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Ano VII. Números 1 . .429 e 1.430 Macapá, 5a. e 6a.-feíras, 11 e 12 de novembro de 1971 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
I 

Edi'ais de Prinwira Praça dos bens 
pertencentes a il1 adeiTas Tropicais Ltda 

O Doutor José Clemence<.'u Pedrosa Maia, Juiz 
de Direito da Comarca de Macapá, capita l do 
Território Feé.eral do Am ap3, na forma da lei. 
etc. 

F2z saber a quem i <teressar possa que no próximo 
dia 6 de dezembro, às 9:01) hora~. o P orte iro dos Auditórios 
dêste Juízo, levará a público o pregão dt> primeira praça 
dos bens penhorados nos autos de Reclamacilo Trabalhis ta 
QUe tramita neste iJ uizo em que ~fio r eclamantes I saac Al
ves P ena e outros e Re;:lamadn Madeiras Tropicais Ltda. 
constantes de: Uma r é-ser.·a de f itJ, marca S CR!FF ER S/A, 
ecoe, n 'l 60220390, ti po 3 fl, série 1!168, n 'l 751 e uma mt>
talúrgica da mesma marcE, tipo GE, série 206, n º 1215, ava
liada em Cr$ 8.1•00,00; Uma serra de fita, de afiação com 
dois mctores elétr icos ARNO, de I 1/2 HP; Uma máquina 
laminadora, marca SCRIFZER, ti po 4, série 5, n º 1161, mo
tor ARNO de 3/ 4 HP, urr a chanfrJdeira marca SCRIFFER, 
ti po CO, série 13, n° 701 2, ccnjunto avaliadas em Cr$ . . . 
8.000,00; Um bulinete de J erro, com 30 metros de cabo de 
aço, marca IRKE, com m otor de lO HP, avaliado em 
2.000,00; Um motor marca CATEHPILL AR, 333, série nº 
87D3765 no va lor de CrS 70.('00.('0; Um motor de luz marca 

c/3 ga,·etas, mesa e abajour avaliada em Cr$ 2oo,oo; Uma 
ba nca formicacla, côr amarela, avaliada em Cr$ loo,oo; Um 
motor de pôpa, marca ilegível, de 15 HP, avaliado em 
Cr$ 3.5oo,oo; Um motor de pôpa marca ARQUIMEDES 
avaliado em Cr$ 2.ooo,oo; Um motor marítimo CATERPlLER 
de 12o HP, no valor de Cr$ 5.ooo,oo; Um motor marítimo 
marca 'ilegível de 75 HP, avaliado em Cr$ 5.ooo.oo. Os 
bens acima descritos poderão ser arrematados pelo preço 
superior ao da avaliação que é de Cr$ 28o.76o,oo (Duzentos 
e oitent a mil setecentos e sessenta cruzeiros). E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados ma ndei expedir o 
presente e outros i guais que serão publicades e afixados 
no luga r público de costume. Dado e passado nesta cidade 
de Macapá, aos seis dias do mês de novembro do ano de 
h um mil novecentos e setenta e h um. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nunes, Escrivão em ex~rcício, subscrevi. 

