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ATOS DO PODIR EXECUTIVO 
(P) n.0 1.1 55 de n de dezembro de 1974 

O Ge~vernaaor do Teni10no Federal do Amapá, no 
uso das atrilluições que lhe ,;ão conferidas em Lei, 

RESOLVr~: 

Art. 1.0 - Designar João Francisco Cardo~o Neto, , 
Guarda Territorial, nível 8- A, ai ualmente ex~:rrendo int e
rlnamente o ClHgo em comissão Fln1bolo 5-C, de Asses'!nr 
Esp>'cial de Segurança e Informrções, do Quadr~ à.r Fun
ei<:mários ~o Governo deste Território, pllra viajar da !'ede 
de suas atribuições -· Macnpá -. até a cidade do Rio de 
J '1nelro, Estado da Guan:!bara, a fim de tratar assuntos do 
interesse da Administração &mapaenJe, no perlodo de 15 a 
21 de dezembro do coHente ano. 

Art. 2.0 - Re"ogadas as disposições !lm contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, lt de dezembro de 
1974, 86.0 d a República e 32fl da Criação do 'I erritório Fe
deral do A!llapó. 

Arthur Azevedo Hennlng 
r--~ 6tl''if1thiWor " ' 

(P) n.0 1156 de 12 de de7.embro dli IP74 

O Governador do Território Feder&! do Amapá, de 
acordo com o artigo 12, item III, da Lei 1'111, de 28 de ou
tubn> de 1952, resolve 

Nomear José Indlo Machado, Tenente Coronel Infante, 
funcionário da ACAR-Amapá, posto à disposição do Go
verno do Te-rritório Federal do Amapá, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário de Segurança Pública, do 
Quadro de Pessoal ão Governo derte Território, a partir de 
12 de dezembro Qlo correte ano. 

Falácia do Setlmtrião, em MacRpÍI , 12 de dezembro de 
1974, 86.0 da República e 3% o da Crlaçáo dG Território Fe
deral do AmaJ)á. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

~Pl n.0 1157 de 12 de dezembro de 1974 

dicado e zelozo. quer com autoridades, funcionários e a 
tantos que estabelecem rt>ntatc., com o Go\'erno do T(lrrf
tório, svmt.'nte dignifica a Administrt.ç5o aml"paense, 

RESOLVE: 

Art. J.O -- Elogiar o servidor Diógenes Eleabão da 
Silva, Oficial de G1blnete, símbolo 10-C, pelo zelia P dedi
cação :.to servi\!O, !F•aldade ac próximo e superior esp!rito 
rle colab. raçJo, qualld ictes que o crPdenciam ao rec< nheci
mento do Governo do Tenitório e à admiração púhlica e 
servem comQ exemrlo ao funcionalismo do Te<rritóri<>. 

Art. 2 o - Revogadas a a disposições em cont1 ~!'!v 

Palácio do Setenttláo, em Macapá, 12 de dezem~ro de 
1974, 86° da República ~ 32q da Criação do Território F\!de· 
nl do Amapá. 

.~rthur Azevedo Henning 
Govert:Uidor 

PTefeilu1·a Municipal de MacarHí. 

Gabinete do Prefeito 

Lei nº 29/74-GA:B-PlllM. dt" 06 de dezembro de 1974 

Di~põe sobJ\e o reajuste de vencimentos dos 
servidores da Prefeitura Muniuipal de Macapá 
e dá eutras providências. 

O Prefeito Municipal da Cidade àe Macapá, Capital 
do Território Federal do A mapÍl. 

Faço salaer que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a 11egulnte Lei, na forma do que dis
põe o Art. fi6, do Decreto-Lei n2 411, de 8 da janeiu de 
19(59. 

Art. lg - Ficam majorados em 10% (dez por ccmto), 
os atuais vencimentos e salários dos servid0res da Prefei
tura Municipal de Maoapí. 

§ Único - Fiaa igualmente m!ljorado, t:om o percen
tual deste artigo, as vantagens previst!lS para 01 ocupan~es 
de cariOS e funqões de . confiança e bem assim o atual sa
lário-família de funcionários. 

