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Prefeitura Municipal de .M.azagão 
OECflE'l'O-LEl N.0 65/68-PMz 

O Prcfolro MunicJpnl de ~IazagEo, no uso das atri
buições confcridll.S pelo item I. do Art. 9.0, do Decreto-Lei 
l"edcrul u.0 5.8$9, ele 21 de S0Lcmbro de I!Há. e tendo em 
\1ista o instituído pGitl Lei n. 0 4.320. de 17 de m!li'ÇO de 
196-J. 

DECRETA : 

Art. 1.0 - O Ot•Qamcoto da Prefeitura Municü>al de 
~1azag!io, para o c>..cçc(cio financeiro dt: 1960, discrimina
dos pelos intogranted '1et3hl Lei. estima a Receita em 
NCr$ 435.0!.10,00 (quntrocentol! c triuta e cinco wil cruzei
r?& novos) o rixa a Despesn em igu;,J va!or, respeitado o 
d1sposto na 1!'1 n.0 4.820, de 17 d~: mu r~ o de t96!. 

Art. 2.0 
- A Receita da Pt•efeltura. ~Iunlcipal de !'tJa

xagão, será reallzoda mediante arrecadação dos tributos 
r~ndas, suprimentos de fundos e outrns Hecaitas Ordiutí~ 
nas e Extraordinários, na. forma da Legisla.çil.o em vigor 
e de acôr·do com os t1eguintes desdobram~ntús: 

RECEITAS CORFW:N'l'ES 

Receita Tributária Nel'$ 
Heceita Patrimonial « 
Receita Industrial c 
Transferôncias Correntes c 
Receitas Diversa~ ' 

RECEITA DE CAPITAL 

Alienação de bens móveis 
e imóveis • 

'rl'tiDSf. de (;apitAI c 

T o ta I 

6.500,00 
5.2oo,oo 

36.857,48 
HJ3.637,oo 

3.400 .0 0 

1.7oo,oo 
187.805,52 

245.49M8 

1a9.5o5,62 
435.000,00 

Art. 3.
0 

- A D~sposa da Prefeitura Municipal de 
Mazagão, 6Ci'á efetuada ou. torma do:. quadros an~xos ~ 
distrii>ufda pelas unidades allalxo especificadas: 

DESPESA'3 CQ[{RENTES 

OespestHl de Custl'IO 
Transf. Cor·rontc~ 

DESPESAS DE CAPl'l'AL 

Investimentos 
Total Geral 

Nür~ l ~o.ofl8.7:! 
" .'!o.I :52,.1S 2to.2;H,:!o 1 

224.768,80 224.768,80 - - --
435.000,00 

Art. 4." - A aplicação das dotacõcs · inscritas nos 
quadros manc:fonad os no Art. a.o. far-se-ú mediaste orça
mentos analíticos org.imzaúos par:.:. c3J.1 anexo até 31 de 
dezembro do exercício de 19G9. 

. §. 1:
0 

- Os orçawcnlos anaUtJcos serão publicados 
obr1gator1amente no Oi(Lrio Oficial do Govêrno territorial 
e poderão ser al terado~ até ~9 de outubt'o. 

.Art. 5.0 
- Fica o Pt•efcilo Municipal de ~I:.:zagiio 

autorizado a: 

1 :- Re~lizar operações do Crc.:itob pc.r antecipação 
da Race1ta até o limite do 50010 (uinqücntu por cento) <~ a 
f{ecelta TribuUtria; \.i 

2 - Abrir crédltoa suplementat·es que se lizurem 
neooasllrlos at• o limite do 100% (cem por cn.to) dt1 Re-

Clllta '['t•ibu,árin OL\Hl..!a, madiaato Oe~rato- Loi e ~e llôr
do cvm u disposto na Lei n.o 4.320, de 17 lte març~ t e 
1964; 

8 ·- Firmar convônlos eom a União para a adlllnta
traçiio e cobr~toçu dos Tributos prevhstga em Le'i.. 

Art. 6.o - A Recnlla a que su relere a preaeate.Lel, 
será arrocadada do ncôrdo oom o disposto ne ~ótlré Tri
butário da Prereitura Municipal de Xuagllo. 

Art. 7.0 
- No decorrer de exercl41o, o• l ctlllríl!l& 

destinados aos programas, sub-programas e metaa ptlie
rao ser ·\lterJ1oc;, reiJp~ltados o tot~l ~ta Oaspaaa por 
uuldade orçamentária e ohedectdoa os llmllel auh:tmoa 
para catla elemento dn Oespltsa. 

Art. s.• - E~ta Lei entrará em vigor a pilrtir de 1.0 

de j aneiro de 1969, revogadas as iitsposi\\Ões illl contl'l~:io 

Oahtr:ete do Pl.'e[elto Munici pal de Maza,a.o. em 31 
de dezembro de 1968. 

