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NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1351 de 04 de Novembro de 1987 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 1B , item li, 

· Decreto-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
· ' sta o que consta do Processo n9 28780 . 002562/ 87- SEPS , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Remover a servidora LINDALVA D/01ASCENO ~1AFRA 
ocupante do emprego de Agente Administrativo, código LT-SA 
70 1, rt' ferência NH-21, da Tabela Permanente do Gove rno des 
te Te rritór i o , lotada na Secretar ia de Promoção Soc ial 
SEPS , para a Secretaria de Educaçã o e Cultura- SEEC . 

Art . 29 - Revogam- s e as disposiçÕes em contrário. 

Macapii- AP , em 04 de Novemb r o de 1987, 999 da RepÚblica 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

i'llNISTÚUO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1354 de 04 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Arna pá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferid as pelo art i go 1B, item I I, 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Proc. n9 28760 .003073/87- GABI , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à disposição do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Flores t a l-IBDF, em Natal-F~ , a té ulte -
rior deliberação, a servidora HIRIAN LEONE PORTO , ocupante 
do empr-ego de Assistente Social , código LT-NS- 504, classe 
"A", re ferência NS-7, da Tabela Pet:'manente do Governo des-

Dr. 
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te Território, lotada na Secretaria de Pr omoção Social 
SEPS , sem prej uízo de seus vencimentos mensa i s e dema is van 
tagens do referido emprego. 

Art . 29 - A servidora f i ca rá lotada no Gab i nete do Go 
vernador-GABI , conforme or ientação da Ordem de Serviço n9 
002/86- GABI. 

Art . 39 - Revogam-se as disposições em contrário, 

Hacapá-AP, em Ql, de Novembro de 1987, 999 da RepÚblica 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1356 de 05 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
1tribuiçÕes que lhe são conferidas pel o arti go 18 , item li , 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28770 . 002032/87- SESA. 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item II, e 178 , item l, alínea "a", àa Lei n9 1.711, de 28 
de outubro de 1952 , com a redação dada pe l a Lei n9 6.48 1, , 
de 05 . 12 . 77, a ANTONIO DA SILVA NERY, matr í cula n9 2.079 • 
746 , ocupante do cargo de Agente de At ividades Agropecuá -
rias, cÓdigo H- 801 , cl asse "C", referência NH-1 8, do Qua
dro Permanente do Governo deste Território , devendo perce
ber proventos correspondentes a classe "D" , referênc i a NH-
25, de conf ormidade com o artigo 184; item I , da Lei n9 
1. 71 1, observado o§ 29 do ar t igo 102, da Constituição Na
cional. 

Hacapá-AP, em 05 de Novembro de 1987, 999 da RepÚbl i ca 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO RANALHO DE OLIVEIRA 
Governador Subst~ tu to 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 13S7 de OS de Novembro de 1987 

O Governador do Terri tQrio Federal do Amapá,us2ndo das 
atribuiç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , ite~· · II, 
do Decreto~lei n9 411 , de Q8 de janeir o de 1969. e tendo em 
vista o que consta do Proce'sso n9 28800 .00209S/87- SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder a }~OEL DA SILVA BARBOSA, ocupante~do cargo 
de Agente de Transportes Fluvial , código T0- 901, classe"c'; 
referência NM-1 9, do Quadro Permànente do Governo deste 
Território, lot,do ria Secretaria de Obras e Serviços P~bli 
cos- SOSP , seis (6) meses de Licença, Especial , contados nÕ 
período de 03 de novemQro de 1987 , a 03 de maio de 1988 
nos termos do artigo 116. da Lei n9 1. 711 , de 28 de outu
bro de 19S2., regulamentado pel o Decreto n9 38 . 204, de 03 
de novembro de 19SS, em virtude do referido servidor , ha
ver completado o segundo decênio de efetivo exercício com
preendido no perÍodo de 03 .de maio de 1963 a 23 de maio de 
1973. 

Macapá- AP, em OS de Novembro de 1987, 999 da Rep~blica 
e 449 da Criaçio do Terri t ório Federal do Amapá. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 13S8 de OS de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18,item II, 
do Decreto- l ei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969 e tendo eo 
vis ta o que cons ta do Processo n9.28840.004186/87- SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentador i a , de acordo com os ar tigos 10 1, 
item I II e 165, item XX da Constituição Federal do Brasil, 
com a redação dada pela Emenda Cons t i tucional n9 18 , de 
30.06.8 1, a DORIS OEIRAS BOTELHO, matrÍcula n9 2. 2S8 . 18S , 
ocupant e dó cargo de Professor. de Ensino de 19 e 29 Graus, 
código M- 601 , classe "<:", referência 4, do Quadro Permanen 
te do Governo deste Território , devendo perceber proventos 
correspondentes a classe ''D'', referência 3, de conformida
de com o artigo 184 , item I, .~a Lei n9 1. 711 , de 28 de ou
tubro de 19S2 , em face do que dispõe a Lei n9 6 .701, de 24 
de outub ;-:> de 197·9 , observado o § 29 do artigo 102 , aa 
Constitui ; ão Federal . 

Macapá- AP, em OS de Novembro de 1987, 999 da Rep~blica 
e 449 da Criaçio do Território Federal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEI RA 
Governador Substituto 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 13S9 de OS de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
a tribuiçÕes que lhe são conferidas pelo art igo 18 ;item II, 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Proc esso n9 28840 . 004 187/87-SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 101 , 
item I II e 165 , item XX , da Constituição Federa l do Bras il 
com a redação d·ada pe l a Emenda Constitucional n9 18 de 30 . 
06 . 81 , a IB~RIA GALVÃO DOS SANTOS , matrícula n9 2. 260 . 022 , 
no cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 Gtaus, "código 
M-60 1, classe "D" , referência 3, do Quadro Permanente do 
Governo deste Território , devendo perceber proventos cor
respondentes a classe "E", referência 3 , de conformidade 
com o art i go 184, item I, da Lei n9 1. 71i , de 28 de outu
bro de 19S2, em face do que· dispÕe a Lei n9 6 . 701 , de 24 
de outubro de 1979 , observado o § 29 do artigo 102, da 
Constituição Fede ral. 

Nacapá-AP, em. OS de Novembro de 1987, 999 da Rep~blica 
e 449 da CriaÇão do Território Federa l do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO RA~!ALHO DE ÔLI VEIRA 
Governador Subs titu to 

NINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1364 de OS de Novembro de 1987 

O Governador do Território Fede ral do Amapá usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo ;8 , item II , 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Of . 7250/87- GAB/SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonera r HAROLDO ~.10N~EIRO PENA, da Chefia da 
Divisão de Assistência ao Educando/DAE/SEEC , código DAS -
101. 1. 

449 

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

Hacapá-AP, OS de Novembro de 1987 , 999 da Rep~blica 
da Criação do Território Federal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO RANALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

NINIST~RIO· DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 136S de OS de Novembro de 1987 

e 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
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atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18,item II , 
do Decreto-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Of. 7250/87- GAB/SEEC , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear P~RICLES BATISTA GUER&\, para exercer 
a função de Chefe da Divisão de Assistênc i a ao Educando I 
DAE/SEEC, DAS- 10 1. 1. 

Art. 29 ~ Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

Macapá- AP , OS de Novembro de 1987, 999 da RepÚblica e 
449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO &\~~LHO DE OLIVEIRA 
Governador Substi t uto 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1366 de 04 de Novembro de 1987 

O Gove rnado r do Te r ritório Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas .pelo artigo 18,item II , 
do Decreto- le i n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o teor do Ofício n9 0277 /87- GkB/SOSP , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar RI CARDO OTERO AMOEDO SENIOR, Secre
tário de Obras e Serviços PÚblicos do Governo deste Terri
tório, para viajar de Macapá-AP , sede de suas atividades ,. 
até a cidade de Brasí l ia-DF '· no período de 29 a 30 de ou tu 
bro de 1987 , com a f i nalidade de tratar de assuntos de in:
terekse da Administração amapaense . . 

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

Macapá-AP , em 04 de Novembro de 1987 , 999 da RepÚblica 
e 449 da Cr i ação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter ritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 f367 de 04 de Novemb ro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
1t ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18,item II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o teor do Ofício n9 0277/87-GAB/SOSP, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar EDILSON CORDEIRO PENA, Diretor do 
Departamento de Obias PÚblica , DAS- 101 .2, para exercer acu 
mulativamente , em substituição , o cargo de Secretário de 
Obras e Serviços PÚblicos do Governo deste Território , du
rante o impedimento de seu titular, no perÍodo de 29 a ·30 
de outubro do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes ém contrário . 

Macapá- AP , em 04 de Novembro de 1987, 999 da República 
e 449 da Criação do Território Feder al do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINISTeRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1368 de 04 de Novembro de 1987 

O Go~ernador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
atribuiçoes que lhe são conferidas pelo a r tigo 18,item II , 
do Decreto- lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que 'consta do Ofício n9 1909/87- SEPS , 

RESOLVE: 

Art . ~9 - Designar RONALDO PINHEIRO BORGES, Secretário 
de Prornoçao Social do Governo deste Territór io , para via -
jar de MACAPÂ', sede de suas atividades , até a cidade de 

RIO DE JANEIRO- RJ, a fim de participar do FORUM NACIONAL DE 
SECRETÁRIOS DO TRABALHO-IX FONSET, no perÍodo de 04 a 07 de 
novembro do corrente ano . 

