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DIA RIO OFICIAl 
Deereto n.o 1, ~e 24 de lt!l'flo de 1964 

------------------------------~- ---------------------------------Ano IX. Número 1.850 Macapá, 2a.-feiua, 1.0 de julho de 1974 
l 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(N) n 2 0724 de 12 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal elo Amnpá. no uso 
~las atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 595/74-SAF., 

RESOLVE: 

Art 1° - Designar nos termos dos artigos 72 e 73. 
da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952. F t.rnando Oliveira 
Franc0, ocupante do cargo de i'vlestre. nivE l 13-A, do Qua
dro de Funcionários do Governo de~te Território, lotado na 
Secretaria de Administracão c Finanças, r 1ra c·xercer e m 
substituição, a Íunção gratificada, símbolo 4 F, de Chefe das 
Oilcinas Gráficas da Imprensa Oficial, d J Quadro ac1ma 
referido, durante o lmpeaimento do respecl i\·o titular. 

Art. 2!! - Re\ ogadas as di~posições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em MacRpá, 12 de junho de 
l 974, 85º da Hepública t 31 '1 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n'l 0725 de 12 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições qtAe lhe ~ão conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Designar Ray111unda AcinG Garcia Lopes de 
Souza, ocupante do cargo de Assistente do Educação, nível 
14-A, do Quadro de Funcfondrios do Governo dtste Terri
tório, atualmente no exercido da função gratific;,da, símbo
lo 3-F, de Chefe da Seçã·) do Ensino ilo Pr:meiro Grau, para 
exercer interinamente o cargc em cotnissã•., de SEcrdt•ria de 
Educação e Cultura, do Gundro n..:irna reCerido, a contar de 
12 de junho do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogndas as disposições em contrário. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de junho de 

197-J,, 85." cia Rt>publica e 31.0 da Criw,;iio do Território Fe
c.erJl do Amapá. 

Arth\,lr Azevedo Heoning 
Governador 

(P) n.O 0727 de 18 de junho de 1974 

O Governador do Território Feder:::! do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são cvnferklils t!m Lei, 

RESOLVE: 
Art. l.0 

- Designar nos t e,.mos dos artigos 72 e 73 
da Lei nq 1711, de 28 de outubro de 1952, Diógenes Elesbão 
da Silva, ocupante do cargo isolado de provimento em co
missão, ~ímbolo W-C, de Oficial (e Gabinete, do Quadro de 
Funcionf.trios do Governo de .. te Território, para exercer em 
substituiçüo, o cargo em comiss<lo, símbclo 6-C, de Chefe ' 
do Gabinete do Governador, ào Quadro acima referido, du
rante o i:npedimer.to do respectivo titular. 

Art. 2° - E~te Decreto passa a te r vigor a partir de 
07 de maio d..J conente ~no, Revogadas as disposições em 
contrario. 

Pal{lcio do Setentrii1o, em Macapá, 18 de junho de 
1974, 65° da República e 31'1 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthnr. Azc\'e::io Henni.ng 
G overnadvJ: 

(N) n'l 019 de 24 de junho de 1974 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, no 
uso das a tribu ições q ue lhe são conferida s em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fixar os seguintes horá rios para os servi
dor es do Governo do Território F ederal do Ama pá: 

I - Ser vidores regidos pela Lei nº 1711, de 28 de ou
t ubro de 1952: 

Dias da semana: De segunda--feira a sexta·feü·a. 

Horário: 1'1 Expediente - Das 07:1 5hs. à s 12:00hs. 
2° Expediente - Das 14:00hs. às 16:00hs. 

li - Servidores regidos pela Consoliciação das Leis 
do Trabalho, Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de m aio de 1943: 

Dias da semana: De segunda-feira a sexta-feira. 

Horário: 1° ExpP-dien te - Das 07:15hs. à s 12:00hs. 
2º Expediente - Das 14:00hs. às 18:00hs. 

Ar t. 2º - R~>feridos hOl':'J rios ni5o se aplicam aos ser
vidores que, pela natureza excepciona l de suas atividades, 
est ejam sujeitos a regime especial de traba lho definido e m 
Lei especifica. 

Ar t. 3.0 - Os servidores que desempenham ativldad E' s 
em Estabe lecimentos de Ensino, terão seus h orá r ios de tra
balho definidos em r egu lamentação pr ópr ia e estabe lecidos 
pela Secretaria de EáucaçãC!l e Cultura. 