Roeque de So11za Pennafort 
Prefeita Munltlpal 

Aprovaào pelo Exmo. Sr. (Jensral-Governalor do . 
Território, consoante Resoluqlio n.0 27 f 6J, tte 31-12-68, ~e 
acôrdo co m o l'arecer n.0 Zfi/68, do 8errl9o 4e 4-4mlala
traçio Geral, do 81-12-Gt. 

Pul>Jioado nesta data. 

Secretaria da Prefeitura MuDiolpal da Mau gh , 11 
de dezembro de 190H. 

Alfredo Diepp Huge 
Secretário de AdmiDistratlo 

:-4r. 27/18-(JAB 

O Governador do Território Fecleral de Amapi, na 
cnnformldudo do disposto no item XIV, do art. 4.0 ICe De
crtHO·Iel Federal U0

• 5.8:39, de 21 de setembro de 1t4S. 

RESOLVE: 
:\pl'Ovar . nos próprios têrmos em qac •• aeha r_u._ 

gi,io. de a<!õrdo com o Parecer a.0 25/68-SA•. de ltrvtt .. 
de Admiolstraçlln Geral, qae paua a fazer parte lnte •. , 
grnnte dtJStl\ Re,;oluçilo, o projeto de Deeretct-lel_, nrltia&· 
rio da Prehlltut·n Municipal de Muaglo, q llt ert;~a a R.o.e.1ta 
o rixa a. Dosposa. do Muolcfpio para o exerelefcr (e ltlt, 
na qunntin cie quatrocentos e trinta 111 cinco· lllil crazetres 
novos (N01·$ 435.000,00). 

Pal{tcie do Governo, elll Maeapá, at tle liezembro 
de 1 9fi!l . 

General Ivauhoé Gonçalv-es Martlna 
Goveraador 

Plano de Aplicação, organizado de aelrdt cem o 
Art. 9.S, du Dccrato-Lci n°. 5.172 de !5·10-Ittll, e Jlesehltb 
n°. 47/67. do Trlbunnl de Ctntaa da Uello, atlauta 11 
Puudo de Parllclpaçao dos MuniC' íplos, previsto pal1r esta 
Comuna, oo exercfc io de 19CI9. · 

Finalidade - Ser:l dentro de Or~amentu lltata Pre
!cltura, operaneo 40% oaa Des pesas de ~uateio e lO'% 
aaa Despe11aa de Oapital. 

r~Jmtl l - E"~cu ;In dJaate o exerafolt •e •• 1f" 
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:~s u~partlções Públicas I E V p. E..,. D 'V E N· T '1.""' 1::~. · As Repartições Púb~~er 
'ferrltorlat • deverão remeter A ~ . ~~ ., . ! cingir-se-ão às assinatura:; ...... _ ..s:. ~ ..., 4 ~ I . ct •• ·)!) d 
o expedi~ .te desUo~do à pu- 1 8JlUmG reno•~ as ~htl w <: 
bUcução neste ntARIO OFI- lmpre~~H1 nf.íic&s~d I fevereiro de cada. ano e às 
~lAL, di.àri.:lmenlP., at~ às j l lnlciadas, em qualquer (:poc& 
ts,ao horas, exceto aos sába- DIRETOR INTERINO pelos órgã'Je competentes. 
dbs quando de\·cr:lo fazê-lo CARLOS DE ANDRADE POm'ES 1 A Um do possibilitar a 
at~ 1\q 11 ,30 borns. A I remessa de valôres acompa-

A<~ rec!am!lçõet~ pertinen- DI RIO OFICIAL nhados d~ esclarecimentos 
teG A matérir. retí·ibuida, nos lrnprtJsso nas Oiictnns du Imprensa OHc I quanto à sua aplicação, soll· 
••.asos de erros ou omlr.sõe?.s, MACAPÁ - '1'. F. AMAPA' cilamoe usem os interess?.doe 
-ce'ierão ser formuladas por I prefet·enclaln:ente cb eque ou 
'ts<~rlto , ~' Seção de Redac;llo, A S S I N A T U Il A S vul<~ postal. 
rht~ 9 às L3,30 horas, oo mó.- Anual NCrS 7,SO Os suplementos às edt· 
'ltimn até 72 h o r as após a • Semestral NCr$ 3,SO cões dos órgão~ oficiale da 
alUda dos órgãos o !lei ais. 1 NC··$' 1 ,A._ se iof'neceriio aos as~klanteF Trimestra • ·zv Os originais d~verào ser oue llt:. sol:citar<.>m no ato só 
'do.tttogru.tndoA o antoutloo.tlos, Número s vulso NCd 0,05 ôssloaturr.. 
f f 88!tl VIlcll:lS, l>Or (jUe liJ ÔC dJ- • .. --·- . . 1 Ü fUDCinJ:õÍt'iO públiCO f~-
reltl", rCíHII'IlS to umcllcli\S. dlRASÍLLi - Este D1al'io Ch 'lcial c encoutrado p:-.ra lettu- ! tlcral terá l'lu do~conto de 

