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OCGlETO (P) N!! 0043 de 15 de janeiro de 1988 

O Governador do Terri t Ório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1989 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28760. 003980/87 

RESOLVE : 

Art . 1º - Colocar à disposição da Representação de 8e
lém-PA, pel o prazo de um (ol) ano, o servidor JOAQUIM HER
BERT CARDOSO DA COSTA , ocupante do emprego de Agente Admi
nistrativo , cÓdigo LT- SA-701, classe "A" , referência NM-18 
da Ta bela Permanente do Governo deste TerritÓrio,lotado na 
Secretaria de Administração - SEAD, sem preju{zo de seus 
vencimentos mensais e demais vantagens do referido empre -
go, excl u"{da a gratifi cação de l ocalidade . 

Art. 2º - O servidor ffcará lotado no Gabinete do Gover
nador , conforme orientação da Ordem de Serviço nº 002/86 -

GABI. 

Art . 3º - Revogam- :e as disposiçÕes em contrário . 

Macapá-Ap , em 15 de janeiro de 1988, 99Q da RepÚblica e 
44Q da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JffiGE NOVA Qll. cDSTA 
Governador 

MINISTffiiD DO INTERIOR 
TerritÓrio Feder a l do Amapá 

DECRETO (P) N~ 0044 de 15 de janeiro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Feder a l do Amapá , usando das 
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atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , iteno II, 
do Decreto-lei nº 411 , de 08 de ja neiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Of{cio nº 0511/87- GAB/SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar UACINTA DE FÁTIMA ROCRIGUES PERNAMBU
CD, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, LÚ CIO TADEU RIBEIRO DOS SA!i 
TOS e AROLOO EVANGELISTA TEIXEIRA , ocupantes do cargo de 
Delegado de Pol{cia , cÓdigo PG-401 , classe Segunda , Padrão 
III e MANOEL MAL.fltCIO MA(}lAOO, ocupan te do cargo de Escri
vão de Polfcia , cÓdigo PG-404, classe Primeira , Padrão III 
todos pertecentes ao Quadro Permanente do Governo deste 
TerritÓrio , para sob a presidência da primeira , consti tui
rem a Comi~são de I nquérito Administrativo , incumbida de 
apurar i rregularidades praticadas pe~o Delegado de Pol{cia 
Bacharel EDVALOO OC J ESUS PRADO RIBEIRO. 

Art . 2º - Revogam- se ·as--disposiçÕes em contrário. 

Macapá- AA, em 15 de janeiro de 1988, 100º da RepÚblica e 
44º da Criação do TerritÓrio Federal dq Amapá. 

..DRGE NOVA DA CDSTA 
Governador 

MINISTffiiO DO I NTERICFI 
TerritÓrio Federal do· Amapá 

DECRE~O ( P) Nº 0045 de 15 de janeiro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Fecer al do Amapá , usando das 
atribui çÕes que l he são conf eridas pel o artigo 18 ,i tem II , 
do Decreto-l ei nº ~11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 00- 83-01538-8 , 

RESOLVE: 

tletif'icar o Decret o (?) nº 1258, de 08 de outubr o de 
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198"7, publicado no Diári o OfiCia l do Ter ritÓrio ·de n2 5014 
de 15 do mesrr:c rr.ês e ano , que passa a vigorar cr,m a segt..C !:! 

te r edação: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os a rtigos 176, 
i tem II e 178, item I , a l Ínea "a;' , d:t Lei n2 1,71:1 , dt- 28 
de outubr~ de 1952 , c~m, a redaç~o dada pela Lei n2 6 . 481 , 
de 05 de dezembro de 1977, a BENJAMI M FARI AS DA SILyA, ma
trÍ cula nº 2 .2 fSA662 , nó car go de Agente de Transportes 
Fluvial, cÓdigo T0-901 , 't:lasse ' 'C" , referência NM- 16 , do 
Quadro Permanente do Gover no des t e TérritÓri o , devendo per 
ceber proventos correspondentes da cl asse "O" ,· . referência
NM- 22 , de ccnformidadE com o artigo 18Ll, i tem ·I , ctl retro
mencionada l ei n2 1 . 711/52 , observado o§ 2 2 do artigo 102 
da Cons titui ção Fe deral , 

Macapá-AP , em 15 de janei r o de 1988, 1002 da RepÚblica 
e 442 da Criação do .TerritÓrio Federal do Amapá. 

