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ATOS DO PODEB EXECUTIVO 
IP) n.0 0954 de 31 de agoGto de 1974 

I 
·cP) n.o 0957 de 31 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federa l do P mapá, no O Governador do Te!Titór!o Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são ccnftridas em Lei, 1 uso das atribuições que lhe são con feridRS em Lei, 

R ESOLVE: 

Art. 1 o - Exonerar a ped ido, na Corma do aJ tigo 75, 
item I, da Lei ng 1711, de 28 de outu!Jro de 1952, o Ten. Cel. 
CB/ DF Lourival Bemvenuto da Silva, do cargo isolado de 
provimento em comissão, de Preft!ito Municip&l de Macapá, 
a contar de 31 de agosto do corn:nte ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as di spo~ições em contrário. 

Palácio do Set~ntrião, em Macapá, 31 de agos to de 
1974, 85" da República e 31 9 da Cl'iaçào do Território Fede
ral do Amapá. 

Art hur Azevedo Henninc 
Governador 

(P) n.o 0955 d e 31 de agosto dP. 1974 

O Governador do Território Federal do A:napá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear na forma do item IJI, do artigo 12, , 
da Lei n ç 1711 , de 28 de outubro d€' 1952, o Agrimensor 
Cleiton Figneii edo de Azevedo, Técnico d:1 ACA R-Amapá, 
posto a disposição do Governo do Território Federal do 
Amapá, para exercer o cargo isolado ae provinento em 
comissão, de Prefeito MunicJpal de Macapó, a contar de 31 
de agosto do corrente ano. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Pa lácio do Setcntrião, em Macapá, 31 de agoEto de 
1974, 85º dR República e 31.0 da Criação do Território Fe 
dera! do t\mapá. 

Arthur Azevedo Hf'nning 
Governador 

(P) n.• 0956 de 31 de ogosto de 1974 

O GO\'t rnador do Território Federal do A 'Tia pá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lt:i, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Excnerar ex-offício, R:~irrundo Souza de 

Olivei ra, ::as funções que desempenhava como represen
tan te técnico do Governo amapaenst>. no acompanhamento 
e fiscalização dos traba lhos objeto do convênio àe Coope
ra~,:ão Té cnica, celebrado entre o Território Federal do 
A ma pá e a Fundação João Pinheiro - com interveniência 
dg, Município de Macapá e a aprovação do Minist ér io do 
In terior - para a elaboração do Plano cte Desenvolvimento 
Urba no de Porto Grande, no Munlcipio de Macapá. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrá rio. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 31 de agosto de 1.974, 
85.0 da R!:'pública e 31.0 da Criação do Território Federal 
do Amap~. 

Arthur Aze\'eJo Henning 
Governador 

I 
I 

I 
I 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Fernando Luiz ·Ramos Dias, Se
c retar io de Obras Públicas desta Unidade, para na qua lida
de d e representante t écnico deste Governo, acompanhar e 
fiscalizar os tra9alhos objeto d o convênio de Coo_peração 
Técnica celebra do entre o Território ~,ederal do Amapá e 
a Fund~ção João Pinheiro - com intPrveniência à o Muni
cípio de Macapá e a aprovação do Ministér io do Interlvr 
- para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 
de Porto G ra nde, no Município de Macapá. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em !lOntrário. 

Palácio do Setentrião, em Ma capá, 31 de agosto de 1974, 
85.0 da República e 31.o da Criação do Territó rio Federal 
do Amapa. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n2 0958 de 31 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são confer idas em Lei 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Des ignar o Economista Walter Silva Pa
checo, para Secretário Executh·o do Grupo de Trabalho 
inst ituído pelo Oecr<'to IN) n º 025, cte 17 de agos to de 1974, 
com a responsabllidade das medidas preparatórias para a 
alienação de imóveis residenciais ocupados por f uncionários 
a serviço do Terri tório. 

Art. 2.0 - Revoga das as disposi~ões em contrár io. 

Palácio do Setentrião, em Macapà, 31 de agosto de 
1974, 8:>.0 da República e 31,0 d~ criação do Território Fe
deral do Amapá. 

A rthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nP 0959 de 31 de agosto de 1974 

O Governador do Territ ório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei , e tendo 
em vista o f')ue consta do Processo n9 121/74-SEC., 

RESOLVE: 

Art. J 2 - Designar na forrna do artigo 145, item L 
combinado com o de n.o 147, da Lei n.0 171!, de 28 de outu
bro d e 1952, Raimundo Nonato do Na~cimento, Inspetor do 
Ensino Primário, ni\'el 11, do Quadro de Funcionrhios do 
Govt rno deste Territóno, lotado na Secretaria de Educação 
e Cultura , para exercer a função gratificada, sim bolo 4-F. 
de Diretor do Ginásio Rural do Ofapoque, do Quadro acima 
referido, a contar de 1.0 de setembro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 31 de agosto de 
1974, 85º da República e 31º da Criação do Território Fede
ra l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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Chamado de Empregad o 

Joel FerFeira de J esu s vem por meio do pr<'
sente n otificar P línio Brasil :~ara reimciar suas 
ativid ad~s no prazo de 20 dias, caso cont rá rio, sua 
atitude será co:.1siderada como ato de renúncia ao 
cnrgo. 

----------------~----------------~-~~--
MADESA Indústr ia Madeireir as de 

San tana S .A. 

Ata de Assembléia Geral Extraordinf,r ia de 
MADESA - Indústr ia l\Indeireiras de Santann 
S .A. realizada aos 20 de murço àe l !J74. 

Aos vinte (20) dias do mês de março de mil no\'e-
centos e se te nta e quatro (1974) às dez (10:00) horas, na 
sede socia l à Ilha de Santana, Mu nicípio de Macapâ, Tcrri· 
t ório Federal do Amapá, r euniram-se em Assemblé a Ge
ral Extraord iná ria os acionis tas de 1\11\DESA - lndúotrlas 
Madeireiras de Santana S. A. represet>lando a totalidade do 
capital social, confor me se ver ifica pelas ass natur;.s cons
tantes do livro próprio. Havendo, pois, número legal para 
a reunião, assumiu a Presi,1ência dos trabalhos na I!Oníor
midade do Art. 12 dos Est a;.utos, o Diretor-Presidente da 
sociedade, adonista K jeld 'forben AndeJ sen, que conv'dou 
o a cionista José Valle Ma rtins para Sect·etário. Constituída 
a Mesa, o senhor Presidente declarou instalada a Assem
bléia, que fora conv ocada ror Ed ita l publicados no DJario 
Oficial do Territór io Feder:>! do Amapá nos dias 5í6, 7/8 e 
11 d e março e semanário «~OVO Al\.IAP A>> nos d:as 9/3 e 
16/3, do me~mo mês cujo t eoc·é o seguinte:' MADESA- Indús
trias Madeireiras de Santanr S.A.- CGC-1\CF· G5.975.826/000 I -
Assembléia Geral Extraordinár ia. Convocação. - Pelo pre
sente, na forma dos Esbatut os e da Ieg!sla<:ão em vigor, 
fica m convocados os sr s. Acionist as da MADESA - Indus
t rlas Madeir eiras de Santana S. A.. pa1 a se reu;'lirem em 
Assem bléia Geral Ex t raordinária, a se realiza r em a sede 
social, na Ilha de Sa ntana, Niunícipio de !VIacapá, Território 
Federal d o Amapá, em o próximo dia 20 de março do cor
rente ano, às dez (10:00) horas, para o fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a ) Aun1Pnto de Capital 
social para Cr $ 5.097.560,50 mediante a apropriação de cré
d itos de acionistas no valor de Cr$ 97.560,00. b) Alteração 
dos art igos 42 do Capítu lo .II, e 17º do Cnpítulo VI, dos 
Estatutos sociais. c) O que ocorrer. Ilha de Santana, Maca
pá, 1 º de março de 1974. Kjeld T<.~rben Andersen Diretor
P residente». O senhot· Presidente esclarect>u aos presentes 
que a publicação do Edital se fizera somentt! por duas 
vezes no jornal «NOVO AMAPÁ» por absoluta impos:,ibili
dade de o ser por três vezes, em vi rtude de esse semaná
r io, únlr.o jornal que se publica no Território, a lém do 
Diário Oficial, só circular aos sábados o que acarreta 
acúmulo de matéria e impediu a pub:icação pe:lo número 
le ga l. Esclarecia a inda a Casa de que ta l fato não era im
peditivo da r eunião, ta nto mais quanto se encontrava pre
sente a t otalidade de a.:ionistas e. portanto, cem por cento 