José Cleme nceau P edt·osa Mala 
Juiz de Direito 

Comissao de Inquérito Adrninistralivo 
Portaria n º 369/71-GAB 

EDITAL DE CITAÇÃO 

INTER NATIONAL. n º 75 i I, no va lor de Cr$ 2u.OOO,OO; Uma o P resid~nte da Comissão de Inquérit t'l Administrati-
ré-serra marca SCHIFFFa: S/A, t ipo BR, série 68, n º 753 , vo, designado pela P ortaria n° 369/71-GAB, de 14 de autu-
a valiada em Cr$ 8.000,00: Um motor GE modêlo LK-4256 bro de 1971, do Excelc>ntís~imo Senhor Governador do Ter-
no valor de CrS 8..: 1,0:; Um 1notor CLOCKER - \VEEB. : rit.ór io F~deral do Amapá, cumprindo com o disposto no 
de 5 HP. s\.: ri e n° 1 180[) 1 J. avaliado em ~-·rs 51'0.1H; Um Art. :!22, ~ 2u, d 'l Lti n" 1.7 11, de 28 de outubro de 1952, 
Motor GE, de 5 HP, L :\ ., no \'alor de CrS ?co,o"; Um que lnstituiu c regulamentou o Estatuto dos Funcionários 
motor aceti leno, tipo B2, n 'l ICU I4 e apa rC' lho de scldagcm Civis el a Unifil', t:or êste edilnl cita o servidor Sebastião 
com 4 garraf.:.s para OJd,~fnin- 15 KG, no \ a lo r de Cr$ .. · Silva Almeidn, ocupante do cargo da classe «A", da série 
8.000,00; Um JEEP, mar.:J WILLYS, de Ca bricaçi'io amer ica- de d asses de Escritur<irio, nÍ\'E>l 8. do Quadro de Funcio-
na, chapa 1.004. no valor cle Cr$ 500,00; Uma maquina de nrírios do Govêrno dêste Território, lotado na Divisão de 
furar ferro, marca Mauó .J\·aliadcl em Cr$ 800,00; Uma má- Educaç5o, vi,:<:o encontrar-se em lugar incerto e não sabido, 
quina ele sold;Jr, marra AIRCO, elétrica, n" H-1 3576-1, no p;Jra, no praz·J de quinze (15) ctias, c nnt;;dos da publicação 
valor de Cr$ 3.5oo,(•O; Um compressor, marca DONATE, do pr~sente Edi t al no Oüt.rio Oficial do Govêrno amapaen-
com motor ARNO ele :.! IIP, no valor de Cr$ 8oo.oo; Um mo- 1;e, comparecer em uma das salas do prédio onde funciona 
tor marca ROHLRA CH. de l/2 HP. no valor de CrS 2oo,oo; 0 Ser viço de ';eografia e Es tatística, sito à Avenida FAB 
Um m0tor marca OS. de 1 1/2 H P, no valor de CrS 6oo,oo; n." 1.3!6, n est:'l cidade, a fim de pres tar declarações e 
Um esmeril e motor mnrca INEl\Ii\, avaliado em Cr$ Go,oo; acomp:mhar tõdas aJ fa ses do processo a que responde por 
Um motor BÚFALO, 2 OU<>, rpm, no \'alor de Cr$ l.ooo,oo; abandono de emprêgo, sob pena de revelia. 
Um tunga com cap:lcidad(! para três bate rias, de fabricaç-ão 
local, a·.1a liada em Cr$ l.ooo,oo; Um conjunto de ré
serra, marc::~ MC-DONOUGH, no valor de Cr$ ll o.ooo,oo; 
Um Linclon, c/ 208-220/440 volts, a va lia de em Cr$ 3.000,00: 
Um motor GE, MARATON, modêlo 4-122TSC4700, série 
4A98627l , de 150 HP aval acio em Cr$ 10.000,00; ·Um esme
ril manu:-11 m:Jrca BOSH, avaliado em Cr$ 1.000,00 Um 
besouro elétrico, manual ma rca BOSH, no valor de Cr$ ... 
1.000,00; Armação de um t!alpào de sP.rrar ia, construiC\o em 
madei.a de lei, medindo I JOx30 metros, localizado em Ilha 
de Santana, avaliado em CrS li.< Ofl,OO; Uma escrivanhinha 
de aço m:.rca IMA Ç0-S ILVEIRA, com 3 gavet::~s acompa
nhada de um arquivo com 3 gavetas e uma cadeira giro
flex, conjunto no va lor de Cr$ 2.000,00: lima caixa de ma
terial diversos para empll nadeira e motores, constituído de 
fi ltros, juntas, peç.-.s miúdas, escovas, ané is, etc .. no va lor 
de Cr$ 5.000,00; Um relógio de ponto mar ca Tagus-Dimep, 
com qu<~dro para cartões, avaliado em Cr$ 1.000,00; Uma 
máquina de escrever roarc a OLIVETTI, ovalia da em Cr$ . . 
300,00; Uma máquina de calcular BOHN- CONTEX. avaliada 
em Cr$ 300,00; Duas cadeiras tipo GIROFLEX, com guar
nições de f err e-, avaliadas em CrS 300,00; Um ventilador 
g rande, marca GIRRUS, avaliado em Cr$ 600,00; Duas Car
teiras de aço, r.o valr r de Cr$ 400,00; Três arquivos de 
aço, C/ 4 gavctus, aval adas em Cr$ l :iO,OO; Um cofre de 
aço, t&manho médio, t v aliado em Cr$ 450,CC•; Qual! o vo
lumes de àicionár:os, novos, MICHELES, Po .. t ugués e In
g lês, avJ lhdos em Cr~ 2oo,oo; Uma ca1teira para desenho, 

