
Terzritúrlo Federal do Amapá , 
DIA RIO OFICIAl 

Deereto r..o t, &:e 24 de Julbo de 1964 

Ano IX. Números 1.818 e 1.819 Macapá, 3a. e 4a.-feinas, 16 e 17 de abril de 1974 

ATOS-DO PODER EXECUTIVO 
(N) nq 005 de 22 de março de 1974 

Aprova o Regulamento interno de Serviço~ Gerais 
(RISG) da Guarda Territoria l do Amapú. 

O Governador do Território Federa l l\lojAmapá, no uso 
d:ls atr ibuições que lhe confere o !tem li, do a rtigo 18, do 
Decr eto-Lei n2 411 , de Oa de janeiro de 1939. 

RESOLVE: 

A rt. 12 - Aprova r o Regulamento Interno e de Ser
vi~os Gera is <RISG) da Guarda Territoria l co Amapá, que 
com este baixa, assinado pelo Secretário de Segurança 
Pública. 

Art . 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentriiio, em 1\f.'acapá, 22 de ma rço de 
1974, 852 da República a 31 2 da Criação do Territórll~ 
Federal do Amapá. 

J osé Lisboa Freire 
-Governador-

Gentil Almeida Campos 
- Sec. de Seg. Pública 

(P) n° 0293 de 25 de março de 1974 

O Governador do Territól'io Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Exonerar a pedido, Gentil Almeida Cam
pos, do cargo que vinha exercendo, de Comandante da 
G uarda Te rritoria l, símbolo 5-C, do Quadro de Funcionários 
d o Governo deste Território , cumulativamente com o ele 
Secr etário de Segurança Pública. 

Art. 22 - Revogadns as disposições em c<mtrário. 

Palácio do Setentrião, ern Macapá, 25 de março de 
1974, 852 da República e 31° da Cria<;ão do Território Fe
de ral do Amapá. 

José L isboa Freire 
Goyernador 

( P ) n~ 0339 de 26 de março de 197<1 

O Governador do Território Federal de Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proces~o n.0 l 035j74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear na forma do artigo 12, item IIT, 
da Lei n" 1711, de 28 de outúbro de 1952, Eduardo Nasci
mento Ramo~. para exercer o cargo isolado de provimento 
em comissão, símbolo 8-C, de Delegado de Polícia, do 
Quadro de Funcionários do Governo deste Território, lotado 
na Secretaria de Segurança Pública, a parti r de I 9 de abril 
do cor rente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapa, 26 de março de 
1974, 85Q da República e 31~ da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Usboa Freire 
Governador 

(P) no 0295 de 25 de ma1·ço de I 974 

O Governador do Território Federal do Amapá no uso 
das atribuições que lh e são conferidas em Lei, e tendo em 
vista o cont ido na EM1BSR/n!! 011 66, de 26 de dezembro 
de 1973, do Excelentíssimo Senhor Ministro do Irtterlor, de
vidamente autorizado pelo Excelentlssimo Senhor Presiden
te da República , objetivando a cria;ão da Polícia Militar 
deste Território. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Admitir, na forma do artigo 77, do Decreto
Lei nv 411 , de 08 jaaeko de 1961, Oecéllo Santos, Luiz 
Carlos Azevedo Flgut>iredo P. José Onotônio de Almeida, 
para exercerem, na condição de •Estagiário !I, a função de 
22 Tenente de Polícia Militar, sob a égide de Consolidação 
cias Leis de T rabalho e Legislação vigentes peculiar àquele 
r egime do emprego, lotados na Secr etaria de Seguranca· 
Pública, a contar de 12 de fevereiro do corrente ano, com 
exereicio na Guarda Territorial do Amapá (Art. 383 do RISG, 
aprovado pelo Decreto (N) o2 005, de 22 de março de 1174). 

Art. z!! - As presentes admissõe1 sujeitam os admi
tidos a toda regulamentação miJitar pertinente. 

Art. 3º - Este Decreto entraré. em vigor na data de 
sua publicação, rev oga das as disposições em contrllrio. 

Palácio do Setentrião, e m Macapá, 25 de março de 
1974, 852 da República e 310 de Criação do Territór io 
Federa l do Amapá. 

José Lisboa .P'relre 
- Governador-

(P) n2 02911 de 26 de março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d11s atribuiqões que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o contido na EM/BSB/ n.o 01166, de 26 de dez~m
bro de 1973, ào Excelent!ssimo Senhor Ministro do Interior, 
de vidamente autor izada p~lo Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República , oBjetivaAdo a criação da Polícia Mi
lita r deste Territóric. 

RElSOLVE: 

Art. J9 - Admitir , na form; do artigo 77, do Decre
to-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, os Senhores 
abaixo rehlOion• dos, p01ra exercerem, a s cocdições de «Es
tagiários I» fun~ão de 3.0 Sargento, i ob a égide de G:on
solidação das Leis do T rabalho e Legislação vigente pe
culiar àquele regime de empre~o. lotados na Sscretaria de 
Segurança Pública, a contar de 12 de feverairo do corrente 
ano, com exercício na Guarda Territoria l do Amapa, (Art. 
383 do RISG, aprovado pelo Decreto (NJ n.0 005, de 22 da 
março de 1974. 

Airton da S ilva Soares 
Antônio Oliveira de Abreu 
Antônio Pereira Monteiro 
Adamor Farias Lobato 
Adalíslo da Conceição Sobral 
Absolon Sant iago Leite 
Benedito Ayres da Silva 
Carl os de Olive ira Torres 
Clóvis Madureira Modesto 
Deuzimar dll Silva Nascimento 
Edilson Dias de Araújo 
l:vandro Luiz Pinheiro de Souza 
EJson Gonçalves Cardoso 
F rancisco Ferreira da Silva 



~1J . e 4n.-f~La~, 16 e 17 dr abril de 197'1 DTARIO OFCIAL 2a. p~g. 

As ncparticõesPúbllJ"S I E X p E D I E N T E l As Re-partições Públil)!i8 
'l'orrit •r!ai:- deverlo remn'r cingir-se-Ao às asGi nature ;; 
c• l·:~pcd~f'ute destinado tl ,m. " anuais renovadas até 23 de 
tJ!i~n:.~ü'J neste DIAfUO OFI- 1MPHENSA OFICIAL ievé'reiro de cada auo ~ i~:t 
CTAL diarir.metJte, até &s * .... • ~,.. ... x iniciadas, eru qualquer época 
1'>·,3fJ hon:s. exceto r. os sáb1:- DIRETO R pelo6 órgúGs competentes. 
f11l:ól qu; nrJo dever,io fazê-lo 1 A fim de possibilitar a 
al~ às ll:l.ifl horas. Carlos de Andrade r'-"~U t es I remessa de Vltloras acolllpa-

As l'l'l;h,Hações l l'riior n- " .. ~ .. • • • " 1 n hados de esl.'lareciruent,,s 
tês à matérla retr,\.t.irls . os DTA.RJr OFICIAL ; quanto à sua aplica~ão, Boli-
''fl.'lOS rto erro" 11 f'!'HiirfNl, lmprNSO nas o r.dnas da lmprens.n Oficial citall'OS usem 08 iote re~~ados 
r!l'.nJTão sC>r formuladtts ror Mr\CAPA - T . F. AM APA prH~tHencialmntn chtque Ol' 
l>'lscrilo. à Seç;•o t:le Hedaçno, • • • • • • • ~ \·ale postal. 
da.; !J às Vl:;n hnras. no PJá- A. S S IN A T U R A S Os suplementos àg edi-
Y..imo até 'i?- !1 o r a<~ •qH.<i a Anual . Cr$ 25 ,00 , r;õr>s àoB órgãos oficia is só 
f'Uírh1 <1oR órgilos <1fieiais. Semestral. 2 0 JSe torne2e t·ilo aos assinante:. 

