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GOJERNO DO ESTADO DO IW.PPÁ 

DECRETO (N] N9 0120 DE 28 DE NOJE'-'3RO DE 1~ 

O Governador do Estado do Amapá, usaf1dO das atribuiçÕes 
que lhe são ponferidas pelo Decreto Presidencial de 23 .05 . 
90 , combinado_ com o § 22 do Art . 14 do Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 
05.10. 88 e na Lei Complementar n9 41 , de 22 . 12.81 , 

DECRETA: 

Art. 19- Ficam criados doze (12) Cargosde Provimento, 
em Comissão, CÓdi!:jo- CC-2, e sete (07) CargosdeProvimen
to em Comissão, CÓdigo - CC-1, para comporem a estru~ura 
do Governo do Estado do Amapá. 

§ 19 - Aos Secretário de Estado , Procurador Geral e 
Chefe da Casa Civil serão atribuidos os Cárgos de Provimen
to em Comissão , CC- 2 . 

§ 2º - Aos titulares da Coordenador i a Est~dual de I n
dÚstria , Comércio e Turismo-cEICT , Coordenadoria Est adual 
do Meio Ambiente-GEMA, Coor~enadoria Estadual de Terras do 
Amapá-GDTERRA, Sub-chefias Civil e Militar, Auditoria-AUDI 
e Policia Militar do Amapá, serão atribuídos os Car!:jos de 
Provimento em Comissão , CC-1. 

Art . 29 - Os ocupantes dos Cargos de Provimento em Co-
missão , criados pelo Art . 1º do Presente Decreto , farão 
juz , ·aos seguintes vencimentos : 

CÓDIGO 

I - CC - 2 
II-CC -1 

Cr$- 200.000,00 
Cr$-160 . 000 , DO 

Parágrafo Único - Será concedida aos ocupantes dos ci
tados cargos, uma representação mensal equival ente a cem 
por cento , do valor do vencimento de cada cargo . 

Auditor do Governo do Estado 
Dr. JOSÉ VERfSSIMO TAVARES 

Secretár io de Estado da Educação Cultura e Esporte 
Prof. LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA 

Secretário de Estado da Fazenda 
Dr. CfCERO VEIGA DA ROCHA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Estado de Obras e da I nfra-Estrutura 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 
SecreJ6rio de Estad o de Assuntos Extraordin!rios 
JOSE MARCOLINO LINCOIIJLN 

Art. 39 - Ao Governador, atribuir--se- à subsidio de Cr$-
300 .000,00 (TREZENTOS_ MIL a1UZEIROS) , acrescido de valor 
equivalente a lOQ% a titulo de representação. 

Art. 4Q - Até 31 . 12 . 90 , será facultado aos ocupantes 
dos cargos criados pelo presente Decreto , optarem entre a 
remuneração destes e as constantes do Plano de Classifica
ção de Cargos e Empregos _do extinto TerritÓrio Federal do 
Amapá. 

Art . 59 - O disposto no Art . 3º deste Decreto passara 
a vigorar a partir de 01 de janeiro de 1991 . 

Art. 69 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a par tir de 01 de no
vembro de 1990, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

Macapá~PP. em 28 de novembro de 1~. 

ROBERTO GARCIA SALMERON 
Gover nador Substituto 

SEa1ET ARIA DE EST ADD DA EDUCPJtÃD, CULTURA ~ ESPORTE 

PORTARIA (P) N9 0800/90 - S E E C. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE , 
em Exercício , no uso de suas atri buiçÕes conferidas pelo 
Decreto (N] Nl! 0067 de 28 de agosto de 1~, e conforme 
teor do Ofici o n9 85/90-GIED/SEEC. 

RESOLVE: 

Designar o Servidor MARCIRIO CDFDEIRO PENA , ocupante do 
Empre~o de Professor do Ensino do 12 e 2º Graus , Cl as$8 "E", 
Referencia 2 , pertencente a Tabela Permanente do ex~Terri
tÓrio Federal do Amapá , lotado nesta Secretaria, Cadast~ 
n9 50~7-3 , para exercer o Cargo de Diretor Adjunto de Cen
t ro de I nformát ica e Educação-GIED/AP , CÓdigo DAS~lDl . l 
Estadual, 
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ôE-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE E CUIIPHA-SE . 

GABINETE DA SECRETÁRIA, em Macapá, 12 de novembro de 
195U. 

RAIMUNDA DA SILVA PONTES 
Secretária, em ExercÍcio 

SECRETARIA DE ESTJlDCJ DA EDUCAÇÃO, CULTURA ~ ESPORTE 

PORTARIA (P) Nº 0801/90 - S E E C. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 
em Exerci cio , ·no uso de suas atribuiçÕes conferidas pelo 
Decreto (N) Nº 0067 de 28 de agosto de 1990, e éonforme 
teor do OfÍcio n2 85/90-CIED/SEEC . 

RESOLVE: 

Designar a Servidora )AARIA CELINA BACELAR DE OLIVEIRA, 
ocupante do Emprego de Professora do Ensino de 12 e 2º 
Graus, Classe "0", Referencia 3 , pertencente a Tabela Per
manente do ex-TerritÓrio Federal do Amapá, lotada.ne.sta Se
cretaria, Cadastro nº 3649- 8, para exercer a função de: Se
cretária do Centro de Irformática e Educação-CIED/AP , CÓ
digo DAI-202 .3 , Estadual. 