Art. 4.0 
- Flca respeitado o que dispõe o Decreto n.O 

55/69, de 15 de setembro de 1.969, no q ue diz re spe ito ao 
pes~oal do Governo do Território Federa l do Amapá , em 
regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (RETIDEJ 
e Regime Especial ele Serviço Extraordinário (RESEX). 

Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 24 de jun ho de 1974, 
85.0 da República e 31.0 da Criação do T~rritórlo Federal 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Domício Campos de Magalhães 
Sec. Subst. de Adm. e Finanças 

(P) n2 0728 de 18 de junho de 1974 

O Governador do Terrltót'io Federa l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são confer idas em Lei , 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar Carlos de Andrade P ontes. Oficial 
de Adm~ni~tração, nível 14-B, do Quadro de Funcionários 
do Governo de~te· Territór io, lotado na Secr etaria de Admi
nistração e Finanças, atualmente no exercício do ca rgo 
isolado de provimento em comissão, s ímbolo 7-C, de Diretç r 
de Impr ensa e Radiodifusão do Amapá, para viajar da sede 
de suas atribuições - Macapá - , até as cidades do R!o 
de Janeiro e São Paulo, no t rato de assuntos do inte re sse 
da Administração a mapaense. 

Art. 2.0 
- Revogam-se as d isposições em contrário. 

Pal:1ci.o do Seientr ião, em Macapá, 18 de junh o d e 
1974, 852 da República e 31º da Cr iação do Terri tório Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henn,ing 
GOV{!l:.{la,à.Qr !. 
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\.!1 Rt'pnrttçõesPúhll~s I E X p E D I E N T r As Rt>parliçlic-: Póblic'<;> 

u expediente destinado a pu- .l-1 anua is rc oovat1as até 2il dn 
rerr!t •·rlais Jcverlo remett~~r 

1

, l J 1 _ ~-_ l"ingir-se•i\o i•s ass inutu rfiil 

b\i(:açiio neste DIÁlUO OFI- JMPRENSA OFICIAL levereiro de cada ano J iu 
CIAL diàriamcate, até às i • ,. ,. •• ,. ,. • iniciadas, em 4Ualquer ~poc,1 
l i ·3<1 horas. exceto aos sába- 1 DIRETOR pelos ó rgl\os compt>tl.'ntes. 
tl lls quauôo deverão fazê-lo · C'Cl?' lO S de A?'l.d?·ade I { 1 A lim do possibilitar n 
&l é às li :SO hora s . ' '-"117 CS rem('SS~ de va lo res auo illpn-

As reclaülações pt-r tinen- • • • • .. • • • · n hados do rsu!arecinH~ntos 
teR à maté r ia r (l tr :br ídn 1 o~; DIARJr G:> FICIAL t quanto à r;ua a;,llicaçiio, solt-
•' ~tlln8 r1e e rros •' 11 nrnisFi ea, lrnp rr• so nas OLd nas da lmprens.~ 0 Iicia l cilarros use1n (IS in teras~atlns 
c:evcrão ser fo rmuladas por [' t.I ACAPA - T. F. A1,IAPA 1! pre re renciulntll ltl c heque 111• 

*' terito. à Seçã o d.c Redaçã o, • • • • .. * ,. • va le pos tal. 
das 9 às t:l:iltJ horas. no ruá-~ A S S IN A T U R A S I Os suplementos á s edi-
xlwo até i 2 h o r a s ajl G& a Anual . Cr$ 25,01) çõe s ào& órgllos oficm •s &O 
flaftla dos órgãos ofic iais. c: t 1 l ?.,50. 1 Sll [oroecern~' aos o ss i Ba ut~b 

O . . .1 "'emes ra . - 1. t , s ortgmais ueveri\o ~er 
6

,
2

r, · qtw as so tCtturcm no u o ua 
llatllogt·afndflls c auteotica'los, T n mestral _v ass ina tura. 
ressalvadas, p or quem de ti l· Número avulso. « 0,30 u funciom. 1 !0 público fc-
·qlto ~al!uras e e me ndas. , , .~ •." • * " " • . , . . dr ra l, to> ri\ um del-c-o u to de 

.cx cetuadul:la s p a ra o ex - • BR J S!LJ A--: f:.st e D1ano Oflcial .e encontt ado paJa !e1 tu- 100.
0

