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AT6S DO PODER EXECUTIVO 
(PJ n.0 0982 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em L~ti, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear na forma do item III. do a rtigo 12, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, Nelso1 Benedito 1 

S~lomão de Santana, para exercer o cargo isolado de pro
vimento em comis3ão, símbolo 5- C, de Diretor ia Divisão 
de Planejamento e Orçamento, do Quacro de FHnclonários 
do Governo deste Território, a par tir de 1 ~ de outubro do 
corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo!'içõcs ~m contrário. 

Palácio do Setentrião, e:n l\facap3, la de Sf tembro de 
1974, 85.0 ela Hepública e 32º da Criação do ' l elfitório Fe
deral elo Amapà. 

Arthur Azevedo Henning 
( overnador 

(P) n° 0984 de 18 de setembro de 1974 

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

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar Domfcio Campos de Magalhães, 
ocupante do cargo isolado de provimento er.1 comissão, sím
bolo 5-C, d e Diretor da Divisão de Fínanças do Quadro de 
F uncionários do Governo deste Tsrritório, para viajAr da 
sede de suas atribuições - M::tc3pá -, até a cidade de 
Brasília, capital do Distrito Federal, a fim de tn ta r assun
tos do interesse da Administração amapael'!se, no período 
de 17 a 26 de setembro ao corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário 

Palácio do Setentriào, em Macapá, 18 de seiembro de 
1974, 8j~ dll República e 32.0 da Criação do Território Fe 
dera! do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Gov!rnador 

( P) nº 0985 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapà, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas crn Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Designar nos termos dos 'lrtigos 72 e 73, 
da Lei n° 1711, de 28 de outubro de 1952, l'tanoel Rodrigues 
Aibuquerque, ocup&nte do carge de Oficial de Administra
ção, nível 12 A, do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, l ot:,~do na Secretaria de Administração e 
Fmanç;;,s, para exercer acumulativamente, em substituição, 
o cargo em comissão símbolo 5-C, de Diretor da Divisão 
de Finanças. do Quadro acima referido, durante o impedi
mento do respetivo tilular. 

Art. 2 ° - Revogadas as disposiçõ~s em cont;:á~'!u. 

PalJcio do Setentrlão, em Macapá, 18 cie setembro de 
1974, 85º da República e 32º da Criação do Territór1o Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n9 0986 de 18 de setembro de 1974 

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

RESOLVE: 

Art. 1.o - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei nº 1711. de 28 de outubro de 1952, Orlando Vllhena 
de Andrade, Oficial de .Administração, nível 16-C, do Qua
dro de Funcionários do Governo deste Territó rio, para 
exercer acumulativamente, em substituição, o cargo em 
comissão símbolo 7-C, de Representante do Governo dll 
Amapá, em Belém, Estado do Pará, do Quadro acima refe
r ido, durante o impedimento do respectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de setembro de 
1974, 85º da República e 322 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0987 de 18 de setembro de 1974 

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

RESOLVE: 

Art. 1 º -- Tornar sem efeito o Decreto (P) nº 0957, 
de 31 de agosta de 1974, que designou Fernando Luiz Ramos 
Dias, Secr et.ário de Obras Públicas desta Unidade, para na 
qualidade de representante-tée:nico deste Governo acompa
nhar e fiscalizar os trabalhos objeto do convênio de Coo
peração Técnica, celebrado entlre o Território Federal do 
Amapá e a Fundação João Pinheiro - com interveniênaia 
do Município de Macapá e a aprovação do Ministério do 
Interior - - para a elaboração do P la no de Desenvolvimento 
Urbano de Porto Grande, no Muni<:íplo de Macapá. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em collirárlo. 