DE-8E CIENCIA, PUBLIQUE- SE E CUMPRA-8E . 

GABINETE DA SECRETÁRIA, em Macapá, 12 de novembro 
1990. 

RAIMUNDA DA SILVA PONTES 
Secretária, em Exercício 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ,ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO .DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 052/90- CBL/GEA 

de 

O Governo do Estado do Amapá, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação nomeada.pela Portaria n9 568/90 
SEAD, ·avi sa aos interessados que estará realizando licita
ção na modalidade de Tomada de Preços n9 052/90-CPL/GEA , 
que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ASSEM
BL~I~ LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. 

A referida licitação será realizada no dia 14.1 2 . 90 às 
09:00 horas, nesta cidade de Macapã Capital do Estado do 
Amapá, no Auditório da Secretari a de Estado da Administra
çao. 

Para melhores esclarecimentos aos interessados os Edi
tais completos e ·outras informnções necessárias, ·poderão 
ser obtidos no seguinte endereço: Av. FAB, n9 0087 - CEN
TRO, Secretaria de Administra~ão - SEAD, sala 17, Estado 
do Amapá, no horário norma-l de expediente do Governo. 

Mac11pá, 28 de nov~:nbro de 1990 

LUCIVAL CARVALHO DE ANDRADE 
Presidente da CPL/GEA 

ORDEM DOS ADVOGADOS llO BRASIL 
Se,:ção do A'llapã 

E D I T A L 

O Conselho ·seccior~l da Ordem dos Advogados do Brasi1-
Secção do Amapa, torna público que, encontram-se abertas 
as inscrições para preenchimento de quatro (04) vagas, no 
referido Conselho. Os advogados que desejarem concorrer ao 
pleito, deverão possuir os requisitos do arti~o 22, § . 39 , 
da Lei 4215/63 . · 

O Requerimento de Inscrição, ~~rã dirigido ao· Presi 
dente do Conselho, no qual o candi dato dever á manifestf!r o 
desejo de concorrer a uma vaga . 

l~zada com base no artigo . 26 da Lei 4215/63. Secr etaria da 
Ordem dos Advogados· do· Brasil- Secção do Amapá , em 28 de no
vembro de 1.990. 

}MNOEL DE JESUS F. BRITO 
Presidente- OAB/AP 

GOVERNO DO ESTADO DO Al-IAPÁ 
SECRETARIA· DE ESTADO DE OBRAS E.DA INFRA- ESTRUTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

TERMO ADITIVO 

19 TERMO ADITIVO AO CONVENTO N9 019/89- SEOIE , QUE EN
TRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. E A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Estado do Amapá , representado neste ato 
pelo Titul ar do Poder Executivo, Dr. JOS~ GILTON PINTO GAR
CIA, brasileiro , casado, Advogado, com a interveniência do 

ESTADO OO·AMAPÁ 

DIÁRIO"OFICIAL 

DEPARTA MENTO DE IMPRENSA OFICIA.l 

Rua: Cândido Mendes, nV 458 - CenJro 
Macapá · Estado do Amapá 
CEP 68900 

DIRETOR 

Dr. JOSé LUIZ BEZERRA PACHECO 
Fones: 10961 222·5364 

1096) 223-34 4 4 - Ramal t 76 

CHEFE DA DIVISAO DE CUSTOS 

Sr. MANOEL MONTE DE ALME IDA 
Fone: (096) 223·3444 - Ramal 178 

CHEFE DA DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

Ora. TELMA M! CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Fone: (096) · 223-~ 444 - Ramal 176 

CHEFE DA DIV.PUBLICAÇÕES E A. GRÁFICAS 

Sr. JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 
Fone: (096) 223·3444 · Ramal 177 

ORIGINAIS 

Os texlos enviados à publicação ,deve rão ser dati to· 
gra fado~ c aconqianhad?s de ofic io ou .memorando. 
O Diá rio Oficial do Estado do Amapá poderá ser en
contrado para leitura nas R~presentações do Governo 
do Am;;pá em Brasrl ia/DF, Ai o' de Janoiro/RJ e Be
oé;n/Estaroo do Parâ. 

A'rEt.! Dit'.IIENTO 

07:30 às 12 :00 ho ras 
Horário : Das 

14:00 às 17:30 horas 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 

• Publicaçôes- centrmetros de 
coluna . . .. . .. Cr$ 26,00 

PRECOS - ASSINATURAS 

• Macapá .... . . l: r:ti 330 ,00 
• Ouíras Cidades . . . . . . . Cr$ 495,00 
• As ass!naluras são semes· 

trais e vencfveis em 30 de 
junho à 31 de dezembro. 

