
'ife~ll:"~lt®!·uo ~?e~ewêli d9 ~~ii:!iUlB~~ 
.? 

DIARIO OFICIAL 
D~cn~hl fs0 1·, 11~ 24 ~e Ju l(!~ tf~ 1984 

7'3~..n.....ÇO• .......,..,__ ,.,.~,m• ..,.?_'. , . .......,.,,.JU.I.l:U' .. ~~'I~~~~~...,.,.~~~I:";;W'2't1'-

Ano li. Número 774 Maca pá, 6~-feira, 22 de Março de 1968 
•s·v~=-·n·..,.,.., ,..._..,.,..~'="M~mcr .._,....,.. , ... ._.,...._~~~ 

.PORTARIA S I AT os Do 
Nr. 176/68-GAB , 

PO DER de merendeiras, lunchoneias 
6te., ser·vindo inclusive r efei
ções preparr.das, tendo insta
iad~ fogão a gús ou a óieo; . I RESOL VE : O Governador do TerritóriO 

.~edcral do Amapá, usando l Pôr à disposiqão da Com
das atribuições que lha aon- wanhia de Eletricidade do 
!erem os itens VII e IX, d0 Amapá - CEA - , até ulte
artigo 4°, do Denreto-lei nr.

1 

rior deliber:t~.ção, Josü Altino 
5.839, àe 21 de setembro de dos Santos F'lexa, o0upante 
1943, e tendo em vis ta o que rlo cargo da classe «A», da 
consta co processo nr. 1.4í3/ i série de c!asses de Armaze-
6/j-SGT, uista, nlYel S, do Quadro de 

RESOLVE: 
Funcionár·ios Púbiic0s do Go
vêrno d~s ~e Território, lota
do na Divisao de Se-gurança 

«B», da st'rie de classes de 
Datilógrafo, gível 9, do Qua
dro ele Fulicionários Pü blicos 
do Govêrno dêste Território, 
lotado ua Divisão de Eduea· 
ção, p11ra exercer a funçí:ic 
gratirtcada 1:1ímbolo ~-F, de 
Diretor do Instituto de Edu
cação do Amapá, da referida 
Divisão. 

b) essa situação é irregu
la r, pot·que a permis;;:ão pura 
funcionamento depende de 
licitaçüo pública; 

c) além disso, seu funcio
namento acarreta uma !'alta 
de higiene lament<\vel e nem 
s emp1·e compatíYei com as 

Pa!á1:io do Govêm fl, em aoru:as do li mpeza qus deYe 
.Macapá, 18 C.e março d., 19fiS. existir em Hepai·ações P l.i bli

Pôr à disposiçitp da Com- e Guarda. 
panhia de Elet ncidade do 'Je.neral Ivanlloé Gon(lnl \'OS 

' cas; 

Amap:l - CEA - , até ultc- Paláci<• do Govêrno, em Ma- Martins - Governador d) também não há 1iscal i-
riol' deliberação, Joã o Pimen- capá, 18 de marc;o de 1968. _ zação sôbre preços, qualida-
tel de Araújo, Elotricis!a Ins- Nr. 181/68-GAB de e mesmo sôbre . se1·iedade 
talsdor, nfvel 8-A; e H1timun- l • 0 r! , d " 1 'f - ··. ~; na Administração, por que se 
do Queiroz de Lim&, Mccuni- I Gen. Jvanboé Gonçalves 1 \JIO ;erna o. c o . er.h o •. o tran;;for.!!la:ll nii•) raro em 
co Uperatior, nível 9-B, do i Mat·tins - Governador Federal. ~o- Amapa, .usando I sede cie tranl'ações ilb tas , 
Quadro de Funcionários do .. -o 1 " 16"' G·AB da~ utnbu~çoes que lne ccn-1 como usura etc: 

"' 7'<J. ~- fere o 1 t e m VII, do ' ' 
Govõrno dêste Território, lo- Ter 't' _;a rtigo 4°, do Decrdo-lei nr. j e) o seu funcionamento 
tados na Divisão de Prodtt- . O Governador do .r1 o 5 S:lU d , 21 de se ~embro i.\e I. i rrtgUl é:tr e não fl!;calizado 
çüo. no Federi:l l do Amapá, nsnn- ! Fi'~· ' e 

1 
l • • · . 