• Pn ra fazt r jus a ês ta 
terlor, q u r 8erll n R c 111 p r c I r a no Sa tã~ NaCJ CJnal e Intern~~JOna l ~~ Imi)rf-nsJ, da tlcsC'onto, tll•\ ' ('1'<1 !J l'O\ Bf esta 
anua i e os ess iuaturas ptHlrr- --~C 0 0.! rR PRESS, no • Bras rlla Impe~~ l_l!_otel~- C(lnd ição no ato un as::.inatu l'a 
se-fio to mar, rm 1 Para facih tar 801! a ssinan- ~ A ri m de H ilar s r lução 
é poca, poi' s e i ~ ruc~>e~u~t~l ~~~ h~8 o ve rificaçu o d o prazo de de cont inuidarle no r ecebi- 1 O custo dr cada exemplar 
811 0 . vali do de de 1n: a~o assinaturas, meB to dos jor aais, d c v e m 1 a trasa d o elo':! o r~1io.; ( ri· 

o a par te ~ upe ri nr do enderê- os 8 f:t~i o antes pr·ovi tlenc ia r a c iuis scrfl , rHt \'€' tl da a \'liiso 
A• assinaturas \'en c!da s ço vfl o irupresos o n ú me ro respf'ct iYa re novaC'ão co m : aerll~ci da de lr$ 0,01 ;,t> da 

nodcrão ser suspL·llh/18 scn, I fi o ta lão d t' rrg istro · mês e an tec~dê acia mínimÍt de Lrin- lrnt'smn a:1o, e tle CrS :'.GU 
av iBo prév io. o ano t'l ll que \'ind ar'l . ta (30) dillR. p or ano d~corndo. 

Pref eitu1'a. .Municipal ele Jl.lacapá 
A V I SO 

Avi~amos aos in teressados n a Tom ad a de ? reços 
n.° C3/74-DA, referentf' à iluminação do gramado d o Esta
dia Municipal Glicé rio de Souza l\Ia1·ques, publicad a por 
e sta Prefeitura q ue, por razões adm mist ra t iva s, s ua abertu
ra fica a diada pa ra vindou ro dia ll4. (quatro) de julho de 
1974, f:ts 15:00 h oras. 

Avisamos, outrossim, q ue continua m vá lidas as m es
mas especificações e condiç.3es e.:dgidas. 

Macap~ . 26 d e junho d e 1.97<( 

C lod oaldo Ca r va lho do Nascimento 
P residente d a Comissão de Lic ttaç:io 

Junta Comercial do 
Amapá 

Território F ederal do 
«JUCAP » 

P or t;:> ri a n.0 003/74 (J UCA P) 

O Presiden te da J unta Com erci<d d o Tf' r l'itór io Fe
d~ra l uo Amapá (J U(; APJ. no uso da~ a t ri buições q-...e ihe 
sãv confer: jas em lei e cvm fi to no Reg imento inter nu da 
m esma. 

H ESO L Vt:; : 

Art . 1 q - Designa r na forma elos Ite ns XTI e XIX, 
do Ar·l igo 5.0 , dn Re gimento I nterno desta .Junta, cdada 
pelo Decre to T er ri to ria l nú mero 005, de u9 de maio de 
1973, com a s atri buições de te rminadas pela Le i Foederol 
n ú mero 4.í26, de 13 de j ulho d e lll65, o senhor Ost1ano 
Leite Filho pa ra ex ercer o ca rgo d e S cc re l il r !o-Gera l 
prov isório desta, a con ta r d~ 12 d e j uuho do con ente ano, 
em vi r tude da ausência de seu t itu i:H desta Ca pital: 

Art. 2.0 - R ev ogad as a s dis posições em cont rár io. 

S a la da s sessões plená r ias da Junta 
Território Fede ra l do Am ap:. (J UC:\ P), em 
U d e junho de 7<\ . 

Luiz Car los !Vlur icy 
President e - J UÇA P 

Co mercia l do 
Macapá (Ap), 

I3ruynzee1 Madeiras S.A. - BRUMASA 
R EL AT Ô RI O DA DIRRTORI A 

S enhores Ac ion i sta~; 

A Dir etoria t e m a snti sfa~·ão de s ubmet er :J apreciação 
de V . S as. o Relat ório da Diretor ia, o Balanço Geral , a De
m onstr aciio de Lucros e Perdas e o P ar ecer do Con selho 
Fiscal refert>nte~ ao exercício fin do em 31 d0 m arço de 1974. 