JffiGE NOVA Ql\ COSTA 
Governador 

HI~I STgRIO DO I NTERIOR 
Territór i o Fede ra l do Amapá 

DECRETO (Pr N9 0050 de 19 de janei ro de 1988 

O Gove'rnador do Territór io Feder a l do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são confer i da s pel o artigo 18 , item li, 
do Decr eto- Lei n9 ~ 11, de 08 de j ane iro de 1969 e tendo em 
vi sta os te rmos do Of . 0 150/88- GAB (SEEC , 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Exoner ar a Servidora ÁUREA ESTELA DA TRINDA
DE PIRES DA COSTA, da função de confiança de Diretor- Gera l 
de Unidade Escolar , do Départ amento de Ensino da SEEC, có
digo DAI- 20 1 . 3 . 

Ar t . 29 - Revogam-se as di sp os içÕes em contrário. 

Macapá- Ap, em 19 de janeiro de 1988 , 999 da Repúbl ica 
e 449 da Criação do Terr itór io Federa l do Amapá . 

BERNARDO RODRIGUES -DE SOUZA 
Gove r nador Subs ti t uto 

MINIST~RIO úO INTERIOR 
Terriçóri o Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0051 de 19 de janei ro de 1988 . 

O Governador do Ter r i tÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribui çÕes que l he são cont eridas pe l o ar tigo 18 , item li , 
do Dec reto- Lei n9 4 11, de 08 de j ane i ro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Of . 0150/88- GAB/SEEC , 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Designar o Serv idor PEDRO OLDEa'IIR BARBOSA 

ocupante do emprego de Agente Administ rativo , Classe Espe
cial "C", Referência 32, da Tabela Pe rmanente do Gover no 
deste Te rri tó r io , lotado na Secretaria de Educação e Cul -
tura, pa ra exercer a função de confiança de Di retor - Ge ral 
de Unidade Escolar , código DAI- 201 . 3, do Departamento de 
Ensino da SEEC . 

Ar t. 29 - Revogam- se as dispos i ções em contrário . 

Macapá- Ap , em 19 de janeiro de 1988 , 999 da RepÚb lica 
e 449 da Cr i ação do Ter ritório Federal do Amapá . 

BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 
Gover nador Substituto 

NINIST~RIO DO INTERIOR 
Ter ri tó r io Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0052 de 19 de janeiro de 1988 . 

O Governador do Ter ri tório Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são .conferidas pelo artigo 18, i t em II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Des i gnar JOÃO FERREI RA DOS SANTOS , Secretá rio de Segu
r ança PÚblica do C.ove rno deste Ter ritório , para vi aj a r de 
Macapá , sede de suas at i vidades,. a t é o t1unic í pi o de Amapá , 
nos• di as 13 e 14 de janeiro do ano em .. curso, a serv i ço do 
Órgão que dir i ge . 

Macapá- Ap , 19 de j ane i ro de 1988, 999 da República 
449 da Criação do Ter ritór io Federal do Amapá . 

BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 
Governador Substituto 

mNISTgR10 DO INTERIOR 
Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0053 de 19 de j aneiro de 1988 

e 

O Governador do Te r r i tório Federal do Amapá, usando das 
at ribu i ções que lhe são conferidas pelo art i go 18, item li, 
do Decreto-Le i n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RES.OLVE: 

Designar JOÃO FERREIRA DOS SANTOS , Secretário de Segu
rança PÚblica do Governo deste Território, para viaj ar de 
Hacapá- Ap, sede de suas atividades, até a Cidade de Belém
PA , no s dia s 17 e 18 de janeiro do ano em curso , a serviço 
da Secr etar i a que dirige . 

Macapá- Ap, 19 de j aneiro de 1988 , 999 da Repúbl i ca 
449 da Cr i ação do Te r ritório Federal do Amapá . 

BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 
Governador Substituto 

HINISTgRIO DO' INTERIOR 
Terri tório Federal do Amapá 

D~CRETO (P) ~9 0054 de 19 de janeiro de 1988 

e 

O Gove rnador .do Território Federal do Amapá , usando das 
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at ribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de j anei ro de 1969. 