Excetuadas as pa.rt.. o ex.- ra no ~alão Nacion~~ e ~nt:::~o~c.ional d.~ It~t~rense., da I to%., Paro fazer jus n. êsle 
t.ertor, que serílo · s (' m p r e ..,O O PER PRE.,S, nu 3 1éu>tlia Iulpe(JP.I t~o.cl.» I desccnto, doverlt prcnt.r esta 
>illU::t.iR, us i!.&slnaturns poder- Para faoilit&r aos assinao- i A fim ci.e e\·ltar solução j coudiçàt1 ll<J ato da ussillatul'n, 
iiH-fi.o tomn.r, em qualquer tes ~ verificr~ção do prazo tit: ·de cont' nuitinde no recohl- O custe c! e cnda. exemplar 
~voca, por seis me~<>s oo um validade de suas assinntoras. ! mt:nto dM j01'l:ai~. cl e v() ;:n I alrt17.udo dos ó>'gãos óo oti
'11\0.' na parte su~erior do ondet·ê-~ os asainuntc!l pl'ov!t.:t:nc!ar ft 1' ciais se1·A, no venda avulsa 

.~s assim~turali venclda.e I r,o vi!o impreE€,')S o número resper.tiva . ren.n~açíio com acreêci•h,. de NCr$ 0,~1'> se 
" Vll tr!:io sei:' suspenPas sem do talão de repstro, o mês e . antecedênclll :nuuma, de tl'lu- ! do me:..mo ao o, e de N C r S 
~vtso prévto. o r~:to em que fiodnrá. 1 ta (:lO) tli!lG. 0,02, pot· ano decorrido. . 
----~------------- .. ---------..-..-:J~~ ...... G,n,_w-.2ft1.~._.._.~ ... 

Local - Realização no Município de Mazagão. 

Crédito - Fundo de Pa rticipação dos Municípios. 

C§ 2°., do Art. 26 da Constituição Fedet·al Brasileira): 
Rer.ita: Categorias Ellonôrulcas 
1.0.0.00: Receitas Correntes 
1.4.0.00: TranTerênc!as Correntes NCr$ 63537,00 
2.0.0.00: Receita de Cap1tnl 95.305,52. 158.842,52 
Despe-
sas: 

3.0.0.0 : 
3J.o.o: 
8.1.1.0 : 
3.1.1.1 .: 

01,00: 

3.2.0.0 : 
3.2Jl.O : 

Categorias Er.onOmicns 
Despesas Gorrentos 
Despesas de Custeio 

,Pessoal 
~essonl Civil 
Vencimentos e vantagens 
fixas NCrS 
'l'ransferôn~tas Correntes 
Transferêacias de Assistência 
e Providêooia Social 

3.2.8.1 : Inativos 
01.00 : Pessoal Civil 
01.01 : Proventos 

3.2.3.3 : SaLArio-Famllia 
01.00 : Pessoal Civii 
03.06 : Inativos Civie 

3.2.7.0 : Diversas Tranterêucias Cor
rentes 

3.2.7.5 : Pessoas 
a) RccurMs a Educandos 

3.2.7.6 : Diversos 
4.0.0.0 : Despesa de Capital 
4J .O.Il : Iuvld!>Lim~ntoo 

4.1:1 :0 : • Obras Públicas 

1 - <!3onstruQão de um prédio 
para Comissariado de Po
lícia IJc Mazagão Velho 

2 - Construção do 4 casas pa
ra iabrlcaçiio de farinha 

43.216,8J 

10.460,16 

5.940,00 
1.620.00 

2.000,00 
300,00 

10.000,60 

12.000,00 

3 - Prossogulrncoto da am
p~iação da Olaria Munt-
crpal 15.000.00 

4 - Prosseguiment6 da cons-
tl·uçno da Praqa da Mr.-
triz 10.000.00 

5 - Acabamento do Prédio e 
constrnQão do muro da 
Prefeitura 3.000,00 

6 - Reconstrução e !:lolpliaçiio 
do traotcl11~ c.lt~- Ulàade 15.fiOO,oO 

63.5~7.00 

7 - Reconstt·nção e umpliaçãl) 
do trapiche de f\1azagão 
\'olho 10.0üO,Oo 

1.1.2.0 : Serviços em regime de pt·o
gra'llação especial 

1 - Aquisição de equipamen
to para as casas de fa-
rinhR .1.305,52 

4.1.8.0 : Equipamentofl e Instc~.lnções 

1 - Conjugado el6trico da t }(w 1.500,00 

1 - 1\'loto-comprefiso r de água 
para hvagens ,te viaturas 2.000,00 

1 - moto-b&mba z.ooo,oo 

5 - Motorea loJustPiais de 3 
a 5 HP 3.000,00 

4.1.4..0 : Materiais Permanentes 

a) - F~rram~ntas e Utenailios 
do l"ficlnas 3.000,00 

b) - Uteosflios de copa, cozi-
nha. dormitório. etc. 2.500.80 

c) - Vasilhame para depósito 
de combustível 5.000.00 95.305,52 
Total Geral 158.842,52 