Os ori••inr·iB dünn·iio :·er 1 J. . qua as Rolicltarem no a tu dd 
c.fatilograiacl:vs e autentica<. o~. Trimestral 6,~5 I ussioatu ra. 
ressalnH!r:s, ror quen1 de Lli- Núme ro avulso. . . . . . '' 0,30 o funeionário públi eo !c-
•ntto ~::.~.,ur<:s e CIUC!Hlab. , ~ .~ ~. • • "~ ~ * . . dera! te rá um dcAronto d~ 

. ~~xcetuadas as para o ex- ':BR' S~L~A -. E.stC'nDwno OfJcJal .e ~ncontradf> P•·;? le Jtu- 110%. 'f'ara fa ze r jus a ês te 
tcrto:, que H.'I'HP !' P m p r" lia Do ~alao ~acw~c.! e Inter~~~~onal 'à~ Impr· .• ~ .sa. da d9St;Onto, deverá provar esla 
annats a& a:o;•iflulurw~ pud :'r· -~·~Of'.~F, PRESS, .nQ «Bra. 1 1~~~penal_r;_?~~· ·::___ v.oudição no ato da assinatHra 
se-tl o toma1·, rm q ualq e r F a 1 a ~~C1hl~r am:. asswan- j A ll m de e vJtar a0Juçã~ 

1 ··roca. pv.· t'eh n e•es 011 uo1 ) tes a '\'ermcaç an do prazo tl e de contmt.tdade no recebt- O custo de cada tlXtmpl •tr 
uuo. vaJi ,lade de su as assinaturas, men to dos jorna is, rt e v e m atrasado dos órg fin:; nfl· 

ntt parte Hlperinr do cndsr{:- os aF>sinantes provid enciar a ciaiB será, ll ti V<"ndn a >.·u!Sfl 
ço vJo impresos o núm e ro re&p~ ctiva renova~íio aom I!Cre~ci da de Cr$ ll,(ll t<e da 
do talão Ell' registro m~s e antec&dência ruínim .. de trio- mesmo ano, e tl e Cr$ :l ,OO 

As r.ssin11.turns Vl'nchllts 
rio•ler:lo ~Pr susp,·n:-n; ~ ··u, 
a viso p;·~·' !1:. o ano em que iindun. til (30J dHt~. I por aoo decorrido. 

1'•·::;•H:isc0 ,\ugus(o Romos . .:>eabn1 
ln::cio Et:::.~ Ayres dvs Snntos 
.i o sé I\I::>r;n Tc.:xPi•·a Leite 
Jt>2\· Lemr;; da Conceição 
lo:;.:C J:' ir.;s B2,·bo"1 
.José H'li•nu:tdo Coutinho Pereira 
.T O~L 1\Ionteõro Alfaia 
.Tonas Ç:nz:-:s !''unes 
,!(,·1~e de .Jrs:• Paladino Brito 
.I (1fiO C ar: •Js Go.1:es 
Jac' sson Dfclgn Hlppolyto 
.Jocio Natividade d.)s Santos 
Jose Pican<;>o de Souza 
.lo~é Barros da Silva 
Luiz Corlus Drazâo 1:Ionteiro 
1''1::>:JOcl Assunt;ão Torres ri~ Crlrvalho 
Manoel }~:,imundo Soares .. !arques 
!\1i;..ut.!l CaJTpus Mcl1nes 
l'Ianoel Pereira Du:::n te Bragu 
Nelson Br·nu o l\1~H.:icl 

HaimunJu 1'1<trc,ues da Silva 
Il~ :rnundo G ~n,·:...l\ t.!~ Pantvj~ 
R<~imundu da 8;1\ a Souto 
Teocto!in< Samlin dro Sih·n 
Val(:eci .Smn':laio Bot.fim 
Valrie• i GuedF.s Hudr:gucs 
VieC'nte 1\r!i da Cn~·a Leite 
WBhks Ferreira de l\Iclo 

Art. 2' - i\s presert•'s admissões sujeitam os admi
t;dos a to.~a regu!am0ntação nulitar pertinente. 

r\rt. 3 ° - ~.<:r. te Decreto entrm á em vigor nfl data de 
sua pnblicaçoo, rc\ ogadas as dispo:~ii..'Õe3 em contrário. 

Pal.-:cio do Setent1'iã.v, em l.\lacapá 26 cie :narço de 
1974. 85.0 da RepútJlka e 31." da Criaç:io do Território Fe
deral do Amr.pã. 

Jor.é Lisbr.a Freire 
Governador 

(P) n9 0297 de 26 de rnarço de 1974 

O Governadr,r do Tcrritór!o federal do Amapá, no 
uso das atribuiç0es que llH" ~iio confE'ridas em Lei, e tendo 
em \'ista o contido n::t E:i\I B.SB/ nº 01 166. de 26 ele .:Jezem
bro de 1973, do E.,cP.lentís!'imo Senhor Ministro do Interior, 
de:-.·Li::trrh'nte autoriz:.~da P" 'n Exce1entís"imo Senhor Presi
dente da Tiepública, objetivando a C1 i<1Ção da Poiícia Militar 
descL Território. 

RESOLVE: 

Art. l 2 - Admitir. n1 fo•·ma d0 artigo 77, do De.:re
tc-1.ei n° 411. de OCl de jan im de 1960, os Senhores abaixo 
J'f"l:h:'nnndrol·. fo'll'1 c"-;ercerem, na cond:çiio do «Estagiário li», a 
fuT1çào ele 2Q Tenente de Polícia Militar, sob a égido da Con
_:ol!daciio dos Lei<: elo trabalho e Legislação vigente peculia r 
...ti..(Ut?le regilne do e.nprego, !Otndos na Sec.ret<~ria de:· Segu 

rança Pública. a C<•·:.tar de 12 ãe fever ei ro do corrente an!>' 
com exerci~ios na <.1ll8rda Territorial do Amapã (Art. 3&3 
do RISC, apruvad..; pelo Decreto (N) nç 005, de 22 de
mar~o de 1\:JH). 

Álvaro Ferreira A:z? reclo Lobo Filho 
Antônio Sergio do .\n·aral 
Antônio Manoel dE ,Santa Rosa 
Carlos Antônio Tei.·:e ira 
Euzím~r Lima Cos a 
F rancisro das Chag;1s Gomes 
Ferm.ndo do-s Santos rvf01·e ir a 
Frederico José Falcão de Souza 
H eraclio Hugo de Queiroz 
Helvio Ribe iro Go t. 1es de Oliveira 
Henann Jackson Morelr::l Costa 
José Gomes de Me1o Filho 
José Júlio de Mira 1da Coelho 
José Donato de Souza 
J oào Pedro P ires 
João Freire da Rocha Filho 
José Carlos de Olh drJ 
Jorge Teixeira Moreira 
.T orge Leile 
José Vogel MarquE· ~ Costa 
José Sebastiiio de /\.ndrade 
Jair Rodrigues Dias 
J urge Borges Cala :lo 
Lii!lber Ferre ira P ' 'll o 
Luiz Célio Ferre ira 
Mário Machado de Oliveira 
Nilo Sérgio Franck 
Obcrdam Francisc<• :vlarini 
Raul Evarist o de S:>Uza 
Ronaldo Per~>lra ct,, Oliveira 
Kle \·erton Carvalh.1 de Cavalcante Souza 
Walter Marcóni Vi t>ira de Queiroz 

Art. 2º - As presentes admissões sujeitam 03 admi-
tidos a toda reg;.\lamer.tação militar pe1 t inente. 

Art. 3ª - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em cont.rárlo. 

Palácio do Setentrião, em Mac11pá, 26 de março ele 
!974, 859 da Hepública e 31 º da Criação do T err itório Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Gove rnador 

(PJ n .• 0395 de 29 de março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são confer idas em Lei, e tent'lo 
em vista e contido na EM/BSB/ n.0 01166, de 26 de dezem
bro de 1973, do Ex::el entíssimo Senhor Ministro do Interior, 
devidamento a;.ltorizada pelo Excfi!1entfssimo Senhor Pre
sidente da República, objetivando a c riação da Policia Mi
litzr deste Território . 