(100%) do cnpi ta l social com dirdto de voto, circunstânci6 
que permili ri: nté '1Jesmo a n·uniiio sem convocação p1·évia, 
conforme p;JC fica j ·rl,prud€>ncia e inúmeras deci~Õf's de
diversos .Junt1s L" T.e•·c!a:s, notadamente de S5o Paulo 
e Gunnal..>nra. Contt.c!o. Ee algum dos acíor!istas o dese)a~~e. 
encerraria o~ tr<Jl ~ lhos se assim apro\'asse o pler~árl~. 
Todos os :Iclonil'la~ cada um por sua vez, decl<Haram ter 
pleno conhecimento oa .. iatéria a tratar, :1CPitando n com·oca-
ção como fora feita f df'cidJt·am, un"'nimPmenl e, manter reu· 
nida a AssemLiéia p.1•·a p rosseguimento dos trélbalhos. Dia nte 
dessa manifest:Jçào o sen~or Presidente determinou fos~em 
lidos em voz a lta a Proposta da Diretoria e o Parecer do 
Consrlho Fiscal. as! im redigidos: «Propost~ da Diretor ia - · 
Senhores aciúnista~· A Diretcria - de MADESA - Indús
trias MJ:teirdras de Santar>a S.A., considerando es tar 
ir.tegralizado lotnllT >nte o e:apital socia l de cincc milhões a~ 
cruzeiro (C1·$ 5.' 00,0 ), mas sentindo a necessidade de atu<!
lizá- lo propüe bUa (·tevação parn cinco milhões e noventa e 
sete mi l e quinhen~') .; e ses3enta cruzeiros (Cr$ 5.097.560.00), 
a ser realizado inte !ralmente corn a incorporação do crédito 
da adonisto Este l sit.lico Comé•rcio e Indústria S. A. no 
valor de noventa e t'ete mil quinhE>ntos e se~sema cruzeiros 
(Cr$97.5GO,ü0\, conf1 rrr.e tudo consta da contabilidade da 
comp;,nhia. Se tal ~ tm ento for aprovado, então o a rtigo 4J 
passaria a ter ~1 se ui11te redaciio: ,, Artigo 4'~ - O Capital 
sue ia! é de C r:) 5.0~ .. 560,00 (cinco nlilhões e no,·enta e sete 
mil e quir.hento~ e se~senta cruzeiros), c iviriido em 5.097.650 
(cine;o milhões e noJerta e sete mll e quinhentos e sessenta} 
de açõe:s ordin;,l'ias 1on.inativas, no valor nominal de Cr$1,00 
(hum cn.IZCil o) cadf. una.» Igualmente é aconse lhável que 
se alti're o dispostr no artigo 17.o dl:S Estatutos, aument:m
do-st> o pr<,zo de tr ·~ ·<3» ;:;nos nele determinad•) para dez 
(lO) anos. S..! a sugt. ,Lã o merecer acolhimento da pul'le dos 
senhores acio is:as til art igo passaria a ter a seguinte 
redação: «Artigo 17." - A9 despesa.; ne.::~>sstrias à instalu
ção da sorieda :le, n.~o excedentes de lO'J 0 do \'Olor do cap ... 
tal seci<Jl, figurarão no atiVtl, inscrevendo-se nas defpesas 
get ais para o fim dl: serem amorllz<.>das nos dez ( I 0) primei-
ros exercí<:ioJ sociais.» A Diretoria se coloca ao dispor do~ 
senhores acionistas para esclarecimentos adicionais e espero 
ver s1:1a propostn aprove da pela Ass._ mbléia. Ilha àe Santana, 
Macapá, 19 de fe\'e rl'iro 'ie 1974. (a 1 Kjelde Torben Andersen, 
Diretor-Pr<::sidente. <Parecer do Co•1selho FiFcal. Os 
abaixo-assina 1os mrmbros e fetivos do Conelho Fiscal de 
MADESA - In1ú,..trias Madeireiras de Santana S.A, tendo 
estudado a proposto da Diretoria, datada de I !J de fevereiro 
de l 974; que preten i e a elev<H;ão do capita l social de cinco 
milhões de cruzeiro:, (Cr$ 5.000.0t'O.OO), jn totalmente inte
gralizado, para cinco m:Ihões e noventa e stte mil e qui
nhentos e sessenta cruzeir os, (Cr$ 5.097.560,00), a ser integra l
mE-nte realizauo co1 1 a incorporac;éio do crédito da acionista 
Este Asiático Comé1·cio e Indústria S.A. no valor de noven-
1a e sete mil e quinhentos e sessenta cruzeiros, (Cr$97.56:1,00), 