Resumo:-

63.537,00 3.0.0.0 : Despesas Corre!Jtes 

4.0.0.0 : DestHlS!l.S de Capital 95.305,52 158.842,52 

lmportn o r}rcsente Plano de Aplicação na quantia 
de cento e cinqüenta e oito mil, oitocentos c quar·enta. e 
dois cruzeiros novos o clnqüeuta. c dois ~;;eutavos {NCr$ ... 
15R.8~2,52 ). 

Prereltut'f.l Municipal do Mazagã, 26 de dezembro de 
1968. 

Rocquc de Souza Pennafort 
Prefeito Munjcipal 

N°. 32/68 OAB 

O Oove;aadot do Território Fednra.l do A mapá, na 
cooforn•idado do disposto uo item XIV, do artigo 4o., do 
Decreto-lei n". :u;:~s. de 21 de seklmbro de Hl43, 

RESOLVE: 

Aprovn, nos próprios térrnos em que se acha reúi
gido, de t.côr.1o Cl•m o P~r<'ccr nr. 29/68, da Serviço de 
Admínlsr rcr,::lo r., l'al, que passa n. fazer parto integrante 
dasla Resoluçl!o, o Plnnn de Aplicnção da Prefeitura Muni-



.. 

5a. e 6a.-feiras, 13 e 14 de m l ~~.>de l969 

cipal de ~1azagào, atin,·nt<' ar, Fnu :o .i,• P.:ut;,:;nnt;";o los 
Município~. para o f'Xe!';icül de 1:; iJ , o .t flU'l~tia d • ccnt' 
e cinqüt n!.a c níi) uul, 0itw·ento"l (; ~"· ·,•nt•. c th·i:\ cr,,. 
z.ciros no·:o.;; c cinqüuulr. t ·iolc;; c:>'H:!':o.~ (NC,$ 15'i :il-~.5''). 

Pnláclo do Gonirn:J, em ~!ttll'•~,[;, ::1 de tk.ói.!mbro 
de 191iH. 

G('n. Ivanilo•" Gvuça!voa .!l!rt!ns 
G•IVc ··na•lor 

Plano úe Apl.icnç.Jo r •·,; :u'zu lo '"ll Cll t1!)i'i••)rllt" •to 1 
que delN'llilll o 1t ·m t d ~ :2". do A; L. 2". da L1 • ·~ ~ 
de li tlr rnaJ'('t> 'e 196 L o ri c rli'IJ rll ;: 111 a ,\r·~. ;o. 1 :1 

TJcerctO· Lei ~·~•ler!!! n°. 1~5 ~:; :11 ri:· Í:liit' "v t!c ~~'•'7. ut\
lléntc au lmpó-.to Ü i.,, S.Jhre \~;.JCL';i:l I!J P.tí~~. •• ·or.stn 
para estu Prd~itura n 1 c~•·.!r .. lci • c! • l~G.!. 

Fir.:.Hll:!de - Ser·~~ c:a•..!utaú•.: d~Jntrn d 1 Or~:rJmUiltn 
tl(,·~ta Pt'<'i~itut·a, op•J r.lr>do 100~ 0 •'tn Ocgp.·.,<!r. rlc CapitaL 

'l'ernp., - Excc•Içtio cla~··wte n ~-.:<" .::iclll .:e H1ü9. 

l.ol'al - Reullzaç·õeo;; no :.Iu·•inir•:o ·1 • ~l zas;i.n. 

ürédito - Cot~' pt;·t~ do Im~l·'tsttJ ·Jnlco .,;:,Jiner~is 
do ?ais 

Receih. - C.· tc<;orias Ect.nlimi.'r.s 
2.5.0.00 • fl eo •ttas •h• Ce pi t ~~ • 
2.~ . 1 .5u - C a. partt ti lmpJr.to L'nicn 

s/~iincr~i;; do P1 tt• ;..c r8 _l~.(lon. ~ nono,rn 
Despesn:• · Gntegorias Eeonômkal! 
·1.0.0.0 - Dt!spesas de C:lpitnl 
4.1.0.0 - Invc::-timentos 
4.1.1.0 - Obras l'tíblica~ 

4.1.2.0 

1) Cc•nstruçiio ·Je boi'ir"s 
de meio-\•o 'la Secto \1u-
nicipul 24.000,00 

- Serviços om regime rie pro· 
gramação especial: 

1) Ampliação da Rrde El(·· 
lric,\ <\o Mu11ieíplo ~v.ooo,o, H.noo,oo 

Jrupot'ta o presente Plano de Aplic!lçuo, na quintia 
de qua:-cntl\ e quatro mil ct·uzroiros nons XCrS H.OiJO.OO. 