A prod \.lc;t;o. no e:.:en :íde. de ce r('a de 29.000m3 de 

com pen sa dos, sltou-se em aproximadnmcnte 3% inferior à 
progra mação. Deficiências observadas nos toros de madeira 
d e te rm ina ram, na segunda metnde do ano, urna que'.ia nos 
!n d iccs da produçJ o e conti tu iram-se no ra~or princi~,;al para 
que não fosse atingida o meta estabelecida no inicio do 
exercício, de uma p rodução de 30.000m3 de compen~aclos. 

A receit a correspondente à v enda dos 29.000m3 tota li
zou Cr$ 51.200.000,011. MUJto e mbora tenha havido um tlecrés
cimo de !l0'o em ' 'Oiu me, e m r e laç:io à produção do ano 
a nter ior , a r eceita r egis trou u m aoréc imo. 

Ta l res ultado é devido, principa lmente, às condições 
favor~ vei s d o mercado i nterno e externo, observadas pra ti
camente durante t odo ono, em que os p t·cços estiverem em 
contínua ascenção. 

Mantivemos a mesma política comercia l. isto e, 
orientamos as vendas igualmente e nt re o mercado interno 
e externo. As exportações destina ram · ~e a di\·ersos p:1íses 
do Europa e à região do Caribe, gerando divisr.s ela ürdem 
de Cr$ 3.600.000,00. 

Deverá estar ultimada em n ovembro próximo a 
nrnpliação d e 30.000 m3 para 45.000 m3 da capacid::.de d!.' 
pr od uçiio d e compe nsados. Encontra-se tam bém em 
implantação o projeto destinado a produzi r, a partir de 
fe ve reiro de 1975, IO.Ol O m 3 de u rn produto semelh:mte ao 
compen~ado, denotoinC>do <~blockboard • . O im e~timentu 
nesses do is projetos es tA atualm.:nte e~timado em 
Cr$ 41.ooo.ooo.oo d os qua is Cr$ 25.ooo.ooo,oo !:'erão supridos 
com recursos próprios e Cr$ 16.ooo.ooo.vo !<e r~o obtJd<> 
atDavés de fi nanciamentos . 

L>urante o e:-.ercício, efetuamos un.n dist ribuição cJ..:: 
di vide ndos de C: I$ l.tioo.ooú,oo confonnc dc\:l.)erado na 
Assembléia Gera l ü rd in:lr!a r ealizada em 31 de julho de 
19 73. 

A Em presa apresentou no exerc ício o lucro líquido 
d e Ct$ 9.783.61l,oo, dos quais CrS 978.861,oo fr,ram apro
p riados ao Fundo de Par ticipação dos Em prcgnc!os, rn 
íorma co e stdtuto 5ocial, Cr$ 489.-t3o,oo à Ht'scn·a Legnl 
e Lr$ 1.576.ooo,oo à Heserva Compulsória p:n·a aumento ue 
capital, r•a forn' a da lt-Qísléç5o da SUDAM . 

O saldo à os lUCI o~. à disposição dos :;cionistas, t ot;.
liza, em 31 de man.o de Hl?-l , Cr$ J 2.491.!73,00 e a Direto
r ia , p ropõe que a Assernblt· ia Gera l Ordinária, ao ap rovar o 
r elatório, autorize a di st ribuição nus ac ioaistas de um di\'i
dendo de CrS 0, 1 O por ação. 

E ncen ando este breve R elat ório, a Diretoria dLsejq 
r~ssaltar a con.preensão e o apoio que a Brumasét t em re
cebido do Govemo do Territó1·io F'eder <1 l do An .apá, bem 
como da S upe rintPndência do Desen\'ol\·imcnto da Alnazónia
SUDA M, e ag radeber a colaboração leal, dt.>~!rada e compl;
tent e d o todos os que traba lham na Empresa. 

1\l acapá, 31 de m aio de 19í-!. 
A Diretoria 

Samuel Fine l)e rg 
Abrahào Yazígi Neto 

J ean E.M. van Tllburg 
Guilherme da Silva d'A \'ila 

Is rael H irch Coslc\'sky 
Edmu ndo Paes de Barros Mercer 
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Bruynzeel Madeiras S. A. - BRUMASA 

ATIVO 

DISPONÍ VEL 
Ca ixa e Ba ncos 
Títulos v incula dos a o ru creado a!Jer lo 

R EALIZÁ VEL ATÉ 180 DIAS 
Contas a r eceber 

Clientes 
Títulos desconta dos 

Empresas a ssociadas ou co ligadas 
Adiantam entos a fornecedores 
Ou tras contas a receber 
Prov isão para devedores duvidosos 