3a. e 4 a-feiras, 16 e 17 de abril d~ 1974 
-~--,_, _____ _ 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Admiti r, na forma do artigo 77, do De· 

ereto-Lei n.0 41 1, de .08 de janeiro de 1969, o Snr. Inácio 
Barroso Rocha, para exercer, nu ..:ond!ção de «Estagiár ios Il», 
a função de 2.o Tenente da Polícia Mili ta r, sob a égide da 
Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação vigente 
p eculiar àquele 1·egime de emprego, lotado na Secreta ria 
de Segurança Pública, o pa: ti r de 1.0 de abril do corrente 
<mo, com exercício na Gt..arla Territorial do Amapá (Art igo 
383 do RISG, aprovado pelo Decreto (N) n.0 Ou5, de 22 de 
março de 1974). 

DIÁRIO OFICIAL 3a. plg 

RESOLVE: 

Art. I º - NOMEAR, na forma do Item III, do artigo 
12, da Lei n º 1711, d e 28 de out ubro d e 19S2, Josemlr 
Mendes de Souza, para exercer o cargo isolado de . provl-

1 mento em comissão, símbolo 5-C, de Assessor Especial de 
Segurança e Informações, do Quadro de F uncionár ios do 
Gover no dest e Território, lotado no Gabinet e do Governa
dor, a partir de 1.0 de abril do corrente a no. 

Ar t. 2.o - Revogadas as d isposições e m contrário. 

P al:lcio do Setentrião, em Macapá, 03 de abril de 1974. 
Art . 2.0 - A presente admissão sujeito 

a toda regulamentação militar per tinente. 
o admitido ' 85.o da R epública e 3l.o da Criação do Territ6rlo Fe-

Art. 3.0 
- Este Decreto en~:-ará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas a3 d isposições em contrfl rlo. 

Palácio do Setent:rião, em Macapá, 29 de março de 
1974. 

85.0 da República e 31º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Fr eire 
Governador 

(P) nº 0389 de 03 de abril de 1974 

O Go\·emador do Te~ritório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são co:1feridas e m Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1 º - EXONERAH, ex-offício, nê. fo rma do item 
I I, dÇ) artigo 75, da Lei n' 1711, de 2!! de cutubro d e 1952, 
o sen·idor Josemlr Mendes cl:! Souza, do c..~rgo Isolado de 
provimento em cornlssiio, símbolo 5-C , de Assessor Espe
cial de Segurança e informações, do Quadro de Funcionários 
do Governo deste Território, lotado no Gabinete do Gover· 
nador , a parlir de 3! de março do corrente ano. 

Art. 2q - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 03 de abril de 1974. 

85º de Hepública e 31 o da Criação do Território Fe-
deral ào Amapá. 

José Lisboa Freire 
- Governador ·-

(P) n~ 0391 de 03 de abril de 1974 

O Governador do Território r'cperal do Amapá no 
uso de suas abribulções que lhe 3ão coníuidas em lei, e 
tendo em vista e contido na EMJBS3,1 n° 01166, de 26 de 
dezembro de 1973, do E \C~IPntís•imo Sen 1or Ministro do 
Tnterior, de vidame nte autorizada pelo iEXCPJ ·mtíssimo Senhor 
Pr~;sidente da República, objetlvandç s Cr:ação da Polícia 
Militar deste Território. 

RSSOLVE: 

Art. 1º Admitir, na forma do artigo 77, do Decreto
Lei n° 411, àe 08 de janeiro de 1969, o Snr. J csemir Mande~ de 
Souza, para exercer, nd conàl<,:ões de «Estagiáriu li. a fun
ção de 2º Tenente da Policia Militar, sob a égida da 
Consolidaçiio das Leis do Trabalho e Legislação vigente 
p~cu liar àquele regime de emprego, lotado na Secretar ia 
de Segurança Pública, a partir de 31 março do corrente 
ano, com exercício na G uar<!a Territorial do Ame pá (Artigo 
383 do H.ISG, aprovado pelo Decreto (N) n° 005, de 22 de 
março de 1974). 

Art. 2º - A presente admissão sujeita o admitido a 
toda r egulamentação militar per tinente. 

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de 
SLta publicação, revogadas as Jlsposições em cont rário. 

Palácio do Setentrif.o, e m Macapá, 03 de abril de 
1974, 85º da R~pública e 31° da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governo dor 

(P) n º 0392 de 03 de abril de 1974. 

O GO\'P.rnador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atr ibuições que lhe s1io conferidas em Lei. 

' de1·a1 do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P ) n 2 0401 du 04 de abril de 1974 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, no 
uso das atribu ições q ue lhe são conferida s em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Processo n.0 0676/74· GAB ., 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonera r a pedid o, na forma do ar tigo 75, 
item I, alínea «a», da Lei n º 19ll, de 28 de outubro de 
1952, Inácio Barroso Rocha, do cargo isolado de provimento 
em comissão, símbolo 7-C, de Super intendente do Abaste
ci mento, do Quadro de Funcionários do Gove rno dest e 

' Território, a contar de 1 º de abril do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as d isposições em contrá rio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 04 de abril de 
1974, 85.o da República e 31.0 da Cl'iação do Território F e
der al do Amapá. 

J osé L isboa Freire 
Governador 

(P) n 2 0389 de 03 de abrll de 1974 

O Governador do Território ~Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são co'nterldas em Lel , 

RESOLVE: 

Ar t. 12 - Exon erar ex-offício, na forma d o item II, 
do artigo 75, da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, o 
servidor Josemir Mendes de Souza, do cargo Isolado de 
l')rovimento em comissão, símbolo 5-C, de Acessar Especial 
de Segurança e Infor mações, do Qua6iro de Funcioná rios 
do Governo deste Territórü>, lotado no Gabinete do Gover
na dor, a partir de 31 de março do corrente ano. 

Art . 2 ~ - Revogadas as d isposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, C3 d.e ~bril de 
1974. 852 da República e 3J!! da Criação do Terr itório F· .. 
dera! do Amapá . 

J osé Lisboa Freire 
Governador 

(P ) n2 0392 de 03 de abril de 1974 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá no 
d as a trlbuicões que lhe são confe ridas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. Jº - Nomea r, na forma do ttem III, do artigo 12, 
da Lei nº 171 1, de 28 de out ubro de 1952, J osemir Mendes 
de Souza, para exer cer o cargo Isolado de pr ovimento em 
comissão, símbolo 5-C, de Asse sssor de Segura~ o Infor
mações, do Quadro de Funcionários do Gavel'ho deste 
Territór io. lotado no Gabinete dG Governador, a partir de 
1 º de abrll do corrente ano. 

Art. 2º - Revogarias a & d isposições em contrário. 

Polúcio do Setentdão, em Macapá, 03 de abd l de 
1974, 852 da República e 31º da Cr iação do Território Fede
t·al do Amapã. 