1 ao C3pital da sociedade, e bem assim a consequentc e 
necessária al ,enlçào do artigo 4° dos Estatutos, são Je 
parecer que de\·e s2r aceita a sugestão da Diretoria. P<.~r 
igual se mani ,cstnm favoráveis à alteração do artigo 17", 
aumentando-se o prazo nele referido de t rês (3) paro dez 
( l O) anos.'Des ta rte, unanimeme nte o Consel ho l"iscal recomt•n-
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da aprovação integral da propost a , nos termos em que é 
feita. Ilha dE' Santana, Macapá, 22 de fe verei ro de 1974. (aa) 
José Tavares Filho. Svend Er ik Nielsen. Celso Silva P on
tes. «A seguir o SPnhor ? rP.s idente esclar--!Ceu aos presE-n
tes que. qua nto à proposta, a Este Asiático E'omércio e 
Indústria. S.A . havia previamente autor izao•) a incorporação 
de seu crédito ao capit:JI social. O senhor Presidente lem
brou, então, que legalmente os dem<tis al'ionistas tinham 
d ireito preferencial para subscrev<·r propo··cior.almente as 
açõEs oriundas do aumento propo~to na for•na do r'lisposto no 
artigo I lI do Decreto-Lei n.o 2 62í / 40. Porisso deveria, se apro
v::tdn a proposta, ainda na forma da lei, notificá-lo~ para que 
pudessem se manifestar sobre a pre f ?rênci~ . no J: r azo lega l. 
Todos os demais acionis tas, na oportunidade. cad.l um por 
sua vez, pediram a pa lavra e expres~amente declaaram que 
renunciavam para todos os fins e efeitos legais ao direi
to preferencial de subscrever as novas ações, na pr0por
ção das ações que já possuem, pelo qu~ dispe 1savam o 
prazo que a lei lhe s a~segura para se man ifestarem . Diante 
do que, o senhor Presidente declarou aberta a di scussão 
sobre a proposta da Diretoria. Como ninguém se manifes
tasse, o senhor Presidente encerrou a discussão e submeteu 
a proposta da Dirt>toria à votação, verificando-se sua apro
vação por unanimidade. O se nhor presidente declarou, 
então, que diante da manifestação sobera n;; da ,\ssembléia 
o capital social ficava elevado para cinco Mi1hõe~ e noventa 
e sete mil quinhentos e sessenta cruzeiros, (Cr$ 5 097.560,00), 
e os artigos 4º e 17º dos Estatutos sociais p:~ssam a 
vigorar com a seguinte redação: Artigo 4.0 - O Capital 
social é de Cr$ 5.097.560,00 (l'inco milhões c noventa e se
te m il e quinhentos e sessenta cruzeiro~), di\ idido em 
5.097.560 (cinco milhões e noventa e sete m•l e qu inhentos e 
sessenta) de ações ordinária;; non.in;;tivas, no vai Jr nominal 
de Cr$ l ,QO (hum cruzeiro) cada uma «Art go !72 - As 
despesas necessá rias à insta lação da secied.Jde, não exce
dente de 10° 0 do valor do C3pital social, figurarão no Ativo, 
inscrevendo-se nas despesas gerais para o fim de se r~m amor
tizad<~s nos dez ( 10) p rimeiros exercícios sociais. A seguir, 
o senhor Presidente declarou que a sessão ficaria sus
pensa pelo t empo necessário ao preparo do Boletim de 
subscrição das ações referentes ao aumento de capital que 
acabará de ser aprovado pela Assembléia e que poderia 