P a lácio do Setentrião, em Macapá, 18 de setembro de 
1.974 852 da República e 3lll da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlog 
Governador 

~onvênio 

Convênio de For necimento dl! Asfaltos Que 
entre si fazem, de um lado a PETROBRAS 
Distribuidora S/A, com t~ede na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado da Guanabara , na Praça 2:1 
de Abril nll 36, inscrita no cadastro geral de 
contribuintes do Ministério da Fazenda sob o 
n.0 34.274.233íOOO I, neste ato representada por 
Antônio Cillet, Gerente do Distrito de Belém, 
Brasileiro, casado, r esidente e domiciliado na 
cidade de Belém. e doravante denominada 
simplesmente PETROBRÁS, e de outro lado o 
Governo do Território Federal do Amapá, neste 
ato representado pelo seu Governador Sr. 
Arthu r Azevedo Hennlng e doravante deno
minado simplesmente convenente sob as 
cláusulas e condf.,;ões seguintes: 

Cláusula Primelr9 - Objeto 
LI - O presente Convênio tem por objeto o !orne -· 
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As Repar tiçürs Públi~a s 1 
f e.rrltor!ais tleverAo rem(;tfr 
o expf;ldlen te destinado a illl·1 
b li~ação neRte DIÁHlO OFI-
CIAL diàriarnente, até às I 
U·31J horas, exceto nos st ba
IWS quand o deverão faze.Jo 
ath às lt:llO horas. 

AA r ccla llJações p~rtin c·n· 
tet~ à matéria re lribulda 1 os 
Ml.GOS de erros 01:1 aroi~sf es, 
aeverão ser formuladas por 
aserito. à Seçu o @e Redaçií.o, 
das 9 às 1:1:30 boras, no má
ximo oté 72 h o r as apés e. 
s aída o os órgãos oficiai s . 

·----~~·~·--~~--. ..::·.--·--------

IMPRENSA OFICIAL 
... .. I! **•• 
DIHETOR 

I 
As R<"pl;rtic;õe:' P .íb!lc~t'l 

c!ngir-~ e·ilo ús ass iuatuns 
anuais rcoondas até 23 d~ 
lcvereiro de cada uno ; i'!i 
iniciP.das , em qualquer t>poc.1 
peh~t; órg(los rumpPtentes. 

Cwrlos de And?·ade I: mdes 
1 A fim d e poi'Jsibilitar tl 

, rem~ss~ r! e v lll o re~; nCOillpF
nhados de es(!la rrciwtontc& 

; q uHnto ll Glla aplicaql'.o, soli··~ ··•*• 
DIAHJO OFICIAL 

lmprf', so t'as O!.clnas ria fmpren~h 
i\,A lAPA - '1'. F. Af>'i Af'Á 

Anu al . 
Semestral. 

. .... .,*•• 
AS S I NA T UR A S 

C r$ 

(} ficinl citnn'os UFie m Ob i nteres~ad <'s 

I
. prclltJrt>uciu. lmnte cheque ov 

\ ale pos tnl. I Os &uplernentcts illl Nll-
25,01) 1 (;ÕPS rlo& órg&os ofici ais &ó 

I Stl tot'Oeccr<tll a os as~;inan tn 

Tt im estral 
Número avulso. 

12,. O que <>S solü.:ll11 rem no a lo da 
• 6,':5 1us8imilura. 

Os orl~ina i s d everão Gcr 
datllograrndtos c autenticados, 
ressalvadas, por quem de cl l
,P.Ito "u:,;urus e emencas. 

« o .. () 1 o runcionnno püblico re--
~" • • ,. •" • dt ral, tl'I'Í\ um duconto d~ 

"BRi S!LIA - f:Ftc' Diário Oficia l ~ rncontr2d~ t:11"<' ie:tu- I Jtl.u. !'f,ra fuzcr jus a êste J!.XCetuad as as para o ex
terior, que se rã<' s e m p r e 
anua is es nseinaturas puo~r
se-rw tomer, em qualq .tt3 r 
époea, por s~is meses ou uru 
ano. 

r a no Ealão h:tcir:nal e lntetna.~lon;, J d~ Impn·nsn. da dtH'UUlo, cll\'l ;ot, prova r est3 
COOP_EJ PF.I SS , nr «Bras.JI<l ImperJ~l Hoh:l~:_ _ e, udiçfw C!ü a lu da af.õioatHt';;, 

P nra facmtnr nm assinai ·1 A fim de Hitar s• luçao 
tes u v c rificr.çno ao prazo de de c0nlinuiuarle nc: T< cdJJ- O tt,sto t.c ••ada t'x~mpla r 
validade de Sl.I:!S ::%JD&tur eu, ruc1:to dos jorrai~:, 11 f' v e 111 atrasado c!n:; t'll'gli<'" ofi
r: a r: rte H•PHinr d1, tnàer{ ~ os l!f:>ÍIIUD:es proYi••~:n ínt· a chl!! ser.1, nu \"PLt a li\ t.If!·) 
ço vft o iD"pr •1sos o núnJU'O reF p ~l'liVi! reoO\'e<; ,o cow I: ere~cida ·ie \' r$ 0,01 Sé <!n 
do tl'.ião (h rc·gistro 1 n.ês c :.:ntt:rC'dônein míni iJJ àe triu-ll mtswo alto, e de Cr.:> :.',Od 