. , • . I do das ah'ibuições que lhe · 1.... I poc.e. ac,ar;:c.t? r gt a:;es ~reJUI~ 
P:;~Já?lO do Governo, ~m .~cn fcrem 0 8 iteor, VII e IX, I RESOLVE : ! ~os, mc.u.,l\ e prop"gaçao tL 

Macapa, 18 de março de l 9o8. 1 do. art. 110, do Decret~~iei nr. , rogo, e(c., 
General Ivanhoé Gonca!ves 5·839• de 2! de so~e ntoro de ! Desif;nar Nady Bastos Genu, 

ilfartins _ Governador 19:!3, e tendo cru VIsta o que fanciunurio do Ministério óa RESOLYS : 
consta do pt·occsl!o nr. 1.385/. A"'ricultu i'a põsto à disnosi.-

Nr. 177/68-GAB 63-SGT, j çao do Go ~êrno do An1apá, , ~~tr:n~i na~ . · ~os Senho.~·e;s 
. . · ocupando atualmente o ca1 go . ~h de~ ae,.pm oões . e Set v·: 

O Govcmador do Temtório RESOLVE. li i;;o!alio d~ provimellt.o e; :n I vO S que t~çam cessa,~ .. 110" 
Fede1·a1. d~ _ .t\mapá, usando · Comi ss~o. Símbolo r:~c . rle s~::s ?rga~s. ~nb~_:·~n~ad?~ · 
~as atnbu19oes que lhe. co~- . ~ •· ~ . _ 1 Diretor da Divisão rle Produ· Qtl ulq u t,r atlvtc!auo c. c~se ge-
lerem os 1tena VH e I~ . uo faz~r r_cve, t er ~ repu.rt1ç.n.o 1 ÇãCl , do Qua dro de Fu!lcio ná· i n~r~ •. exc<?tuac! o IHJUela~ que 
art.~fo 4o, do Oer.!'eto· let ~r. d~, or.gem, .a se_r,vidora . R,u. ! rios dêste Território, pura na j ~ao !!~~das .. ao ftJrnec1r:w~to 
5.8 .. 9, de 21 de setembro o e m ... nda V1rgolu. o! o~upante , qunJicJadc d <> re"' r ·'S"l tinte do c. e rumond<1 cscG!ar e a~ que 
194.3. e tendo em vle;ta o que do cargo de P~o ressora do J Go,~ê··no de; taUuidavdc tomar I f:o it·vam cr1fé ou refrigerantes, 
~on~ta do processo m·. 1.473/ Ensin? s.c cn~dá~:~, do. (~l:u- 1 pnte

1 
na 4• Rzunião NacÍ~>Jal! ~uu .:rd inedas .d ire'.~m~;te (:lo 

ti8-SGT, dro d<J Funct.~na l l 'JS Pu~llc?S , c e Projo•os de Desmvelvi- : as exper;sas du proprta lL -
do Govêrno oeste Terr~tórlO, ·t d 1~ d· - ".,· " 1, nartiç:ão. 

RESOLVE: lotada na Di visão de Educa- rr.eJ, 0 a ro u;:ao "';1!,TI". •" . . - , I GáO, posta à dispesiçiio da I d~ .~11 l~entos pa_.a a, ~l.l/"' " r 1?altcio do Govêrno, er'.l 
Por à dlspClSIÇUO da Com· Campanha Naci onal de Ali- ~.va. Jzar · Se ?0 Rw ~~· lll~e ~o Mn~ap'l, 13 de março Je 

panhia de Inetricidad~ do m~ntação Escolar _ CN <\"'· [ uni, no per10do de 2_? a 30 c. e 1958. 
Amapá - CEA -, a té ultt:- 1 • .~.:. março de . l~b8, s~m ;:;um; pn-
rior daliberP. ção, Nestor San-' Palácio dl() GoY~rno , em ra a Ad rr!ln:straçao amapacn- Geneml Iv~rr.hoé Gonçalves 
tos, .ocupante do ca rgo c! c I Ylac~pá, 18 <le mat·ço de I se. ~la1·tio s 
Eletf'JCis ta lnstalador, r.ivei J1963. p l'· . l G ·il " n GoveJ'UàdOl' 
B-A, do Quadr o de Funcioná- ! ~.,"~10 • 00 , ovcr,~ ·: · e..1 
rlos Públi.}OS do Govêruo General ! vanhClé Gonçalves l\!,a.c,cpa, 18 ue mu1Ço de 
ct~s ts 'I'erL'itório, lotado r:a ~iartins - Governador l .,6!:i. Nr·. 138/SS-GAB 
D1 viRão de Terrus e Coloni
znçllo. Nr. 180/68-GAB Genc1·al Ivanhoé Gonç.nlves 