Preço do E-xemplar Cr$ 5, 00 
Núme ro atrasado Cr$ 6,00 

RECLAMAÇÕES 

Deverão ser dl1 igidas por escri to ao Diretor de lmpron· 
sa Oficial do t:stado do Amapá, até 8 dias após a ~obli· 

Os interessados, poderão fazer suas inscrições, até cação. 
18:00 horas, do dia 04.12.90, data da eleição , a ser rca_----'""'·---;.,· .. -·--~·'-":..___. ....... ______ _ 

., 

?·· , .. 
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Secr'etário de Estado de Obras e da Infra-Estrutura , Dr. 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, Engenheiro Ci
vil, daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO, e a 
PREFEITURA!MUNICIPAL DE AMAPÁ, neste ato representada pelo 
Prefei to Municipal, Sr. JOS~ BELIZIO DIAS RAMOS , brasilei, 
ro, casado, daqui em diante simplesmente denominada PRE •_ 
FEITURA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo 
Aditivo, conforme as Cláusulas seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL: Além dos dis -
positivos previstos na Cláusula Primeira do Convênio ora 
aditado o restabelecido, o presente Termo Aditivo baseia -
se no art. 14 §§ 29. e 39, do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, arts. 55 , II, "d" e 82 do Decreto
Lei n9 2. 300, de 21 de novembro de 1986 , e arts . 30 , VI~, 
205 e 211, da Constituição Federal, a Cláusula Nona do Con
vênio Originário e o que consta do Processo n9 2_8800 .001.544/ 
90 . 

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÕES CLAUSULAIS: As Cláusulas 
Terceira, I e 11, Quarta , Décima, do Convênio ora aditado 
passarão a viger com as seguintes redações: 

"CLÁtfSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 

Repassar à Prefeitura os recursos no valor de Cr$ 
4.056.916,26(Quatro MilhÕes, Cincoenta e Seis Mil , Novecen 
tos e Dezésseis Cruzeiros e Vinte Seis Centavos) ; e , 

Fiscalizar ·a realização da obra através de Técnico 
da Secretaria de Estado de Obras e da I nfra-Estruturá , emi 
tindo Termo Circunstânciado ao Final , respeitadas as espe~ 
cificações Técnicas respectivas , 

li - DA PREFEITURA: 

Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO de -acor
do com o Plano de Aplicação n9 651/90-CSP . 

Apresentar ao GOVERNO prestação · de contas dos recursos 
transferidos por força do Convênio, inclusive o valor re
passado pelo GOVERNO à PREFEITURA, em 24 de maio de 1990 no 
valor de Cr$-2~7.073,91(Duzentos e Setenta e Sete Mil, Se
tenta e Três C~uzeiros e Noventa e Um Centavos), no prazo 
estabelecido na Cláusula Sétima . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: Fica acrescida a impor -
tância de Cr$-3 . 779 . 842,34(Três MilhÕes, Setecentos e Se
tenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Cruzeiros e 
Trinta e Quatro Centavos), ao valor do Convênio original , 
que serão alocadas à conta (FPE) Projeto /Atividade 
08421881. 329- Desenvolvimento do Ensino de 19 grau- Ele
mento de Despesa: 4110.00 - Obras e InstalaçÕes , conf0rme 
Nota de Empenho 90/NE, passando assim o valor global do 
Convênio original a ser de Cr$-4 . 333.990,1 7(Quatro MilhÕes 
Trezentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Noventa Cruzei 
ros e Dezessete Centavos). 

CLÁUSULA DfCIMA: DA VIGENCIA: Fica prorrogado para o 
dia 10(dez) de dezembro de 1990, a vigência do Convênio 
Original. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais Cláusu
las e condições expressas no Convênio Originário. 

E, por estarem justos e contrataáos, firmam o presente 
Termo Aditivo , em 05(cinco) vias· d~ igual teor e forma na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá-Ap, de de 1990. 

JOS~ GILTON PINTO GARCIA 
Governador 

Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
SP~ retário de Estado de Obras e Infra-Estrutura 

Sr. JOS~ BELIZIO DIAS RAMOS 
Prefeito Municipal de Amapá 

TESTEMUNHAS: Ilegíveis 

G. O. DE SCXJZA-1-~ 
EX'IRAVIO DE NOTAS FISCAIS 

;. Firma G.O. DE SaJZA- 1-!E:, estabelecida nesta cldade de ~ 
capá, à Rua Hildemar Maia, 2445, Bairro Buritizal , inseri 

ta no C.G.C. ( MF) 05 .695 .135/0001- 32 e CAD/IC!·!S sob o n2 
03 .003611- 4: avisa à praça de lf.acapá e demais pessoas que 
interessar possa, que foram extraviados 05 (cinco) blocos 
de Notas Fist'ais Série C- 1 l-!od . 1 e 01 (um) Livro de R~ 
gistro de Entrada J.!od . 1- A. 'furna- se apartir desta data 
cancelados . 

f.;;! <;' I • -·< J 
. ~. - .... --- ...._;_ 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

AVTSO 

O Presidente da ComJ ssão dF· Licitação par•a obr·as·, 

serviços, Compras e alienação de bens da Companhia de 

desenvolvimento do Amapá-CODEASA, toma publico e coml!_ 

nica aos interessados que se acha aberta lic1tação a 

nivel ae Tomada de Preços n2 OL/90-CL/CODEASA, para a 

aquisição de ma tedais de irngação. 

A Licitação será realizada às 09:00 horas do dia 

L2 de dezembro de 1990 , na sala do AuditÓrio da CODE 

ASA, si to à Rod. Br· L 56 , Km e, Sai r ro de São Lázaro , 

nesta ciade de Macapá . 

O Edital completo e demais esc-LarerJmento poderão 

ser obtidos no endereço acJma menc i onado no hor·;.r·Io de 

expediente da CODEASA. 