Macaná, 9 de novembro de 1971 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da Comissão 

Di v i são de Ob-ras 
Aprovo e Publique-sP.: 

Ge n. lvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

CONTRATO Nº 19/FPETM-71 -00 

Têrmo de contrato de Empreitada Global c ele
brado entre o Govêrno do Territóri0 Federal 
do Amapá e a Firma Construtora e Imobiliária 
Fonsêca Ltda., na forma abaixo: 

1. Preâmbulo 

I . Contratantes: - O G'>vêmo do Território Fede
ral do Amapé!, neste t êrmo denominado GTF-AP, represen
t ado pel0 engenheiro Joaquim de V1lhena Netto, Diretor da 
Divi s:io de Obras e a fit·ma Construtora e Imobiliária Fon
!:(•ca Ltda., a(jui cenomir.ada Empreiteira. com escritó rio es
tfilJd<'ci~lo à Av. Hai,nu-;do Alvares da Co~ta, s n, nest a 
cidaclt>, r eprcsentad<:; por seu Procurador, sr. José Policarpo 
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·~------------------~----~-~----------------·--------------~----a~----~------~----·-------------~-
As Hrpsrtições PLíblicus j 

'! cni tnri!lis llcverão remeter 
c1 ex;wclientc de~tipado à pu- ~ 
i>li(·aeli.o neste DlAhlO OFI-
CIAL. diilriamente, até às I 
13::JU horas. ·~xceto nos sába
clos quancto deverão fazê-l o 
hté às 11 :'iO hnril.S. 

E1CPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
Carlos ele Andrade Po-ntes 

As Repartições Públicas 
eingir-se-ão às assinaturas 
anuaia renovadas até 23 de 
fevereiro de cada ano '! às 
iniciada~. em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

I A [im de possibilttar a 
, remessa de va lores ooompa-

A~ reclamações pertinen
tes à malrria r etl'il.Juída, nos 
caso~ <le err1s ou nmissõcs, 
deverão ser formulada'> pot· 
escrito, !l Seção de Redação, 
das !l ús l:J::;o horas, no má
ximo alé i2 h o r as após a 
su ída dPS órgãos rficiais. 

DI 
\R· r .. o"" ·a"F"'l.Cl/'L 1 nhados de eselarecihlcntos 

n .; · quanto à sua apli caqão, soi!-
Impresso n11s Oficina~; da lrnprens ~> Oficial citamos use m os i nteres~ados 

IIIACAPA - T. F. AMAPÁ ! preferencialmente cheque ou 
• * .. • • " '~ vale postal. 

A S S IN A T U R A S ·
1
. Os suplementos às edi-

Anual . Cr$ 15,00 ções dos órgãos oficiais só 
« 7 50 I se fornecerão aos assinante& Semestral. 

Trimestra l 
Número avulso. 

<< 
3
•
80 

que as solicitltrem no ato da 
• I assinatura. 

Os originais de1'{'rão ser 
datllt,grafa.dc•s c autco tic:1dos. 
rcsslll\'atlas, por quem de di
reit<'l ~!lfiUl'aS e emendas. 

<< 0,10 I O fu ncioná rio público fe-
'"•*• :.ttf'~w d l á d t d 

«BR <\Slf.IA - Êste Diário Oficial é encontrado pJra leitu-
1 10~[ra 'pter um ~scon ° te 

~.xcctuadas as para o ex
terior, que serãn s c m p r e 
anuata as qs&inatnras poder
se-5o tomar. C'm qu:1lquer 
época , po1· seis meses ou um 
ano. 

r a no Sr.! à o Nacional e Internacional da Imprensa, da ! / O· ara fa zer J ll S a, ês e 
COOf'ER PRESS, no «Bra:o;ília Imperial Hotel>>. ,. desc?n!O, deverá prov_ar est a 

-·- - -. - - ---- --·· condiçao no ate da assmatura 
Para laeilital' aos assinan·j A fim de e\·itar solução 

tC's a ve1ificação do prazo de de contiuuidarle no recebi- O custo de cada exemplar 
vHlid;tdc tle suab assinaturas, meoto tios jcll nais, fi e v P. m i atrasado dos órgãos nfi· 
na parte supe rior elo ooderê- os assinantes provirlencia t· a : ciais será, na venda av ulsa 
ço yfw impressos o número respf'etiva renoYação com I acregcida Je Cr$ 0,01 se do 
do talão dC' regi stro, o mês e antecc:dêrteia mínima de trin- li mesmo ano, e de CrS 0,02 