Estoques 
Produtos acabados 
Produtos em processo 
Matérias primas 
Mate:·iail:l seocund l'i r ios 
Materiais de operação 
Importações em andamento 

ATIVO CIRCULANTE 

IMOBILJZA!JO 
Imobilizado técnieo 

Custo de aquisição 
Correçii.o monelà ria do <;usto 
Variação cambial a ser absorvida pela 
próxima correção monetária 

Depreciaç-ão acum ulada c suas corrcçõt'S 
m ouctflrius 

Construções em andam<'nto - projeto de 
ampliacão das ins talaçõ €1s fabris 

COMPENSAÇ.\0 
Ações em cauç-ão ~ 
Bens gravados em garantia de empréstimos 

Cadastro Geral de t~omtribulntes - 4:Hi964:895 

Balanço Geral ern 31 de março de 197 4 

Cr$ 

797.!i!o9 
5 (1 0.957 

7.727.087 
(1.546.952) 

--6.180.135 
263.797 

1.446.752 
1.516.581 

(230.000) 
9.177.2ti5 

1.554.632 
l o 1.211 

Ul57.483 
97o.5f,6 

4.oo6.468 
9o.~28 

19.86'-\.989 
22.456.Mlo 

1.558.1 t14 
4~.885.013 

(13. 285.o98) 
30.599.!-115 

lf>.o42.593 

ôoo 
11.52ô.ooo 

Cr$ 

1.298.766 

17.257.8·13 

18.556.flo9 

45.642.5o8 
64.199] 17 

11.526.6oo 

75.725.717 

PASSI VO 

EXIG1VEL ATÉ 180 DIAS 
Contas e despesa s a paga r 
~alários c contribuições sociais 
Empresas a ssociada s ou coligadas 
Empréstimos e fina nciamentos 

No País 
No Exterior 

Fundo de participação dos emprcga do i'1 
PASSIVO CIRCULANTE 

E XIGIVE L Af'ÚS 18!1 DIAS 
Empréstimos e tinanciamcotos 

No País 
No Exterior 

N.\0 EXIGÍVEL 
Capital 

Naeioual 
Estrangei ro 

Reserva legal 
Re1>0rva compulRória para aumc•nto de capital 
Corrcç·ões monetárias do ativo imobilizado 
Coneções monet..irias de tHnlos 
Lucro à disposição dos acionistas 

CO~IPENSAÇÃO 

Caução da Diretoria 
~mpréstimos garantido;:; por bens 

C r $ 

2.270.581 
458.331 
286.847 

4.229.630 
1.243.971 

6.455.000 
9.748.8:!4 

12.859.502 
2.14o.498 

15.000.000 
l.o75.85o 

2.543.750 
7.o42.8oll 

19.56-! 
12.4!J7.17:3 

6oo 
ll.5~6.ooo 

Cr$ 

3.015.759 

5.4.73.601 
1.326.7S8 

9.816.148 

J6.Zo 3.824 

38.179.115 

64.199.117 

11526.6oo 

75.725.7 !7 
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Bruynzeel IVíacleiras S.&A s - BRU.MASA 
• 

Cadastro G er:al de Con tribuintes - 05964895 

l!la!an~o Qi;eral em 31 de uuu·~o de 197-1 

lleHHIIISirarãu rir Lucros r Perdas pnra " Ewrrírio F!ntln P!ll :11 dr rn:w;o rir 19? 4 Dernunstraç-iíu dr l.urro~ .\cui!lulalins 

VPn das 
Custo d os produtos vendidos 

Lucro bruto 
Despesa s de vendas 

Comissões 
Impostos de Circulação de Mercadorias 
F retes e seguros 
O utras 

G astos Gerais 
Honorários de Diretores 
Despesas Administrativas 
Impos tos e taxas diversos 
Despesas financei ras 

Depreciação do ativo imobilizado e de suas correçõe s 
monetárias (Cr$ 2.767.789 menos C r$ 2.534.991 apro
priad os ao cus to da p ro d ução) 

L ucr o opera cional 
Resultados n ão operacionais 

Rendas 
Desp esas 

L ucr o líquido 

Cr$ 

] .385.637 
3.141.829 
4.5€:J .5ü8 

822.q73 

2'i5.100 
6. 159.497 

503.451 
2.7 13.889 

689.26 1 
20.309 

C r$ 

5 1.227.47fl 
22.312.435 
28.9 15.041 

9.910.647 

9.651.937 

232.798 
19.795.382 
9. 119.659 

668.952 - -
9.788.61 1 

Saldo em 31 de março d e 1973 

Lucro liquido do exercício 

Menos - Distribuições e apropr iações 
Divid endos 
Reserva legal 
Fundo de participação dos e mpregados 
Reserva compulsória para aumen to de ~:apitai 