Art. 29- Revogam- se as disposiçÕes em contrário, 

~!acapá-AP , em 04 de Novembr o de 1987, 999 da RepÚblica 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1369 de 04 de Novembro de 1987 

O Governadqr do Terr itório Feder~l do Amapá,usando das 
at r ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,item II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do OfÍcio n9 1909/87- SEPS , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar ALCI t~Y SAMPAIO, Diretor do Depar 
tamento de Hab i tação Social da SEPS, para responder acu:
mulativamente, em substituição , pe l o expediente da Secreta 
ria de Promoção Social do Governo deste Território, duran:
te o impedimento do respectivo titular , no perÍodo de 04 
a 07 de novembro do corr en t e ano. 

Art . 29· - .Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

Hacapá-AP, em04 de Novembro de 1987, 999 da RepÚblica 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1370 de 04 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe s~o ~onferidas pel o artigo 18,item I I , 
do Decreto- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do TELEX N9 0196/87 - SEFIN , 

RESOLVE : 

Art . 19 - DESIGNAR BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA, Secre
tár io de Finanças do Governo deste Territó~io, para viajar 
de ~~CAPÁ, sede de suas atividades , até o Nunicípio de AMA 
PÁ, . a fim de tratar de assuntos de interesse da. Administra 
ção da Secretar i a de Finanças , nos dias 26 e 27 de setem :
bro do corrente exercício. 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário ~ 

Hacapá- AP, em 04 de Novembro de 1987, 999 da RepÚblica 
e 449 da Criação do Território Feder al do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1371 de 04 de Novembr o de 1987 

o' Governador do Ter ritório Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo · 18, item II, 
do Decreto- lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28770 . 002 104/87- SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos,J176 , 
item II , e 178 , item I , alínea "a" , da Lei n9 1.1-1-1 , de 28 
de outubro de 1952, com a redaç~o dada pela Lei n9 6.481,, 
de 05 de Dezembro de f977 , a RAIMUNDO DOS SANTOS GOMES, lllll· 
trícula n9 2. 071 . 575, ocupante do cargo de Auxil i ar de En~ 
fermagem, côdigo NM- 81 1, classe "Especi al", referênci a NM-
32 , do Quadro Permanente do Gover no des t e Terri tór i o, de~ 
vendo seus proventos mensa i s ser em acrescidos da vantagem 
financeira . de 20% de conformi dade· CO!l) o artigo 184, item 
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ii , da citada Lei n9 1.711/52 , observado o§ 29 do artigo 
102, da Constituição Federal, 

~lacapá-AP, em 04 de Novembro de. 1987 , 999 da Repúb 1 i ca 
e 449 da Criàção do Território·Federal do Amapá. 

JORGE NdVA DA COSTA 
Governador 

MINIS~RIO DO ·INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1372 de 04 de· Novembro de 1987 

O ~overnador do Território Federal do Amapá,u sando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, i t em II , 
do Decreto- lei n9 411,·de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o. que consta do Processo n9 28780 . 002639/87-SEPS, 

RESOLVE: 

Art. 19 ~Designar, a t í tulo pr ecar1o , JOÃO MARTINS FI 
LHO, ocupant e do emprego de Agente Administrativo, classe 
"A", referência NM- 17, da Tabela Permanente do Governo de s 
te Território, para exercer a função de confiança de Assis 
tente, código DAI-202.3, do Centro de Atenção ao Menor- DAM 
SEPS. 

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

Macapá-AP, em 04 de Novembro de 1987 , 999 da República 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINISTé:RIO DO INTERIOR 

Território Federal du Amapá 

DECRETO (P) N9 1373 de 04 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18.item II, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que const a do Processo n9 28800 .00214 1/87- SOSP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
item II e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 1.71 1, de 28 
de outubro' de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6.481 , 
de 05 de dezemb ro de 1977 , a RAI~illNDO QUEIROZ DE SOUSA, ma 
trícula n\' 2.079.910 , no cargo de Datilógrafo, código SA ::-
702, classe ."C", referência NM- 25, do Quadro Permanente do 
Governo deste Território, devendo perceber proventos cor
respondentes da classe "S", referência NM- 31, na forma do 
que estabelece o artigo 184, item I , da supracitada Lei 
n9 1.711/52, observado o§ 29 do artigo 102 , da Const i tu i
ção Federal. 

Macapá-AP, .em 04 de Novembro de 1987 , 999 da República 
e 449 da Criação do Terri t ór io Federa l do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove r nador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

TerritÕr1o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1374 de 09 de N~vembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conf~ridas pelo artigo 18,item II, 
do Decre to-·l ei n9 411, de 08 de .janeiro de 1969 . 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar JOSC: VER!SSIMO TAVARES , Chefe da 
Auditoria do GTFA, para viajar da sede de suas a tribuiçÕes 
MACAPÁ - até a cidade .de NATAL- RN, com o objetivo de par,t i 
cipar do XI Congresso Brasilei ro de Auditoria Interna, no 
período de 15 à 21 de Novembro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em ~ontrário. 

Macapá, 09 de Novembro de 1987 , 999 da RepÚblica e 449 

da Criação do Terri tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

MINISTC:RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1375 de 09 de Novembro de 198 7 

O Governador do Terri tór io Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe s ão confer idas pe lo ar tigo 18,item II, 
do Decreto- lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar ~~RIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA , 
Contadora , Código LT- NS- 508, re fe rênc i a 25 , classe especi
al, lotada na Auditoria, para exercer em substituição o 
cargo de Chefe da Auditoria do Governo deste Território 
durante o imped imento do respec t : vo t i tular, no período de 
15 à 21 de Novembro do corren te ano . 

Art . 29 - Revogam- se às dispos i ções em cont r ário . 

Macapá- AP; 09 de Novembro de 1 9~7, 999 da RepÚblica e 
449 da Criação do Território Federa l do ~apá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTC:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1376 de 09 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 ,item II, 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 28840 . 004410/87- SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acor do com os a r t igos 101 , 
item III e 165 , item XX, da Cons:ituição Federal do Brasi l 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n9 i8, de 30 . 
06 .81, a IVANILDE PALHA NUNES, matrícula n9 2. 258 . 203 , no 
cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 Graus, código M -
601, classe "C", referência 4, do Quadro Permanente do Go
verno des te Território, devendo perceber proventos corres
pondentes ·da classe "D", referência 3, de conformi dade com 
o artigo 184, item I , da Lei n9 1. 711, de 28 de outubr0 de 
1952 , em face do que dispÕ~ a Lei n9 6 . 701, de 24 de outu
bro de 1979 , observado o § 29 do artigo 102, da Constitui
ção Federa l . 

Macap?-AP, em 09 de Novembro de 1987 , 999 da RepÚblica 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINISTC:RIO DO INTERIOR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1377 de 09 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art igo 18, item I I , 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de j ane i ro de 1969. e tendo em 
vista o que const a do Processo n~ 28790 . 002724/86-SEAD, 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto (P) n9 1277 , de 24 de outubro de 
1.986 , publicado no Diário Oficial do Território n9 4780 , 
de 30 de outubro de 1986 , que passa a vigorar com a segui~ 
te redação: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item II e 178 , item I , alínea "a", da Lei n9 1. 71 1, de 28 
de outub ro de 1952, com a r edação dada pela Lei n9 6 . 481 , 
de OS de dezembro de 1977 , a DOHl CIO CMIPOS DE MAGALHÃES , 
matrícula n9 2.258 . 560 , no cargo de Técnico em Contabilida 
de , código H- 8 17 , classe "Especial" , referência NN-3 1, do 
Quadro Permanente do Governo deste Território, devendo em 
seus proventos mensais serem i ncorporadas importâncias e-
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quivalentes a cinco quintos (5/5) , do cargo de Natureza E~ 
pecial de Secretár io de Finanças, na· fo rma da alínea "b", 
parágrafo 39 do artigo 29, da Lei n9 6. 732 , de 04 de dezen 
bro de 1979, acrescido das vantagens finance iras previstas 
no parágrafo 29 do ar tigo 39 do Decreto- lei n9 1445, de 13 
de fevereiro de 1976, a l te rado pelo Decreto-lei n9 2. 270 i 
85 . 

~!aca pâ-AP, em 09 de Novembro de 1987, 999 da República 
e 449 da Criaçãc do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINIST€RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1378 de 09 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá,usanrlo das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo artigo 18,item II, 
do Decreto-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Designar ALFREDO AUGUSTO Rfu~HO DE OLIVEI RA,,Secretá
rio de Governo de Planejamento e Coordenação, para exercer 
acumu !ativamente, em substituição, o cargo de Governador do 
Território Federa l do Amapá, duran t e o impedimento do res
pec tivo ti tu lar que se ausentará da sede de suas ativi da -
des para viajar até a cidade de Brasília-DF, no período de 
10 a 13 de novembro do corrente ano, onde irá tratar de 
assunto s de i.nteresse da Administração Amapaense . 

Hacapá-AP, em 09 de No"vemb ro de 1987, 999 da RepÚb l ica 
e 449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINISTIRIO DO I NTERIOR 

Território fede ra l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1380 de 09 de Novembro de 1987 

O Governador do Terr itório Federa l do Amapá , usando da s 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18 ,item li , 
do Decreto-l ei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e de aco r 
do com as recomendaçÕes deixadas pela equipe de or i en t açãÕ 
do ~in istério da Saúde , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar os servidores abaixo r elacionados 
para comporem a Comissão Te r ritorial de AIDS: 

Dr . Beraldo Luiz Nurad Soares - Coordenador do DST/AIDS 
Dr . Odenir Pereira de Faria- DS/SESA 
Dr . Arthur de Lima Torr inha - CRN/INANPS 
Dr. Kleber Hagalhães - Saúde Escolar/SEEC 
Dr~. Eunice Gomes Pere i ra - DABS/SESA 
Dr~ . Maria Lúcia Fre itas Calado - AVE/SESA 
DrV . Wanda Ol ivei r a da Cruz - PSMI/SESA 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrár io . 