As assirnturas vencidas 
poderão ser suspl'nsas seru 
aviso prévio. o ano em que findará . ta (3UJ dins. por ano decorrido. 

de Miranda, residente nesta cidade que assina como repre
sentante legal da fh·ma. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinad~ ne10ta cida
cle de Maca pá, capital do Territó rio Federal do Amapá, aos 
três (3) dias do mês de novembro de 1971. 

li - Fundamento Legal do Contrato 

O presente têrmo de contrato foi devidamente auto
rizado pelo Exm0 . Sr. Governador do Território, tendo em 
vista a homologação da proposta vencedora da Tomada de 
Preços levada a têrmo pclG> Edital n°. 12/7 1-DO, destinada 
a amplia<:ão das obras do frigorífico de Macapá (constru
ção da Fábrica de Gêlo). 

III - Objeto, Localização e Forma de Exe::ução 

1. Objeto e Localização: - A Empreiteira se obrig::~ 
a executar pelo regime de err"preitada glob:.JI os serviços de 
construção do Frigorífico de Maca pá (Fábrica de Gêlo), nes
ta cidade. 

2. Forma de Execução: - A Empreiteira se obriga a 
executai' os serviços na forma dêste contrato. obedectndo 
intcgrnl e rigorosamente as desct ições, plant3S. projetos e 
especifica<:ões fornecidos pela Divisão de Obras. passan d(J 
t ais documentos a integrar êste instrumento, inclusive t' s 
que se referem a alterações admitidas ou introduzidas p : ' 
GTF-AP, com o acôrdo da Empreiteira. 

3. Mão-de-Obra: - A Empreiteira deverá mamcr 
um engenheiro para representá-la em matéria de ot·dem 
t écnica e suas relações com a fi scalizaçilo na obra. Os mes
tres deverão ser pessoas de experiência e idoneidade téc
nica e pessoal comprovada, bem como habilitados para pres
tarem qu&isquer esclarecimentos si!Jbre os serviços. 

IV - Preço, Pagamentos e Dotações 

J. Preço: - O GTF-AP pagará à Empreiteira pe la 
execução dos servi\;OS objeto dêste contrato a importância 
de Cr$ 196.800,50 (cento e noventa e seis mil, oitocentos 
cruzeiros e cinqüenta centavos}. 

2. Forma de Pagamento: - O parilmento da obra 
será feito pela Tesouraria do GTI-'-A P , logo após r igorosa 
fiscalização e aceitação pela Divi!'ãO àe Obras dos servi
ços rea lizados pela Empreitei ra, em parcelas iguais ou su
periores a 2o% do valor contratl~al. 

3. Dotação:- As despesas decorrentes serão custeadas 
pelas dotações do Fundo de Participação de Estados, Te r
ritórios e Município~. prcjetc-AP. o6.o4.1.11 - (construção 
do Frigorífico de lVIacapá) 4.1.l.o. obras públicas, exercício 
de 1971. 

V Andamento dos Serviços 

1. Cronograma: - Os serviços terãr : ,1. : .:1wnto pre
visto no cro:1ograma aprovado pela Li; . . ~o c!P Obras, 
admitida a tolerância máxima de 10%. 

2. Prazo: - O prazo r;ara crnclusãó tota l dos traba
lhos objeto do presente contrnl.o c· de JliO (cento e oitenta) 
dias corridos, contados a partir c.!r, expedição da I~ ordem 
para início dos mesmos. 

3. Multa: - A Empreiteira iicarfl sujeita à multa mo
ratória de Cr$ 196,80 (cento e noventa c seis cruzeircs e 
oitenta centavos) por dia que exceda ao prazo contratual. 

VI - F fscal izaçiio e P.ceitação dos Serviços 

1. Fiscalização: - O GTF-AP fiscalizar á a Empreitei
ra a través da Divisão de Ooras que manterá ação fiscal!· 
Z:Jdor:J de modo sistemótiéo e perm:Jnente de modo a fa
zer cumprir o contrato e seus anexor. . 