As assinaturas ''cncf~as 
!JI'ldcrão st·r sus pen bos selh 
I!.Vieo prévio. o an o t m qnc lind~ r 1. t1:1 (;;OJ (JJilK . po r ano dt.:<:ot'l'Jilo. 

----------------------------------- ----------------------------·--------
cimento ao Convenente, p(')a PETROBRÁS, à e 1.000 (mil) 
tone!:.. das d e asfaltos, sendo 300 (trezentasl tcm~l:;:da s de 
CR- :.!50 e 700 (setecent as) toneladas de CA p. 50, liO. 

Cláusula Segunda - Prazo 

2.1 - A qua ntidade total mencionélda no item 1.! da 
C láusula Primeira será r et ;<ad a na cidade ele l'-Tac:; Já, Ter
rit ório Federal 'do Amapf>, pelo Com·en..,nte, no J)l"OZO de 
6 (seis) m eses, contados do dia 01.08.7~. 

Clá us u la T ercei1 a - Preço 

3. 1 - Os produt os rdcridos no item l.l da Cláusula 
Primeira serão fornecidos ao prec.J CI:-' Be~ l m ( PA) de 
acordo com a tabela d e p r •ços do Consei110 Nacional de: 
P e tróle o - GNP, acrescidcs das der, ais de:pcsa3 comple
m ent nres e necessár ias paa a ent rega dos mesmos na 
cidad e de Macap:í, Ten i tório i.''ederrd do Amapá. 

Cláu sula Quarta - Pa;::arnento 

4.1 - P ara pngament o do pre<:o pactuado no item 3.1 
à a Cláusula Terceira, a P ETROBRÁS emitira, contra o cnn
v ene::nte, d uas fa turag d e igual vnlor e com VE->noiment o 
para os dias 31 de m arço de l!J75 e :,'1 de junho de 19'/5, 
respectivamente; 

4.2 o pagam et:to da.:; r,.,uras em;tidas pela 
PETROBRÁS na for m a d o item 4 \ fm·-se · á exclusivamente 
por int ermédio d o Ba nco do Bra~ il S/ A, Agênc:a de Bcl<':m, 
Estado do Pa rá; 

4.3 - Os p reços a aue se refere t1 item 4 I d<>sla 
Cláusula se rão reajustados,-n as resptctivas drnr.s de pa.;a
mento, de conformidade com o índice de a ltern.;'io do valor 
da s ORTN; 

4.3.1 - Nestes ca sos. a P ETROBRÁS emitirá Nota 
Fiscal Fatura complementar, pe lu valor da diferença apu
rada e com vencimento à vi sta. 

Clá us ula Q uint a - Resc is5.o 

~. 1 - O inadimpleme nto de q uabquer cJauEulas ou 
condições el o p resente ins trument o pod~rá, a crité rio da 
p:1rte inocente. ser rrotl\·o para sua irrcdiata rer.c i•-ão, in
dependentem e nte d e notHtcação judicial ou exlt ajudicia l. 

C láusu la S exta - Foro 

6. 1 - Fica eleito o foro da cidade de Macap.? , Terri
tório Federal d o Amnpá, que sera o competer.te para diri
m ir quaisquer dúvidas deccr rentes da execução elo pr e!'ente 
Convênio, renunciando a s partes a qualquer outro por n!ais 
privilegiado que o seja. 

E ass im por e!'tarem justos e contrata:los, assinam o 
pre~ente Ins tr umento em 8 (o!to) \ias datilografadas de 
igual t t'or e forma, para u m ~6 efeito, na presença das 
tes temunha adia nte a ss inada s. 

s 
Mncapó, (AP), 16 c1e setembro de 197 4. 