RESOLVE : 

Designar JOS~ ARAGUARINO DE HONT ' ALVERNE, Assessor, có 
di~o DAS- 102 . 1, para exercer acumu l ativamente , em substi = 
tu ição, o cargo de Secretár io de Segurança PÚblica do Go
verno do Território Federal do Amapá , durante o impedimen
to do seu titular , no período de 17 à 18 de janeiro do cor
rente ano . 

Hacap~-Ap , 19 de janeiro de 1988 , 999 da República 
449 da Criação do Ter ri tório Federa l do Amapá. 

BER~ARDO RODRIGUES DE SOUZA 
Governador Substi t uto 

MV- 13 ESPORTE CLUBE 

ASSE~ffiL~IA GERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

e 

A Presidênci a do :-tv- 13 ESPORTE CLUBE , estribada na ali 
nea "c" do art. 62 do Estatuto do Clube , convoca todos os 
sócios que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutá 
rios para reunião de Assembléia Geral Estraordinária a rea 
zar-se no dia 29 de j aneiro de 1988 , às 21 horas (HBV), na 
sede própria da Ent idade, cuja ordem do dia será a legali
dade da eleição realizada no dia 15 de agosto de 1987. 

!1acapá- AP, 22 de janeiro de 1988 

JORGE EVALDO DUARTE PINHEIRO 
Vice- Presidente 

TERRITÓRIO FEDERAL DO MIAPÁ 
ASSOCIAÇÃO DOS HORADORES DA VILA BEIRADINHO - l..AP.ANJAL DO 
JARÍ - AP 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DENONINAÇÃO, FINS, S~RIE E DURAÇÃO 

Art . 19 - A AssociaçãodosHoradoresdaVi l a Beiradinho , 
constitui-se como uma associação civil e beneficente, de di 
reito privado seus fins lucrativos , t endo durnção indeter= 
minada , autônoma alheia e comprometimentos de caráter polí 
tico e religioso , com sede e foro em Laranjal do Jarí - AP 
e se regerá pelo presente ESTATUTO . 

Ar t . 29 - A Associação t erá por objetivos: 

I - Congregar os moradores na Vila Beiradinho; 

li - Proporcionar a criação de instrumentos de par t1c 1 
pação comunitária que atenda aos i nteresses fundamentaii 
dos moradores ; 

III - Desenvolver e estimular o intercâmb i o com outras 
entidades, afins ; 

IV - Cooperar com as autoridades em assuntos de in te
resse públi cos e comunitár ios, quando a comunidade assim o 
jul gar. 

CAPlTULO Il 

DOS ASSOCIADOS 

Ar t. 39 - Os sóci os serão efe tivados nas seguintes ca
t egorias : 

a) FUNDADOR: Todas aque la s que participaram da Assem
bl éia da fundação da Associação; 

b) RESIDENTE: todos aqueles que moram na Vila Beiradi -
nho. 

Art. 49 - São di reitos dos sócios : 

a) Vo ta r e se r votado na s Assemblé i as Gerais; 

b) Pa r tiêipar das comissões, at iv i dades, reuniões cul 
turais e sociais, t reinamentos, debates e seminár ios ; 

c) Requerer a convocação da Assembléia Geral mediante 
requer imento ass inado no mínimo por 1/5 dos sócios ; 

d) Trazer convidados às reuniÕes cívico sociais, cu l tu 
rais e artísticos ou desportivos; 

e) Requerer a prestação de contas das atividades sócio
econõmicos da Di r etoria; 

f) Sugerir medidas de interesse da Associação. 

Art . 59 - São deveres dos Associadós: 

a ) Cumprir e fazer as disposições deste Estatuto , das 
normas e decisões tomadas pela Assembléia Gera l e zelar P! 
la respeitabilidade das Associação; 

b) Evitar a prá tica de atos i ncipatíveis com a nature
za e a finalidade da Associação ; 

c) Desempenhar com responsabilidade os encargos que l he 
fore·m confiados . 

Art. 69 - Os membros da Associação , qualquer que seja 
sua categoria soc ial ou qualquer que sej a o órgão da Asso
"ciação de que participam, não r espondem solidária nem sub
sidiariament e pelas obrigações da Associação . 

CAPITULO UI 

DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Seção I - Da Assembléia Geral. 

Art. 79- A Associação terá uma Assemb léia Geral como 
seu órgão del i berativo máximo, que reunirá ordinariamente 
a cada t rês (3) meses e extraordinar iamente. sempre que for 
necessário . 