Hacapá-AP, 09 de Novembro de 1987 , 999 da RepÚblica e 
449 da Criação do Terr itório Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1381 de 09 de Novembro de 1987 

O Governador do Territór io Federa l do Amapá,usando das 
a tribuições que lhe são confer idas pelo a r tLgo 18 ,item II, 
do Decreto-lei n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969 , combinado 
com o art . 45 da Portaria GH/N9 150 - NINTER, de 20 de ou
tubro de 1980 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Di spensar , a pedido, o médico JOÃO BOSCO PA-

PAL~O PAES, de membro do Co l egiado do Conselho Terr itorial 
de Saúde , de aco r do com o seu Regimento . 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em contrário. 

~lacapá-AP, 09 de Novembro de 1987 , 999 da RepÚblica e 
449 da Cri ação do Ter ritório Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

NINIST€RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1382 de 09 de Novembro de 1987 

O Governador do Território Feder a l do Amapá ,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas •pelo ar tigo 18,item II, 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Nomear o Dr. FREDERICO DE SOUZA A)~O , para compor o 
Colegiado do Conselho Territorial de Saúde , em subst i tui -
çao ao Dr. J OÃO BOSCO PAPAL€0 PAES. 

~~capá-AP , 09 de Novembro de 1987 , 999 da Repúbl i ca e 
449 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

TELECOMUNICAÇÕES DO AHAPÁ S/A - TELEAHAPÁ 

CGC- MF N9 05 . 965.421/0001 - 70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Fi cam os senhores acionistas da TelecomunicaçÕes do Ama 
pá S/A - TELE~~PÁ, convidados pa ra se reunirem em Asse~= 
bléia Geral Extraordinária , ,no dia 26 de novembro de 1987 , 
ãs 16:00 (dezesseis) horas na sede da sociedade , ~ ta na 
Av . Duque de Caxias , 106 , nesta cidade de Hacapá , para de
l iberarem sobre a seguinte ordem do dia : 

a) Aumen t o do Capital Social de Cz$ 69.900 . 2.53 ~72(SES
SEi'i1'A E NOVE NILHÕES , NOVECENTOS HIL , DUZENTOS E CINQUENTA 
E TRÊS CRUZADOS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) para Cz$ ... . . . 
72 . 712. 623 1 72(SETENTA E DOIS HILHÕES , SETECENTOSEDOZE MJ 
SEI SCI-:NTOS E VINTE E TRI::S CRUZADOS E SETENTA E DOIS CENTA
VOS) , mediante a capi t alização de c réd itos de par ticipação 
finance ira de promitentes assinantes e da TELEBRÁS. 

b) Alte r ação dos artigos 59 e 16 (Caput) do 
Social . 

~lacapá-Ap, 10 de novembro de 1987 . 

A Dire t oria 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ 
SECRETARIA DE SAÚDE 

19 TER:·!O ADlTIVO AO CONTRATO N9 005/87 - SESA . 

Estatuto 

PRHIElRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO N9 005/87-SESA CELE 
BRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRI TÓRIO FEDERAL DO A..'~PÁ :í·,E A 
FlRHA C. OLIVEIRA & COSTA !.TDA., PARA OS FINS NELE DECLA -
RADOS . 

O Governo do Território Feueral do Amapá, neste ato re 
presentado pelo seu Secretário de Saúde, Dr . JOSÉ BESErul~ 
PEDROSA, daqui em diante denominado simplesmente CONTRA -
TANTE , e a firma C. OLIVEIRA & COSTA LTDA., com sede nes t e 
c idade , a Av. Padre Hanocl da Nóbrega n9 798- A, bairro Cen 
tra l, inscrita no CGC/MF sob o n9 14 . 495.279/0001-36, nes:
te ato representada por sua proprietária Sr~ CLAURIA CAS -
TRO OLIVEIRA DA COSTA, residente e domici l iada a Av: Padre 
Manoel da Nóbrega n9 798 , portadora do CPF n9 101 . 512 .062-
87 , doravante denominada s impl esmente CONTRATADA, resolvem 
de comum acordo, cel ebrar o presente Termo Aditivo, ao Con
trato n9 005/87-SESA, mediante as Cláusulas e condiçÕes se 
gu intes: 

CLÁUSULA PRIHEIRA - Pelo presente Termo .Aditivo, fica 
alterada" a Cláusula SéLLma do i nstrumento original, passa.~:_ 
do a vi gorar com a s eguinte redaÇão: 
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CLÁUSULA S~TIMA ~DO REAJUSTA}lliNTO: 

Os preços unitârios contratu&is ou parte do ·valor glo
bal contratual, propostos e aceitos nas cláusulas -prÓpr ias 
do instrumento pr incipal , serão reajustados de acordo com 
o di~posto ·no Decreto n9 94.D42 , · de 18.02.87 alterado pelo . 
Decreto n9 94,233, de 15.04 .87, nornatizados pelo Decreto 
n9 0008, de 09.07.87 , do Exm9. Sr. Governador do Ter.ritó 
rio Federal do Amapá, procedendo-se ao reajuste dos--ser vi
ços, segundo Índices setoriais correspondentes a col una 2-
Disponibilidade Interna (Indice Geral de -Preços) forneci
dos mensalmente pela Revista Conjuntúra Econômica da Fun -
dação Getú l io Vargas. As revisões dos pr eços unitários ou 
parte do valor global contratual serão talculados segundo 
a fó rmula seguinte: 

R = 

ONDE: 

R = Ii - Ic X V _ I_c __ 

~ o valor do reajustamento; 
Ic = 

de 1986 
~ o Índice de preços verificados no mês de outubro 
ou no mês da proposta que deu origem ao Contrato; 

I i ~ p Índice do mê• a se r reajus t ado; 

v ~ o valor do serviço a ser reajustado -(P reço Unitá 
rio_ ou parte do va l or global). 

Correção Monetária : 

Os reajustes extemporâneos em seu cumprimento serão atua 
lizados através da Correção Honetária, somente permitidos 
até o limite da variação da OTN (Ob_rigação do Tesouro Na
cional), calculada segundo P· fórmula abaixo : 

Rc = R 
OTNm 

Ra Rc X OTNa 

ONDE: 

Rc e o valor do reajustamento em OTN; 

OTNm ~ o valor da OTN "pro- rata tempere" corresponden
t e ao mês da emissão da fatura r 

OTNa = ~ o val or da OTN correspondent e ao mes da l iqui -
dação da dív i da. 

CLÁUSULA SEGUNDA Permanecerão inalteradas as dema is 
cláusulas do instrumento principal. 

E, por e starem de acordo, as par tes assinam o presente 
Termo Aditivo em OS (cinco).-via s de igual t eor e forma ,pa
ra o mesm1 fim de direito, na presença de 02(duas) t es t e -
munhas . 

Hacapá(Ap), 03 de novembro de 198 7. 

JOSe BESERRA PEDROSA 
Contratante 

CLAURI A CASTRO OLIVE IRA DA COSTA 
Contratada 

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E SOCIAIS 
. BAILIQUE - A.P.E . E.S . B. 

ESTATUTO SOCI AL 

CAPITULO I 

DENOMINAÇÃO , ~INS , SEDE, DURAÇÃO E CÕR 

DÓ 

Art. 19 - A Associação de Promoção de Eventos Esporti
vos e Soc iais do Bai l ique , que para efei t o deste Estatuto 
denomina-se A.·P. E.E. S .. B. , é uma Associação Civil sem f in s 
lucrativos, sem discr iminação de sexo, raça, cor, Qredo re
lig ioso, filo sófi co, polít ieo partidári o. Tendo sua atua -
ção junto as Comuni dades do Arquipé l ago do Bailique, com 
sede provisória na Vila H;ced~nia e com duração indetermi-

·nada . 

Art . 29- A.P. E. E. S.B. , tem por f i nal idad e: 

I - Congr egar os Moradores do Arquipélago do Bailique 
e representãr e defender os interesses de seus associados; 

li - Forta l ecer e i n tensif i car a união das Comunidades 
e proporcionar a cr iação de instrumento de partic ipação Co 
munitária , tanto na parte Esportiva como Socia l , e que a~ 
tenda interesses mais fundamentais dos !!oradores do Arqui 
pélago do Baili que, e o~t ro s que possam sur g ir; 

III - Luta r pe l a par ticipação da população em gera l em 
todos as instâncias de decisões do Arquipélago do Bailique; 
desenvolver e es timu l ar o intercâmbio com outras entidades 
afins; 

IV - Promover e desenvolve r atividades recreativas ,· -os
portivas, culturai s e so-c i ais, vi·sando o e s tabe leciment o 
de maior aproximação da população em geral; 

V- Organizar cursos, promover reuniões, confer~ncias, 
palestras~ e deba t es sobre assu~tos de inte re sses das _Co
munidades do Arquipélago do Bailique; 

VI - Cooperar com as autoridades em a ssuntos de inte
resses pÚblicos e comunitários , quando as comunidades as 
sim as julgarem; 

VII - Criar e manter publicaçÕes que facilitem a divul -
gação dos trabalhos que venha a se; realizar, além de in -
f ormaçÕes e assun tos de i n teres>es das Comunidades . 