J\ntcnio Gillet 
P ETl'OI:HAS DistribuidoJa S/<\ 

,\dnur Aze\·edo HPnn'nE: 
Governo c_., 'l'uTitono F eu ral do Ama pó 

Tcstcmunbs: Sérgio A~sunpc·ão 
Bcm-Hur Con l<l Alves 

fleconhero as arsir.atur:>~ sup· a de Antônio Gi~let, 
Arthn Azev~:do f-iennlng, Se:rgio flHun!Jç:'o e Bcn~-Hur 
Cor.-êa Alves, e do:.~ fe. 

Macap:'l, 16 ch' !J de 1974. 

Em test2 FT.-'. da verd:;de. 

FnHlcisco Torqttato de Araújo 
Escrevente J ura.nentndo no impedimento do Tabelião 

c Oricial 

Asse cihção de Farmácia e Bit!qnímica d o 
Território Fede1al do Amapá 

AFAB I A 

{Ccntinuaç~o áo :.úmero anterior) 

g) ndm;tir, pt'nir ~ demitir íunciordnios, subme tendo 
suas resolucõ< s a ~ reLioc:~o da Diretoria; 

h) ossir-ar at::s das r euniões, jur:tomer:te com o Se-
Ctt:tti i""; 

i) C:esp::::-:har P'·ped!entes. 
Art. 21 - Ar· \"ice-presidente COI•1:)etc: 
a) nuxiliar o f'rcr.íd ··nte nc.s suas t:.ll'd<.s; 
b) ~ Jbstituir o Presidente em ~uas ausências e 

impedimentos. 
Art. 22 - Ao I g Secretário compete: 
u) dnr o neces~:"rio andctmento a todo ex pediente 

depois de lesp:1cha \O pelo presidcnté'; 
b) ler a nta n:;s renniões; 
cl or;~anizar o re i5ho e matrícula dos sócios; 
Art. 23 -· Ao 2~ Secreti•rio couJpete: 
a ) substituir o 1 ç Sr>crelilrio nos seus hnpedimentos; 
b) redigir e 1 1vrm ns mas da~ reuniões da Diretorio: 
c) auxi!!ar o 1° Secretãrio nas ;.uas tarefns. 
Art. 2~ - r\o D!rc tor ele F!n:..nças compele: 
a) ter l'Ob SI' guarda todos os v;.lc; cs da A F A BIA; 
bl eretuar tr'dos os receblmentus e os pagamentos 

autorlzrdos pelo P ~sidente; 
c) dirign· os t\'abalhos da Divisão de Finanç:~s; 
d) assina r ch•·quc em conjunto com o Presidente: 
e) manter r elociçnado em iivro próprio, o patrimô

n io da F ABL\; 
O apre~entar sempre que necessário o balancete 

mensal da Divisão de Finan-:::~s, c obr:gatoriamente, de 3 
em 3 meses em reunião da Diretori~; 

gl organizar um a escrita contábil; 

(Çontim;a no tji'Óximo número) 
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--------------------------------
Fábrica Amapaense S/ A Indústria e Comércio 

C. G.C. 05 969.670/ 001 

Balanço Geral Enc.;rTado em 31 ele dezembro de 1973. 

IMOBILIZADO 

Im6veis 
Construção em Andamento 
:vr~qu inismos 
Móveis e Utensíllos 
Veículos 
Instalações Te!efô:1icas 
Ações e Títulos 

Depreciações (- ) 

REALIZÁVEL - Curto Prazo 

Mercadorias 
Acionistas C/Subscrlcão 
Incentivos Fiscais SUDAM 
Bancos C/Vinculada: 
- Prog. de Integ. N&ciona1 
- Pt·og. de Integ. Social 
- Proterra / SUDAI\1 

DISPON!VEI... 

Caixa 
Bar.co do Brasil S /A. C Dep. 
Banco da Amnzôn1a S A. C/ De;J. 
Banco Real S / A. - C/ Dep. 

COMPENSAÇÃO 

Ações CaucioA3das 

Transcrito no Livro Diário r. .0 03 - Fls. 89/ 90. 

A TI ~/O 

268.104,11 
gu74,18 

111.1 93,46 
37.378,90 
77.301,04 

1.:100,00 
6.42S,OU 

- 59Ún,o9 
141.670,50 

1.046.919.12 
207.055 ,84 

7.921,29 

4.988,00 
4.163,77 
1.764,00 

.51.207,88 
11.135 ,1 3 
l.648,1U 

53,22 

456.806,59 

1.272.81 2,02 

84.044,33 

Depósitos Vir.cu1ados - FGTS. 