Macapá 26 de Novembro de 1990 

Wagner• Fer·nando da Sllva 

Pr·esiden t e da CL/CODEASA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

DECRETO (P) N9 322 DE 01 DE NOVEMBRO DE 1990 

O Prefeito Municipal de Santana, usando das atribui 
çÕes que l he são conferidas pelo item VIII do Artigo 34 da 
Lei n9 6448/77, por força do contido na Lei n9 7639/87, e 
tendo em vista o disposto na Lei Municipal nQ 003/89. 

DECRETA: 

Art . 19- Nomear WALTER IBIAPINO DA SILVA, para exer -
cer o cargo em comissão da Prefeitura Municipal de Santana, 
de Assistente Técnico da Secretaria Municipal de Saúde 
correspondente ao código DAS-1, a partir de 01.11.90. 

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

D2- SE CIENCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Santana-Ap, 01 de novembro de 1990. 

ROSEMIRO ROCHA FREIRES 
Prefeito Municipal de Santdna 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

DECRETO (N) N9 325 DE 22 DE NOVEMBRO DE 90 

O Prefeito Municipal de Santana, usando das atribui 
çÕes que lhe são conferidas pelo item VIII do Artigo 34, 
da Lei n9 6448/77, tendo em vista o disposto no Artigo 59 
da Lei nQ 7639/87 de 17 de dezembro de 1987, e no seu Ar
tigo 19 e Artigo 149 da Lei n9 037/90- PMS, 

CONSIDERANDO: a necessidade de manter o Poder Aquisi -
tivo dos Servidores Municipais, 
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Ar t. 19 - Conceder aos funcionários da Prefeitur a Mu -
nicipal de Santana a partir de 19 de novembro, um reajuste 
salq_l'ial, sendo· um percentual médio de 34 , 077. para os car
gos efetivos da tabe l a de vencimento e salários, cargos de 
provimento em comissão·, :unção gratificada e Magistério da 
rede municipal de .Santana. 

O Oficial do •cartório civ il de casamento desta cidade 
de Macapá,TF~, Rep . Fed . do Brasil, faz saber que pretendem 
se casar : JOAO PEDRO OLIVEIRA DE MORAES com ELENILZA DE NA
z~ DE SOUZA PEREIRA. 

Art. 29 - Es te Decre to entra em vigor · na data de 
assinatura. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

DE-SE CIENCIA, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

Santana (Ap), 22 d"e novembro de 1·990. 

ROSEMIRO ROCHA FREI RES 
Prefeito Mu:licipal de Santana 

sua 

Ele é fÍ lho de Francisco Xavier de Moraes e de Ana Li
ma Oliveira de Moraes . 

Ela é fi lha de Raimundo Nonato Pereira e de Francisca 
Ezaquiel de Souza Perei,a . 

Quem souber de qualquer impediment o l egal que os · iniba 
de casar um com o outro, acuse- os na forma da lei . 

Macapá", 26 de novembro de 1990 

REGINA LÚCIA SENA DE A~ffiiDA 
Titular Sub. 

GOVERNQ DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINI STRAÇÃO 
. COHISSÃO PE!U1ANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NQ 050/90 - CPL/PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 
1. DADOS GERAIS: 
1.1- PROCESSÓ: NQ2 8790, 009669/90-SEAD 
1..2- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
1.3- DIA DA ABERTURA: 23/11/90 HORA: 16 : 00 HS 
1.4- J ULGAHENTO: 26/11/90 

2, RESULTADOS FI NAIS ADJUDICADOS PELA CPL/SEAD 

N2 DE 
ORDEM FIR1-1AS PARTICIPANTES I TENS ADJUDICADOS 

01 

02 

03 

04" 

os 

06 

HJ;:LIOXEROX LTDA 

DISTRIBUIDORA HERLUS 

CARNEIRO & CAVAL CANTE LTDA 

DUARTE & DUARTE LTDA 
J,L, SANTOS & CIA LTDA 

S.L, COSTA 

04 , 06 , 09 , 10, 11, 12, 22, 33 , 36 , 
51, 52 , 56, 82 , 90 , 91, 92 , 107, 
112, 113, 114, 121, 124, 126, 129 , 
130 , 132. 

13 , 16, 27, 29 , 31 , 40, 42 , 45,46, 

47' 48, 54 , 55 , 57' 73 , )f> , 76, 78 , 
79 , 81, 83 , 87' 93 , 94, '95 , 99 .100, 
103., 105, 117 . 

02 , 15, 30 , 41 , 65, 104, 118, 122, 
128, 131, i34 . 

74 . 

03 , os, 14, 28 , 63 , 66, 67 , Q8,8o, 

101, 133 , 

39. 

07 ~IODERNA IND. E COH. LTDA 01, 07 , os , 17 , 18, 19, 20 , 21 , 23, 
24 , 26 , 34, 35 ' 38, 43 , 44 , 60 , 64 , 
69 , 71, 7 2' 77 , 84 ' 8 5' 86 , 88 , 96 , 
97 , 102 , 108 , 111, 115,116, 119,120. 

08 H. SILVA COH. REPRESENTAÇÕES 70 ' 109 . 
09 R.G.S. COHÉRCIO E SERV, LTDA 37, 49, so, 53 . 
10 ~~RTINS E CARDOSO LTDA 
11 SOUZA COSTA &' SILVA 

' 12 

13 
14 
15 
16 
17 

LINDALVA DE FÁ1'H1A G" BARROS 
L.C. CARVALHO 

32·, 59, 61 , 62 , 98, llO, 127. 