J osé Lisboa Freire 
Governadox 
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Indústria Mobiliária Dj}\rc S/A IMDASA 
C. G. C. - 05.9ô5.389/001 

Av. Mendonça Furtado, 1.7 86 • Macapá - T. F. do Amapá 

Balaueo Geral encerrado em 31 de dezembro de 1973 

ATIVO 
DISPONÍVEL 

Caixa 
Bancos 

REALIZÁVEL A CUWI'O PRAZO 
Duplicatas a Receber 
Devedores Diversos 
Inventário de Produtos Acabados 
Inventário de Produtos em Elaboração 
Inventário de M. Prima c Materiais Secundádo"' 
Adiantamentos 

IMOBIUZADO 
Técnico 

Terrenos c suas Benfeitorias 
EdHícioR 
Máq., Equip. c suas Intalações 
Veículos 
Móveis c Utensílios 
Ferramentas 
Construcõcs em Andamento 
Correção Monetária do Ativo Fixo 

Menos 
Depreciação Acumulado do Imobilizado 

Financeiro 
investime ntos em Ações c CotaR 
Depósitos em Garantia 

DIFERIDO 
D('Spesas dr Organização e lmplantação do Ptojl'tl• 

S• ·-:rta do Ativo Real 
COMPEKSAÇ.\ü 

Ações em Caução 
Depósitos Vinculados (Lei 5. 107) 
Empregados Optantes 

Luiz Cat•los 1\'luricy 
Diretor- P r·esidcnte 

CPF 004645G::O:t 

1.970,62 
11.823,44 

8.127,83 
5.597,33 

11!6.0-15,90 
43.128,42 

182.873,26 
3.601 ,42 

5.400.00 
11.612,4~ 
52.449,95 

2.000.00 
23.46S,80 

5.251.28 
925.M8,74 

74.5:34,64 
1.100.200,~3 

4!l.202.90 
l.ÕãJ .057,93 

7.217,71 
U !52, 71 
o.57J.42 

3(10,00 

12.7.Hí/l0 ---

13.794.06 

378.87-t.lC 

1.059.628,35 

182.372;83 
J .634.66[40 

13.0t5,90 

1.647.715.:!0 

PASSIVO 
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 

Fornecedores 
Contas a Pagar - Comerciais 
Emnré.:;tJrr,r.<: Bancários 
ConLribUlçõcs a Hecoib cr 
Imposto de Renda a Pagar 
Impnc::tn do FPncla Retid•> na Pont~"' 
Impostos s;Operaçõcs a Pagar 
F. G. 'J'. S. a RC?colhcr 
Credores Diver sos 

NÃO EXIGÍVEL 
Capital Social Autorizado 

Açocs Ordinarias 
Ações Preferenciais 

Menos: 
Capital a Integralizar 
Ações Preferenciais 

Capital lutegralizado 
Ações Ordinarias 

Ações Preferenciais 

Adiantamento pfAumcnto de Capital 
ResL•rva Legal 
Resrn a p/ A umrnlo de Capital 
Lucro<: l"l1 Suf:pl.'nso 

Excre1cios Anteriore'l 
Exerciclo Corrente 

Soma do Passivo Reul 

Cü:\iPENSAÇ.\.0 
Cau<,•ão da !Jlretoria 
Emprc'g:>dos Optantes (L<'i 5.Jo7) 
CfDcpóf:itos Vinculados 

l30.034,37 
118.!)86, i O 

7 .000.00 
83.425,13 
2.959,89 
1.7fi~,!U 

15.495,8! 
16.653,87 

140.000,00 

271i.204,00 
798 .6o3,oo 

l.o76.8o7,oo 

91.o87,oo 

278.2o4.oo 
7o7.516.oo 
9S5.72o,oo 

86.930,42 
3.682,57 

22H,4o 

5.39o,H 
:-36.4.o8.1->H 
41.7!19,29 

3oo,oo 

l2.74.5.9o 

.Mnnoel dos Santos Alves 
Tec. Contub. C. H. C. 2600 - P:u·:> 

C P F 012781502 

516.308.7~ 

1Wt:36o.6<' 
L6:H.6ti9,1o 

13.o4õ/lo 

1.647.715,3!\ 
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Indústria-- Mobiliária · D~ .. l\tc·· -·s;A· ~ · IMDASA 
.. '\ '; ' 

.: ~ ' Demonstração da Conta de ~~Lucros e Perdas ~ em 3Í d~· d~ie~bro de 1973. 

. DÉBITO :. 

.-._~, 

Custo dos Prodútos V~ndidos 

Despésas · Gerais ·e Administ i atf.fas 

Deprecíàção do' Ativo Imobilizado 

Outras Despesas 

Sub-Total 
. ~ ... "" 

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO 

Reserva Legal 
... l '. ~ ::.. t.. ! : l. : ' ' 

Lucros em Suspenso à Disposição da Assembléia GeTal 

Total 

~ ' . 

~ . . 
343.827,7,6 . . ;, . 

90. 120,9.3 
,! ' 

1 4.444,2~ 
~ v . 

10.138,96 

458.531,92 

1.916,26 

36.408,88 

49~.857,~6 

'cREDITO 

.Receita s das Operações Soçü~i~ 

O~tra s Receit&S 

-. 

~ Macapá, (AP), 29 de março de 1974. 

Luiz Carlos Muricy 
Direto r-Presidente 

CPF '004645622-
........ ... ~ 

I ' 
Maria Eliza Maia Muricy 

Diretor Adrnintstrativo Comercial 
CPF 00464562~ 

< I 

t•a·recer do Co11eeUao Fiscal 

Rugatto Boettger 
Diretor-In<iustr ial 
CPF 003874522 

.. 

.: .. ~ . f; . ·t 

·. 

452,362,64 

44.494,42 

496.857,06 

......... , ....... 

, I 

Os membros do Conselho Fiscal, abaixo mencionados, tend~ examinado ditadamente, o Balanço Geral e a Conta de «Lucros e PerdaS>> , 
rderentes ao exe rcício encerrado .em 31 de dezembro d e 1973, Hpresentados pela D.iretoria, declaram ter encontrado o referido Balanço de Contas, em 
perfeita orde:m e correção, recomendo- os, por isso, à aprovação da Assembléia Geral. , ., 

Macapá, (AP), 29 de março de 1974 . 

-·· ~.-...; 
aa) Walter S.i:lva Pacheco 

. •. .v 

Nestlerino dos Santos Valente 
Abemor Coutinho 

. \ ~ . ' 

'-~- .... --
Autorizo a publicação 

Luiz Carlos Muricy 
Diretor- Presidente 

CPF 004645622 
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Companhia de Eletricidade do Amapá 
CEA 

Assembléia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

Ficam convidados os Senhores Acionii;tas a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se rea
llzar no dia trinta de abril de 1974, às dEz horas, 
na sede da Soci~dade, na avenida Padre JL.Iio Ma
ria Lombaerd, nº 1.900, nesta cidade de Macapá, 
para tomar conhêcimento e ddiberar sobre a se
guinte ordem do dia: 

a) - Relatório da Diretoria. Balanço Geral e 
Demomtração da Conta de Lucros e Perdas, Pare
cer do Conselho Fiscal, contas e demais a: os ad
minbtn tivos da Diretcria, referentes ao exercício 

. encerrado em :H de dezembro de 1973; 

b) - Eleiçdo de membros da Diretoria e f ixa
ção dos seus honorários; 

c) - Eleição dos membros efetivos e suolen
tes do Conselho Fiscal e fixação da respectiv~ re
muneração; 

d) - Outros assuntos de interesse da Sociedade. 

Outrossim, ficam a •; isados os Senhores Acicnis
tas que se encontram à sua disposição, na sede da 
Companhia, os doeu :ne 1tos mencionados no art. 99, 
do Decreto-Lei nº 2627, de 26 de setembro de 1940. 

Macapcí, 03 de abr'l de 1974. 

José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Diretor Presidente 

MADESA Indústrias Madereiras de 

Santana S.A. 

CGC - 05.975.826/001 

A V ISO 

Acham-se à disposição dos senhores acionistas 
da MADESA - Indústrias Madeireiras de Santana 
S.A., em a sede social na Ilha de Santana, Munií'Í
pio de Macapá, neste Território, os documentos a 
que se refere o Art. 99 do Decreto-Lei 2.627, de 
26 de l!etembro dt:! 19-10. 

Ilha de S:mtana, 21 de março de 197-i. 

MADESA 

Kjeld T. Andersen 
Diretor-Presidente 

Indústrias Madeireiras de 
Santana S. A. 