PreFeitura Muoicipstl de lllazJgão, 25 ele do:zembro 
de 1968. 

Rocque de Souza Pennafort 
Prefeito Municipal 

Nr. 33/68-GAB 

O Governador do Tci'ritórlo Fcdc~.ll do :\mnpá, na 
conformirlnde do di[)posto no it· m XI V, do art. 4~. . do 
Decreto-h•í ft'edera l ur. 5.839, rte 21 de sNcrubro de 1943, 

RESOLVE: 

Aprovar nos prór>rios tlh·mos em quo se ncha redi· 
gide de acôrdo com o Parécer m·. :m;ah, do Set·viço de 
Adminísiração Gt•rBI, que pasE:a a raur parte lntegrante 
rlesta ltesoluçã. , o Pluno do Apiitw;ão da Pr.cluilur.t Mu. 
nicipal !la ~Vtz'1gão, ror •rente ao fmpõslo Uni:.:o SôbrP 
Minerais elo País, para o exercício d.: 19H;l, nn quantiu 
de qunrrnta. e qua~ro mil ·ruzeir .. s novo!:! (N 'r$ H.OOO,OO). 

Pah\cio rio Govêmo, <'m Mncapli, lH d~ r!ezi•mbro 
de 19<'>8. 

Gen. [vanl.toG Uonc;ülver~ ~:a tins 
Gov.)rnado;· 

Di visão de Obras 

Aorovo: 
llellCll.ll Jvunhoé G_,~lÇl1.)n'B i\iàrliUS 

OovP-rnador 

Cópia .-.nt(•nHcn da ala da rrunu1o ela tolllucla de 
pr·eoos para os ser"içn:> de l'ccn··struçii,, e amplil~ç~o do 
Ginásio de M?.cap!i. 

Aos dez (10) dia!' rto mês d0 março do ano de hum 
mil novecentos c sesscnt · s uove, llfi :>a: 1 onde luotüona 
o gab\nctt' do Secrctário·G{!l'al de 'f'e:Titório, sita à rna 
Gcn. l:tondon ejn, nesta Ca pitnl. pornnw os l'eohore:> Cap. 
do Fragata da. RRm .• João de Oliveira Cô;·tes, Secretário
Geral Substituto. Ciip. d-J Frt~grata RR11 Frauciseo Modei-
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rns ic ;.r,J.ú,l j ,, o Eu~··. Joaqniw ela V!liJ,m::l Nt•tto, President\! 
e rurrubr·n' .i 'I c .1missií.o lncumlllda do r •cehim~'nto e j nlg•wwn
t'> ·la.; r rqw'-h' p• l'il a 1.•1 111P.Õ'ltit' pr·eços pera a n:ccuçüo 
cJ .,. nl;·:~ j(~ rec.m~·trnçi.'.o o ::rnpl!a~ão do Giuási•l !!e td:l · 
ua ~;i , •H, . ,.1 citla 1e, cnmniuec~r'l.m os senl10rcs 8P~~. J oilo 
\ itot· H' un du At-ruds: f.~spon!iúvel pela ( .<;nst:·utora. Ç;;
lt~.:fci .: f'Hmn U:l.l., M'. Jos..; Pllil'!'l~po de M'.iraod:.t e Bt-
nt'.li:O .:ii:anda, respnnsl\'>•.:1 c nu"<ilia r dn. firm!l Cou11tru~ 
lora P. Imn!>ili:i t'i~ Foil-;ê<:u Ltlfll., e o sr. Pe.iro Reinaldo 
tio N.,.;,•itL"!Cuto, com creJenciaia da fi1·ma Platcn, Eo~·mha
(,1. e ,(\·nr•rcio, par:l :·eprscntá-lrt U:l prer.ente tomnd.:~ de 
pro•·or:, ' fim rle t(tmar<'m parts:: nas rounlão nm aprê~· ~. Pr{'Ci
~ ffi''T•tt'. i • tF.. Ui torsf., :'ctl-'H~ in!r:lo aos t~ab:lihos snlici
.. m.l., s • d \ { firm R.s int,:···· ,<:tda·; <:s do~un1c;1t~çõas ex:i!{i· 
la'l p~!fl E:l!tal. A fir"J-.. l~OH•t ·utora ComC"ciol r.arn tn 