Mnrlins - Govel'üador 
Palácio do Govêrno, em Ma- O G~;V31'tl l1.d o r u~ 'I'er ritó. 

capá, lS de marQO de w6s. rio F~deral do Amapá, usanr!o Nr•. 182/68-0 AD 

O G overn:J~lor elo Ter!'i tório 
Federal do Amap:i , ns1!l1du 
das atribuições que lhe con
tm·em os itens VII<) IX, do arti
go 4°, do Decreto-lei m·. 5.83:1, 
de 21 de setPmbro de 19J3, e 
teudo em vist::l 0 que eG<!sta 
do pro~esso ur. 1.1 41/69-SGT, 

, ~l a~, atril:)u~çõeB q~e lile , con- O Governador do Ti!I'rit6-
G.~neral Ivan~oé Gonçalres I ~ei ~m 0~ Jtens V~I e 1X.· d? rio Federa l clo Am::~p1, m an-

tu!lrtins - GovaruadOl' ~rt.~go 4 ·. dv Decre,to-lel Dl. . do d:.s a~rib :.~ iç-ões que lhe 
o.8<>9, de 21 do setem bro do , ç ,~ ·t<>· , VIl , IX 
HJ4:~ . o tendo em vista o qu(; co.J. e.'emo 0 5 1 ··~::;. , t -~· : 

Nr. 178/liB-G.-\.B 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, unando 
das a tribuições que lho con
ferem os itec.fJ VII e JX, do 
artigo 4°, d0 Deeret0-lei nr. 
5.83!:l , de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vis ta. o que 
congta do processo nr . 1.473/ 
68-SG'l', 

t.:ons !a do processo nr. 1.3S7j ~~. ai t -i· dG ~v~l e.o-l ol UI. RESOLVE : 
"S-Sr"I' ô.l .v.~D. de 11 <.k l;\lteml.Jro de 
'' cr ' l!:Jiil, e I 

RESOLVE Autorizar 11 ser viflc ra Dm·-
CONSiDERANDO que : 

1 

cy Pacheco Ribei!'o, ocll pantc 
D~6ifina r na forma do ar t. do cargo de ~~cr::Jveute-Ddi-

;45, Hem r, combinado com o a) tem sido constatado, em lógrato, nível 7, do Quadro 
a r t. IH , todos da Lei nr. l.íll. diversos es tabelecimentos pú- 1le Funcionários Púhlices do 
d e 28 de outubro de 1952, blicot: , ou outras dcpenuên- Govôrno d0ste Tenitt'lrio, Iu
Edésio LGbato de gouza, cias per tencentes ao patrimô- tada na Secretar!a Geral, a 
ocupante do cargo du classe :J !o da TTnião, a existência fr8qii :ntar o L' ~ltso ele Técnl-
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As RPpBi'tições Ptiblicas I 
Territar.iais deverão remeter 
o eN}ledteute destinado à pu
~Ho!rção neste DlÁRlO OFI-l 
OIAL, diàriamente, até às 
13,110 horas, exceto aos sába
dos q_uando deverão fazê-lo ' 
ntil àR 1.1,36 horas. 

AR reclamações pertinen
tes A matéria retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eserito, à Seção de Redação, 
das 9 As 13,80 horas, ll(l · má
ximo até 72 h o r as após a 
saída dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datuogt•afados e autenticados, 
rflasalvadas, por Quem de di
reito, rasuras e emendas. 

E.'X:cetuadas as para o ex
terior, que serão se m p r e 
anuais, as assinaturas poder
iie-ão tomar, em qualquer 
~poca, por seis meses ou um 
I:UJO. 

As assinaturas vencidas 
poder!lo ser suspensas sem 
aviso prévio. 

I 

DIARI0 OFICIAI; 

EXP-EDIENTE 
lmprenlíla Oii~ial 

DIRETOR 
SILLAS RIB.IillRO DE ASSIS 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

.MACAPA- T. F. AMAPA' 

Março, 1968 

l As ·Repartições Pública.11 
I cingir-ae-ão às assinaturas 

I anua-is renovadas até 2-3 de 
fevereiro de cada. ano e às 

I iniciada.s, em gualqu.er época 
I pelos órgãos competentes. 
íl A fim de possibilitar a 
remessa de vatôros acompa
nhados d~ es(:larecime~ltns 
quanto A sua aplicação, soU .. I citamos usem os interessados 

1 preferencialmr~nte cheque ou 
A S S I N A T U R A S 1 vale postal. 

Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 7,80 Os suplementos às edi• 
. NCrlll 3,90 ções dos órgãos ofiaiaifi! et) 
. NCr$ 1,45 se forncceríl.o aos assint>.ntel'l 

Nc 
ü-

0 05 

1 

qu~ as solicltarem no ato da 
. r .P , assmatura. 

--- O funcionário público fe-
«BRASILI..\ - fi:ste Diário Olicial é encontrado para leitu- dera! terá u1n desconto de 
ra no Salão Nacional c h>t<:rnacional da Imprensa, da 10%.' Para razei' jus a êsse 

COOPER PRESS, no Brasília lmllcrial Hotel.» desconto, deverá provar esta 
condição no ato da aesinatmra Para facilitar aos assinan- 1 A fim de evitar solução 

tes a vermcaçilo do prazo de de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, .mento dos jornais, à e vem 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos o número respectiva renovação com 
do talão de registro, o mês e antecedência mínima, do trin-
o an':l em que findará. ta (30) dias. 

O custo cíe· cada exem
plar atrasado dos ó r g ã o s 
oficiais será, na venda avru
sa, a<ll'esoi<lo de NCr$ 0,01, se. 
do mesma ano, e de NCr$ 
0,02, por anG decorrido. 

ca de Laboratório, na Esco-l dever, inalienável e precípuo; missão de Tomada de Con- nr. 1.711, de 2':3 de outubro de 
la de Enfermagem «Frei Eu- tas· 1952 (Est&.tuta dos Fuoeioná-
gêr.io», em Uberaba, : Estado - a defesa do Indiciado b'> Determillfl.r ao SAG/Se- rios Públicos Ci'vis da Uuiã-.). 
de Minas Gerais, ficando-lhe nã~ apresentou argumentos ção de Auditagem a análise 
assegurado, durante a realil váhd~.s . para eximir o seu e {)orreqão das incidências O Presidente da .República, 
zação do referido curso, a constl tumte ~e culpa, p~rque , sôbre o ~atrim~nio Materia~ Faço saber que o Gongres-
pel'cepção dos vencimentos se fr.re~uhmdad.e havia, há da Prefeitura MuniCJ ~al de i so Nacional decreta e. eu san. 
inerentes ao cargo q.ue ,. ocu· sempre ure~ularJdadeil qua_!l- Cal~~ene, e também Jespon- ciono a seguinte 1 Ei: 
pu, a título . de «Hôlsa de do os preceJtO!i da l_egisl~çao sabtlizar o senhor Seabra da " 
Estudos». cont:1bll da União sao v1ola- Ceuceição Barros dos desvioti Art. 1o o art. 79 da Lei nr. 

dos; ou irregularidades constata- 1.711, de 2S de outubro fie 
Palácio da 

Macapá, 18 
Govêroo, em - argumentos de que eflsa das, nesse aspecto; 1~52, (.Est~tuto -~os Funcl?_!lá-

de março de violação é conhecida e prati- 1 c) Considerar q_ue o seuhot' nos Públl?os C 1vis da l!mao), 1968. ~ . ···; l'·;"i· cada ~m outros sítios dQ Seabra da Oonceu;.~o Banos passa a VJgorar acresct~o do 
General Ivanhoé Gonçalves TerrltóiJo Nacional e no pró- infri?glu gravemente o artigo mciso e parágraro segmntes: 

Martins - Govornador prio Território não exime, 19•!, 1.tem VI do . ~staluto dos 
__ jJ~~ tamb ém, o ind1ciado de culpa Fu~m0nárJos P~bllcos .da !i." 