C.C.G. - 05.975.826/001 

AssPmbléia Geral Ordinária 

CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital ficam convidados os se
nhores acionistas da MADESA -Indústrias Madeirei
ras de Santana S.A., a se r<:unirem na sede social, 
na Ilha de Santana, r~Iunicipio de Macapá, neste 
Território, às dez (10:00) horas do dia 30 de abril 
do corr<>nte ano pa~a, em Asssembléia Gera l Ordi· 
nária, delib~rarem sobre o seguinte: 

a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral e De
monstração da <Dnta de Lucros e Perdas relativo3 
ao exercício de 1973, bem como respectivo Parecu 
do Conselho Fis~a1; 

b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e 
fixação dos respPctivos Honorários. 

Ilha de Sar,tana, 21 de março de 1974. 

Kjeld T. Andersen 
Di retor-Presidente 

Secretaria de Economia} Agricultura e 
Colonização 

Divisão de Indústria e Comércio 

EDITAL DE CHAMADA 

A Divisão de Indústria e Comércio, Sucessora dos 
Serviços Industriai ~ - Olaria Territorial, convida as pes
soas abaixo relacio 1adas, ou seus representantes, para com
parecerem nos esc1 itórios da referida Divisão, sit uados na 
Av. Mendonça Fur! ado nº 45, no horário das 07 às 12 ho
ras, de segur,da às sexta- feiras, a fim de tratarem de as
sunto de interesse dos me~mos: 

Ademir da S ' lvs Macedo, Aatônio Gessio França dos 
Santos, Coaracy da Silva Ferreira, Coaracy da Silva No
gueira, Cabral DalD n Leão, Daniel Pican;o Monteiro, De -

1 métrio de Almeida Desid9rio, Edio dos Santos Pinheiro, 
Edemilton da Cruz Leal, Edivaldo José Gomes dos Santos, 
F rancisco da Cruz \1orae3, Gerson dos Santos Souza, Ha
milton Banhos da 3ilva, Ivan José Rodrigues Monteko, 
Ideval da Silva, José l<'rancisco da Silva Guimarães, João 
Raimundo da Cost:1 de Almeida. Josê Rodrigues da Silva, 
José Reinaldo da Silva Barbosa, Joaquim Menezes rla Sil
va, José Luií dos Anjos, Jos!va ldo Baroosa dos Santos, J o
sé Maria Nascimento da Silva, Luiz Car los Pinheiro, Mário 
Walter Belo Camarão, Mário Plcanço de Almeida, Mirzo 
Carvalho da Silva. Manoc•l Joaquim Ca'bral Ferreira, Man-">
e l Eugênio da Silva Jardim, Natanael Gomes de Oliveira, 
Hairnundo Tdiode Alrr.eida, Ronaldo Soares Ferreira, Ro
salvo de Souza Farias, Renildo Fernandes da Fonseca, Ro
salvo Almeida Gomes, Reginaldo Brito de Lima, Rubens da 
Silva Ramos, Raimundo da Concei-ção Negrão Gonçalves, 
Sebastião Benjamim Souto, Sinézio Maciel Assunção, Sarr.o
e l Duarte Alves e Tibúrcio da Silva Coutinho. 

Ma ~apá, C5 de abril de 1974 

Econom. Earoldo Vitor de Azevedo Santos 
Diret.)r da DlCOM, Símbolo 5-C 

Matrícula n º 2.339.112 

1'el'llllo de C~ontrutn 

Contraio de l oca~ão de imóvel situado na Ave
nida C lnego Domir,gos Maltez nç 251, na cidade 
de Malapa, Território Federal do Amapá, cele
brado Pntre o Ministério da Saúde, através da 
Superir tendência de Campanhas de Saúde 
Pública como Locatário, e o sr. Francelino 
Oliveir.l de Carvalho como Locador. 

Ao um (I) dia do mês de abril do ano de mil nove
centos e quatro (1974), na sede do Setot· .A. ma pá d~ Supe
rintendência de Campanhas de Saúdtt Públ!ca, localizada na 
Avenida Feliciano ·:::aelho n9s 471 e 489 em Macapá, Terri
tório Federal do A n apá, ar presentes, de um lado o Minis
tério da Saúde, ne3te ato representado pelo responsável 
pela Chefia do Set)r Amapá, Dr. Raimundo Rodriguea da 
Costa, conforme df·legação de competência constante da 
P ortaria nP. 116 de 5 de maio de 1971, publ!cad a no Diário 
Oficial de l3 de maio de 1971, adiante denominado simplis
mente Locatário, e, d" outro lado, o Sr. Francelino Oliveira 
de Carvalho. brasil~iro, casado. comerciante, portador da 
carteira de ldenticade nº 10.416, Secretaria de Segurança 
Púhlica. Macapá Amapá, C.P.F. 00383g612, residente na rua 
Cândido Mendes n ' 1.267, na cidade de Macapá, na qualidade 
de proprietário do imóvel objeto dl'l presente con1rato, 
conforme título da propriedade expedido pelo Cartório 
Eloy Nunes e tram crito no R.G.I. sob o nº 2.782, a seguir 
designado, apenas, Locador, resolveram firmar o presente 
contt·ato de Locaqã J, de acordo com as cláusulas e condi
ções seg1,1intes, que aceitam, ratificam e outorgam, o Loca
tário em nome da União, e o Locador por si, herdeiros 
sucessores, r.onsoante minuta aprovado por despacho do 
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Exmo. Sr. Ministé•rio da Saúde, exarado em 25/1/74 no 
P rocesso M.S. nº 18.948/n. 

Cláusula P r imeira - Objeto - O presente contrato 
tem pr.r objeto a locação do imóvel situado na Avenida 
Cônego Domin~o Maltez nC? 251, na cid<::àc de Maca pá, Terrl · 
tório Federal do AmapéÍ, con:>tituí:lo de prédio de um LI) 
pavimento, com oito (8) 6modos e área úf il àP. 123,20 m2 c 
de um t"rreno com área liv re medindo 156 m2, totalizando 
279,20m2. que o Locador, seu proprietár io, da em locação 
ao Locat3. rio. 

Cláusula Segunda - Destinação - O imóvel locado 
destina-se ao funcionamento de repartição do Locati1rio, o qua l, 
sem prévia e expressa antorizacão do Locador, não poderá 
eeder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste 
contrato salvo se o ces~ i onário for entidade pertenrente a 
administração descentrali7.ada do Ministerio da Saúde. 

Cláusula Terceira - Fundamento L('gal -- O pres<:;-.
t e contrato rege-se pelo Código de Contabilidade da União 
(Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1!!22), pelo Regula
mento Geral de Contabil idade Pública (Decreto n.0 15.783, 
de 8 de novembro de 1922), e pelas dispos ições dos Decretos
Leis n.0~ 4, de 7 de fevereiro de 1!!66 e 200, de 25 de feve
r eiro de 2967, e da Lei n.o 5.334, de 12 outubro de 1967. 

Cláusula Quarta - Vigência e Eficflcia - O presente 
contrato vigorara pelo praz,> de dois (21 anos, com efeitos 
a partir de sua assinatura pelas part~s devendo, entretanto, ser 
publicado no Diário Oficial. 

Cláusula Quinta - Valor do Aluguel - O al uguel 
do imóvel durant.e o período de vigência u que SP. r eferP a 
cláusula quarta, será <Je Cr$ 800,00 ( oitucent.os cruzeiro) 
mensais. 

Cláusula Sexta - Cobrança do ali guel - Os alu
guéis serão cobrados pelo Locad;:,•·. median e a apresentação 
à as respectivas faturas e .nborc.da;; cow obse1 vância da 
legislação em vigor, até o déc'mo (10°) d a útil do mês 
seguinte ao vencido, na sede do Secor Am tpÍ\, obrigando-se 
o Locatário a providenci.lr as mt-didas legJlmf'nte necessá
rias a liquidação das referidas fa turas. 

Subcláusula única - O Locador comparecerá ao 
guich~ competente, na data f!xad:l, para receber os aluguéis 
e despesas concernentes . 