desde logo ser assinado pela Acionista Eote Asiático Co
mé rcio e Indústria S.A. face à manifestação dos demais 
acionist as, que haviam expressamente renuneiado ao prazo 
e à preferência a essa subscrição. Reabertos os t rabalhos, 
0 senhor Presidente esclareceu que o Boletim de subscri
ção de noventa e sete mil quinhentas e sessenta (97.560) 
ações ord inár ias nominativas, no valor de hum cruzeiro 
(Cr $ l ,011), cada ação t<otalizando, pois, noventa e sete mil 
quinhentos e sessenta cruzei ro (Cr$ 97.560,00) havia sido 
devidamente assinado pela subscritora Est e Asiático Co
mércio e Indústria S.A., ficando t ais ações inteiramente 
pagas pela incorporação do crédito da subscritora de mes
mo valor à conta de capital. Os senhores acionistas una
nimemente homologaram o aumento de capita l, aprovando o 
Boletim de subscr iç·ão, que lhe s estava sendo exibido na
quele momento e que fica faze ndo parte integrante desta 
Ata, e bem assim determinaram que a Diretoria imeàiata
mente procedesse às operações contábeis, necessárias para 
cumJ')rimento das uE>cisões assumidos pela Assembléia. O 
senhor Presidente esclareceu à Casa que a Ordem do Dia 
havia sido esgotada, colocando. então, a palavra à dispo
sição de quem a quizesse usar. Como ninguém a solici
tasse, o senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, mandando, para constar, lavrar a presente Ata, que 
depois de lida <! .aprovada vai assinada por mim, Secretário, 
pelo senhor Presidente P por todos os acionistas presentes. 
Ilha de Santana, Macapá, 20 de março de 1974. (a a) José 
Valle Martins, Secretá rio. Kjeld Torben Andersen, Presi
dente da Mesa. Este Asiático Comércio e Indústria S.A. 
Kjeld Torben Andersen, Diretor-Presidente. Gunnor 
H enningsen. J ose Valle Martins. Peter Henning Johansson. 
Christlan Bjodstrup Andreasen. José Carlos da Silva. 
Kje ld Torben Andersen. 

A presente é cópia fiel da Ata lavrada do li vro pró
prio de fls. 2 e 4 ve rso. 

Ilha de Santana, Macapá, 20 de março de 1974. 

José Valle Martins 
Secretário 

~.!fADES.'\ • Budústrias 1\fadeireiras de Saut;ana S.A. 
CGC. - MF. 05.975.826/0001 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

BOLETIM PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO do capital de Cr$ 97.560,00 (Noventa e sete 
mil e quinh en1;os e setenta c r uzeiros) divid ido em 97.560 (noventa e sete mil e quinhentos e se~nta) 
a ções o rdinária s nominativas , no vale r n ominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma , integralizadas com 
a incorporação de crédito da acioni sta Es· e Asi·âtico Comércio e Indústria S.A., auto1 izada e aprovada por 
Assembléi~ Geral Ext,·aordinária d esta data. 
-------- ------.,---- - ------ ------ ---·----- -·------,--------

/ Nacionalidade J 

NQ de 

O rdem 
S ubsc ritor 

I I 

C. G. C. Endereço 

Este Asiático 
Comércio e 
Indústaia S. A. 

-,- Brasileir;-
1 ~ 1.585.93;/00-;r;, F~i - Gas-1-

par, 22 - 6º 

Kjeld Torbe n Andersen 
Dir. Presidente _, ___ _ 

I andar - Conj. 1l 
63/ 4 -Santos 

_ _____ LP. 

Ações 

Subscritas 

97 .fi60 

Total 

Das Entradas 

Cr$ 97.560,00 

Ilha de Santana, Macapá , 20 àe março d e Hl74 . 

J osé VaHe Martins 
Secretário 

Junta Comer cial de Território F. Amapá - JUCAP 
Este(s) ata de Assembléia Geral Extnordinária em 15 vias foi(ram) aprli!sentado(s) no dia 19 de abril de 1974 e 

mandado arquivar por Despacho da Junta de 14 de maio de 1974 contendo 4 folhas de n2 1 a 4 que vão por mim 
r ubricadas com o apelido EMurici de que faço u;o. Tomou na ordem de arquivamento n9 466/74. E para constar e u 
Maria Elizete Murici Teixeira. Primei ro Oficial, fiz a presente nota. Junta Comercial do Territ ório F. Amapá, 14 de maio 
de 1974. 

Benjamim Almeida Soares 
Secretário G eral - JUCAP 



6a . ·feira, 6 d e Sftembro de J 974 

Co nvênio 
Termo de Convênio q ue entre si celebram o 
Governo do Território FedPra l do Amapá e a 
Prefeitura Municipal de Oiapoque, para aplicação 
da dotação de seis m)l cruzeiros (Cr$ 6.000,00), 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Clá usula Primeira - Part es Convencionadas. 