·~ " :§. e o ilíeito sempre existe, Umão e não constderá-lo co-
Nr. 185/68-GAB "' aqui ou alhures, e nAo se mo isento , total _ <~c cul

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan· 
do das atribuiçõot> que lhe 
oonf~rem os itens Vll e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de· 1943, e tendo em vista o 
que consta Elos processos nrs. 
4.182/67-SGT e 07/68-SG'l', e 

-CONSIDERANDO que: 

F- a configuração do delito 
penal não foi, de forma irre
futá vel, perfeitameutA estabe
lecídll; 

- do bôjo do Inquérito 
r essalta uma sétie da fatos 
que, em slibstância, não com
provam a inten~:ão delibera. 
da e volitiva de lezar os oo
rres públicos; 

- a própria comissão en
carregada do Inquérito reco
nhece que o indiciado uli.o 
possula condições técnicas e 
admíoístrativas para octlpar 
o ea.rgo <te Pt•efeito, mo~tran
do, êle, indiciado, uma singu
lar ignorância e inépcia pal·a
o manuseio de créditos, ver
bas etc.; 

- a So~Jão das Muaioipali
dades, ao tempo, não exer
cia o seü ,pitpel de orie:atar, 
auditar e a.companhar a exe
cução orçamentária, das .. Pre
feituras, como era e é do seu 

pode tomar o particular, pa- pa, porque e fnnciOat:rio dfl 
ra g0nt~rallzações· Polfcia, Escrivão, devendo ter 

' assim o senso cte r eGponsabi-
- não obste.nfe, o Juiz, lidade e ter tido o zélo e cui

nesse easo o Govarnador, só dedos devidos na conduçãG dos 
deve apllcar as punições negócios daquela PJ·efeitura; 
constantes do Estatut(l dos d} finalmente, S\lspendê-lo 
Funalonártos PúbliciHl, à luz por .setenta e ainco (75) dla6 
dps autos constantes do In- d.s sua~,> funções, ex-vi da in
quérito, sem pressupostos do frigência do item VI do art. 
interpritações marginais; HH, e artigo 196, tudo daque

- o Gevernador tem que 
admitir com& circunstâncias 
altamente atenuantes a inca
pacidade do Indiciado em ge
rir finanças públicas, tendo 
até deelarado que assinava 

le estatu to; 
e) PublictJ.r a presente rc

soluçflo e deterruinar no SAG/ 
SM que tome conhecimento 
para providências, como há 
mister; 

Convênios e r!lcebia ordens f) Deteremlnar a remessa 
verbais para Tlagens a Be- do presente Inquérito ao Me
lém etc., sem pràncamente retfssimo Juiz Federal, após 
nada saber de como regula- anexação da presente decisão 
rizar tais assuntos e conta· e como foi solicitado tendo 
bilizar documentos; e em vistti o processo policial 

• . 1 que responde. 
- não pode o sJgnatárJG I 

tomar medidas punitivas que 1 Paláeio do Govêrno, em 
violentarão o seu sentimento ; Maca pá, 20 de março de 1968. 
de justiça, 

RESOLVE : 

Gen. Ivanheé Goncalves 
.Martll1s - Governador 

a) determinar ao SAG/Se- . 
ção du Municipalidades o! Presldêndo da · 
levantamente dos débitos,' 
porventura existentes, para f República 
responsabilizar o senhor Sea-1 
bra da Concei~lilo Bart•os, n I LEI Nr. 5.375 
quem aabe indeniza1·, na for- de 7 de dezembro de 196i 
ma da lel, o Erário Pl\blico, I 
à luz das eonclnsões da Co- Altera o artigo 79 da Lei 

«Lteença, até limit@ máximo 
de 2 (dois) a.nos, ao Iunofoná
riv acometido de moléstia 
consignada no art. 104 e eu
trae indicadas em lei. 

Parágrllfo único. Vetado» . 

Art. 29 Esta lei entrard. em 
vigor na data àe sua publi
cação, revogadas as dinposi
ções em contrário. 

Brasílio, 7 de dezembro de 
1967; 146° da Independélncia 
e 79° da República. 

A. Costs e Silva 
Luis Antênio da Gama a 
Silva 
Augusto Hamana Radarna
Ker O r un ewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de rt-1aga lhlit:s Pinto 
Fernando Ribeiro do Val 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua 'Pereira 
Fnvorlno Bast<is Mareio 
Jarbas G. Passarinho 
Márcio de ~ouza e Mello 
Leonel Miranda 
J osó Costa Cavrilcanti 
JGsé Fernandes de Luna 
Hélio BeltrS.o 
Afonso A. Lima 
€arlos F. de Simaa 

Publicado no Diário Ofictal 
da União. edi~ão de 11 de 
dezembro de 1967, às páginas 
12401, (Seqão I - Parte ll}. 
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Gov~rno do Território Federal do Ama,pá 
Serviço de Administ ração Geral 
Seção tio Material 

