Diretor de SaÚde e Dire
tor Social. 

§ l º - Os membros da Diretoria Executiva serao eleitos 
pela Assembléia Geral , por um período de 02 (DOIS) anos 
dentre os Associados , podendo ser reeleitos por mais um p~ 
rÍodo . 

§ 2º - Nos casos de falta ou impedimento quaisquer dos 
Dire tores, os mesmos serão substituidos uns pelos ou t ros , 
salvo em caso de vacância quando a Assembléia Geral elege
ra o substituto . 

§ 3º - Ao Presidente caberá a representação passiva e 
ativa, ju:icial e extrajudicial da Associação. 

§ 4Q - Os membros da Dir etoria não receberão l;cros , 
dividendos ou r emuneração de qualqo..~er esp,;ci:J, oelas fur.
çoes que exercem . 
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Art . 12 - COMPETE EXCLUSIVAMENTE A DIRETORIA EXECUTIVA 

a - Dirigir a Associação orientando- a na execuçao 
seus fins : 

de 

b - Cumprir e fazer cumprir o ESTATUTO social e as de
cisÕes da Assembléia Geral : 

c - Convocar as Assembléias Gerais Ordinári as: 

d - Propor a AssembléiA. Geral a fixação das contri bui
ções dos associados : 

e - Consultar a Assembléia Ger al quando da con tratação 
de funcionários e seus respectivos vencimentos : 

f - Elaborar o orçamento e subme tê- lo a apreciação da 

Assembléia Geral: 

g - Deci·~J.r sobre as aplicações financeiras : 

h - Elabor ur o relatório anua l a ser submetido à Asse~ 
bléia Geral . 

Art. 13 - A Diretoria reunir- se- á ordinariamente , uma 
vez por mes e extraordinariamente quando convcc~da pe~o 

presidente , só podendo deliberar com a presenra deste,mais 
um dos Diretores, 

SECÇÃO III 
D'J CO:~SELHt'J FISCAL 

Art, 14 - •A ~sociação terá um Conselho Fiscal consti·
tuido de 03 (~r~E~~ros suplentes. eleitos pela Ass"m
bléia Geral. 

§ 12 - O Conselho Fi scal- será eleico por um perÍodo 
;-igual e coincidente com o da Di·'Gl.D!"ia , podendo ser reelei 

tn . 

§ 22 - O exercício da "· ,,,çã:.; ;" gra tuito . 

Art . 20 - t: vedado à Associação distribui!' qualquer lu l 
era aos Associados . 

Art . 21 - Em caso de dissol ução da Associação seu pa
trimÔnio reverterá em benefÍci.o de outréls entidades de fins 
semelhan tes regis t r adas no conselho Nacional de Serviços 
Sociais. 

Art . 22 - O presente ESTATUTO so poderá ser reformado, 
no t odo ou em parte por deliberação da Assembléia Geral es 
pecialmente convocada para esse fim com aprovação de 2/3 
dos Associados presentes . 

Art . 23 - A dissolução da Associação sS correrá se 2/ 3 
de seus Associados reunidos em Assembléia GeralJExtraordi
nári a , especialmente convocada para esse fim , assim aprova 

I -rem . 

Art . 24 - O 3Xercício Social da Associação, 
com o mês da eleição da primei!:a Diret.:;;·ia . 

Art . 25 - Os membros da Associação qualquer que sejam , 
querendo par ticipar de polÍtica part idária direta e ativa
mente deverão comunicar a Diretoria da Associação Ptravés 
de ofício , no prazo estipulado de l O (DEZ) dias , pe.n. ('ue 
seja providenciado o seu afastamento , s ob pena de des titui 
ção do cargo que lhe foi confiado . 

Art . 26 - ~ vedado a Associação, a sessão 
móveis e imÓveis , que essa entidade tenha ou 
manifestação de caráter polÍtico-partidário . 

de seus bens 
venha a ·e1· 

Art . 27 - O Associado que mudar de residência , fixando 
domic;,Ílio fora dos limites do terri t ório , de•Jerá obriga to
riamente dar conhecimen to desse fato a Diretoria da Asso
ciação para fins de cóntrole . 

Art . 28 - O sÓci'o que de alguma forma , infringir a '; 

disposiçÕes desse ESTATUTO , ou normas e regulamentos da As
sociação , estará passivo a sançÕes a critérios da DL·o:_o
ria Executiva, que irá desde uma simples advertência a té a 

Art, 15 - COMPETE AóJ C0il!é''::LHO FISCAL: suspensao em caso 
de r eincidência . 

a - Fiscalizar todos .>:o ·: w s da Diretoria relativos a 
questão fi nanceira : 

b - Emitir parecer sobre o relatÓrio de contas da Dire 
toria antes de se rem submet idos à Assembléia Geral: 

c - Reuni r- se mensalmente pai' a tomar conhecimento dos 
atos da Diretoria . 

CAPÍ TULO IV 
DO PATRIMCNI O SOCIAL 

Art , 16 -- O PatrimÔnio Social compÕe-se de todos 
bens e haveres da Associação. 

Art . 17 - Constitui-se f ontes da Associação : 

a - Contribuição dos Associados : 

b - Donativos recebidos: 

c - Rendas de seus bens e haver es : 

d - Capital Financeiro: 

e - Renda e contribuições eventuais 

os 

Art . 18 - A aplicação dos recursos obedecerá a execução 
de um orçamento elaborado pela Diretoria , com parecer fav~ 

l 
rável do conselho fiscal e.aprovado pela Assembléia Geral . 

Art . ·19 - As alienaçÕes. patrimoniais ficam condiciona
das sempre a apl icação dos recursos obti dos em outros bens 

da Associ ação . 

Art . 29 - A Diretor~a Executiva da Associação, .~J é' ·>:'·~ 

nomear um divulgador e um re laçÕes pÚblicas e ou tros servido
res que julgar necessário por um perÍodo igual e coinciden 
te ao pleito da Di retori a . 

lº - Poderá participar da Associação uma equipe de 
técnicos assessores , sem que os mesmos tenham poder decisÓ 
r io. 

§ 2º - O exercÍci o da função e gratuito , 

Art . 30 - A Associação dos Moradores do Bairro do·s Re
médios , não t em carater polÍtico , partidário nem restrição 
por motivo de : r aÇa , cor, sexo, religião, nacionalidade ou 
opniÕes polÍ tic'as . 

Art . 31 ~· Este ESTATUTO aprovado pela Assembléia Geral 
e registrado no Cartório Civil de Pessoa Jurir!ica , entrará 
em vigo·r na data de sua publicação no Diário Oficial do 
TerritÓrio Federal do Amapá . 

Santa na, ( A_P) 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente 
Vice-Presiden te 
12 Secretário 
22 Secretário 
12 Tesoureiro 
22 Tesoureiro 
Diretor de SaÚde 
Diretor Social 

CONSELHO FISCAL 

12 José Ubiraelson Guabiraba 
2º Raimundo Alves da Costa 
3º Esm3ra l de Jesus 


	