O Governo do Terr itório Fede ral do Amapá, nest e 
oto representado através do se u Governador Art hur i\ze
vedo Henning, daqui por diant e denominad o G.T.I<'. A. e a 
P re feitum Mull icipal de Oi<.poque, r epresentada nest e ato 
por seu Pre feito, Senhor Francisco Gui lhcr rr.0 Pimenta, 
daqui p or diante denominado P .l\1.0 ., resolvem e recipro
camente se obrigam a cumprir as c l~ usulas abaixo estipu· 
ladas: 

Cláusula Setlunda - Local e Data. 

Lavrado e a ssinado Pest a cidade, em uma das salas 
onde funciona o Gabinete do Govemildor, aos doze dias do 
mês de agosto de 1974. 

Cláusula Terceira - Objeto do ConvêfliO. 

O G.T.F.A. delega competênc ia a P .M.O .. pa ra apli
cação de recur.!los destiuaà::Js à pre~tação de apoio à equ pe 
(e m n.0 de 6) do P rojeto Rondon, Orgão autê>nomo da Ad
ministração Direta , jurisdicionado ao Ministé .. io do lnteric r, 
no que se r efere a fornecimento de a limenta<;ão, hosped a
gem, e transpor te na área, no período de 30 dla~. dUI·a nte 
a atuaçã o da Operação Nacional P RO X V, nos meses de 
janeiro e fevereiro de 1975. 

Clá usula Quarta - Fundamento Legal do Con\'ênio 

O presente Convênio foi e la bor&do c< rn funoamento 
no pa rágrafo 5.0 do Art. 10 do Decreto-Lei nº 200 oe 
25 de fever eiro de 1967. 

O!éusula Qulnt!l - Execução 

Caberá à P .M.O. a execução financeira do presente 
Convê nio. 

Cláusula Sexta - Dotação 

As despesas deeorrentes ao cumprimento do pro· 
g rama de trabalho do Projeto Rondon, na área, contará 
com r ecursos da ordem de seis mil cruzeiros (Cr $ 6.0CO,I;O) 
r ecurso essr or iundo do Fundo de P ar ticipação dos Estados, 
do Dist rito Federal e dos Terdtórios e elemento de des
pesa 4.1.2.0 Serviço em Hegime de Programação 
Especia l. 

Clá usula Sét ima - Despesa 

Todas as despesa s, efetuadas para execução do pro
grama, correrão por conta dos recur sCJs distribuídos neste 
Convê nio conforme Nota de Empenho ne 3.028/74. 

Clá usula Oit ava - Fi scalização 

O G.T.F.A. fl~calizará a execuçf:o financeira do pre
sente C'om·ênlo, e, a qualq t:er t empo, poderá dt::ternlinar 
Inspeção técnica , !ndepe ndo.1te de fisca lizaçào. 

Cláusula Nona - Requisição de Numer ilrios e En
tr ega de Recursos 

As requisições de numerários fei tas pela P.l\'I.O . 
serão encaminhadas di retamente a Secreta ria de Adminis
tração e Finanças de acordo com as d isponibilidades fi nan 
celras dessa Secre taria . 

Cláusula Dé cima - P restação de Con tas 

A P.!.VI.O. prestará çontas dos recursos recebidoli à 
Secretaria de Admin is tração e Fina nças do Govemo do 
Território Federal do Amapá. mediante apresentação de 
documentos comprobatórios das despesas efetuadas no 
prazo m áximo de trinta (30J dias, após a execução dos 
serv iços. 

Clá usula Décima-P rimeira - Vigência. 

O presente Convênio passará a ter validade legal após 
sua publicação no Diário Oficial do Governo do Território 
F ederal do Amapá. 

Cláusula Décima-Segunda - O não cumprimento das 
cláusulas de finida s neste instrumento in.plicaril automalica
mente em sua denúncia e con~equen tP. rescisão, por qua l
quer das pa rtes convcnentes. 

E , por a ss im estarem de aco rdo, justo e convencia-

DIARlO OFICIAL 4a . p1g . 

' inado c.ssinam o presente Con\'ênio em seis (6l vias de 
gual teor e fcrn a, us litul.Jres cio G .T.l'' . .'\. e P .M 0., com 
as testemunhas ab:· ·xo r elacionadas para que produza seus 
legais efeitos de dire ito . 

l\1acapá. 12 de ngosto de 1974. 