Dl.Ã RJO O!i'ICIAL 

APROV O: 
Geu. Ivanhoé Gonçalves ~iartius 

Governador 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
(Matf~rial de higiene, conservação e li1r< f)ez. ) 

O Serviço de Administração Geral lllo Govêrno do 'I'err!lório Federal úo Amapá, 
pelo presente Edital torna público, para conheoeimento do comércio geral de :vlacapá, 
que. a pat•tir desta data aeham-f!e ahertae e.s inscrições p!\r a fornecimento di-l materiais 
de higiene, ccn~ern•. Qii.o e limpeza aos órgãos <la Adm~ni&tração Amapaense, cunforme 
abaixo vai diSl;l'lllJWado. 

As firmas interessadas deYem enaaminhar as suus prüpostas à Seção do Ma
teriR.I do SAU, uo prédio onda funciona o Almoxarifal!o Geral do Govê•no, em envelope 
lacrado, até às 11 horas do dia quatro (4) de abril p1·óximo, quando ocorrerá a aberlul'a 
da Tomada de PL·eços objeto do presedtc Edital, sendo coúV\:Dioute a presença dos 
lici tantes 11.0 at0. 

Março, 19§8 

CIA - Companhia In
dustrial do Amapá 

CONVO €AÇ ÃO 

Assembléia Geral 
Extraordinária 

1

1 

Ficam convidados os Se-
nhores Acionistas a se reuni

j rem em Assembléia Gerul 
1 Extraordiuária, às ll:GO bm·&s 

I 
do dia 25 de março de 196!>, 
na seáe social, à Vila Jarilân-

1

, dia, mtlnic,ípio de Nfazagão, 
Amr. pá, para deliberarem ~ô

l b!'e o seguinte. 
l-

Melhores e6cl!lrecimeutos e informac;ões poderilo ser prestados pelo Seçilo 
~v'üterial do SAG, uiàriuwente, llas horas normaia de expudü:nte. 

Macapá, 18 de março de HJ68 
Dil'etor do S.A.G. 

I 1) Alterr.çüo dos Estu.tutos 
do I Sociais. 

Maze.gão, 5 di marvo de 
I 19tia. 

Item 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
O!:. 
07. 
08. 
O!l. 
10. 
11. 
12. 
13. 
1-!. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
2<1. 
25. 
26. 
27. 
28. 
2!1. 
30. 
:ll. 
3'.1 
::13. 
34. 
35. 
36. 
37. 
SB. 
39. 
40. 
1L 
4:!. 
43. 
114. 
45. 
4!L 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

Relação dos materiais a serem fornecidos : 
Nomenclatura do material 
Creolina 
C1eol!na 
Borub ~! l 
Bumbril ex. c/1·14 uaidr;. 
Cêra PfU~SQal h:> tipo Cachopa ou &imilar 
Id~m . idem 
Desioretunte SALSAR ou similar 
Idem, idelll 
Detefou ou simi!,!r 
Idem, idem 
Detergente líquidél (marca) 
Escovão de piass!l.va de b._.a quulidade 
Espanador de fibra de boa qualidade 
Espanado!' de pêlo de boa qualidade 
Estôpl:l. lll'lH:I! em rama ... 
Lustra móveis (marca) 
Kaol ou Brasso - tamanho grande 
Kaol ou Bmsso - tumunho pequeno 
S&bão em pó - (especiflcaútlo marca) 
Idem, idem " « 
Idem, Idem « « 
!dum, idem « « 
Sabão pintado de 1 n. (marca) 
IdHm, idem » 
Sa hão pintado de 2°. (IDf.I'Ca} 
hlem.Weru « 
Sabli.o de côco « 
Idem, i~cm " 
Ólt!o pur·a máquina - (marca) 
Oleo de peroba - (marca) 
Palha de aço pjassoalho (mat'Ctt) 
ldem, idem ~~ '· '~' ·- · << 

Lã de nço pjpan!:'lá (marca) 
Idem. idem « 
Papel higiúnico (marca} 
Sarrapilheira 
~at.· t·uuilht>if'a 
S~oo de trig-o Oll ll.ÇÚCa r vazio 
Sl'lpóleo 
SapóJeg 
Su(l !i Cánslica (ma.-ca) 
Idt-111, it1em << 

VustsoUl'!l de p!assava boa qualidade 
Vassourinha de piacsaYa boa qualidade 
Áicool de 36 a 40" 
Álcool de 3\i a 40° 
Atcool de :36 a 40° tambor c/ 200 lts 
Agua sr.ni!ária (marca) 
Água .:Janitáriu (mlHCIJ) 
Alvejante para roupa ~m pó 
Sabilo detergoote em pó (Orno, Rinzo otc.) 