Lucros à d is p osição dos acion istas e m 31 d e março de 1974 

CrS 

L.5ooo.ooo 
489.430 
9 78.861 

1.576.000 

Cr$ 

7.262.853 

9 . 788.61 1 
17.041.464 

4 .544. 291 

12.497.173 

Samuel F ineberg 
Diretor S uperintendente 

Abrah ão Yazigi Neto 
D iretor 

Guilhe-rme d a S il'o'a d 'Avila 
Diretor 

Jan Embeetu9 Ma ria Van T ilburg 
Diret or 

Edmundo P ae s de Barros Mercer 
Direto r 

Is t·ae l Hi rch C oslovsky 
D ire t or "" 

Pedro Ram o s da C onceição 
Técnico em Contab ilid ade 

CRC-PA nl! 2049 

J1 I ----------- ---------
~ .,....., 

~ I Parecer do Conselho F iscal 
o 
...... 
lll 
1-. 

-~ -I 

lll 
IN 

~xamlnánios . na qualidade de m embros do C onselho F iscaL d a Bruynzeel Mad ei ras S.A. BRUMAS A, os documentos que no!> fotam apresentados 
pela Diretoria d a empresa r elativos ao exercício socia l findo em 31 d e m arço de 1974 pa ra os fins do art. 127, item III do Decreto-Lei 26 27 d e 1940. Base ados no exame e fe t uado e 
nas declarações suplement a r es obtidas da Diretoria , somos d e parecer que os d ocumentos apres~ntados m e recem a a provação d os S e-n hores Acionista!!. 

Macap á, 31 de mai o de 1974. 

Walte t· Lúc io Figueredo da Silva .José Luiz Ortiz V ergoUno Wilson Au~113to MendP~ 
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PODEH .JUDICIA RIO 
Ju~tiça dos Territórios 

THritório Federal co Amapá 

Juizo de Direito da Comarca àe Macapá 

Edital de Terceira Praça do3 Bens Pert~ncer.tes a M.C. Filho 

O Doutor ,José Clcmrnceau Pr>dr~~ca Maia, Juiz de 
Direito da Comarca de .VI :lcapá, Capital do Território Fe
dera l do Amapá, na fon11 Ja Lei etc ... 

Faz saber a quem interessar possa no dia 30 de julho 
do corrente, o porteiro dos auditórios cJt>ste Juízo, quem 
~uas vezes ftzer levat á à publico o pregão de terceira praça 
dos bens pertencentE-s a l\I.C . F tlho penhorados nos autos 
ele Ação Ext>cutiva, movida por J. 1'. A t&.íde constante de: 
Uma casa Cl>n~truida em rnadeira de lei, ~ito à Rua 
H<tmilton Si!va, c/ Diógenes Silva, n." ;: ~5. cobt rta com 
t<.>lha àe bano t.ipo corl\'exa, contendo; 11r.1 ~,lpendre un.a 
sala de vi:;it3; dois quartos; uma sala de estflr; uma cozinha; 
umn sala P'lra comércio, um derósit!l, p~lv Indu externo um 
poço; um bJnheiro e sanitários, medindo 12 metros de 
frente e 14.5 de funcws, a\Jliada em Cr,:. 8.000,GO; um 
rttt'rcadinho construido em alvenaria medindo seis mE> tros 
de frente por cinco !5) ditos de fun i os, cC:Jm dois alpendres, 
feito e'TI alvc>naria, coberto com telhas d~ banos tipo con
v.:!xa. sito no mesmo terreno da casa acima descrita, 
avuliado em Ct S 12 ODl',(lt'. E, para que chegue ao 
conlleciment•J dos in tere!1S<•dOF C' niio pos~am de futuro 
<JlPg<lr ignorâ;1cia, mandel expedir o presente e outros 
igu;,is que se di,> publicados e a fixados na forma da lei. 
Dado e pas~ado nesta ciDade de Macapá. ao vmte e um 
di:ls do mês de jut1ho do ano de mil novecentos e setenta 
c qnatro. Eu, Nino <Jesus Aranl1a Nunes, Escrivão em 
é:l.trcieio, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa ~'!:tia 
Juiz de Direito 

Estatuto da Associação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Set.embro 