' t ''l:. t(li'C"6!1tOt: pr·t<!U<'ll.IJfiO O'!t'lt (~ando po !i'rc·, .. o Eng"'. 
.lo.iv Vtd ; ll.l:1un du Am.! la. tú'!ll com l a Conslnttt; t·u. c 
!rnob·li •"i;: Fo •~;(oca Ltda, ot> f:f. Jooé Polic<1t'po de Miran
d!l P a Lt'illS. Pllllon. 8n~enu~.tia c Comé:·ci•l, ao sr·. ~~vme 
ro Ch<H !r~ Pl:Hon. qu ! c ')lll pareceu à reunião por exigên
~hl•; d•• n~· •sjdcnto <lu. eomissúo rm virtutlo ,!a prvcnração 
que uii;, snlntttl>cleec podere~ » tcrc ·~iros. P.ef~ebeu-se 
micialtn L: iltA 'i p.'•lp:•:;ta d•l Corstrutora Comm·cial Carmo 
Ltda., prn~ondo-se a cxcP-ular og tJe;oviços acima meneiO· 
nar\o~ pl'l;> pn•co global de NCrS 204.44.5Jl8 e prazo para 
crmrlu,:1o •lcs mesmo;; de 60 dia~·; M.pós recebeu-se a da 
Go.GII'Ut<ll a ImobUiárill:.t Ponsêca Ltdu., propo ode· se a 
c;..:aCllt··r os me s rn o t1 snn•!çns palú pl'eQo global tle 
Nt'rt. ~· .000,00 c prazo de 120 d!a!i; e. fina !mente a pro
:>ostc. ,,c Plutl•l', Engcoiri. iu e Corru.hcio, cnm.prnmctendo· 
:w a "-~··c1:rur oR S!P'viço;:; c.bieto d11 presente tomada etc 
IH·cçn~ pele preçr• global de NCt·S 165.812,00 e prazo de 90 
dias para"':; conclusão das obras. 

De ncôr.!o com 011 vnlôres expressos nail propGstas 
·;m•ífieou-~e ser a mais vantajosa a. da firm"' Platon, En
~euhari, e Comêretio; a qual, pos~eriorn;onte s0r·A. submc
t:clé.l a (lp!'O\'ll~~ro do Exmo. Sr. GO\'~rnaclor . Nadn mais 
ha.\ eudo a treta r lavrou-se a presente ata que segue cta · 
taria e por todos assinada. 

Mac1pá, 10 de março de 1969. 

Em ~ ... repo : t~ndo em vista o quflcl!'n comparativo 
p2ln.'l lntrot s-;o;:dos, o St·. Goverual\or adjurlicnu os serv i. 
Ç•l:O: de .tmnliaçi1o à ri~nHl Construtora Comercial Carmo 
Ltua . o M ·:,et'\'!ço~ d" reconstrução à Hrrna Platoo Enge _ 
nhuria e UC'm!'r ~i o. 

~h!crtp;l, lO de •nnrço do 19ü9. 

C.F. J oão de Oliveira Oõrt e s 
SMretário-Gero.l Substituto 

Cap. Prarta!st:o Medeil•os de Araújo 

Eng.O Joaquim de Vilhenn Netto 

Eng.o João Viclo: Moura de At•ruda 

Sl'. J osó Policarpo de Miranda 

Sr. Baneditú Mit·anda 

Sr. Homero P!aton 

Sr. Oélcio Ramos Duarte. 

Em tempo: Reaumo das p!'•'lpostas apresentadas pelas 
fiunas concorrcntc'3: . 

~;;~:·;:~-~ i1~~-;o:q;~J~-.~a:::r;~·::r;;:::·· 
-r ~• .,, ,.,._...,, -t.·....,r....r-.:r~~.,_..tO'\..--o~.....-nYl:!•'""aClClii.X~li!IQ-

Ampli.•Çll"' •,e 4 C. Fous. 
salú!l- dP- auln '67.732.74 62.3~5.9S 65.894,00 120 dltls 

Rccon~trução 
lias depen!'i~n
oi:ts do GinúfliO 
([(' r..hl01lpf, 

C. Carmo 
61) dias 

123.8138,03 1·~2. 120.00 199.918,00 Platon 
191.U00,80 20U45,!JS ilôõ.812,00 90 dias 

C. F Joãn de Oliveil'll Cõrte~ 
s~·cr~>tário-Geral Substituto 

Cap. Francisco de M~ deil·os de Maújo 

Eog.o Joaquim de Vilhena N~::tto 

0 Eog. João Victor Moura. de Arrlld a 



5a. e 6a.-feiras, 13 e 14 de março de 1969 

Sr. José Policarpo de Miranda 

St•. Banedito Miranda 

~r. Homero Platon 

Sr. Délcio Rnmos Duarte 

Transcrito do Livro próprio às folhas 32-V, 33, 33-V e 34 

Confere com ~.> original: 