2. Aceitação dos Serviços: - A Divisão de Obras 
aceitará os serviços que estiyercm de acôrdo com as esr:e
cificações. O s serviços ou opert!rios que não correspondam 
as ne,.~ssidanes da obra e as condições pactuadas caberó :\ 
Empreiteira refazê-los ou substituí-los dentro do prazo de 
48 horas. A aceitaçiio iinal da obra não acarretará de modo 
algum a exoneração da Empreiteira e seus técnicos da 
responsabilidade civil e t écn ica por eventos decorrentes ou 
relaci onados com a execução dos serviços convencionados 
e d<Jdos como aceitos. 

VII - Rescisão do C(tntraio 

1. Rescisão: - O Contrato poderá ser rescind ido uni-
: lateralmente pelo GTF-i\P uu bilateralmente atendida sem

pre a conveniência adm inistratiya a critério do GTF- A P, 
caberá a rescisão do contrato independente de interpelação 
judicial ou extra-judicia l quando s Empreiteira: 

a) - não cumprir quaisquer elas suas obrigações con
h·atuais; 

b) - transferir, no todo ou em parte os serviços sem 
prévia autorização do GTF'-,\P. 

2. Indenização: - Na hiplitese do item 1 desta cláu
sula, a Empr~iteira caberá r~ceber unicame11te os va lores 
dos serviços executados até a data da rescisão. 

VIU - Fôro 

P ara as questões decorrentes dêst l' têrmo elege-se o 
Fôro de Macapâ, capital do Terl'itúrio Federal d o Amapá. 

l·u. Délcio Ramos Duarte, Cooc·denador da Divisão de 
C bras. b\'rti o p resente tê 1 mo em quatro ('1) vias que vai 
assinado pelas partes convencionadas, pelas testemunhas e 
por mim. 

Macé\p.Í, o4 de novembro de 1971 

Eng." Joaquim de Vi!hena Netto 
Diretor da Divisão de Obras · 

José Policarpo de Miranda 
Empreiteira 

Murilo Pican,;o de Alme ida 
Testemunha 

Dinaci da Silv.:t Vilhena 
T.,~t~rnu!1ha 

Délcio H<~mos Duarte 
Coc>ràenador 
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Divisão de Terras e Colonização 
Seção de Terras 

ED I TAL 

De ordem do Senhor Diretor da Di\'i3ào de Terras e 
Colonização, torno público que, Ra imundo Lino Ra mos, 
brasileiro, viúvo, agricultor. residente e domiciliado r.esta 
cidade de Macapá, à Rua Major Eliezer Levy, n.O 1009. r e
quereu nos têrmos do Artigo 133 e seus §§ e § Únic) do 
Artigo 203, do Decreto-Lei n.0 9.760, de li de se tembn de 
1946.._ Licença de Ocupação de uma área de terras situaé a às 
proximidades do Aeroporto de Macapá, Município áe Macapá, 
abrangendo uma área de 9 hectares, ressalvados os tenenc s de 
marinha porventura existentes, distando da linha divisór a do 
Território Nacional mais de 160 quilômetros, qu~ o reque1 ente 
pretende. para desenvolver atividades de agricultu ra. 

De acôrdo com a Vistoria procedida pela DTC, as 
terras pleiteadas têm as seguintes indicações e limites: 
F'az frente para a linha de f undos da á rea de t erra;; re· 
queridas por Francig ca Araújo de Souza; limitando-&e pelo 
lado di reito com terras ocupad::Js por Onésimo Santana 
Mendes, pelo lado esquerdo com terreno pertencente ao 
senhor José de Matos Costa e fundos para o L ag:> do 
Pacoval, medindo 300 metros de fren1 e por 300 dito~ de 
n .ndos. 

E, para que se não a legue ignorância, ~e rá êste pu
blicado pela Imprensa Oficial e afixad o por tri nta (30) dia s 
à porta do ed ifíc io desta Repa rtição. 

Macapá, 8/ ll/71. 

Alfredo Luis Duarte de La-Roque 
Chefe da Seção de Ter ras 

PrPfeitura Municipal de ()iapoque 
DECRETO NQ 4/7 1-PO 

Abre Crédito Adiconal em favor do S.E.M.E.R.O . 