Cláusula Sétima - ltnposto Predial, Taxas de Servi
ços de Luz, Água e E:;goto e S •g .tro - Além do aluguel, 
reembolsara o Locatário ao Loca jor, nas < pocas oportunas, 
mediante faturas própria~. as de ;pesas nrrespondente ao 
Imposto predial, c taxas ou tar ·fils de sr rviços estaduais 
ou municipais de luz, bgJa e esg _~to e seguro ccntra fogo 
r elativas ao imóvel locado, exclutdas as mult<Js e jUI os, de mora 
devidos por atraso no pagamento, juntando 0 Loc1uor às fatu
r as os respectivos comprovante dos pagam>;!ntos efetuados, 
processadas essas faturas na forma da clál sula sexta. 

<:;láusula Oitava - Benfeitoria - Ficn o Locatário, 
desde Já. autorizado a proced~r no imóvel ora locado às 
adaptações necessárias ao seu adeq11ado funcio:-namento 
sem que os materiais usados pa~sem a Integrar o patri· 
mônio do Locador. 

Subcláusula Prime ira - Finda a locação, será o 
imóvel restituído ao Loc<tdor nas condiçõe~ em que se en
contra\·a no m:>mcnto da assinatura do presente contrato, 
admitidos os natu~·ais desgastt>s decorrentes do uso normal. 

Subcláusula Segun(la - O Locatário só poderá exe
cutar obras que impliquE:m em alteração ou modificação da 
planta do irnó \·eJ locador, mediante consentimento expresso 
e por escrito do Locador observados as dtsposições legais 
e regulamentos pertinentes. 

Cláusula Nona - Reparações - O Locatá rio fica 
antorizado pelo Locador a proceder no imóvel locado a 
t odas as reparações de que o mesmo venha necessitar de 
acordo com hipótese preYista sob o art. 1.206 do Código 
('i vil. 

Subcláusu!a única - As despesas correspondentes 
as r eparações d e qne trata esta cláusula C•)rrcr ão por conta 
ào Locatário, sem direito ao reembolso, por parte do 
Locador. 

Cláusula Décima - Dotação Orçamentária - A des
pesa com a execução do presente contrato correrá no exer
cício em curso, il CClnta da Categoria Econô nica 4.J .2.0 
item III, Serviços de Terceiros na Ativid~:d e 1507.2~20/00 1 
- Erradicação da Malária da Unidade Orçamentária 25.09 
SUCAM, Ministério da Saúde. do Orçamento Geral para o 
exercício financeiro de 1974, Lei n9 5.964 de 10 de dezem-
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de 1973 e, nos exercícios futu ros à conta das dotações or 
çamentárias previs tas para a ten der as despesas da mesma 
natureza, tendo sido emitido o empenho n!! 34/74. 

Cláusula Décima-Primeira - Vigência Em Caso de 
Alienação - O presente contrato de locação continuará em 
vigor na hip ótese de a lienação do imóvel, c'!e acordo com 
o disposto no art . 1.1 97, par te final do Código Civi l. 

Cláusula Décima-Segunda - Alteração e Prorroga
ção - O presente contrato poderá ser alter ado em qual
quer de suas cláusulas, ou prorrogado, nos exerclcios sub
seqüentes, através de termo aditivo por acordo das partes. 

E. por estart-m acordes, í oi o presente contrato, 
depois de lido e achado conforme, assinado às f ls. 6-V do 
li vro especial de «Cont ratos» art. 783 do Regulamento Geral 
de Contabilidade Pública), pelas pa rtes supramencionadas, 
em presença das testemunhas abaixo firmad<~s, e por mim, 
Regina Coeli Pinheiro de Barros e 1\roucl<, que o lavrei, 
dele se extraindo cópias para sua publicação e execução. 

Francelino Oliveira de Carvalho 
Locador 

Raimundo Rodr igues da Cost.a 
Loca tário 

Testemunhas 

José Bezerra Pedrosa 

Waldima Sobrinho Amara l 

P oder J U(liciário 

Jus tiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Coma1·ca de Maca.pá 
Edital de Citação, com o Prazo de 15 dias, na Forma Abaixo 

O Doutor RubE-ns Baptista de Oliveira , Juiz Temporá
r io Com Jmisdição Ple na da Comarca de Macélpá, Capital 
do Território Federa l do Amapá, na Forma da Lei, Etc. 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
prno de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste J uízo corre seus trâmites um proces>o em que é 
acusado Manoel Assunção Nunes, r es. à Av. Mendonça Jú
nior, n.• 809, nesta cidade, como incurso no art. 150, §§ 1° 
e Z.0 , e art. 129, Códi~o Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficlfll de Justiça dt:!ste J uízo certi
f icado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a com
parecer neste Juízo. no edifício do Forum desta Comarca 
sito à Avenida Amazonas, n '? 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no prazo de 15 dias após, a publi
cação, às 10:00 horas, a fim de ser interrogado, pt·omover sua 
defesa e Sf'r notificado dos ulteriores termos do processo 
a que deverá comparecer sob pena de revelia. P a ra co
nhecimento de todos é pa~sado o presente Edital, cuja 23 via 
ficará afixada no lugar de costume. Dada e passado n esta 
cidade de Macap:'l, aos dezenove dias do mês de feve reiro 
do ano de mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino 
Jesus Aranha Nunes, Escrivão em exercício, subs
crevi. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporário e/ Jurisdição plena 

Círculo Militar de M acapa. 
Assembléia Geral Extraordinátla 

CONVOCAÇÃO 

Na qualidade de Presidente do Cír culo Militar ae 
Macapá e de conformidede com os seus Estatutos, convoco 

- os senhores sócios quites e em pleno gozo de seus direitos, 
par a a reunião de Assembléia Geral Extraord inária a rea
lizar-se no próximo dia 21 de abril, domingo, na sede social 
(Forte ele São José de Macapil), em I~ e 2ª convocação, às 
10 e 11 horas rf'spectivamente, esta última com qualquf:r 
número p ar a deliberar em sobre os seguintes assuntos: 

a 1 eleição dos membros da Diretoria para os cargos 
vagos para o período de abril de 1974 a 1976; 

b) o que ocorrer. 

:Vlacapá, 9 de abril d e 1974. 

Majo1· Doly Boucinha 
Pr~sídente 
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------~--------------------------·---~------------------------------------
Junta de f~onciliação e Julgament() de Mncapá 

EDITAL DE CITACÃO 

(Pelo prazo de dez (10) dias) 

P elo presente edita l fir.:a ci t 'ldo Aires Dias Vi1na, re
clam~nte nos autos do pro,·es~o de reclama ção n <:> J C.J-1\Ia· 
capá-2S7/74 em que é r ecla!nado H1ussler- Engen haria e 
Construções Ltda. e por l>C encontr•1r o cit1d J em lugm· • 
i:lccrto e n:lo sabido, que t-'m a pa~ar na Secretaria da 
Junta de Concil inçiio e J t,.~gamento d e Macap.l, a quantia 
ele Cr$ 2C,OO (\'i:lt~ cruzt::irosl, proveniente<; de custns devi· 
das pelo 'lrquivnmenro do nencb:1:1do proc::>sso, em virtu
de ela nus•'ucia do r eclaman:e à audiência inicial de Instrução 
e j11l •·;m. nto. 

R eferido paqamcnto d 'Ver:'l se r real izado dt>n!ro de 
48 (1uart.'11a e oito horas ) contJcios após o p razo d J pra· 
sente edit 11. soiJ pena de ç:!nhora. 

Caso não pague nem garanta a execução, se rão pe
nh 'r'~<..L,s l~ntos ber.s qtlantol> ba~tem JJ. lra o pagamento da 
dívida. 

S"crctari::l ela JC.J d e Macapá (AP), 08 0-1 74. 

Euton Ramos 
Chefe ele s~cr~taria 

Retificaçao: 
·---~-·-

No Diário Oficial nº 1791 fo i publicad1 a to 
d~ apost>:,tJrhJ'ia do se v idor RaLnundú Non~to da 
Trindade cor;1 incorreç~o. Retificamo::;: «on de 8e lê 
mat··ícula 2.173.8~2 . lei -se 2.373.B32». 