U:litlade 
la tu 
ex. c/24 lts 
pacote 
caixa 
lata c/ 5 k0 s 
lata C/1 k 0 

lata 
ex. c/36 lts 
lêlte 
CX, C/36 lts 
lata 
hurn 
hum 
hum 
que o 
vid ro 
lata 
lata 
pacote O. 
ex. c/24 pts 
pacote P. 
ex. Cf-!8 pts 
barra 
ex. cfãO brs 
barra 
ex. c/48 brs 
barra 
ex. c/50 l.Jrs 
lalti 
vidro 
pacote 
groza 
pncate 
quilo 
rúlo 
m&tro 
saco 
hum 
barra 
ex. cfl4J brs 
la ta • 
ex. c/21 lts 
uma 
uma 
litro 
garara 
tambor 
garrufa 
ex. C/ 118 gfs 
pacote 
pacote 

Preço 
NCr$ ____ _ 
NCrS ____ _ 
NCr$ ___ _ 
NCr$ _ _ _ _ 
NCrf? ____ _ 
NCr$ NGr$ ___ _ 

NCr$ NCrS _ _ _ 

NCrS NCrS ____ _ 

Nc~s-:----
NCrs · NCr$ ___ _ 

NCr$ ___ _ 
NUr$ NCrf) ___ _ 

NCr$ 
NCrS ___ _ 
NCt$ 
NCr$---· 
NCrS NCrS ____ _ 

NC r·S ____ _ 
NCrS ____ _ 
~CrS NCrS ____ _ 

NCrS __ _ 
Nér$ NCr$ ___ _ 

NCr$ f'-1C r$ ___ _ 
NCr$. _ ___ _ 
NCrS NCr$ ___ _ 
NU r$ _ __ _ 

NCrS ___ _ 
NCr$._- _ _ _ _ 
NCr$ _ _ _ _ 
NGr$ ___ _ 
NCrfi; ___ _ 
NCrS 
NCrS---·---
NtZr$ ___ _ 
i\CrS ___ _ 
NCr$ 
NOrS NCrS _ _ _ _ 
NO r$ ____ _ 

NO r$ NCrS _ _ _ _ 

Ob~:- a) As Ermas licitantes deverão tndicar nas suas propostas a marca ou 
marcas e 0utras características do produto. 

b) Poóel'á ser aprovado a proposta integralmente em uma única Hrmu. 
ou em várias, conforme preços P.pr€senlados, 

c) Deve1·a ser declarãdo o prazo de validade da propoiÚa e o pl'azo 
de eatroga. após o Pedido. 

d) Os preços se entendem CIF - Macapá. 

Din~tor do SAG 

1 as) Dil'e tor: Gen. J.J.R 'l'ubino 
Diretor: A, L. Baptista 

CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordin ári!l 
Ficam convidados os Se-

nhores Aciuoistas a se reu
ni rem till As1;embléla Ueral 
Or<liaáriH, na sede social, à. 
Vila J;Jri!ândia, :'llunicipio de 
Mazagiiu, Amapá, no dia 25 de 
março do 1968, às 14:00 horas, 
:.: fim de ctelil>cr:ucm sôbre o 
seguinte: 

I) Relatório da Diretoria, 
Balanço Geral, Demonstração 
de. Conta de Lucros e P<:rdas 
c Parecer do Conselho Fiscal; 

2) El eição dos membros <ia 
Di,·etorlu e Conselho Fiscal e 

3) Assunto de interêsse 
gera l. 

l\Iuzagilo, 6 de março de 
1968. 

aG) Diretor Gcn. J.J .B. Tubino 
Direter A. L. Baptista 

Bruynzeel Mndcirns S/ A 
BkUMASA 

A V I SO .. 
Acuam-st à dispot>ição dos 

Srs. Acionistas da Bruyozeel 
Madeiras S/A - BRUMASA, 
na sede social, ii A veni rta Ira
cema CarvãA Nune~. B/n, Ma
capá, Terri tório Feder al do 
Amapá, os documentos a-qne 
se refere o arligo 99 do lJe
creto-lei 2.6Z7. do 26 de se
lembrú de 1940. 