O Prefeito Municipal de Oiapoque , usando as 
atribuições que lhe são conferidas em lei e, 
com base no item I. do art. 41, da Lei n.0 

4.32o, 64 e autorizacão cvnl ida no item II, do 
Art. n.0 4. da Lei Municipal n° 2, de o4-1 2-7o. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - F.ca aberto em fa\·or elo Ser viç •> Munici
pal de Eslrad~s ele Hodagem (~EMI~HO) o C r&Jito Suple
mentar de Cr$ 827,5·1 1uitocentos e \·int l! e sete cruzeiros 
e cinqüenta e quatro ~l'ntavos l. para refórço d a Dotação 
abaixo especifh:ada, vi3IO t er sido Insuficiente no Plano 
Orçamentário: 

4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.3.0 

Despesas de Capital 
Investimentos 
Equipa tnentus e Instalaçõe s 

Veículos , máquinas e utens!lios Cr$ 827,54 

Art. 2.0 
- O cr{!dito aberto no artigo an terior .c•>rre

rá a conta à os recursos provenientes do ~;uperavit finan :eiro 
apurado no balanço patrimonial do Exercício de 197o, re
lati\'o à s Cotas-Partes do Impô~to Único sôbre combustí
veis e lubrificantes. 

Art. 3.0 
- :G:ste de.:reto entr:1 rá em vigor na dat a 

de ~ua pubiit:<u,:ão, r evogadas as disposições em contrário. 

Oiapoque, 17 de setembro de 1971 

(a) Francisco Guilherme Pi ment :1 - Pref. Mun. 

(a ) Evilás io Pedro de L ima Ferreira - Tes. 

------~----------~--~---------
Divi ao de Obras 

Comissão P~rmanente de Licit<.~ção 

Ed ital de Tom3da de Preços N" 14/71-DO. 

A V I S O 

De Ordem do Ex;no. Sr. Governador, chamamc.·s a 
blenção dos interess'!dos q ue se <tCha aberta a licitação de 
Tomada de P:·e~;c:: !1° : : 71-DO, p • l a a eonslrução do Mu
s~u Joaq uim C.::et •. no <i:l S ilva, no:sta capita l. 

A licitaç;l o ~c rei realizada às c9:oo horas elo di~ 3) de 
no\·e mbro de 1971, rlll sala de Hcuniue~ do P..Iác!o du Se .. 
t ~::ntrlão, nesta Cidnde. 
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Os esclarP.cimentos r elativos dos detalhes e ao proje
to da obra, serão fornecidos a os interessados pela Div1s6o 
de Obras dês tP Govêrno de a côrdo com o Edital fixado no 
Quadro de Avisos daquela Repartiçã o. 

Macapá, o9 de novembro de Hl7 1 

A COMISSÃO 

Prefeitura Municipal de A n~apá 
DECRETO 

Nº 04/ 71-P A. 

O Prefeito Municipal de Amapá, usando das atribui
ções que lhes são conferidas pelo item V, do artigo 9º, do 
Decreto-Lei Federal n° 5.839, de 21 de setembro de 1943 e, 
tendo em v is ta o disposto na Lei n° 031 71-PA. de i6 de 
agôsto de 1971. 

DECRETA : 

Artigo 1.0 
- Fica aberto no Orçamento Geral da 

Prefeitura Municipal de Amapá, o Crédi to Adicional Su
plementar na quantia de sete mil quat rocentos e q uarenta 
e dois cruzeiros e quarenta centavos (Cr$ 7.442,40), de 
acôrdo com o artigo 43, itwm II da Lei Federal n2 4.320, 
de 17 de março de 1964. 

3.o.o.o Despesas Corre ntes 
3.l.o.o Despesas de Custeio 
3. l.l.o Pessoal 
3.!.l. I P essoal Civil 
o l.ol Vencimentos e Vantagens Fixas 
o l.o3 Gratificação de Representação 
o2.oo Despesa Variável com pessoa l civil 
o2.o2 Diárias 

3.1.2.o Materia l de Consumo 
8. 1.2.8 Gêneros de Alimenta<;ão 
3.1.3.o Serviços de Terceiros 
3.1.3.3 Locação de Imóveis e EqulpamPntos 
3.1.3.8 Ser viços Diversos 

1) Secretário JSM 
3.1.4.o Encargos Diversos 
3.1.4.4 Festividades e Recepções Culturais 