Secretaria de Segurança Pública 

Divisão de Trânsito 

POH.TARIA n~ 002/74-DITRAN. 

O Dir.;tor da Divis::o de Trâr.sito, da S ecreta
ria de S~gur:mça Pública, no uso de suas 
atribt.içi'ies, e 

I - Co;rirl~ra.ldo a ~a!t::l de responsabilidade do mo
t·~<·i '< ,.ro•t< ;,'11'11 B.~'-'Íi io ·'rancisco d1 Si l·r1, que no dia 
1 a de m:~r~o ú:timo. ~~. i',!ia o ônib .ts d • chapa nq A 8 -10-7l , 
de propr :ln:it! da S!npte~< <:I3o1 EsperanÇ..l ' , que f;~z!a a 
Ji~h'J :\ t<COp:\ l·'~zer.dinha 3ant:hl~ e VÍC\!-V;!r.,a, em 
adtant~:do ...sta.lo c.e em"->rh .. Jués ;a,cocílica; 

H - Consider:.n-lo que o refc riuo molorista, com 
t:Jl procedimento , expôs a pt!rigo sua vida e de 50 
p~ssa&; eir.):- ; 

dosa ~.,m 11\.:oóiita <. que foi submt'l{do o mvtnri,,:a pro
fis~ionill E:1~í:.o I'r<.:n.::õco c'a SJva, cujo ldud .. está in,erido 
no:; autc~ de processo; 

IV - Con~iderando n1is q w ni:io é e•ta a primeira 
vez que o re!.:r;,! J moloris 1 i!'l.:ú:r~ f. ·n falta de tal n a
turezn. cunfurme consta de seu priintu.'tr i o. 

R E S O L V I:: 

Ap;·esnil"r pelo p;azo ele três (~J meses a C'arte ira 
Na..:io:-1<1l rl,, ll·,bi!'tr• l'~O nº 2-hH e Prontuf rio nº 2G J6, c:.;:
p_J,da P<•>· esta Dil'l~ \:'I, r erten 'ente :10 m ,>todslil pro
fis~ional 8:-~oíJío Fran.:isco d1 .StJ-.,1. r' o~ tctmo;; d0s a; tL;os 
20 ite;.1 I. 137, i te n JII. e 1 !)3 Indso n, § 1.0 d·J De-
crdo n!! 62.127, cl.! lG de janeiro de t ())U - Regulamento 
do Có iil~? Na::io·11l de Trt\.uito. n co~car do dia 13 de 
mar.~o d ' corrc.Jte a 10. 

Reg istre-se, Puo!iqwr··se e Cump.-a -se . 

G1bin'.!te rio Di•·ctor da Div 'são d·~ Tr;insito, em Ma
capà, 03 de abril de 197-4. 

Preco , 

Hcr.nÓ~"nes Costa 
Di;·etr>r 

do exemplar: 
Cr$ 0.~30 

Agro Comunitário Esporte Clube 

Fundado em 4 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(Cont. do número anterior) 

b - com o Vice-presidente de F inanças ou com o 
Diretor de TEsoura ·ia, os t ítulos e cartei r as dos sôrios-pro
prletál'ios e e:trteiras elos sócios titulados, cheques e cau
ções, ordem de pagamQnto ou qualqu~r do~.:umento niio 
compreendido na alínea <•a», q ue envol\'a r esponsabilldac:ie 
financeira; 

c) - Com o Vice- ptesidente Admini Rt rativ :> ou cm'1 
o Diretor e S" cretá ·los permanentes de f requêncla, os atos 
do Conselho Diretc r; 

d) - autorlznr as despesas previstau no orçamento 
ou d ecididas pelo Conselho Di ret or e autorizar ou respe(
tivos p agamentos; 

13 - C~der ocas ionalmente, a título de f,r1~fdão ou 
oneroso, qualquer Clependência ou material do AGRO. 

§ Único - N > r.aso previsto no item 13, da r-se-:l 
preterfncia, a solic tação d.:> sócio-propriet .. J io. f ic:..nno e>tJ 
com a responsabilid <J de d e q alquer d ano rn<tterial; 

14 - Nomea. de le~ados rep1esentantes do AGRO; 

15 - Faz~ r r ubltcar os regulamentos e 1·egime ntcs 
elaborados p c· !o Cc 1se!ho Diretor, baixando as instruçõc><r 
necessárias a suas ; xec uçJo; 

16 - Decidi t «nd-refere ndun», casos om issos ou d ~ 
urgênck, da compt·'ência du Con~e1ho Diret0r; 

17 - Atltonz::r por escrit1, execução de atos admlnis-
t rat' vcs, menos os le .::aráter reser vado, principalmente se 
seus efe itos e feitos repercutirem nos direitos e obrig~~i)es 
dos sóci. s; 

18 - Divulga r os atos administr:ativos; 

19 - R epres!'nlar o AGRO, em juízo e fora dele, 
podendo constituir mandatários; 

20 - Delega• aos Vice-presidentes, atribuições que 
lhe são conferiàau pelo Estatuto. 

§ I - No c<~.;o à o afastamento do cargo por :Just'nc·a 
d'l cidade de :~iaca: á e Vila de ~'ozendinha por mais C:e 
seis (61 meses, dev erá o presidente comunicar ao Cons~lho 
Deliber ativo; 

§ li - Sendo a <W3ên.cia do presidente por t empo 
inferior a seis (6) p.~ses ba 3!ará que passe o cargo ao Vice
preside nte e desigt ! um dos membros do c<Jnselho Diretor 
para re" ponder pe! l cargo àf; Vice -presidente. 

(Cont. no proximo número} ----- ---~--

E'staluto da Casa da AmizJde 
(Coitt. do nurnero anterior) 

I) prestar co·Has da s atividades fin·mceiras d a t.sso
cinção toda vez que for subMituída 41U áeixur a [unção de
finitivamente; 

m) efP ~uar os pagamentos ordenados pel'.l Pnsidcnte; 

nl c01r parec,'r iu r euniõ es da Diretoria e des~rr.pe
nhnr as miss.ões de que forem incumbià:.l pe la President~. 

o) apresenta· deCJtro d e setenta e d uas h:lr'ls !72) 
seguintes ú r .:!a liza<,ào de qualquer pro moção, o movimento 
financeiro da lllesrra com demonstração da renda a rreca
dadJ; 

p) indicar à Prenidente as med idas necessárias pa1 ;~. 
o bom dese:npenho de s ua missão; 

ql ter sob gt.arda e conserv a> os bens m óveis da 
Associação; 

r) manter em d ia o r egistro dos bens dn Associação~ 

s) m anter a gu<srda eíetlva de todo o Patrimônio da 
Associaçiio; 

Artigo 17.° Compete a 2g Tesouraria: 
a} Substltuir a J .a em seus impedlmentos; 
b) corroborat· eom a !.3 Tesouraria nos serv iços ati

nente'i ao encargo~ que concernem ao artigo J6V e seus ltcns. 



3a. e 4.a-feiras, 16 e 17 de abril d~ 1974 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 18.0 O Conselho Flscal com .)or-se-á de três 
(3) membros, uleitos anualmente pela Assembléia Geral. 
não sendo ~ermiticlo t·eeleição. 

Parágrafo Único Os membros do Conse lho Fiscal 
não poderão exercer outro qualquer cargo na Associação. 