(Continuação do número anterlor} 

Art. 44 - Compete ao 19 Tesourf!iro: 

a) E[etuar recebimentos e pagamPntos e movimentar 
r.s contas b:::ncariati, juntnmente com o Pre!:ldente; 

b) Assinar recibos de rotina e proced.;r o balancete 
mer.sal; 

c} Organiznr e manler o invenládo patrimonial e a 
escrita da a~social;ão; 

d) Guardar valores soci~i&; 

e) Notificar sócios en; atraso, promover cobranc;as ou 
punições que ocorrerem d~ d\?bito para com o club~. 

i\rt. 45 - Em suas faltas e impedimer.tos o 1° Tesou
reiro será substituído pelo 2~ Tesoureiro. ao qual compete 
traba!h;,.r de comum at.:orJo cem 1 ~ Tesou;·piro, em tudo 
que se 1izer necl.!ssàrio pura o pl!rfeito andamento dos 
t1 ;lbalhos do tesvuraria. 

ICo~tinua no próximo número} 

Termo de Convênio 

Te:·mo de Conv~nir, que entre si celebram o 
G ,)\'crno do Estado df' Minas Gerais, através da 
Secreturia de Estado de Agricultura e o Ins ti
tuto de Lattdnios Cândido Tostes e o Governo 
do Território Feoerai do Amapf., com a finali
dade de posstbilita t· a cooperação técnica na 
montagem de uma Usina de Laticínios, em Ma
capa, Tenltório Federal do Amapa. 

Aos 13 (treze) àias do mês de maio do ano de mil, 
novecentos e setenta e qu:Jtro (. 074:, no Palitcio do GovPr
no, em 1\Iacaoá, c'lpital do Território Federal do Amapá, 
presentes o Govt>rno do Estado de \1inas Ge t·ais, represen
tado pelo Froh:f~or Cid :viaurício Stehling, CIC- 009 236.1196-
M.F., Dire tor do Ins!ituto de Laticmios Cànà ido Tostes, com 
svde em Ju:z de Fora, E•tado de l\'linas Gerais, devidamen-
tl' credent:i·.do pe!o Senhor Governaricr do Estado de Minas 
Gt>rnis, Dc-uLr Rondon Pacheco, conforme documento apre
sentado, dorm ante denominado somente •Instituto» e, de 
outro lado. o Governo do Território Federa l do Amapá, 
d::.4ui em di,:n,e m.:ncionildo a_;Jen:~s Território», represen- , 

tado pelo seu Governador, Senhor Arthur Azevedo Henning 
nos ltrmos dos arts. 32 e J 9 do Decreto· Lei nR 41 1, de 8, 
de j:meiro de 1969, visando a coopera~ão na montagem de 
uma U~ina de Laticínios em Macapá, Capital do Território 
FE-de ra l do Amapá, celebram o presente Convênio, mcdian
tes as cláusulas e condições seguintes: 

Primf'i ra - Este Convênio tem por objetivo a Coope
ração 'W•cníca a ~{;I' íor.1ecida pelo ~ Instituto» ao <<TerritóriO>> 
para a motagem de uma Usina de LaticiniGs em Macapá. 

Segunda - A cooperação técnica constará na elabora
ção do projeto de instalação da Usina, supervisão de mon
tagem, acompanhamento do funcionamento inicial, bem como 
o treinamento da mão-de-obra necessária à inaústria. 

Terceira - O Território se compromete a arcar com 
as despesas de hospedagem e deslocamento dos técnicos. 
de Juiz de For<l cu Belo Horizonte a Macapá e vice-versa. 

Sub-Clausula único - As despesas desta Cláusula 
estão especificadas no orçamento, em anexo, rubricado pe
las partes e que integra o presente instn:meoto, como se 
aqui transcrito fosse. 

Quarta - Na consecução dos objetivos desse Convê-
nio compete: 

I - ao Território o seguinte: 

a) designar um executor, para acompanhar a execução 
do presente Convênio, 

b) custear o deslocamento dos técnicos de Juiz de Fo
ra, ou Belo Horizonte a l\1acapá e vice-versa; 

c) fornecer diárias, durante a permanência dos Tecnl
cos em 1\IIacapá . cujo valor unitário deverá corespond<!r a 
75l~·o (setenta e cinco por cento} do salário mínimo da região; 

d) contratar a mão-de-obra necessária ao funciona
mento da Usina e indicá-las para cursos de treinamento 
junto ao Instituto, em Juiz de Fura. 