Délcio Rumos Duarte 
Coordenador 

Matrícula n.o 2.071.608 

Gabinete do Governador 

Despacho do Excelentíssimc Senhor Governador 
O Excelentissimo Senhor Governador exarou o se

aninte despacho na cópia autêntica da ti.ta da reunião 
realizada paoa a tomada de preQos para a execução dos 
set•v!cos de recon~trução e ampliação do Ginásie de Ma
eapá: acima publicada: 

«1) Aprovo os têrmos da licitação feita e determi
no a adjudicação, para a execução de obras, às firmas 
Construtora Carmo e Platou, EngenillHia e Oomércio, na 
forma do acima explícito. 

2) Determino à DO que pt·ovictencie a lavratura dos 
contrates ne0essárlos, para submeter à minha apreciação, 
publ!Ga~ão e autorização para início das obras. 

12/S/69 
e.) Gen. Ivanheé Gonçalves Martins - Govemador». 

I 

Companhia lndustTial do Amapá - CIA 

Ata da Assembléia Geral Extraot•dinária . rea
lizada no dia 31 do mês de janeiro do &no de 
1969. 

. Às to:oo (dez) boras dQ dia 31 ttrinta e um) do 
mês de janell·o do ano de 1969 (mil novecentos o sessen
ta e nove), no l:ledt; social, na. Vila de Jarllâudla. Municí
pio de Mazagiio, Território Fetleral do Amapá na sala de 
reuniões da EmprGsa, congregaram-se os acionistas <la 
CIA - Oompenhia Industrial do Amapá. Iuioialmonte, 
tendo sido constatado, pelas assinaturas apostas no livro 
«P1·eseuça de Acio uistas» o ee~mpareoimento àn totaltdade 
dos í.ntegl'llntes da sociedade, com direito a voto foi .@ro
c~dtds , com base no que dispõe ó at·tigo 24 (viate quatro) 
dos Estatutos Sociais · a ele i cão do presidente da Assem
bléia Geral. toudó sido escolhido, pot· unanimidade e acla
maçllo, o acionista Edttardo Grandí, o qual convidou para 
secretariá-lo o acionista Alberto Carnei :·o Martins de Bar
ros. Em seguida. por solicitaçãG d.o presid~nt~ li a~s pre
sentes. em voz alta, o edital de convocaQao a reumão em 
curso, documento publicado, nos prazos legais, no Diário 
Oficial• tto Territóri.:J Federal do Amapá. e no jornal «A 
Voz Católica», de circulaQã:O na cidade do Macapá, enpital 
do ' 'l'er t'itório Federal ClO Amapá, e assim redigido: "CIA -
Companhia !Adustria.(do Amapá - Assembléia. Geral Ex
traordinária - Estão por êste edital convocados os Se
nhores acionistas da ClA - Gompanhia Industrial do Ama
pá a se raunirem em Assembléia Geral Extralilrdlaária, a 
ter lugar às 10:00 (dez) horas do dia 31 (trinta e um) do 
m~s de j:sueiro em curso. na sede social, à Vila de Jari
lâudia, neste Município de .Mazagão. Tenitório Federal uo 
Amapá, a fim de deiiberate.n sôbre a seguinte mt~têrin: 
1) apreciação da renúncia da Dirstor-Exeoutivo; · 2) o que 
ocorrer. Vila de Ja1·ilândia Mazagão, 10 de janeiro de 
1969. {a) A Oir0toria». Em seguida, o presiàenta comuni
cou aos preseutes que tinna em mà;>:<. carta assinada pelo 
Sr. LoyQ. L. Kimble, presente à reunião, pela qual aJ!>re
sente sua rem\ncia e.o cargl' de D!l·etG>r da CIA - Compa
nhia Industrial do Amapá, para qne fôra eielto pela As
sembléia Geral Extmordioária tet":!izocla no dia 12 (doz~) 
d(i) mês de agôsto do uno de Hl6S ~mil uc-vocentos e ses
senta e oito). Juformou ainda o presidente que o Diretor 
renunciante, na carta SUfH'a referida, comuntaa que suo 
decisão Iôra adotada por tel' de dtHlíear-se a outra ativl
dada, de que não podia afastar-se, c qut:l não permitirá 
sua continuação no cargo ora. ocupado, o, assim tem de 
aft1star-se da sociedade, agradecendo, no ensejo, a con
fiança que lho haviam manHestaào os acico!stas da ClA, 
elegendo-o parfi n função que :;;té agora exet·cera e as 
constantes demonstrações de aptêço que sempre rocebera 
dos demais membros da Diretol'ia, e as manifestações de 
dedicação que continuamente meroc(!ra dos Iunctonárlos 
da Emprésa. Após, h!ndo os a::ionistas presentes nceito o 
pedido de renúncia d::> dil'Qt!-lr Loyd L. KülJIJl~. o ncionista 
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WUton Brito solicitou a palavra e salientando pronunciar
se não apena~ em seu nome pessoal, comG também da 
acionista majoritária, _de qne era prllcurador, e no dos 
dem~is acioaist:l.s da CIA, pois que por ô2tes autorizado, 
declareu não poder deLxar de manifestar o agradecimento 
de todos os participantes da Ernprêsa, acionistas. dirigen
tes e funcionários, pelo trabalho c dedicaQão do Sr. Loyd 
L. Klmble em illvor do desenvolvimento dus diversas ati
vidades da Emprêsa, ssmpt·a voltadas no sentido de que 
os impOJ·tan~es programas 2m implantação fôtlsem acerta
damente ccnrtuzltios, deveudo, pot·tanto, a wani.teatação d& 
recauhecimento que fahia cot1sttn da ata dos trabalhos da 
reunião em curso. Em seguimcllto os aeionistas delibera
r·a.m que o cargo de diretor. quo vinha sendo ocupado pc
lo Sr. Loyd L. Kimble, permaneça vago até seu oportuno 
prccnchimeuto pela Assembléia Ge1·al, devcudo as atrlbui
cões executivas que àquele dirigente com petiam ser pela 
Diretoria cntt·e seus atuais membros d!stribuidas. Nada 
mais havendo a tl'atar, e como nenhum dos presentes so
Ucitassc a palavra foí a sessão pelo presidente suspensa, 
a fim de que pudesse ser htvt·ada a ata dos respectivos 
trabulhns no livro p1·óprio, após o que, reabuta, . foi esta 
ata lida, aprovada, e depoh; de encenada pelo presidente 
da. Assembléia Geral ExLra..ordlnária, assinada por todos ClS 
acionistas presentes. (aa) Eduarào Grandl, Alberto Car
neiro Ma!'tins da Barros, Maurício Vaenn, por Ri e por 
Juri luclústria e Comércio SfA, Milton Brito, por si e co
mo pr•ocurador ele Entreríos - Comér <::io o Administração 
Ltda. 