SANTOS & COIHBRA LTDA 
R. I ,M, NASCHIENTO 
A. A, COIHBRA 
IRJ.IÃOS ZAGURY & CIA LTDA 

de 1990. 

DE ANDRADE 
_ ___,,.ER~~~~trr:-PL/SEAD 
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RKDK ELDORADO ·Dfi R/DIO K TKLKrTS!O ~TDA 

COKTRJTO SOCIAL 

Pelo presente lutrUJionto particular de contr<1to, _AIJILIO 

DA SILrA TRINDADTi, ~r<1sÚotro, sol tJ!ro , Cl!!prcsárlo , pOJ:. 

tddor dti. ~Úul a do. ldenlldade nl 000511/AP, c C!C/;JF r.R 

21'?r006 .. 702-87, rcstdentc e. doa!ctl ~ado ea Koc:,.oá~J.1,, ~ 
Ju: Anhanguera, 1,525, bajrro do Bu;·tttzal , e l!ILL•'If J'C'-

R1IS DK JZEYKDO, brasileiro, casado, e•presJrlo, portG~ 

dor da cÓdul a de ldentldal!-e nl 5?,153/AP, e CIC/J!i' de 'IJ 

059. 112.572-a::J,. residcnt"e e ·do•fctiiado en J!acapá/~p, à 
Au. Coaracv Nunes , 953, batrro Central , ti.eot, entre 3l,, na 

ael~or forma de di r eito, Justo e don tratado consti tuir, 

coao ée fato constttuea, u.a sociedade por quotas _de rs~ 

ponsabiltdade l í• ttada , , que se r egerá pelo Decr e to Pede

r:~ n9 3, 708, de 10 de Janeiro de 1919'e. palas cláusu

las e condiçÕes seguintes : 

CL1USULA 1' - A sociedade é constltulda sob a denoalnação social 

R8D~ TiLDORJDO D8 'RiDIO li TKLKYISIO LTDA. 

de 

~LIUSULA 2f - A sociedade .tea a sue sede e endereço nes ta cidade do "..!J 

capá/Ap, na Rodovia Duque de Cazl as , s/n, e~_tre a ·rua n; 

11 e a r ua nl 12, no au.ntclpio de Sc.,ntana/l.p, e , c ente· 

rcsse da· soc iedade , poderá abrir /iliat s , .sut:t..r:.: ... L:, c.;· 

cri tÓrios ou r cprescn tcçõcs e• c,•ucisgL.cr pa.,·te J.J ! ..:rr!· · 

tÓrio naclunal , por dallberação de s-5c!os gue r•·p.-:~on·· 

te• c; .a;alortà do capital socta.l e up,.ou::ção do pvJ.r.: .,. pt:· 

bllco =oapeten ,e, 

CLiUS~LA Ji - A sociedade tea coao objotluo a ezec~ção dos serviços de 

rac.Liod'!fu.9ão sonora, geração , tra.ns~~t!ssão e rc.·pctição d): 

:ons e de l•agens de televisãO, co• ~bscruônc!a ca lagiL 

loção .ícdoral vigente, 

CLlUSULA 4' - A &oc!cdade· tere sua duraç~ por tea~o ~nd~torzlncdo e 

poderá ser dlssolu!da a qualquer teapo, dando ln{clo 011 

. sUO§ atividades •~ Jf de dezeabro de 1990, 

CLiUSULL 51 - o capital social, .que neste ato é totalmente subscrito 9 i!:. 

te~ral\Jado polos sÓc ios , oa aoeda corrante do pals, é d< 

~r8100,000,00(cea •11 cru.eel.ros ) , di vldtio er. 100( cer.) quotas 

de Crll,OOO,OO(hu• all cruzolros)cada u~a fica assla. dlstrl, 

bu{do entro os sóctos: 

a} utLIO Dl SILVA TRIHDADíl fic a coa 80 (oltonta)quotasTD 

~alor de Cr880 , 000,00(oi t cn:a all : ru;el ros} represen

tando BO'f,(oi t en:; por cen to) do capital , 

b} HILDOP rÔRAIS Dó AZôVílDO f lcq cor. 80 (vinte} quotas no 

ualor de Cr&20, 000,00(vlnte all cru:elros) ,represent~ 

do ~ (ulnte por cento) do capital social , 

CLlUSULJ 6' - l resp~n&abtlldado dos sóctos quotistas, na forza da legl~ 

lação vigente, · é Jlaltada à l"por tâncta tôtal do capital s~ 

c tal, 

ro1to integrante do Att11o Pe':'!'anento, da· s.>clpd.ade,bs• 

assta na cons tit uição de ônu& r eais sôbre os bens 3 

q~l especificados; e 

~) nos · atos de constituição de proca1"adores, q1,1.11 serão 

brasileiros natos , 

CÚUSULJ.. 10• - A soclBd{!dB _pagará. ao sÓc io gerente e ao •Ócio adalnls 

t rador u•a r.,.u,..ração aensal a t{tulo de prÓ-labore, CJ; 

Jo oalor será ftzado de ccaua acordo en tre os sócto$. e 

seapr e observando a legislação do l'lpOsto de renda, 

CLJUSULA 11' - t ezpressQJJiente vedada a utilização da denootlnação soci

al e• qualquer negÓcio estranho aos Interesses soctats , 

especlal11ente ea saques, ovais, endossos ou outra qual

quer f oraa de garantia, sob pena de respons ab il idade cl

utl e c r iainal do s sÓcios quotistas qu~ o pr atlcarea, 

CL[USULA 12• - O' sócto ger•n t,e A•tÍlio ,da Stl va Trindad e tQ•bém o.cum,;.l!J • 

rá as Diretorias Ad.<alnlstratlua e lrt{stlca e o sÓcio i!rl 

don Morais de Azevedo-administrará as Di reto r ias técnlcl 

e Coaerclal, 

CLiUSULA 13• - A sociedade, por seus sÓci os, obriga-se a cuaprtr rtgor~ 

sCJll.ente as léls , regulaaentos e Instruções, e•anadas do 

poder pÚblico, referentes a radlodlfusão.sonora e de~ 

e f•agen.s . 