II - ao Instituto: 
I) designa r técnicos que prestarão cooperação téenica 

ao Ten i tório, do seguinte modo: 
a) elaboração do projeto de instalação da Usina; 
b} Supervisão de montagem da Usina; 
c) supervisão do funcionamento inicial. 
2) possibilitar, em suas instalações em Juiz de Fora, 

Minas Gerais, a admissão aos Cursos de Trein~tmento à 
Mão-de-Obra necessária uo funcionamento da Usina, duran
te 2 (dois) meses. 

Quinta - O pt esente Convênio terá o prazo de vigên
cia de 8 (oi to) meses, iniciando-se na da ta da assinatura 
deste instrumento. 

Sexta - Por conveniência adminis trativa, ou super
veniência de norma legal , poderá SE'r rescindido o presente 
Convênio, havendo comunicação expressa, nesse sentido 
entre as partes. 

Sétima - Deixa-se de mencionar a verba orçamentá
ria na parte do Estado de mim.s Gerais, porque o Instituto 
não terá ônus direto com o presente i nstrum~nto, 

Oitava - As despesas a cargo do Território serão as 
previstas e discriminados no orçamento e cronograma do 
Projeto de instalação da Usina, ern anexo, rubricado pelas 
partts e que integra o presente Convênio como se aqui 
transcri to fosse. 

Nona - As partes convenentes elegem, de com um 
acordo, o foro deste Convênio o da Comarca de Belo Hori
zonte, Capital do Estado de Minas Gerai~. 

Décima - O present-e Convê nio é assinado <<ad refe
rendum» rla Egregia Assembléia Legislativa d0 Estado de 
Minas Gerai~. nos t!'rmos do art. 76, Inciso XIV da Consti
tuição do Estado de Minas Gerais. 

E por estarem, ass im, justa e avençadas, firmam as 
partes convenentes o presente Termo, em 4 (quat ro) vias, 
datilografadas, de igual teor, p::~ ra que produza os devidos 
efeitos. 

Palcício do Governo em Macapá, aos de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador T. F. Amapá 

Prof. Cid Maurício Stehllng 
Diretor do Instituto de Laticínios Cândido Tos tes. 

Testemunhas: 

lViáf'io Alves Seixas 
Abemor Coutinho 

OBS: As despesas objeto do pr esente Convênio cor
rer ão il conta do Elemento 4.1.2.0. empenho n~s. 1.511/ 74 L' 

1.692/7-!, recursos do GTFA. 
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Secretaria de Administração e Finanças 
ORÇAMENTO 

Orçamento para elaboração de um Projeto de Intalação de uma Usina de Laticín ios em Maca
pá, treinamento de mão-de-obra, supervisão da montagem e acompanhamento do Funcionamento inicial 
da referida Usina. . ' 

~-. -----------------:--------,------,-----
Valoe I I 1 - Elaboração à o projeto: 

1.1 - deslocamento de 2 técnicos a Macapá 

1.1.1 - diárias 

l .1.2 - passagens - B.H./Macapá 

2 - treinamento de mão-de· ob ra: 

2.1 - 6 homens durante 2 meses 

3 - S upervisão de m ontagem: 

3.1 - deslocamento de 2 t écnicos a Macapá 

3.1.1 - diáriae 

3.1.2 - passagens - B.H./ Macapá 

4 - acompanhamento inicial: 

4.1 - deslocamento de 2 t écnicos a Macapá 

4.1.1. diá rias 

4.1.2 - passagens - B.H./Maca pá 

SUBTOTAL 

Reserva Técnica 

TOTAL 

TOTAL N.O . Unitário 
--~---'----

221.00 

2.285,00 

360,00 

221,00 

2.285,00 

221,00 

2.285,00 

6 

2 

12 

30 

2 

14 

2 

1.3:!6,GG 

4.570,00 

4.320,00 

6.630,00 

4.570,00 

3.094,00 

4.570,00 

29.080,00 

5.8 16,00 

34.896,00 

--------~-----~----------

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO 

-----~-

Etapas t o t a é p o c a 

Elaboração do projeto 5.896,00 m aio 

Treinamento de mão-de -obra 4.320,00 agosto - setembro 

Supervisão de mantagem 11.200,00 outubro 

Acompanhamento inicial 7.664,00 novembro 

. ' 
SUB TOTAL 29.080,00 maio -- novembro 

Reserva Técnica ~.816,00 

-· . TOTAL 34.896,00 
. l- ...-~--


	