Art . 39. - A. P.E .E. S. B. , terã como cores padrão Verme 
lha e Ve rde, simbol izando o s angue d~ Juventude, e o verde 
da natureza do Arqu ipélaf!o, t e ra como sede prov isória ' uma 
residênc ia na Vila Maced6n ia . 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO SOCIAL , DIREITOS E DE'/ERES DOS SÓCIOS E RECHlli 
DISCIPLINAR 

Ar t . 49- Tem direito de assoc i arem-se a A. P. E.E.S. B. , 
todo e qualquer morado r do Arqu ipé l a go do Bail i que . Os só
cios serão ef etivados nas seguintes ca tegorias: 

a) Sóc i os Cont ribuintes ; 
b) Sócios não Cont ribuintes . 

§ 19 - São Sóc i os Contr i bu i ntes todos aqueles suj eitos 
ao pagamento da mensalidade . 

§ 29 - A mensalidade dos sócios contribuintes corres -
ponderá a 1% de seu vencimento. 

§ 39 - São SÓc ios não Contr ibuintes , t odos aqueles que 
nao estão suj eitos ao pagament o da mensal idade . 

Ar t . 59 - São di re i t os dos Sócios Cont r ibui ntes e nao 
Con tribuinte s: 

a) Votar e se r votado nas As sembl éi as Gera i s; 
b) Participar de comiss ões , itividades esportivas, reu 

niões culturais e socia i s da Associação ; 

c) Requerer a convocaçao da Assemb l éia, mediante r e'lue- · 
rimento assinado , no min imo , por 2/ 3 dos Sóc i os quites com 
a mensalidade ; 

d) Reque r er a prestação de contas da Diretoria 
esta não o faça à epoca ; 

e) Sugerir medidas de i n t e r esse da Associação . 

Art. 69 - São dever es dos Assoc iados : 

quando 

a) Cumprir e fazer cumprir as dispos içÕes deste ESTA -
TUTO, do REGUlli!'lTO INTERNO, das NORNAS e DECI SÕES tomadas 
pelos órgãos admin ist rativos e zelar peia respeitabil idade 
da Associação ; 

b) Evi t ar a prática de atos incompatíveis com a natu -
reza e a fina lidade da Associação ; 

c) Desempenhar , com responsabilidade , os encargos que 
l he forem confiados ; 

d) Par,ar pontualmente as contr i bu i çÕes fixadas e outros 
débitos a que e s tiver s ujeito. 

Ar t. 79 - Os Associados estão su j e itos as penalidades 
de s uspensão e de exclusão do quadro soc i a l: 

§ 19 - Se rão suspensos os direitos dos as~oc iados : 

a) Por mani festação própria ; 
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b) Quando a infração cause dano ou prejuízo maoer ial ão 
pat rim~nio da Associação ; 

§ 29 - Serão excl uídos do quadro social: 

a) Quando obter 3(três) suspensões por qualque r motivo 

9 39 - As penalidades serão impo stas pela Dire t oria 
cabendo recurso para a Assembléia Geral. 

Art . C9 - Os membros da Associação, qualquer que seja 
·sua categoria social, ou qualque r que seja o Óq~ão da ASSO
CIAÇAO de que participam, não respondem so l idirio, nem 
subs idiariament e pelas obrigaçÕes da ASSOCIAÇÃO . 

CAP1TULO U I 

DOS ÓRGÃOS DA ADHINISTRAÇÃO 

SEÇÃO 1 - DA ASSEHBLÉIA GERAL 

Art. 9<:' - A Associação teri uma Assembléia Geral, com 
seu Órgão deliberativo miximo, que se reun1ra , or dinaria -
mente , a cada 3(três) meses e, extraordinariamente sempre 
~ue for necessirio. 

§ 19 - A Assemblé ia Geral seri convocado por edital a
f i xado nos principais prédios das Comunidades, por convite 
pessoal, ou através de qualque r me i o de comunicação, a cri
tério da Diretoria, com ant ecedência maxima de .1S(quinze ) 
dias quando Assembléia Geral Ordiniria e, de 8 (oito) dias 
quando Assembléia Geral Extraordi nária. 

§ 29 - A Assembléia Gera l ins t alada em pr imeira convo
caçao com a maioria absoluta de seus sócios e, e~ segunda 
convocaçao , uma hora depois , ·com qua lquer número . 

§ 39 - A Assembléia Geral sera pres i dida pelo Presi
dente da Associação e secretariada por um associado convi
dado para esse fi~ . 

Art. 10 - COHPETE À ASSPIBLinA GERAL: 

a) Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fisca l 
b) Aprovar o orçamento, as contas e o relatório Anual 

da Diretoria; 

c) Aprovar a contribuição dos Associados; 
d) Decidir sobre sugestões, reivindicações , noçoes e 

out ras matérias que lhe forem submetidas; 

e) Decidir sobre os recursos i nterpostos contra atos da 
Diretoria ; 

f) Deliberar sobre a aquisição ou alienação de bens imó 
veis; 

g) Reformar o ESTATUTO da Associação; 
h) Deliberar sobre a dissolução da Associação ; 
i) Resolver os casos omissos do presente ESTATUTO . 

Art . li - As decisões da Assembléia Geral serão toma -
das por maior i a dos vo t os dos sócios presentes à reunião , 
exceto no caso de refor ma do ESTATUTO ou de dissolução da 
Assembléia . 

PARÁGRAFO ÚNICO - Das decis~es da Assemb l éia Geral la
vra-se-i ata em livro próprio , assinada por todos os asso
ciados presente . 

SEÇÃO II - DA DIRETO!ÜA 

Art. 12 - A Associação será administrada por uma dire
t oria de 10 (dez) membros . 

a) Pres i dente 
b ) 
c ) 
d) 
e) 
f) 

r. ) 
h) 
i) 
j) 

Vice-Presidente 
Secretário Gera l 
19 Secretár io 
Tesoureiro Geral 
19 Tesoureiro 
Diretor de Convênios 
Diretor de 
Dire tor de 
Diretor de 

Imprensa, divulgação social e propaeanda 
At i vidades e Esportivas e Sociais 
Re ividicações e RelaçÕes Comunitiria . 

§ 19 - Os memb~os da Diretoria serão eleitos pel a AS
semb l éia Geral, po= um período de 3 (três) anos dentre os 
Associados podendo ser reeleitos por mais um período tendo ' 
designado apena s o Presidente; 

§ 29 - Nos casos de falta ou impedimento , qua l que r dos 
Diretol."es serão substituídos uns pelos out r os , salvo no ca
so de vacãncia qua~do será convocado o suplente r espec t ivo 

para preencher a vaga até o final do mandato. 

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

§ 49 - Os membros da Diietoria não receberão lucros 
dividendos ou remuneração de qualquer espécie, pe las fun -
çoes que exercere~ . 

Art. 13- CO~WETE À DIRETORIA: 

a) Di rig i r a Associação orientando- a na execuçao dos 
seus fins; 

b) Cumprir e fazer cumpr ir o ESTATUTO SOCIAL e as de
cisões da Assembléia Geral ; 

c) Convocar as Assemblé ias Gerais: 

d) Admitir, suspender e elimin~r Associados ; 
e) Propor à Assembl éia Gera l a fixação das contratação 

dé funcionários; 

f) Consultar a Assemblé ia Geral quando de ' contrataçao 
de funcionirios e seus respect ivos vencimentos; 

g) El abor 2r o orçamento e submetê-lo à apreciação da 
Assoc i ação ; 

h) Decidir sobre as aplicaçÕes financeira&; 

i) Elabora r o r elatór i o anual a ser submetido à Assem
bléia Ge r a l. 

Art . 14- A Diretoria reunir- se- á ordinariamente , uma 
vez po r mês ; e extraordinariamente , quandó convocada pelo 
Presidente, só podendo deliberar com a presença deste,mais 
um dos Diretores. 

SEÇÃO III - COMPETE À DIRETORIA 

Art . 15 - CO~WETE AO PRESIDENTE : 

a) Representar a Associação em juizo ou fora dele , 
b) Convocar eleições , Assembléias Gerais e reuniões da 

Di retoria; 

c) llov imentar com o tesoureiro er.1 exercícios as contas 
da Associação 

Art . 16 - Cm!PETE AO VICE-PRESIDENTE: 

a) Auxiliar o Pr es idente em suas atr ibu içÕes; 
b) Substituir o Presidente em seus impedimentos ou au

sências, e sucedê-lo em caso de vaga . 

Art . 17 - COt!PETE AO SECRETÁRIO GERAL: 

a) Zelar pelo enquadramento da A.P .E.E.S .B., nas exi 
eências e fiscais, assim como, tratar de seus re8istros nas 
repartiçÕes competentes; 

b) Lavrar e subscrever as Atas de reuniões da Direto -
ria, Assembléias Gerais e Congressos; 

c) Subs tituir o Vice- Presidente em seus 
ou ausências. 

impedimentos 

Art . 18 - COHPETE AO PRIMEIRO SECRETÁRIO: 

a) Auxiliar o Secretirio Geral em s uas atribuiçÕes ; 
o) Substituir o Secretário Geral em seus imped·Í.mentos 

ou ausênc ias e sucedê-lo em caso de vaga. 

Art . 19 - CO~fPETE AO TESOUREIRO GERAL : 

a) Superintender toda a arrecadação e guarda de todos 
os valores pertencentes à Associação ; 

b) Cu idar da escrituração dos livr os contábeis e man -
t ê- lo rigorosamente em ordem, bem como, a respectiva docu
men t ação sob a responsabilidade de um contador habilitado; 

c) Hovimentar com o Pr esidente em exer cí cio as contas 
da APEESB; 

d) Elaborar balancete anual e o balanço geral de cada 
exe rcíc i o, assim como, o orçamento a tempo a se rem 
sentados aos Órgãos cOmpetentes ; 

apre-

e) Emitir balancente e movimento de ca i xa mensalmente, 
e divu l gá-lo. 