CLÁUSULA 14' - As quotas represen tativas do capital social , direta ou~ 

dtretaaent e# são inaÍtenávst$ a estrangeiros ou a pes

soas Jur{dlcas, nos ter~os da Constituição da RepÚblica 

Pederatlua do Brasil . 

CLiUSUL~ 15• - As al teraçõos futuras a sere• efetiva-das obedecerão os 

preceitos legais do. Órgíio que rege as atividades da rá

dlodl/usõ.o . 

'r::LiUSULA 16' - A~ quotas de capital são lndlvts{vels c não poderco s<w 

cqdldas ou transferidas a pessoas os:ranhas à soci edade , 

se• o préut o consentt••nto da unantmtdade dos s óc t os 1 ob 

servado se111pre a legislação pertinente à radiodifusão • 
CLiUSULA 17' - A concordãncla dos sÓcl~s para a concessão ou trar.s/cre~ 

ela das quotas do.sÓclo cedente será preferenclalmenteno 

próprto tns tru11cn'to de c1 te r ação con tratu.al . Val erú, en

tre t anto, para -todos os efeitos de dl rel to a conco rdén 

cta aanlfestada por escrito •• lnstr~~ento à par te. 

·CLÁUSULAlB• - A sociedade nõ.o se di ssolverá pelo rv llradq ou morte de 

qual quer só c to quo tt.s ta. e os seu.s h.: veres s e rão a."'J!J.I• .1 -

dos e pagos confor•e clátsula seguinte, 

:cLJUSULA 19• - Os haveres do sÓcio distratante ou dos ~erdetros do só-
i: 

elo falecido ~erao apurados •• balanço especial , lcvan t_g 

do no f t nal do ais da ocorrinct a, e serfto pagos no prezo 

,.(~t"o de 12 mes~s e aCÍZiao · de 24 , .. ses, qontados do mês 

sogutnto ao da ocorrêncta , ea prestapÕss acnsats , ~guats 

e ~ucesstvas, coa correção aonetárta utgsnte na época e 

aat's Juros . 

CLAUSULA ?t - A soc iedade será gerenciada pelo sÓc io quotista aajorttártc !CLÁUSULA 20, _ Ao c~nJuge do sÓclp falec ido e aos herdeiros, •atores 
AM$LIO DA SILVA TRINDlDI/, ~ao qual coapete o uso da denoaln.!:; 

ção soctal e repre3entará att oa e pa&stua~ a soctedade , e~ 

Ju lzo :ou fora dele, 

e 

~LJUSULA B' - O quadro social da eapresa será constttuldo ercluslua3ente 

por brasileiros, ea obseruãncla dO Art,222 4a Constitutção 

Brasilei ra, e a lnuestldura do• sÓcios ca óargos adclnls-

capa.res, fica pssegurado o atrei t o de partic ipar da soc1 

edade, sucedendo ao sócto,falectdo, -d8sde que aant/es to~ 

essa tntonção, aos sÓçtos r eaanesce.ntcs , no pra.zo ltm tte 

de JO . (trlnta) dias da o:orréncla do Óbito, sempre coa a 

observânc ia da legislação ctvll e comer cial , 

tratluos será precedtdq _de obser~ãncia das nor~as 18gal~ vj CLJUSULA 21' - ~caso ~· di ssolução da sociedade, s~ró. escolhido , ;e-

gentes· no pa{s, que regea 0 slste~a de radiodifusãO, los sóctos, o sÓc io liquidante, que podet-á recai r :iJ~rc 

CLAUSULA 9' - A sociedade será obrlgatorlaaente· representatta pelo .sócio 

gerente: 

o $Ócto gerente, cabendo ao 1tqutdante representar a =~-
l . 

ct,dade attua e passtwaaente. e~ Ju t6~ oU· fora delo . 

a} e~ t odos os atos que const ltulrea obrigações para a . s~ CLiUSULl ~ - O ezerc (cto coaorclal da sociedade cotncldt r4 co~ o ano 

c'tedcde, tab coao toaada de eapréstiiiOs,auunçiío ou ct~ll , lnlc l andb oa i• de Janeiro e encerrando em 31 de 

con/f83Õo de d{utda de qualquer natu.re.ra. eatssão en~ :d•"f~•bro de cada ano. KQ encerraaento de· cada ano sertf 

so ou aval de tlt_ulos . de crédttos ou. cheque&; . ef,_t.tvado o .ba1anço geral do .Jttúo e Passluo, para apur_g 

b) "08 ato& de quitação ou exoneraçãO de obrigações de te..r pÕ.<> do ruultado econôatco, • oa .-luc~o• e pr-eJuj.ros .-

cetros·par-a co•' a soci edade> râo dlstr.tbuldos ou suportado• pelos sÓcios na proporção 