SOMA DO ATIVO 

4.000,00 
9.844,18 13.844,18 

Cr$ 1.8•l7.507,12 

EX1GÍVEL - CURTO PRAZO 

Fornecedores 
Títu1u a Pagar 
GratificaçõeE da Diretoria 
Impo>to a Pagar 
Comtribuições a Recolher 
C'ontag a Pagar 
Obri~ações Sociais 

EXIGtVEL -LONGO PRAZO 

Títulos de FinanciameP.tos 

NÃO EXIGlVEL 

Capital 
F undo p/ A um. de Copita1 
Fundo de Reserva Legal 
Fundo p/Garantir Dividendos 
Lucros Suspensos 

COMPENSAÇÃO 

Caução d~ Diretoria 
Dep. Vinculados - FGTS. 

PENDENTE 

!PASS IVO 

Lucro n disposiç5o da Assembléia Geral Ordinária 

374.987,53 
l 0.000,00 
24.311 ,76 
2.062,91 
3.459,65 

720,00 
4.447,60 

~8 2.000,00 

6.077,91 
6.07'7.93 
6.077,93 

111.892,98 

4 .000,00 
9.844.1G 

919.989,45 

l ~:l.4 00.00 

712.126,77 

13.844, 18 

SOMA DO P ASSIVO 

18.146,72 

CrL..!_:807.~07,12 

Macapá, 31 de dezembro de 1.973 

José Barbosa Oliveira Neves 
Diretor Prasidente 

CIC. 001357:!02 

José Armando Neves de Carvalho 
Di! etor Administ1 a tivo 

CIC. 003303962 

J os! Augusto Tomé 
Diretor-Superintendente 

C IC. 001~43762 

Francisco Monteiro de Avis 
Téc. em <.:entabilidad e 

CRÇ-PA. 2140 - DEO. n!! 1634 
CIC. 007960422 
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Fábrica Amapaense SaA. Indústria e Comér(iO 

C.G.C. 05.969.670/001 

Dem.onst1·açao da Conta «LucTos e Perdas» 

TTanscrito às Folhas 92/93 do Livr o Diário n.0 03 

Desp e sas Com~rcials e Admin ist rativas 
Despesas Financeiras 
Despesas Tributá rias 
Despesas Gerais 
Lucro Líquido no Exer clclo 

DÉ B ITO 

Cr$ 141.603,57 
)) 18.585,33 

34.476,14 
)) 83.016,86 
)) 27.918,02 

4a. p::ig. 

305.604,92 

so~:A Cr$ 305.604,fl2 

MER CADORIAS 

Im•entá rlo Fina l no Exercício 
(- ) Saldo devedor da Conta de rviercuiçorias 

RECEITAS FINANCEIRAS 

Desconto de Fornecedores 
Receitas Diversas 

CRÉDITO 

SOMA 

Cr$ I.O.J.6.919,13 
(( 743.747,61 303.1 71,51 

Cr$ 1.401,61 
)) 1.031,80 2.433.41 

CrS 305.604 92 

Mac:~pá , 31 de dezembro de 1.973 

J osé Barbosa Oliveira Neves 
Diretor Presidente 

CIC. 001357202 

José Armando Neves de Carvalho 
Diretor Administrativo 

CIC. 003303962 

.José Augusto Tomé· 
Dir etor Superintendente 

CIC. 00!343762 

Francisco Monteiro de Avís 
'fé·:. em Contabilidade 

C R C-PP.. 2140 - DEC. n º i634 
CIC. 007960422 

Na qualidade de membro do Conselho Fiscal da Fábrica Amapaen se 
S/ A. Indús tria e Comércio , examinamos os documentos que nos foram apresentadns' pela 
Diretonia da Empresa, r elativos ao exerc!ício social findo em 31 de dezembro de 1973, em 
atendimento ao artigo 127, inQiso III, do decreto-lei n.0 2627, de 26.09 .40. Basead::>~ no 
exame efetuado e nas informações suplementares obtid as da Diretoria, somos de parecer 
que os documentos apresentados sEjam aprovados pelos senhcres acionistas. 

Macapá, 19 de agosto de 1974. 

João Vieira de Assis 
Celestino P inheiro Filho 
Elísio G omes de Araújo 


	