- Total das Dotações Reduzidas 

Cr$ 3.ooo,oo 

Cr$ l.ooo,oo 

Cr$ 382,4o 

Cr$ l.ooo,oo 

Cr$ 1.56o,oo 

Cr$ 5oo,oo 
Cr$ 7.442,4o 

Artigo 2º - F ica aberto no Orçamento em vigên cia 
dês te Município o Cré-dito Suplementar na ordem de sete 
mil qua trocentos c quarenta e dois c r•Jze irQS e quarenta 
centavos (Ct $ 7 .442,1o), que será dist ribuído pelas catego
ri as ("Conôrnicas, elementos e sub- elementos abaixo especi· 
fi cados : 

3.o.o.o Despe~as Corr entes 
3. l.o.o Despesas de Custeio 
3.l. l.o Pessoal 
3. 1.1.1 Pessoal Ci\'i l 
ol.o1 Ve ncimentos e Vantagens Fixas 
o l.o2 S u"sídio do Prefeito 
o J.o5 Gratiflcação de Função 

- Total das Sup lementações 

Cr$ 4.8oo,oo 
Cr$ 2.64%,40 
Cr$ 7.442,40 

Art. 3.0 
- Os efeitos desta Lei, são contados na data 

de sua publica<:ão. 

Art:igo 4.0 - Fica m revcgadas as disposições em 
cont rár io. 

G<. binete do Prefeito Municipal de Amapá, aos 16 de 
agôsto de 197 1. 

Leonel Nasc imento 
Prefeito Municipal 

Publicado neste Departamento de Adm:nistração aos 
dezesseis dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos 
c setenta e um. 

Fra ncisco José Almeida Filho 
Diretor do Departamento de Administração 

ContTato de Constituição de uma 
Sociedade 

Têrmo de Contrato Social de constituição de 
1..1ma sociedade denominada Irrr ãos Almeida, 
Corr:ércio e Representações Ltda., estabelecida 
à Avenida :Cr. Acelino de Leão, 21 I, bairro do 
Tn:m, nesta cidade de Macapú-AP. 

Cris tóvão Pereira de Almeida, brasi leiro, casado, co-
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, .. ···c. r t1 t csiccnlc e domicil ado ;) J\vf' nlda Dr Ace li:1D ele 
Ll'[,·>, ~11, bair:o do Trem, ne-sta cidade d·'! .hlc~tp.t -AP, 
·~::~j, .undo -~"e-r?ir;> c:e Almeij3, brasileiro, casa 1o. C! net·
c · e, t ioe.lt ~ c domictliajn n~s.a c i lac:e de .'lacap -A P, 

I :L ··~ •·f·ir.· c' e t'J neida, t ·rasileiro, va!. dr>, , ome-rc: mte, 
:·, · ·. r.t e dO!nicl!i wo !' e&ta cic ac'e de l\Ta~:1pé AP, r=sc 1-
V•'"~m on;aniz~r e ~·o1stituín m uma sc.c:(•(L le por q uota 
de ,., ,po:<sabilidacle Lmitiidé', dPnomin,td1 d:.! Irmão! Al
-~-,, i '" . ~ C'..,.·<:!tr ·o e I~cprcsc r tacües Ltdc., esl tbelE'ciê a à 
Av<'n'àa Dr. AceJino de Leãc , 211, nestJ cidade de 1\l:aca
pá-AI>, ói.lntr. das Leis e Re.~ul&mentos Noc.on.~is em vig0r , 
e as sLgJintes CiáusL1las: 

Are. Jº - A SociPdaàe ora constituída gi ·ará súb àe
IIO.,limtç«o de rmãos Almeida, Comércio e Re . .1resent1.ções 
Ltd~ .. c;,ue rPgt lar-se-á por t.·ste Contrato e nos c:asos 
c L.;o~. pela Lei 3.708, de 10 de janei ro da 191J, ou outros 
di!:: osin"•1S " igentes cu que venha a ·;ig~wr c se aplicar 
ao prese 1te instrumento, durante a sua existência. 

§ J .0 - A sua duraçãc ser :'\ por tempo indetermina
do, a jd·zo dos r;uoUstas ou associados. 

§ :! 0 - Por deliberação dos associados, poderá a So 
cle:dace ins tal?r- se como F. lial, Agência , Rerresentações, 

------------- ----

Ue latór io da Diretoria 

Senhores Acior..istas: 

Ccmprindo dispositivos lega!s estatuU rios, v imos 
su'~·m':!ter à apreci::~çâv dos S:·s. Acionistas o Balanço · e 
o Parecer do Consc:lho Fiscal r eferentes ao ex ·rcício social 
findo em 31 de agôsto de 1971. Estamos à dis losição dos 
srs. Acionistas pa ra quaisquer outros esclarecimentos. 