Art . 20 - COI!PETE AO PRUIEI RO TESOUREIRO: 
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a) Auxil iar o Tesoureiro Geral em suas atz:ibuiçÕes ; 
b) Substituir o Tese>ureiro Geral em seus imp.ed imantos 

ou ausenc i a e sucedê-lo em c ~so de vaga . 

Ar t. 21 - COHPETE AO DIRETOR .DE CONV!;NIOS : 

a) Organizar o Departamento de Convênios; 
b) Atender e orientar os mor adores da localidade· sobre 

as pr incipais necessidades da região. 

Art. 22 - COHPETE AO DIRETOR DE I~H'RENSA, DIVULGAÇÃO 
SOCIAL E PROPAG~~A : 

a) Organizar o Departamento de Imprensa~ 
b) Promoyer a divulgação da Entidade em seús aspectos 

sociais, cult urai s, esportivos· e sua difusão; 

c~ Promover atividades Esport ivAs, sociais, culturais 

Art . 32 - O present e ESTATUTO só poderá ser reformado , 
no todo ou em parte, por deliberação da Assembléia Geral , 
especialmente convocada para esse fim , com aprovação de 2/3 
dos associados presentes . 

Art . 33 - A dissolução àa Associação só ocorrerá se 
3/4 de seus associados , r eunidos em Assembléia Ge ra l Ex -
traordinária, especia lmente convocada para esse fim , assim 
o aprovarem. 

Art. 34 - O exercício social àa Associação coincide com 
o ano civiL 

Art. 35 - Este ESTATUTO aprovado pela Assemblé i a Geral 
e regist rado no Cartório Civil de Pessoa Jurídica en t ra rá 
em vigor na data de sua publicação do seu EXTRATO,no Diá
rio Oficial do Território Federal do Amapá. 

e outras. ASSOCIAÇÃO DE PROHOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E SOCIAIS 

Art. 23 - CO~~ETE AO DIRETOR DE REIVINDICAÇÕES E RELA
ÇÕES Cot1UNITÁRIAS: 

a) Centralizar e classifi~ar as reivindicações de todas 
as Comunidades qa Região; 

b) Promover e estimular relaçÕes entre as Comuni dades 
do Arquipél ago .do Bailique; 

c) Promover e estimular o intercâmbio da Associação com 
outras entidades afins. 

SEÇÃO IV - DO CONSELHO FISCAL 

Ar t. 24 - A Associação terá um Conselho Fiscal consti
tuído de 3(três) membros .efetivos e 3(três) supl entes elei 
tos pela Assembléia Geral . 

§ 1<? - O Conselho Fiscal será eleito por um período 
igual e coinc i dente com o da Dire toria, podendo ser r ee
leitos . 

§ 2<? - O exercicio·da função é gr atuito. 

Art . 25 - CO~ETE AO CONSELHO FISCAL: 

a1 Fiscalizar todos os atos da Diretoria relativos 
ges tão financeira; 

à 

u) Emitir parecer sobre re l atório e contas da Direto -
ria antes ·de serem submetidos·. à Assembléia Geral; 

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

CAPrTULO IV 
DO PATRIHONI O SOCIAL 

Art. 26 - O patrimônio social compÕe- se de todos os bens 
e haveres da Associação. 

Art. 27 - Constituem font es de receita da Associação: 

a) Contribuições de seus associados; 
b) Donativos recebidos; 
c) Rendas ·de seus bens e haveres 
d) Capi t al financeiro ; 
e) Verbas · repassadas de órgãos competentes, afi ns 

e laboração de eventos esportivos e sociais; 

f) Rendas e contribuições eventuais . 

de 

Art. 18 - A aplicação dos r ecursos obedecerá a execução 
de um orçamento elabor ado pe la Dir etoria , com parecer fa -
vorável do Conselho Fiscal e aprovado pela Assembléia Ge -
ral. 

Art . 29 - As alienações patrimontats ficam condiciona
das sempre a aplicação dos r ecursos obtidos em outros bens 
da Associação, 

Art. 30- ~vedado à Associação distribuir qualquer lu 
cro aos,associados . 

Art. 31 - Em caso de _disso lução da Associação , seu Pa
trimônio, reverterá em beneficio de outra entidade de fins 
semelhantes, registrada no Consel ho Nacional de Serviço 
Social. 

CAP!TULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

DO BAIT.Trnffi - A.P.E.E.S.B. 

Ecilique, 02 do sete::bro c.~ ~.'JC ..., . 

r--1 
J~~r~w~~ 

PRESIDENTE 

,ülauo €/- . ft('cGô />JlzE.u--a, 
\.l i CE Prl'fsi DENTE 

Jtarwd f:w Jl-l'ncvrJ~tjM 
SECRE TARIO GERAL 

//b{tttNi! ;/6t~rktr/ dtY-1 
H S>:CR ET,Al(I O 

~/iA v' g, 6~,{/0 ~ J;-r/1/,_'1 -1 '" 1 TES OLfREI lfr'G ERAL 

J) 0/lPJ ~/j(tft J~ 
1 ° TESOU "? EJ RO 

ATA DE ASSEMBLtiA GERAL DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇí'lo DOS MOR!: 
O~ES DA ILHA DE SANTANA .- ~JUNICÍPIO DE MACAPÁ - -ERRITÓ -
RIO FEDERAL DO PJAAPÁ. 

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 1987 (Hum 
Mil Novecentos e Oi tenta e Eete) , às 10:30 Horas , reuni
ram-se em Assembléia Geral , os.morador es da Ilha de Santa
na, nesta localidade , no salão paroquial, presentes todos 
os moradores, que' subscrevem o livro de assinaturas , com o 
fim Único de FUNDAR a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA DE 
SANTANA , Munidpio de Macapá, Terri tÓrio Federal do Amapá, 
convocada pelos cidadães: Pedro Nascimento Ferreira e Oo
raci Aguimi na Sena, que constituíram a mesa dos trabalhos, 
sob a Presidência do Senhor Pedro Nascimento Ferreira e Se
cretariado por Dorací Aguimina Sena, com a aprovação da 
Plenária . ApÓs a leitura dá minuta do ESTATUTO, foi levanr 
tada a questão pela pl enária, sobr e a FUNDAÇÃO da Associa
ção sob a denominação de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA 
DE SANTANA , cuja denominação foi aprovada por unanimidade 
do& presente. Em seguida arguiu- se a respeito da gestão pr~ 
visÓri a da Associação , e , do debates , chegou-se à conclu
são de que a Associação deverá ser gerida por uma JUNTA GO-
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VERNA TIVA PROVISÓRIA, e , imedia tamente, foram lançados os 
nomes dos seguintes moradores: PEDRO NASCIMENTO FERREIRA , 
OORACI AGUIMIII!A SENA, HI GI NO MOJRÃO FILHO e MARIA DO CARMO 
DOS SANTOS A GEMI NO, que ti veram seus nomes aprovados por 
aclamação, sendo que o morador PECAO NASCI MENTO FERREIRA , 
f oi escolhido para Presi dir a JUNTA. Em segui da o Preside~ 
te levantou a que stão sobre a convocação da Assembléia Ge
ral para aprovação do ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO e eleição da 
primeira Dir;ltoria , t endo sido aprovado por unan imidade que 
a JUNTA GOVERNATI VA PROVISÓRIA DA ASSOCIAÇÃO , providencia
rá a convocação da Assembléia no prazo estipulado de 183 
(Cento e Oi ten ta e Três) di as , para a r ealização da Assem
bléi a . Diante do que fo i estabel eci do , a jun ta imedia tame~ 
te determinou que a Assembiéia será r ealizada no dia 09 
(nove) de agÔsto do ano de (Hum Mil NovecP.ntos e Oi tenta e 
Sete) 1987, em hora e l ugar préviamente a serem estabele -
cidos e anunciados . Em seguida a Plenária discutiu e apro
vou a designação de uma comissão el eitoral , que ser á for
mada den tro de 2D (vinte) dias imediatamente an terior ao 
dia da elei ção, para redigir o con junto de r egras normati
vas que irá reger o processo el ei toral , sen do a present e 
ATA lançada no Diário Oficial do TerritÓr io Feder al doAm~ 
pá, que servirá de convite par a a Assembléia . Em seguida a 
pal avra f oi colocada à Plenári a , e constant ando- se que ni~ 
guém mais desejou fazer uso da palavra e como mais nada 
houvesse a t r a t ar e a discutir, o Senhor Presidente , s us
pendeu a Sessão por 15 (quinze) mi nutos, par a a confecção 
da Presente ATA , e , em seguida deu por encerrada a Assem -
bléi a e determinou a mim Oorací Aouimina Sena secretári a 
em at~ vi~ade, que procedesse a . t r anscri ção· des t a A TA em li 
vro prÓprio, que apÓs lida e aprovada por unanimi dade dos 
presen t es , va i por mim assinada . Sendo a presente ATA, cÓ

pia fie l do l ivro . 

Santena(AP) , 07 de fevereiro de 1 .987 

PEDRO NASCIMENTO FERREIRA 
Presi dente 

OORACf AGUIMINA SENA 
Secret ária 

ASSOCIAÇM DCE MORADORES DA ILHA DE SANTANA 
.FUNDADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 1987 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DA DENG•UNAÇÃ O, COM3 TITUI ÇI'ío , SEDE, PATRIMllNIO, FOROESEUS 
FINS ... 

Artigo 12 - A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA DE SANTA
NA (AMIS) constitue-se de uma entidade de caráter civil e 
bene fi cen t e , de direitos pr ivados , sem fins l ucrativos ,não 
t endo di stinção nem restrição por motivo de raça, côr, se
xo , r eligi ão , opiniÕes poli t i cas ou ideolÓgias par t i dári -
as . 