'c) nos ato& de alienaçãO de ben8 &Ó1>els e I&ÓPB!s ou dl de sua8 qii_Ot<a de cap'ttal, 
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CLJUSUL.l '23' - Do luc.r o l{qu1do do .erarc{cio 51> (ctnco por cento) será 

aplicado, antes de qualquer des t inação, am •Pundo do Re

serva de Capital ", dest i nando-se a aumentos futuro s do 

cc:pt tal social, ou absorção de pr ejui::os no .final da ca

da c:crc{ci.o, e o restante do lucro 1 (qu.tdo poderá ser 

cli-~tribuido entre os sÓcios .ou Pcrr,:a~ccer em MLucros ~CJ! 
nulados" par~ futura desttnação, observando-se o que dtt 

pÕe. a Lei n1 6. 404/76. 

CLÁUSUU. 21• - .Vas tomadas de decisÕes, co11 relaç.":o a mutação p~tr ll::or.J. 
al da empresa, es tas só serão efat :, uada·s pelos sécio.s c!,g 

tenta res no •dntmo de 2/3 (dots torça s) das quota~ do C.!J. 

pttal ooctal, 

CLlUSi!LA 25• - Os sÓcios quotistas declaram, sob as por.as da Lei, 

r:ão estão incursos _a.m.' crtmas preDisto~ om lei que 

çam C.. c a=crccr a t L vÚ!.fdes n:ercan t {.s. 

L.[:J$lJLh. 26~ - Os casos não prvv'istos no presente. contrato serão r'esol

vtâos de acordo coi't o.: dispositit..'O;; que regular. o f:.mci~ 

name>:to das soe i o dada par quo tas d ,, rcspansabtlldade ~ t

mtta~a e pelas lCÍ is e normas çua d·<sctpltnllJri ...,_ serviços 

do radiodifusão sonor a· e de soT;.s e !magcns. 

CLI.USIJL :! 2'?1J - Qualquer ação fur:dada neste contra~o será proposta no ~ 

ro des te. Comarca c!.e j{acapá/Ap, que .fiCíJ olc"ita d.e::da· Já. 
renunciando- se a qual quer outro; pc:r 1r.at:; priv:l egt cdo e 

ESTATUTO 00 C!N.'El.HO ADUINISTRATIW 00 IGI\AA!'( 00 LAGO 

CAPITll..O I - De Consel ho e !>eUS fins : 

Art•. 1' O conselho Administrativo do Igarapé do Lago, entidade de appioo')ila 

nejMiento e assistência''ot"ganizacional o coau-.itária no Distrito 'de I~ru-opé do Logo." N: 

Mt..nicipio de Sontanq. E "órgão autor1Zrido Q discutinp nnalizar, emitir e propor ~dietas , 

relacionadas eos i ntercses comi.Jilitár.:i.os 'na região, .podendo püra tant o negociar cstro.tégi 
. ' -

as ·com autoridades GovcrnamcmtoU; Municip~s ' g ·?utras que tenham interesses pel~ cau~ 
e problemas ligados dos grupos administ rativos em questão. 

Art2. 2!! Os IIICntJros responder.~, sol idaricmcnte c subsidieriOmen.te em todo:; os 

compromi~sos a que forem obrigad6$ junto.mente a presiriência em fuvor dos i ntercses da e!! 

tidode c mclhori.:~. do níveR. empresarial , salvos nos casos em que os preju!sos sejam dec,2. 

rrcntcs da omisciío ou má aplicaÇÕo dos reclQ"SSs consigl"k.~os . 

Art. 32 Ficam ressaltadas os questões de urgênciaS emergência s ou que r.elhor , 

atendam os intcrescs do grupo e sempre que os resultados !>ej om favoráveis a maiorio 'cn -

volvidas. 

CAPITLLO II - Oa diretoria e conselho M11illistrati110 

Art. 49 Adiretoria do Con=clho ... Adr.tini s trativo de Jgarupé do Lago é CDfrllDsto: 

1. Prc!iidcntc 

2. Vice~rcoidcnte 

3 . 1~ Secratóri o 

a. 2~ Secret ár i o 

5 . 19 Tesoureiro 

6 . 29 Tesoureiro 

Diretor de Esporte c rlecr eação 

especial que :;~ja. f..rt9• 59 Os membros c a dirotoria não t r:r3o ó i ndenização ou qualquer outt"O , 

E, assim, por es t arem 'de plano c:cordo e j u.stosJ. a:;sina~ c beneficio trilb;l]hh;ta no ca!lO de afestomento por q!.J;:,lquer que sejü as causas. 

prcsr.mte ins trumcmto contratual , em 01(qu.atro) vias de igual ,l'orm.a 

or, na pr~scr.ça. de duas testa&~unhas·, que t cr.bécz c.ssina:il, para que 

aJeÚ~ ê.~~ . .... ::-:1 ... ,!; .... ~:.. ~ 
-.:..:.::, • «o,; ~·a~~( Ap), 19 da Novembro de 1990 