A 1 i!: ur Azr\'Pdo Henning 
Governador 

F'ranciseo Guilherme P imenta 
Pref. MunicipJl de Oiapoque 

Testemunho~: José Daniel de Alencar 

Agnaldo Gomes de Lima 

J u1.ta de Conc11iHçf..o e J ulga mento de Mac:apá 
Edital de P1 aço com P razo de 20 Dias. 

A. Doutora J wza do Tr'lbalho, Presidente da J unto 
de Conciliação c c'ulga nento de Macap:l 

Faz Saber, a todos quantos o presente Edital \'irem, 
ou dele nottci<:l tl\•erem aue, no dia 30 de setembro de 1971, 
às 12:30 horas. na ~ede ct'esta Junta, à Av. Proc. Rol!a, 29~, 
serão levados a pú llico pregão ele \ 'encla e a rrPmctaçào, a 
quem oferecer o m:.io r lauce s/a avaliação os bens penhora
dos na execut fio m JVlcla por Mmt01 Pasta na Barbosa, contra 
G uecles, Olive'1 ::1 11.tl. r Comercio bens esses encontrados à 
Av. FAB, em fren te <.1 Galer ia lomerc1al e que são os seguintes: 

«Uma ( J) Koml; i 1narca VolkS\JOgen, espécie camionete, 
motor UH 3n '3l. ch'lSdS B-8- l:l3f:89, potência 52 HP. cor 
azu l d1~:mantt' n od lo 1968. chapa AA-067tl, em perfeito 
estado ci•~ fui:Ci< n<-mel'lto, a qu:;l f0i avaLado ~:m 
Cr$-4.6 r,oo ( Quat1 o mil e seicentos cruzeiros). 

Quem preten .!··r arrem,1tar dites bens deverá compa
recer no dia, hora e IO(;Hl acima mer;ci~.n<~dos, ficando ciente 
de que d~vtra gar<.:"tir o lance com o sina l corresponder-te 
a 20° 0 (vinte pCJ r c~ntr) de seu valor. E, para que chegue 
ao conhecimento d s intert>ssados, ó pas~r-do o presente 
Edital, que será pu ·licado no «Diário da Justiça e afixado 
no lugar de coslun ~. na scàe dt:~la Junta. Macapli , 29 de 
agc~to àe 197-1. Eu, Clodoaldo 1\ndrode, Técn. Serv. Jud.- A 
datilografei. L eu, Eu.on Ramos Chefe de Secr etaria subscr evo. 

Juiz do Trabalho 
Maria Acleluide Sento-Sé Gravatá 

Estatutos do Clube Atlé tico Amapaense 
Fundado no dia 12 de julho de 1974 

Sede Pru\ i~ ória: Rua Professor Tostes 25G4 

Bairro de. Burh1nl - Macapa - T . F . do Amapá 

(Ccntinua~·ão do nlimero anterior) 

Art. 312 - Compete ao Dil'etor Social: 

a) - Dirigir e 01 ienlar as reunices sacia:~; 

Prol.10\'er co'1cursns, torntios e campeonatos internos 
de dominó e cutras mc.dalldades de jo!{os e e~ portes de 
salão; c) - Apresen.:Jr para apreciação da Direto ria, o 
programa socia l do Clube correspondl nte a cada mês. 

Capítulo Xii 

Dn~ E1eiç0es 

Art. 32.0 - As eleições par a a Diretoria serão rra li
Z1das em Assembléia Geral convocada especHicamente com 
essa finalidade . 

§ 1.0 - Todos os assoc-iados quites em (;l'"no gvzo de 
seus d ire1tos sociab poderão votar. 

§ 2.0 - Os votos seriio Sh'l'etos. 

§ 3º - A votação será por chapa 

§ 4º - As cl.[.pas com os nom~ s dos canc;datos. d e
verão ser entregues à Diretoria até quarenta e o1to (<t8) ho· 
ras, antes áa reunião da Assembléia Geral. 

§ 5º - Os candiaatos indicados nas chapas, deverão 
assinar um documeu1o, dando ciênci3 ~ Díretolia àa sua 
aceitação como aceitação ao cargo eletivo a ser votado; 

§ 6° - Os trabalnos da Assemblda G:>ra l para tlei
çiio serão organizados pela Diretoria em exercício, respei
tando sempre os dispos itivos deste cap.tulo. 

(Continua no próximo número) 


	