Confere com a ata original, lavrada no livro próprio. 

Alberto Carneiro Mat•tins tie Barros 

Apresentada neGta data para arquivamento. 

Apontada no p.rotoco10 Livro nr. 1, à 1'1. n sob o 
oo. à,e ordem 4H7. 

Al'quivada sob o no. é!e ordem 01/69 

Mazegão, 11 de março de 1969. 

Paullno d~ Carvalho Rôla 
Of. do Reg. do Imóveis. 

Divisão de Terras e Colonização 
Seção de Terras 

EDl 'fAL 
Oé ordem do Senhor Diretor da Divisão de 

Terras e Colonização, torne público que, Her
minio Ferreira Freitas, brasileiro, casado, agri
cultor, residente e domiciliado nesta cidade de 
Macapá, requereu nos têrmos do Artigo 133 e 
seus §§ e § único ào Artigo 203, do Decreto-Lei 
n.0 9.760, de 5 de setembro de 1946, Licença de 
Ocupação de uma área de terras devolutas, si
tuada à mai.'gem esquerda do rio Macacoari, 
município de Macapâ, abrangendo uma área. de 
50 hectares, ressalvados os terrenos de mar·inba 
porventura existentes, distando da linha divisó
ria do Território Nacional mais de j50 quilôme
tros, onde o postulante pretende dar inicio aos 
trabalhos da exploracão da indústria agrícola. 

Conforme declará.ções prestada pelo peti
cionário, E:s terras por êle pleitada têm as se
guintes indicações e limites: Faz frente par a a 
ma1·gem esquerda do rio Macacoarí, limitando
se pelo }ado d{:l ba.ixo com o Igarapé da 
«PONTA», divisa das terras ocupadas pelo Sr. 
Al'mando de tf"J; pelo lado de cima, o Igarapé 
«Urucurí», divisa. das terras ocup!i.das pelo Sr. 
1'eófilo Rodrigues e pelos fundos com terras de
volutas, medindo 500 metrcs de frente pO l' 1.000 
ditos de fundos 

E, p11.ra que se não alegue ignClrân cia, setá 
êste publicado pela lmpreusa Oficial e afixado 
por trjnta; (~0) dias às portas do edifício destas re
partição. 

Maeapá, 10/ ::l/69. 
Alfredo Luis Duarte de La-Roque 

Chefe da. Seção de Terras 


	