~tÍt~ ?l!IStÍV!f 7ítíAJ1/)11Jt 

PODER J UD ICIARIO 

·~. AI! LIO fiA SILVA Tf/TIIDAD8 
~ CPF:210, 006,702-87 

J/L!.,2.i2iL...d1.aMic 2c::· w · 

.;. ~· .•·· :,._.;· 

HTLD0/1 lfOfiAJS DE A:!!iV DO 
(.'PF' : 059.ll 3 , 57:J :JO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA Sa. REGIÃO 
~JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE _.::!.IA:::C:.:A::P.::f.. __ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

:?JAZO DE 05(Cil!CO). DIAS 

pro-

Pelo preeentc EDITAL FICA CITADO CAR-• 

_lOS RO:sE3TO DA Si:LVA, atualmente em lUGar incerto e não sabido, ex~ 

cutado nos autoo do Procesoo n2 849/9<>-JCJ- J.iCP, eo r,ue 11\VID PER- • 

REI:L~ é exequento, de que deverá pacor no prazo de 48 (quarenta e • 

oito) horas, ou garantir a execução , oob pena de penhora, a quon-

tio de Cr:: 217. 527, 83 ( IlJZ3li?OS E DEZESSETE lJI:O., QUilll!E!ITOS E VI li

TE E SETE C:iUZ3I:lOS E OITE:I:O:A E T~S CEiiT.WOS) , referente a-o Prin· 

cipol e Custoo . Ccso não po(tlle, nem Garanta a eXecução no pr azo s~· 

pro, penhorar.-ae-íio tantos bcno quantos b·aatem para o intcgrlll pa

samcnto da d.Ívicia . Indo e pas nado ne3ta cidade de llacopá à SEC?..E

TBIA DA JUli~A DE COliCI:.IAÇAO E J:.'ll:;~LIE!ITO IE L!AC,\P.4, ao dezenove 

dias do :mês de novembro, 1dO ano de mil novecentos e nov 

~ Auxiliar Judiciár i o), l avrei o presente . E Eu. 
(J.ail:le Hei to r Silva dos Anjos ) rii.rctor de Secretaria, 

J~:Sn.:O~ZI/.RIO DE!l!l$5 

Juiz do Traballlo, Preoidcnte 

da JCJ de Llacapá 

P.rt !i! . E9 A dirotoria do Conscl!1a Admin!st:·\! tivo, somsnte !ôC reunirá co.'l'l ~ pr! 

scnç-.o mÍni:atl d.:J metade c m<:~is txn d-1 tot alidade ric ::cut. IT!Cmbros. 

l\rt9. ?9 Propilr o r cfonrtJlut;Üo deste Es tatuto, aPos decor rido o p:-azn do 02 'T 

(dois) anos da suu ;Jprovoção s~ assjm achar convenic:1:e aos ·intet-cssea do ccns!:?lho ACmi

nü•tr.:Jtivo. 

CIV'ITLLO III - Oo Consolho Fiscal 

Art•. 09 O Conseloo Fi scal é O órnão da COIIIU1idcde e Conseloo Administ!'otivo , 

rc~pon!'.ÓVP.l pela fiscolho;eo de t odos os atos admini!.t:-ati vos cfetuildOS pel a .di.ret éz·i o . 

Art11 • 99 Compõe-se o consel ho fiscãl do concalho 1\dmini!:; trativo do Igarupé d 

Logo de 03 (três) •.e~bros cem r.1011da to. de 02 (dois) onoo , 

I - Prcs idencia 

II-Oü"ctor!a 

!TI- Con5clho Adminstrativo ( membro~) 

CAf-rTll.O IV - Oa As~mbleia üe>.ral 

Art . 1G9 As r euniÕes scrêo ordin~ias e ext r ,.ordin:írias . 

l O , r,s r cuni ÕGS or-dinári as serão ~caliz~C:Sas tcx!as os diu!> 2C (vinte) de ca da , 

mês convocado r:Cl o presidente para d!!li~:crar sobre proor~ uu atividoc!c::; ü sr:rcm dc::;env~ 

lvidas no distrito. 

29 • As J"elXliÔCs estraordináclas serão realizadas secão rca lizudas o qualquer , 

tempo de!Jdc que : 

1. Solici t ada pelo presidente do c.onrelho i"~tlr.1 inistrativo 1 em CElso re doenças de 

c.cr.u.11itári os que exija aplicação de recursos· fi~cei~1 ou quando houver r-eces~idade de 

aprovoção de as5UJ'ltos i mediat os de interesses de COI:Ulidadc. 

2 . Solicit ad f:! pelo Con5Clho Fi::.cal para ancl iznr e O;JrovaÇÕ:o ele conti:l!i , 

CAFITL\.0 V - Oo Dissolução 

Art. 112 'T fl!o coso de di S!>oluçÜo do c onselho Admini strat i vo de I garé!pé do Lug~ 

seu ptJtriJnÔnio será doado a cnlidadc Dssi!>têncb is. 

Art.120 - . A dis sol ução do con:::clho Admini s trat ivo de Igarapé do Lago se dará , 

decisÕes da A5 set=)t 1Cia Ger al Extràord:!.nár ia · .fú~pCCiaüncntc convocada para C!;::r. fim1 com a 

presença mínin>n de 2/ 3 (dois t erços) no 1• convocação e 1/ 3 ( un terço) na 2i convocação. 

tlAC/lP'A. 28 de Novembro de 1990 

I GAAA?E DO LAGO 

CRESCENDO ÇOM O BRASIL NOVO 


	