Artigo 22 -A Associ ação cos Mora dores da Ilha de Santa
n" (AMIS) é uma en t idade de r esponsabili dade ci vi l e bene
ficen t e, e funcionará por tempo determinado e t em por f i 
nalidade : 

I - Pr anover o desen~olvimen to comunitário, a t r avés de 
rea l izações de obras e melhoramentos , com r ecursos prÓpri
os ou ob t i dos por doações, empréstimos ou financiamentos ; 

II - Proporcionar a i n tegr ação dos Associados e morado -
res do bairro ; 

III- Proporcionar aos associados e seus dependentes , ati 
vidades econÔmicas , cul t urais e sociais; 

IV - Promover ativi dades assit enciais diretamente ou a
través de instituiçÕes fi l antrÓpicas assi stenciais e pre
videnciárias ; 

V - Colaborar na adminis t r ação do bairro, através de con 

t r atos com or gaos muni cipais/Federais ou enti dades de elas 
ses, visando sempre , me lhoria para a comunidade, 

Artigo 32 - A Associ ação dos moradores da Ilha de Santa
na (AMIS) t erá s ede instalada r.1a ilha de Santana , r,\uniCÍ -
pio de Macapá , com foro na cidade de Macapá - Terri tório 
Federal do Amapá . 

Artigo 42 - O patri mÔnio da Associação se consti tuirá p~ 
los bens mÓveis e imÓveis que venha a adquirir . 

Ar t i go 52 - A Associação será fonnada pela : 

a) - Assembléia Ger al ; 

b) - Diretoria Executiva; 

c) - Conselho. Fi scal . 

§ Í 2 - O exerci cio de qualquer das funçÕes referidas nes 
t e artigo não serão remuneradas . 

§ 29 - t reservado.<o exerCÍcio de cargos aqueles eleitos 
pela Diretori a , ressalvada s a participação na Assembl éia Ge 
ral. 

CAPfTULO II 
DCE SÓCIOS 

Ar t i go 69 - Serão sÓcios da Associação todos aqueles que 
atendenr em aos s eguintes requi sitos: 

12 -Serão sÓcios contri bui ntes todos aqueles que: 

I - Manifes tarem seu desejo de vincular-se a Associação , 
preenchendo a correspondente proposta de inscrição; 

II - Tenham seu pedido de inscri ção aprovado , 

§ 22 - são sÓcios benemér itos, aqueles que pertencendo ou 
nao ao quadro social, tenham pres tados re levantes serviços 
a Associação, reconhecidos através de Assembléia Ger al. 

§ 32 - Os empréstimos ou financiamentos realizados entre 
a As sociação e o Agen t e Fi nanceiro, são de i nteira respon
sabi lidade da Associação e esta rasteará entre os 'sÓciCJs 
que forem benen ciados, direta ou indiretamen t e com os pl'9 

jetos através de repasse . 

CAPl TULO III 
DCE DIREI TOS E DEVERES DOS SÓCIOS 

Ar t i go 79 - Os sócios qui tes com a tesourar ia da Associa 
ção , em pleno gozo das regalias que l hes asseguram est e co~ 
t r ato, t êm os seguintes direi tos : 

I - Votar e ser votado nas eleições para membro da Dire
toria Execu tiva e do Conselho Fiscal da Associação ; 

II - Usufruir de todos os ser viços oferecidos pela .U.sso. 
ciação ; 

III - Participar de qualquer promoçao elevada pela Asso
ciação ; 

I V - Oferecer sugestões ; 

V - Requerer a convocação da Assembléia Geral, em cara
t er extraor dinária . 

§ Único - Os sÓcios beneméri tos ( não residentes no bair
ro) não estão enquadrados nos itens I e V des te ar tigo an 
terior . 

Artigo 82 - Os sÓcios têm as seguintes obr igaçÕes: 

I - Cumprir o ESTATUTO, os regu l amentos e as disposiçÕes 
da Assembléia Geral ; 

II - Exer cer os cargos para os quais foram elei tos , sal
vo, nos casos de impedimentos, devidamente jus tificados; 

III - Pagar as contribuições mensais f i xadas pela Dire-
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teria Executiva a t é o Último dia domes de competê_ricia; 

Artigo 92 - O sÓcio que de alguma forma , infringir as 
disposições oestes normas ou regulamentos da Associação,f~ 

' cará sujeito à seguintes sanções, à cri t éri o da Diretoria 
Execut iva e ao regulamentó da mesma . 

I - Advertência , s empr e por escr ita e em caráter reser 
vedo . 

TI - -Suspensao de 01 a J2 meses : 

III - Suspensão de J2 a 36 meses , em 6aso de ~!ave ofen
·~ moral à pessoa do presidente . 

aJ - Os ·reincidentes em infraç_ão pu~idos com advetência; 

I V - Exclusão: 

a) - ,Os reincidentes em infração puni dos com suspensao; 

§ 12 - A apresentação de rec4rsos não terá efeito suspe~ 
sivo , 

§ 2Q - A pena de suspensão ·não isen ta o sócio de suas o
brigações, 

CAPÍ TULO IV 
OA ASSEMBL~A GERAL E DA ELEIÇAO 

Artigo 10 - A Assembléia Geral Órgão soberano da Assoc~a 
ção, é composta de sÓcios em pleno gozo de seus direi tos. 

§ 12 - A Assembléia Geral r eunir- se- á ordinária de 02 em 
02 meses e extr aordinâriamente, sempre que f or convocada ou 
que houver necessidade , 

I - As sessoes ordinárias sao convocadas par a os fi ns ex 
clusi vos de: 

a) - Eleger o presidente e Vice-Presidente da Diretoria 
da Associ ação e do Conselho Fiscal; 

b) - Deliberar sobre os relatÓrios trimestrai s· çla Di r e -
teria ; 

c) - Deliberar sobre o r el afório anual da Dir et oria e o 
parecer do Conselho Fi.,scal soure a tanada de contas do exer 
ci cio financeiro. 

II- Aspessões extraordinárias da Assembl éia Geral são 
convocadas para outro fim e ~alizar-se-ão em qualquer . é
poca. 

Artigo 11 - As sessoes ext raordinár ias da Assembl éia G=
ral são convocada s: 

I - Pelo ~residente da Associação; 

II - Pelo Conselho Fiscal; 

III - Por solicitação inscri.ta de pelo menos 10 dos so
.ci os con tribuintes em pleno gozo de seu~ direi t os, dir i gi
dos ao Presidente . 

§ _ÚNICO - Na Assembl~a Geral Extr: 
ser tratados ass~ntos que constarem nc 
ç ão ·e pautados na ordem. do dia . 

~ária , só poderão 
tal de convoca -

Art i go J2 - A convocação da Assem bl éia Ger a l será fei ta 
par· qualque.r mei o de cofunicação, \sejam eles : r á dio , tele
visão , i mprensa escrita , car tazes ,- convites pessoai s , etc. 
com antecedência mi nima ae 04 dias . 

Artigo 13 - As decisões da Assembl éia Geral serao t oma -
das pela maioria da vontade .dos sÓcios presentes na 
nieo . • 

r eu-

. Artigo 14 - A AsserM>léia Gera l será r ealizada em primei 
ra i nstânci a com a presença de 50io dos seus sÓci os, e em 
segunda instância mei a hora· após, com qual quer nÚmero de 
sócios·. 

Artigo 15- Não será permi t i do voto cor procuraçao. 

Artigo 16 - Se houver empate por votação , considerar-se
á-el eito o sÓcio mai s an tigo. 

Art igo 17 - As r eun1oes da Assembl éia Geral , serão pre
sidi da s pelo presi dente da Associação , exceto aquelas em 
que se j ulgar i mpedido . 

Ar tigo 18 - Na hipÓt ese do Presi dente estar impedido, a 
Assembléia Geral será dir i gida pelo seu substi tuto l egal . 

Artigo 19 - Toda e qualquer votação de cargos eletivos , 
ser e por escri turação secr et a não se permi tindo mais de uma 
chamada , nei)J a ·contagem de mais de um voto para cadn sÓcio 
,Jresente. 

Ar tigo 2 0 - Ao Presidente da Assembléia Ger al compe t e n~ 
mear 02 escrutinadores , dent re os sócios presentes, para 
auxiliar os t rabalhos de vot ação, assim como, manter a or
dem na reuni ão e i nter rompe-la se necessário para evi tar 
pert urbaçÕes eminentes . 

Artigo 21 - Encer rada a votação a apuração· será f ei ta 
imedi atamente e Ioga apÓs o Presiden t e da Assembléia Gera l 
proclamará os sóci os e l ei t os que t omar ãu-posse, no maximo 
em 08 dias , sessão comemor ativa . 

Ar t i go 22 - As Cé dulas .par a votação, cons t arão dos nomes 
do Presidente da Diretoria execu tiva e do Vice- Presidente . 

Artigo 23 - As chapas concorren tes à el eição , serão re
cebidas pela secretaria até 72 horas antes da convocação em 
primei ra i nstân cia ficando a cargo da diretoria a confec -
ção da mesma . 

Artigo 24 - A Diretoria Execu t iva apresentar á vários pr~ 
tó tipos de chapa s devidament e i mpressas para ser em escolhi 
das entre os a ssociados el ei tores, e apr ovados . 

Art i go 25 - Em assunto considerado pel a Assembléi a Geral 
de suma i mpor tância , a vo tação será por escr utinio secre -
to . 

Artigo 26 - Das decisões da Assembléia Geral , ser a o l a
vr adas ATAS, e , as ass i naturas serão formalizadas e regis
t r adas em livro prÓprio da Associação , numer a do tipogr afi
camente, . con tendo um TERMO DE ABERTURA. 