Artigo 10.° Compete ao Conselhv Fiscal: 

ai CX<tminar men:;a lmente cs documentos d a Tesou
raria da Associação, a fim de observ~ r a exatidão dos lan
çamentos, LI ordem nos livros e o cumprim .mto das pres
crições lf'gais relativas à Administração financei ras; 

(Continua no p róxim<J número) 

Estatuto da A.ssociação 13 de Se~embro 

Esporte Clube 

Capítulo I 

Do Clube e seus Fins 

Arl. 1.0 - A P.ssoci'lção 13 de Setembro Esporte Clube, 
a~soci3ção desportiva fundado:~ em 15 de agosto de 1966, 
de du1·aç:io ilimitada. tendo su3 sede na C::aoital do Territó
rio Federal do Amapá, Foro J uríiico na Cornat·l:a de 
Mac'!pá, com personalidade juddica àlstinta de seus asso
ciados, organiz01aa de a:ordo com as Leis do País, tem 
número ilimitado de sócio, sem distinção de sexo. c redo 
político partidário ou religioso. 

Art. 2.U - Associaç"io 13 de Setembro Esporte Clube 
tem por fi.-Jalidade a promoção de atividades desportivas, r e
creativas e culturais. 

§ Único - Outras at.lvidades. inclusive de a ssistência 
social a seus, sócios, poderão ser criadas à critério exclusi
vo de acordo com regulamentos específicos. 

Art. 3° A Associação 13 de Setembro Esporte Clube, 
como pessoa jurídica e de direito p r ivado, tem personalida
de e patr imônio distinto de seus associados, sendo a Dire
tor ia responsável perante este p~r todo seu ativo e paasivo, 
dentro das atribuicões que lhe são conferidas pelo presente 
e .statu to, ficando os diretores passíveis de penal idade pelas 
faltas tm que incorrem. 

Capítulo II 

Dos Poderes 

Art. 4° São poderes da Associação 13 de Setembro 
Esporte Clube: 

a ) - Assembléia Geral 

b) - Dir etoria 

c) - Conselho Fiscal 

Capitulo III 

Do Corpo S:>cial 

Art. 5° - Dist ribuem-se os sócios da Associação 18 
de Setembro Esporte Clube nns seguintes categorias: 

a) Fundad ores 

b) Beneméritos 

c) Honorát ios 

ci) Contribuintes 

el Dependente 

f) Proprietários 

g) Atletas 

§ 1<? - São fundadores os soctos q ue inscreveram e 
tomaram parte da reunião de fundação realizada em 15 de 
agosto de 1966. 

§ 2° - São beneméritos. oç que faze ndo ou não par
te do quad ro social, tenham prestado ~erviços de alta 
r elevância, reconhecidos peola Diretoria e aprovados pela 
Assembl éia Geral. 

S 3° -São honorários , os que fazendo parte do quadro 
social, t enham prestado benefícios ou feito donativos a 
associação. reconhecidos e aprovados pela Diretoria e 
Assembléia Gera l. respectivamente. 

(Continua no próximo número) 

DlARlO OFICIAL 9a. pA~ 

MADESA Indús trias Madeireiras dE 
Santana S. A. 

Relatório da Diretoria 

S::nhores Acionistas: Cumprindo obrigação le
ga l, h onramo-nos rj e lhes apresentar, Embora sucin
tam -=nte, o Relatório das principais ocorrências do 
exercício de 1973 e bem assim el a m archa dos ne
gócios sociais no m esmo período. 

Fundada a companhia em 22 de janeiro de 
J 973, já ao fim do mesmo m ês adquiria, por com
pra e venda, bens m óve·Ps, maquinaria, «Stock» de 
peças de reposição e matéric1 prima existente na 
serraria situada à Ilha de Santana, a~gim como 
diversas benfeitorias , como galpões, casas residen
ciais e t rapiche existentes na mesma área. 

Na m esma época, através de instrumentos 
públicos de promessa de compra e venda, com eçava 
a companhia a prevenir a formação de uma reser
va floresta!, que lhe propicie o desenvolvimento 
futuro de suas atividades. 

O escritório especializado da ECONORTE, em 
Belém, foi contra tado para o preparo do projeto 
q ue, em fu turo próximo, deverá ser apresentado 
à Supenntendênc·ia do Desen volvimento db. · Ama
zônia - SUDAM - com o que pret ende a compa
nhia utilizando-se da sá bia política do Governo da 
República beneficiar-se com a insenção de imposto. 

Ao Ins tituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF apresentamos, através da 
Standart Norte, projeto de reflorestamento, já 
aprovado. 

ObtivPm os do Govern'J do Território 
do Amapá Licença de Ocupação de uma 
terras da União na Ilha de Santana, 
possuímos diversas benfeitorias. 

Fede ral 
área de 

onde j á 

Se os resultados financeiros não foram satis
fatórios, é preciw não esquecer que, em grande 
parte , isso se dev e às despesas vultuosas necessá
rias ao perf~ito reaparelhamento da serraria , tanto 
mai s one rosas quanto são con hecidas as d ificuldade!! 
inerentes a empreendimentos nesta á rea. 

A produção, no entanto, começa a atingir 
níveis que nos permitem encarar otimisticamente o 
empreendimento. 

Não poderíamos, sem in justiça, encerrar este 
Relatór io, q ue esperamos seja aprovado, sem ex
pressar aos nosso;; trabalhadores os nossos agradeci
mento e a nossa admiração pela leal e dedicada 
coo pe ração que nos têm dado. Injusto seria, tam
bém, esquecer a referê ncia , que se impõe, a com
preensão e ajuda que nunca nos faltara m de parte 
das Exmas. autoridades, a qu~m . tantas vezes 
t ivemos de recorrer. 

Ilha de Satana, 31 de dezembro de 1973 

(a) Kj eld Torben Adersen 
Dire tor-Presidente 
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DISPON!VEL 
Caixa e Bancos 

MADESA ,.., Indústria Madeireira de Santana S/ A 
C.G.C. n.0 05.975 .826 

Balanço Geral em 31 de dezembro de 1973 
ATIVO 

Cr$ 

PASSIVO 
E XIGÍVEL A CURTO PRAZO (ATJ!.: 36 5 DIAS) 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO (ATÉ 365 DIAS) 

Cr$ 
367.292,56 

Contas a Pagar 
Provisões Contas a Receber 635.670,92 

Estoques 980.393,90 1.616.064,R2 NÃO EXIG ÍVEL 
Capital IMOBILIZADO 

Custo 
M e n os depreciação 

---

4.965.21 i.64 
259.708,38 -4.709 .503,26 

6.692.860.64 

Res..;t v a p ara íuturo aumento de capit~l 
Prejuízo do exercício 

CONTAS DE LUCROS B PERDAS RELATIVAS AO EXEfiCÍCJO DE 1 !H 4 

RESULTADO BRUTO D AS OPERAÇÕES 
Despesas Operacionais 

Vendas 
Financeiras 
Administrativas 
Depreciação 

PREJUÍZO DO EXF.RCÍClO 

958.789,84 
269 854,09 

2.954.048.16 

Cr$ 
552.035,59 

259.703,38 4.442.400,4'1 
- -

3.890.364,88 

Ilha de S antana, Municíp io de Macapá (T F .A), 31 de de%;embro de 1973. 

Cr$ Cr$ 

5.174.193,79 
311.471,73 5.485.665,52 

5.000.000,00 
97 .5 60,00 

(3.890.364,88) 1.207.195,12 - -
6.692 .860,64 

Norbtrto José da Silva Bastos 
C.R.C. (PA) ~3.16 - Tec. Cont. 

C .P.F 006.192.802 

Kje ld Torbe n Andersetl 
Diretor Presidente 
C.P.F 024.116.528 

P.L\UECE)~ Dt..,. CONSIKLrulO !Fil~f'r\L 

Os abaixo-assmados, Membros efetivos do Conselho Fiscal da MADESA - Industnas Madeireiras de Santana S. A., 
tendo examinado o Relatório da Diretoria, o Babnço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas da sociedade, relativos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 1973, são àe parecer que os mesmos esp( lham a realidade e, portanto, merecem a aprovação dá 
Assembléia Geral. 

Ilha de Santana, 31 de dezembro de 1973. 

(aa) José Tavares dos Santoc: 
Svend Erik Nielsen 
('e>Iso da Silva Ponte:'! 


	