Mucapft, 12 de ml.!r\o de 
19!18. 

Abrahão Yuzigi Neto 
Diretor 
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Senhores Acionir.tas: 

<f•\''· . ~ ~ • tr). ·~ ( ~'" ~~1~P~hm~~a 

!fieia\\t®~i® 

h·§rr{l~~~w!i'~~g 
Lh-;a\SJ:!~~~~ íl~tí! 

~rlía ~boii~rG:\liHi.'" ~ ~ 

do ~~ ~~~ ~ ~r.:l' ~. '\'> 
~~~~~~~©l 

Cumprindo es dispor;ições iegai;, e estatutárias, submetemos à apreci::tção de V. Sas. o Balanço Geí·al '" a Den:iont;íraç~to da conta de In
eros e perdas, referente ao exe~·c!cio encerrado em 31 de dezembro de 1967. bem coD)o o par·eçer do Conselho Fiscal. 

Mazngii,o, 14 de março de 1.908. 

Dirctori!ls: 
General .J. J. B. 'I'ubino B A. L. Baptista 

Iiiit~ll.~~NiÇO GEll.l~L lE~~ 3]. DJE DEEZEM!!IDl® !ília'l i~~7 

ATIVO PASSIVO 
IMOBILIZADO 
Tenenos 
Instalações 1udustr!ais 
Máquinlls e Equi{)nmflntos 
Móveis e Utensílios 
Ferramentas 
DISPON!VEL 
Caixa e Bancos 
HEALIZAVEL 
Participações Compulsórias ·- BNH 
Acionistas c; Capital a Realizar 
PENDENTES 
Encargos de Intltalacões a Ressarcir 
Obras em Constt'uçãu 
Pagamentos Antecipados 
Mão-de-Obra aplicada 
Juros sjEmpréstimos no Exterior 
COMPENSAÇÃO 
Açlúes em CauQão 

Bélem (Pa), 31 de dezembro d!l 19~7 

Diretores: 
G~nernl J. J. B. 'l'ubino 

A . L . B~ptista 

NCR$ 
H .s~o.on 

33.733,19 
324.035,09 

4.884,76 
9.629,53 

4B1,80 
7.5!S8,00 

92.379,43 
451.6!3,67 
43.732,00 

4:.lflJ)1li ,26 
::s8.296.ll 

NCR$ NCR$ 

381.1 (12,5 7 

33.388,30 

S.Oí7,80 

1.062.958,37 

3.000.000 1.483 527,04 

INEXIGÍVEL 

Capital 

EXIGíVEL 
Curto Prazo 
Forw;ced nres 
Contribuições a Recolher 

Longo Prazo 
Credores do Exterior 
Provisões p / Juros s/ Empréstil110 IH> Exterior 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Caução da Di1·etorja 
Belém (Pa), 31 de dezembro de 19&7 

Diretores: 
Moacyr Frazão Braga - Téc. em General J . . T. B. 'I'ubin.o 
Contabilidade C.R.C. Pa. nr. 0865 A. ·L. Baptista 

Pall."e43er elo Censellh® F.lseal 
Senhor<;s Acionistas: 

NCRS 

126.544,62 
. õ86,20 

127.!30,82 

··851.346,11 
S8.2S6,ll 

NCR$ NCRS 

468.7:)4,00 

1.01 G.773,04 

3.000,00 1.483.527,04 

Moacyr Frazlío Braga 'l'óc. em 
{.;ontHbllidade C.Jt.C. Pa. nr. 08ti5 

Os membros do Conselho F!scal da CU .. - COMPANHIA INDUSTRIAL DO AMAPÁ, em cumprimento às disposi<;ões Iegals e estatutá rias de~ 
pois de haYerem examinado o Bnla.nço Geral e a demonstraçtlo da conta de lucros e perdas, e demai s n ' gistrcs contábeis da sociedade rellitivos ao exercício encerrado em 31 
de ctn<'rnbro de 1967, constando a ordem e exatidão daqueles docmn~entos silo de parecer qnc os me8mo mereeem a aprovuçãG dos Senhort•s Acionistas. 

Eduardo Grandi 

Muzagão, 5 de março de 1968 

Membros do Conselho I?iscal: 

Fern~o Flexa Rib~iro Eugênio José Gentil Guedes 
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