Ar t i go 27 - Tem por fi~ a Assembl éia Geral : 

1 - Apr ovar ou não as prestações de contas da Diretori a 
Executiva.; 

II - Eleger de 02 (dois) em 02 ( doi s ) anos , a presiden 
cia e vice-presi dencia da Diret or i a Executiva e os membros 
do Conselho Fiscal ; 

III - Resolver assun tos de suma i mportância que ocor ram 
por: conta da extinção ou "desapareciment o da Associ ação ; 

I V - Resol ver os casos de perda de mandato ou desti t ui -
çao de cargos eleti vos ; 

v·- Decidir qualquer assunto omisso no pr esente Estatu
to, 

CAPÍTULO V 
DA DIRETORIA EXECUTIVf 

Ar tigo 28- A Di r etoria Executiva é composta de 01 (um ) 
Presidente e 01 (um) Vice- Presi dente , 01 (um) Secr etár io e 
01 ( um) Tesourei r o, el ei tos em Assembléia Ger al , dentre os 
sÓcios em pleno gozo de seus direi t os , com mandato de 02 
(dois ) anos , facultando- lhes este Estatuto à reeleição. 

Artigo 29 - A Dir etoria Executiva r eunir-se-á or di nária
mente uma vez por mês, por convocação do Presiden te e ex
traordindri amen t e , sempr e que as circunstâncias exigire~ , 
tomem por convocação daquel a . 

Artigo 30 - As decisÕes da Dir etor i a Execut i va serao t o-
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madas por ma ioria si mples , e , de ver ão ser lavradas a tas no 
final de cada sessao, as sinada pe l os presentes . 

Artioo 31 - Compe te a Oire t o r i a Executi va ; 

I) - Cumprir e f azer cumpr i r o presen te estatut o e ou-
t r os regul amen t os apr ovados ; 

II) - Fi xar o valor da con tribuição social; 

I II) - Acól her quai squer recl amações dos associados ; 

IV) - Executar o pl aro de desenvolvi mento da comunidade ; 

v) - Encaminhar par a apreci ação e aprovação da Assernbléí a 
Gera l, r e l atórios anuai s das ati vidades desenvolvi das na 
co muni da de ; 

VI ) - Exonerar a pedido ou por mo ti vos relevan t es , 
cios do quadro social; 

VII) - Convocar a Assem bléi a Geral; 

5 0 -

VIII) - Inter pr etar o presente estatuto e deci dir os ca-
sos omissos ; 

Arti go 32 - Compete ao Presidente da Dire t oria Executi -
va ; 

I )- Representar a Associação , ativa e passivamen t e , em 
juÍ zo ou f ora del e ; 

II) - Pro teger o patr i mÔnio da Associação; 

IE) - Alienar , mediante pr évi a concorrência daAssembléí a 
Gera l bens absol etos ou sem · utilidades para a comunidade , 

IV) - Realizar median te aprovação da Assembiéia Geral a 
contratação de emprést:mos , financi amentos e out ras obrig~ 
çÕes comuni tári as ou pecuniári a s ; 

V) - Examinar com o Tesoureiro , balancete mensais e ba l an 
cetcs an uai s ; 

VI) - Receber e dar doações ; 

VII) - Apr ovar propos~as de inscrições de sÓcios . 

VIII ) - Movimentar contas bancár ias e emiti r cheques jun
tamente com o primeiro tesoureiro ; 

IX) - Assinar todas as correspondênci as da Associação . 

Ar t igo 33- Compet e ao Vi ce- Pr esident e : 

I ) - Substituir o Presidente em seus i mpedi mentos e as
sessorá-lo em suas ações ; 

I I ) - Proceder a execuçao das demai s providências em be
nefÍ ci os da entidade ; 

Ar tigo 34 - Compe te ao Secretário : 

I) - Or ganizar e diri gi r t odos os assunt os de Secretaria 
da Associação; 

o 
I I ) - Redigir t odos os ofÍ cios da Associ ação . 

Arti go 35 - Compe te ao Tesoureiro : 

I) - Responder pel a s guardas dos val ores e títulos 
.~ssociação ; 

II ) - Emi ti r cheques J '-'" tamen te com Presiden te ; 

da 

I II) - Assinar com o presi dent e b:'llancete mensais, balan 
ços e con tratos de emprés timos e Financi amentos; 

CAPf TULO VI 
DO CONSELHO FI SCAL 

.Artigo 35 - A Associação te rá um Consel ho Fiscal, que s e 
r~ o Órg5o f i scalizador da entidade e manterá cons tante ,vl 
gilância em ·todos os atos da diretoria e principal mente re 
Ferente a quest ão financei r a . 

§ 12 - O Conselho Fi scal é compos to por 03 ( trê~ membros 
e FetivCJ.S e 03 ( t r ês) membros suplentes , e l ei t os . pela Assem 
bl éia Ger al , e, t er ão o perÍodo de manda to igua l e coinci= 

dente com a Oiretor~a Executi va . 

§ 2º - O Conselho Fi scal t erá um President e , e l ei to pe l a 
Assembléi a Gera l , 

§ 3 2 - O Consel ho Fi scal r euni r - se- á ordináriamente uma 
vez por mes par a examinar os conta s da Dire tor i a e emitir 
parecer que será a s si nada por t odos os membros . 

O Consel ho Fiscal eleger á o Secr etário dentre os seus rnem 
br as . 

O exer CÍci o de quai squer da s f unções aqui mencionadas nao 
serão remun8rada s . 

Artigo 37 - Compete ao Conselho Fisca l : 

I ) - Fi scal izar t odo o movimen to da Associação, quer de 
r eceita , quer de despesas ; 

II) - Veri f icar se os livros contábeis e fiscais eXlgl -
dos pe l a l egislação espeéífi ca es tão s en do utilizados com 
ze l o e bem guardados ; 

I I I ) - Fazer relatóri os circunstânc~ado de quai s quer pe
r Í ci a l evada a efei t o, encaminhando- a ao pr esi dente; 

IV) - Examinar a pr ocedênci a de moti vos a l egados pela Oi 
r etoria para r ecuar pedidos de ins:rição de sÓci os , e da 
mesma forma , os atos de exoneração que nao se f undamen tem 
em ini ci ati va 'dos prÓprios associ ados ; 

V) - Convocar 
Diretoria não o 
grave/ urgen te s . 

Assembléia Geral Extr aordinária quando a 
faça à época , ou quando ocorrerem motivos 

Artigo 38 - DAS DISPOSIÇDES GERAIS / CAPÍ TULO VII - Este 
ESTATUTO sÓ poderá ser reformado o~ emendado no todo ou em 
parte , por de l i beração da Assembléi a Ger al, especi a lmente 
convocada para este Fim , estando presentes no mÍnimo 2/3 
cto s sÓcios ; 

Artigo 39 - A dissoluç~o da Associ ação só poderá ocorrer 
com a aprovação de 2/3 dos sÓcios Jresentes à ·Assembléi a 
Geral Extr aordinár ia , convocada Única e exclus i vamente pa
ra este fim . 

Ar tigo 40 - Em ca so de dissol ução da Assembléia, s eu pô 
t r i mÔnio será rever tido em benefÍ cio de out ras entidades 
de fin s semelhan t es registr ada no Conselho Nacional de ser 
viço social. 

Artigo 41 - A Associação poderá acei tar , através de acor 
dos, convênios, contrados , a col aboração de qualquer Órgã~ 
enti dade ou grupo , que di sponha a prestar a cornuni daoe,des 
de que ha ja i n te resse e aprovação da Assembléi a Geral . -

Artigo tl2 - t vedada a Associação a Partici pação ou. ces
são de suas dependências ou qualquer patri mÔnio oara mani 
fes t ação de carát er par tidário . 

Ar tigo 43 - O presente ESTATUTO entrará em vigor na data 
de sua aprovação pel a Assembléia Gerai , convocada para es
ta f inalidade , devendo ser publicado no Diár io Oficial do 
Territ Ório Federal do Amapá , registrado no Cart Óri o de TÍ 
t ulos e documentos . 

DIRETORIA: 

Ilha de Sant ana( AP) , 09 ·de agosto de 1987, 

PEffiO NASCI MENTO FERREIRA 
Presi dent e 

HIGINO lviOURI'ío FI LHO 
Vi ce.:Pre si dente 

MARILEUSA DO SOCORRO NUNES CARDOSO 
Secretári o 

MARI A GINDCINO.'\ 0.'\ SILVA PALHETA 
Te sourei r o 
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CONSELHO TERRITORIAL DO A}~PÁ 
GABINETE DO PRESIDENTE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DO CONSELHO TERRITORIAL DO A}~PÁ , de acor
do com o Artigo 26 do Decret6- lei nC? 4 11 /69 e Artigo 15 do 
Regimento In :e r no, convoca os Srs. Conselheiros a . compare·
cerem a Centes ima Qu inquagésima Oi tava ( 1 58~) Reuni ão Ordi 
nária , a ser realizada no interior do Território, nos dias 
23 , 24, ~5 e.26 de novembro de 1987, com seu início previs 
to para as 08 :00 horas (HBV) , com a finalidade de tratar dê 
assuntos de interesse do Território Federal "tio Amap_á. 

Macápá-AP, 09 de Nove~bro de 1987 
F.LFREDO TÁVORA GONSALVES 

Presidente 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS POBLICOS 
DIVISÃO DE APOIO ADHINISTRATIVO 

EXTRATO DE INSTRUI•!ENTO CONTRATUAL 
.ARTIGO 54 DO DECRETO NC? 73 . 140/73) 

INSTRU}!ENTO: - Termo de .Contrato nC? 030/8 7-SOSP . Pro -
cesso nC? 28800 .001 1'67/87 . 