§ 19 - A Assembl éia Geral convocada por edital , afixa
do em pontos estra t égi cos do Bairro, ou por convite pessoal 
ou a inda por qua lquer me i o de comunicação e divulgação , .a 
critério da Diretori a , com antecedência mínima de sete (7) 
dias quando da Assemb l éi a Gera l e de quátro (4) di as quan
do da Assembléia Geral Ex t raordinár ia . 

29 - A Assembléia Geral será i nstalada com a presen
ça de no mí nimo 1/5 de seus sócios . 

§ 39 - A Assemb l éia Geral presidida pel o presidente da 
Associ.ação , havendo impedimento apl icar-se-á o parágrafo 29 
do artigo 11 e será secretariado pelo associado escolhido 
para esse f im. 

§ 49 - As decisõ.es da Assemblé i a Geral obr i gam a todos 
os soctos ao <;umprimento das mesmas , ainda que discordantes 
ou ausentes . 

Art. 89 - Compet e a Assembléia Geral : 

1 - ORDI NÁRIA - e l ege r os membros da Di ret oria, do Con 
selho Fiscal e seus respectivos suplentes ; 

- aprovar o orçamento , as contas e o r el atór.i o anual da 
Diretoria . 

2 - EXTRAORDINÁRIA - Decidir sobr e aqui s i ção de 
móveis e imóveis; 

ber.s 

- Deci dir sobre sugestões , reivindicações , promoçoes e 
outras matérias que lhe forem submetidas ; 

- Decidir sobre recursos interpostos cont ra os atos da 
Diretoria; 

- Reformar o Es tatuto social da entidade ; 

- Delibera r sobre a dissolução da Associação ; 

- Reso l ver os casos omissos no present e es tatuto . 

Art. 99 - DA ELEIÇÃO: 

§ 19 - Ser á escolhido em Assemb l é i a , pe l o processo de 
aclamação , um (1)membro entre os sóci os presêntes, para di 
rigi r o processo da eleição, cabendo a esse escolher três 
(3) membros para compor a mesa da votação , que será consti 
t uí da de um (1) secretário e doi s (2) escrutinadores , com 
cada chapa podendo apresentar um f iscal , membro da associação ; 

§ 29 - O processo da eleição será em escrutínio secre-
to; 

§ 39 - A Assembléia Geral Ordinária El eitoral se insta 
lará às 8:ÓO horas com encerramento às 16 :00 horas quando 
será distribuído, pela última vez, s~nhas aos sócios pre-
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sentes · no recinto, qu~ ainda nao tenham votado; 

§ 49 - Após o encerramento da votação será feita a ap~ 
raçao; 

§ 59 - ~ chapa eleita será empossada pe l a Assembl éia 
Geral no prazo máximo de oi to (8) dias após a data da el ei 
ção; 

69 - A chapa que al cançar maioria simples dos votos 
será a vencedora; 

Art . 10- Das Dec isões da Assembléia Geral lavrar-se-á 
ata em livro próprio , assinad~ pela Diretoria . As assina
turas dos sócios presentes fazem valer pelo."l iv"r o de pre
sença. 

Seção II ~ DA DIRETORIA 

Art. 11 - A Ass~ciação dos Mo·radores da Vila Beiradi -
nho, será administrada por urna diretoria contituida de um 
(1) presidente, um (1) Vice-Presidente , um (1) secretário; 
29 secretário. 19 Tesoureiro e 29 Tesoureiro. 

§ 19 - Os membros da Diretoria serão aleites pela As
sembl éia Geral por per·iodo de dois (2) anos, podendo ser 
reelei t os. 

§ 29 - Nos fasos de falta ou impedimento, qualquer dos 
diretores ser~o substituídos uns pelos out ros. 

§ 39 - Em caso de vacância o presidente será substituí 
dos pelo Vice-Pres idente, 19 Secretário, pel ó 29 Secretá = 
rio, 19 t esoureiro pelo 29 tesoureiro. Em caso de vacância 
de algum cargo já ocupado pelo substüuto imediato a Assem .. 
bléia Geral será convocada para deliberar sobre~ questão. 

§ 49 - Ao presidente caberá representação da Associa -
çao em qualquer ci rcunstância de interesse da mesma . 

§ 59 - Os membros da Diretori a não receberão. lucros,di 
videndos ou remuneração de qua l quer espéci es, pelas funçÕes 
que exercem. 