------·--------------------
•P stG praça ou em : ua !quer Ur.iJade da Federação Lrasl 
!eira. 

Art. 2º -- Es1 scciedade terá por fina:idade a com
p ·a e venC:a I~ me ad )rias ~m geral: gêneros al imE'nt iclos, 
eletro-d ; mést.•:os, e ! ufadcs, plá.;l icos, perfurraria e cc riEC
çóes err geral. pod .co ir: clusive ampl iar ou modificar seu 
ra mo d{' al-ivkade t nfc rme estabelece a Legislação em vi
gor. 

Art. 3º ·- O l·;t a'::>e lecimento desta razão soclal deno
minado ele «C' Jmén •> Colombo», e sua sede :Jerá nesta ci
dade dP Maco:)á, ct ita l do Território Federal do Anapá, 
Brasil, si to à -\v. r: . Acelino d e Leão, 211 , bairro do Trem. 

Art . 4° -- A 
feita pelo qu(lt ista 
pessoas creder.c iad~ 
Sociedade em juízo 
ceiros, respon~:abi l i7 

fatos adm inist rativ1 
desta razão svcial. 

-~ l e ~ação do uso da sociedade só será 
ris· óvão Per!!ira de Alrr:eida ou por 
pela mesma, a qua l responderá pela 

:1u fora dêle e nas relações com ter·-
1do-se, outrosssim, por t odos os atos e 

. p raticados, estranhos aos inter~sses 

(Cont 1ua no próximo número) 

Macap , lO de sete nLrc ti.:. 1971. 

Hom ·;o Inojosa de Andrade 
D . et<• r-Superintend.,nte 

B rnha rd Georg Enders 
D:retor-Agr lcola 

Her telino Herbster Gusmão 
Diretor 

CentTal AçucaTeira do A ma11á S. ' . 
CADASTRO GEHt\L DE CONTRIBUINTJ:GS - 05.9 39.1313 

Balanço Geral em 31 de agôsto de 1971 

AT IVO PASS IV O 
Cr$ Cr$ 

IMOBILIZADO . 
Edifícios e dependências 183.G60,00 
Casas e vilas residenciais 171.340,00 
Be!1feitorias 42.550,00 
Terrenos e propriedades 9.0-!4,00 
Instalações e equipamentos 152.660,00 
Máquinas e implementas 
agrícolas 52.881 '73 612.135,73 

REALIZA VEL A 
CURTO PRAZO 

AlmoYarifados 125.045,64 
Adiantamento para despesa 1.822,24 
Cana em fo rmação 202.000,00 328.867,88 

DESPESAS DIFERIDAS 256 .606,18 

TOTAL DO ATIVO 1.197.609,79 

Horr.ero Inojosa de And rade 
Diretor Superintendente 

Bernhard Georg Enders 
Diretor 

Central A~:ucareira do Amapá S.A. 
C.G.C. N". 05969613 

Parecer do Conselho Fiscal 

Examinamos os documentos r elativos ao exercicio so
cial findo ~m 31 agôsto de 19íl, que nos foram apresentado ~ 
pela Diretoria da Central A<·ucarei ra do Amapá S.A . para 
os fins do art. 127, inciso I II, do Decreto-Lei n~ 0 .i~7 de 
1940. Ba~e11dos no exame ef~tuado. e 1\a s informat;ocs su 

Cr$ (',-~ 

NÃO EXIGÍVEL 

Capital 828.000,00 
Menos: De veda res por capital 

a realizar 223.208,10 
60-!.791,90 

Ar~ 'r ntamento para aumento 
de capital 559.254,00 1.1 64.045,90 

EXIGÍVEL A 
CURTO :'RAZO 

Diversas contas a pagar 33.563,89 ------
TOTAL DO PASSIVO 1.197.609,79 

He rme lino H t> rb '> t t> .. Gusmão 
Diretor 

Antonio Henrique Senise 
Contado r 
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plementares e expJ' ·aqües obtidas da Direto ria, somos de 
parecer q ue as cont· s a presentadas merecem a a provação 
dos senhores acionLtas . 

Maca: '1, 9 de setembro de l 97I 

Amér :o Muniz Goulnrl Simos 
W lson A ugustO I~I~ndes 

Paulo Per<'<ira Torres 


	