PARTES: - Govérno do Território Federal do Amapá e a 
Firma OJTVEIRA ENGF.NHARIA E CO~RCIO LTDA . 

OBJETIVO: - O presente Contrato tem como objetivo a 
execução dos serviços de Reconstrução de uma Ponte em Na
deira de Lei na Rodov ia BR-156, Trecho Cassiporé/Oiapoque
AP, neste Território. 

VALOR: - Pela execução dos servi ços o CONTRATANTE paga 
rá à CONTRATADA a importância de Cz$-7. 184.310,00 (Sete M1 
lhÕes , Cento e Oitenta e Quatro Mil e Trezentos e Dez C ru~ 
zados) . 

PRAZO : - O prazo de conclusão concedido para o total 
dos serviços é de 130 (Cento e Trinta) dias consecutivos , 
contados a partir da primeira orde~ de ser vi ços dada pelo 
CONTRATANTE . 

DOTAÇÃO: . . •- :Sl:-éa; . .empenhado inic ialmente a importância de 
Cz$-2. 155. 293·;oo à conta dos r ecursos oriundos do IUS~IP -
Projeto/Atividade: 1688633 1.362- Desenvolvimento da Infra 
Estrutura Básica . Sub- Projeto: Recuperação do Sistema Rodo 
viário Territorial. E:emento de Despesa: 4110.00 Obras e 
InstalaçÕe~, Conforme No ta de Empenho nC? 87/NE 7677/IUSMP, 
e:oiti.da em 03/09/87. 

F~~~~~!ENTO DO CONTRATO: - Este Contrato decorre de ho
mologação do ExmC?. Sr . Governa.lor do Território Federal do 
Alllapá , exaradas as fls . do Processo nC? 28800 . 0001167/87 ,re 
lativo. ao Edi t al de Tornada de Preços nC? 02/87-CPLOS, combT 
l!i'.dos com o item XVII do Artigo 18 do Decreto Lei nC? 4 11~ 
de 03 de janeiro de 1969, 

Macapá, 16 de setembt·o de 1987 
RU! REGI S CARDOSO CAVALCANTE 

Chefe da DAA/SOSP 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Secção do Amapá 
E D I T A L 

De confor.midade com o disposto no art. 58 da Lei nC? 
4 . 215 de 27/04/63 , faço pÚblico que requereu inscrição no 
quadro de advogados desta Secção do Amapá da Ordem dos Ad
vogados do Brasil os bachareis em direito: JOANITA TEREZA 
TELES COHEN, r~IA DE JESUS MENDES , e JOS~ BENEDITO DOS 
PRAZERES GUINARlli:S. 

Secretari a da Ordem dos Advogados do Brasil-Secção do 
Amapá em 04 de Novembro 'de 1987. 

MARIA MADALENA GOMES PICANÇO 
Diret,ora de Secretaria OAB/AP 

PODER JUDI CIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA!-IENTO. DE ~!ACAPÁ 

EDITAL DE ~RAÇA, COM PRAZ~DE 20 DIAS. 
O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Con

ciliação e Julgamento de Macapá. 

Faz saber a todos quantos o presente Edita l virem ou 
de le notícia tiverem que, no dia 30 de nov. de 1987, ' às 
1 2:~0 horas, na sede de sta J unta, à A. Duque de Caxias, 115 
serao levados a pÚblico pregão de venda e arrematação a 
quem oferecer o ma ior lance S/Avaliação, os bens penh~ra -

dos na execução movida por GLAUCO CARDOZO BERGAHASCHI , con 
tra CON~TRUTORA VITÓRIA LTDA, Pr. 821/87 bens esses encon:- . 
trados a Av . Brasília , nC? 11 90 - Santana e que é o seguin
te : U~l AUTÓHÓVEL, hARCA CHEVRCLET - CARA VAN, TIPO CAHIONE
TA, ANO 1980 , COR BEGE, CO~ffiUSTfVEL GASOLINA, CHASSIS NC? 
5N15EKB148027, PLACA DA-1297 , EM PERFEITO ESTADO DE CONSER 
VAÇÃO E FUNCIONANENTO, AVALI!ú:O EH CZ$ 60 .000 ,00 (SESSENTA 
HIL CRUZADOS). 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia, hera e local ac ima menc i onados , ficando ci ente de 
que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
20% (vinte por cento) de seu valor . E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados , é passado o presente Edital 
que será publicado no "Di ário da Jus tiça" e afixado no lu
gar de costume , na sede desta Junta. Nacapá , 04 de novem 
bro de 1987, Eu, (Ma~oel Vieira Façanha) Secretário de Au
diências datilografei . E eu ( Jaime Heitor Silva dos Anjos) 
Diretor de Secretaria, subscrevo . 

GEORGENOR O~ SOUSA FRANCO FILHO 
Presidente da JCJ de Macapá 

EDITAL DE PRAÇA , COM PRAZO DE 20 DIAS. 

O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Con
cil i ação e Julgamento de Macapá . 

Faz saber a todos quantos o presen te Edital virem, ou 
dele not i cia tiveremquc, nodia30deNo.v . de \987,às 12horas, 
na sede des t a Junta, à Av. Duque de Caxias, 11 6, serão le~ 
vados a pÚblico pregão de venda e arrematação, a quem ofe
recer o maior lance s/Avaliação, os bens penhorados na exe 
cução movi da por t·~RIA JOS~ SILVA DOS SANTOS , contra BENA~ 
THAR & CIA . LTDA , Pr. 605/87 bens esses encontrados à Av . 
Beira Rio , 1506-Vila Laranjal do Jar i , e que são os seguin 
tes : I . U}~ ~1ÁQUINA DE ESCREVER DE 70 ESPAÇOS , ~l<\RCA REHIN 
GTON-150 , NC? 9352222, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO , AVALIADA EN Cz$ 4 . 000 , 00 (QUATRO NIL CRUZA
DOS); TI . UH APARELHO DE AR CONDICIONADO, r~R.CA SPRINGER 
MODELO 51NCA-007-B- 72-1-62, S~RIE 62K499971, EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAHENTO , AVALIADO EM Cz$- ... 
20 .000 , 00 (VINTE HIL CRUZADOS); III . Ur~ MESA ESCRITURÁRI A 
~~CA CONFIANÇA C/SEIS GAVETAS, EM PERFEITO ESTADO DE CON
SERVAÇÃO E FUNCIONAr1ENTO , AVALIADA EN Cz$ 3. 500,00 ( TRES 
NIL E QUINHENTOS CRUZADOS) ; IV . UMA MESA ESCRITURÁRIA, ~~R 
CA CONFIANÇA C/QUATRO GAVETAS , _EM PERFEITO ESTADO DE CON~ 
SERVAÇÃO, AVALIADA EM Cz$ 3.000,00 (TRRS HIL CRUZADOS); V. 
UNA ~1ÁQUINA DE CALCULAR, ELJ!TRICA, ~~CA SHARP , MODELO CS-
2165 , nC? 04704656 , EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUN 
CIONAI·!ENTO, AVALIADA EM CZ$ "2. 500,00 (DOIS NIL E QU INHEN ~ 
TOS CRUZADOS); VI. UM RELÓGIO DE PAREDE À PILHA, r1ARCA SA
NO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONMENTO,. AVA
LIADO EM CZ$ 4 .000 , 00 (QUATRO MIL CRUZADOS); VII . U~L\ ES
TANTE DE r~EIRA ~~RCA BERGNO, AVALIADA EN CZ$ 3. 000,00 
(TRES NIL CRUZADOS); VIII. SEIS (Oh) ~IÓDULOS ESTILO COLO -
NIAL, AVALIADOS EH CZ$ 6 . 000 ,00 ; l X. UNA CADEIRA GI ROFLEX , 
REVESTIDA E~1 NAPA PRETA AVALIADA EN CZ$ 3. 000,00) . 

Quem pretender arrematar ~itos bens deverá comparecer 
no dia, hora c local acima mencionados, ficando cient e de 
que deverá . . . r~ntir o lance com o s inal correspondent e .l 

207. (v i nte por cento) de seu valor . E, para que chegue ao 
conheciment o dos interessados , é pa&.ado o presente Edital 
que será public.rd' no "Diário da Jus tiça" e af ixado no lu
gar de cons tu ntr-, ·> .t sede desta Junta . ~lacapá , 03 de nov,..., 
bro de 1987, Eu, (Nanoel Vieira Fa çanha) Sec . Audiências de! 
tilografei . E cu (Ja ime Heitor Silva dos Anjos) Diretor de 
Secretaria , Subscrevi . 

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO 
Presidente da JCJ de Nacapá 

CARTÓRIO JUCÁ 

PROCLA!-~S DE CASAMENTO 

. _o. Of icial do Regis tro Civil desta Cidade de ~laca pá, Ter 
r ttor1o Federal do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil ~ 
faz saber que pre t endem se casar: RAU!UNDO JOEL OJ.IVEIRA 
DA SILVA com r~IA r~RTA RAMOS CORDEIRO . 

Ele é f ilho de FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA e de RAI
NUNDA OLIVEIRA DA SILVA. 

Ela é filha de JOS!=: HORAIS CORDEIRO e de DALVINA NAZA
RIO WlOS . 

Quem souber de qualquer ~mpedimento l egal que os inib a 
de casar, um com o outro acuse- o na forma da l ei. 

Nacapi-AP, 04 de Novembro de 1.987 

REGINA LOCIA SENA DE AL~1EIDA 
Escrevente Juramentada 


	