Art. 12 - Compete a Diretor ia: 

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

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

c) Convocar a Assembléia· Geral; 

d) Admi tir , suspender e eliminar associados; 

e) Contratar funcionários e dizer seus respec tivos ven 
cimentos, com aprovação da Assembl éia Gera l ; · 

f) Administrar sobre aplicação financei r a , elaborar re,., 
latório anual, balanço e balancetes financeiros, apresenta 
ção da previsão or çamentária para o uso seguinte a ser sub 
metida a Assembléia Geral ; 

g) Criar 1e ext inguir comissões, departamentos, equipes 
de trabalho e· outras que permitam a r ealização dos objeti
vos da entidade e das propostas de trabal ho da Diretoria 
Vigente . 

Art. 13 - A Diretoria reunirá ordinariamente uma ( 1 ) 
vez por mês e extraordinariamente quando necessário, convo 
cada por qualquer dos membros da mesma. 

SEÇÃO III - Do Conselho Fiscal: 

Art . 14 - A Associação dos Moradores da Vila Beiradinho 
terá um Conselho Fiscal constituídos por três (3) me~bro~ 
efet i vos e 3 (três) membros s"up l entes e leitos pela Assem
bléia Geral. 

§ 19 - Q Consel ho Fi scal ·será el e ito por um período 
igual e coincidente ao da Diretoria, podendo ser reeleito; 

§ 29 - O exercíci o da função é gratuito. 

Art. 15 - Compet e ao Conse lho Fiscal: 

a) Fiscalizar todos os atos da Di re t or ia, relativo 
gestão financeira; 

a 

b) Emit ir parecer sobre relatório e contas da Direto-

ria antes de ser em submetidas à assembl é ia geral; 

c) Reunir-se mensalmente para tomar conhecimento 
4tos da Di retoria. 

CAP!TULO I V 

DO PATRIMONIO SOCIAL 

Art. 16- O patrimônio social compõe-se de todos 
bens da associação. 

do s 

os 

Art. 17 - Constitui·- se fontes de receitas da associa -
çao : 

a) donativos recebidos; 

b) renda de seus bens e haveres ; 

c) renda e contribuições eventuais . 

Art. 18 - As alienações pat r imoni ais ficam condiciona
das sempre .à aplicação dos recursos obtidos em outros bens 
da associação. 

Art. 19 - e vedado o uso indevido de qual que r bem 
associação a qualquer associação ou' ~rceiros; 

da 

Art. 20 - Em caso de dissolução da Assoc i ação o patri
mônio que constituir na ocasião tornará o des tino que a As
sembléia determinar, urna vez que atendido os compromissos 
existentes . 

CAP1TULO V 

DAS DI SPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS : 

Art. 21 - A dissolução da Associação só ocorrerá se 2/3 
(dois térços) de seus associados reunidos em Assemblé ia Ge 
ral Extraord inária , especia lmente convocada para .esse fim~ 
assim o aprovar em. 

Art. 22 - O Exercício social da Associação 
com o ano civil. 

coincide 

Art . 23 - Este Es tatuto entrará em vigor após sua apro 
vação pela Assembléia Geral, pub l i cado no Diário Of icial 
do Territóri o Federal do Amapá e r egistrado no Cartór io Ci 
vil de Pessoa Jurídica. 

Vi l a Beiradinho, 19 de janeiro de 1 .988. 

LUIZ DE FRANÇA HAGALHÃES BARROSO 
Presidente 

ADALBERTO SENA RODRIGUES 
Vice-Presidente 

RAIMUNDO NOGUEIRA EVANGELISTA 
19 Secretário 

HEROSEL BARBOSA DE SOUZA 
29 Secretár io 

RAIMUNDO BRAZ PEREIRA 
19 Tesoureiro 

JOSIMAR COUTINHO DE OLIVEI RA 
29 Tesour eiro 

CONSELHO FISCAL : MEMBROS 

PEDRO LADI SLAU DA SitVEIRA 
19 Membro 

JOse · BENTO DE OLIVEIRA PEREI~ 
29 Membr o 

RAIMUNDO "NONATO MADURO PINTO 
39 Membro 

SUPLENTE 

ELIANE ALENCAR ~ACEDO 
19 Suplente 

FRANCISCO LOBATO DE OLIVEIRA 
29 Suplente 

MARIA JURANDeiA DA SILVA 
39 Suplente 


	