Art. 2.0 - f: concedido reajulliamento de 10° 0 (dez 
por cento) ao pessoal tr1ative, pensioni"ta e diaristas apo
sentadu pela Prefeitura Municipal de Macapá. 

O Governador do Ten; ~ório Federal do Am~tpi, no 1 
uso du att·ibuições que lhe são conferidas em Lei, e 

Art. 3.0 - As gratlficaçõea concedidas aos servidoru 
Municip:Jis, com a finalidade da retribuir o ~>xerclcle em 
rerime d ~ Tempo Integral e Dedfc11~ão Exoluslva e o Sel'
viço Extraordinárie, pauarão a ser calnulados sobre 011 ven
cimentos básicos de~orrentes de presenie reajustament~. 

Conaideraacio que o servidor Diógenes Elesbão da 
!ilvtl, Oficial de Gabinete, slmbolo 10-C, t em clemonstrado Art. 4.0 

- Nos eálculos llicessilr!os a aplicação da 
no exercício de suas funções, po1• mais de 10 anos, quali· , presente Lei , serão arredondadai para mais as frações de 
dattes que o dutacam dentro da es[era do Servi<:o Público; 

1 
centavos. 

Considerando que o aludido s~:rvidor, incansável AO 
desempenho da» miuõu que lhe 11ão cometidas, em ne
nhum momento poupa e~forços para atender aos interesses 
da AdminlatraçãQ amapunse; 

ConJlderantilo que o 1eu compertamento sgllctto, de-

Ar~. 5.0 - O reajustamento ora coneel!ildo vigorará a 
partir do di& Iº cte clezt>mbro de 1974, e as deJ pesa& decor
rentes serão atendidas com recursos orçamentário• na for
ma prevista na Lei nº 07/73, de 28 de 1etembro de 1971, 

1 que estima a Receita e Fixa s Despesa do Munialpio de 
Macapá, pira o exercício financeiro/H. 
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bMat9b a.ute IillARI"O OFI
CIAl. dil\tlameele, at6 u 1 
11-30 lloras, e1'Seto a os M'ba- , 
lltl qnudo denrh fut-lo 
1\ tê la 11:10 boru . 

A a rec~a•aqG•• pMti•n~ 
tu à matéria retrlbuid• D OI 
,,uea de erro!'l ou emiuõe1, 
<t& nrlo ur formulaliu por 
eaorlto. f\ l cçh 4e Redatl\o, 
- .. i b u:ao horas. ue m•
xiii:UI at~ i2 b e r a I! &Jl G' a 
!>8Cik do• 'rgllos oflclais. 

EXPEDIENT E 
IMPRENSA OFICIAL 

. ...... .. :a 

lHRE'I'OR 
Carlos de Andrade 1 nntes ........... 

DIÁRJO OF'lClAL 
lmpre~&o nas O!.oblU da l mpr~n~a.. Of1c•ttl 

.M ACAPA - T. F. A)1APA 

··· ···~· ,. ASSINATURA S 

I As Re~rti~õts PtíbJtnaa 
eiiagir-tfii'O ã. auioatutu 
aaualtl reo ov~tdas al6 23 do 
rcvereirtl ds cada a»o '! àa 
inilltad•a, em ~tralquer ípoas 
pelefi órglles sompetentea. 

I A fim de po11ibilita.r a 
remteu dQ vaiares acompa-

1 Dàados d• enlareci&lenhu 
· quanto à Btta apllc~~Ao, soli-
citall'oa uaem 88 interest~adoa 

1 preierenelt\llfilnte abeque flV 
I vale postal. 

Anual . 
Semestral. 
Trimestral 

CtS 
: Os auplemeatos b dl-

25,90 I CÕPs doa órgioa oflotats P.ó 
12,50 U forn~~erao &OI U &inontek 

13 ,25 que as aolieltarem no e to d11 

Número svullfl. 
J uuinatura. 

O a origina 1; dnerlo ur 
datllGgrallúles e autentiCIHiot, 
reB'I!&Ivadu, por quem d& 111-
.... Hfl •aeo ras t> em endes. 

~ o.3o I o runclonáno público r •. 
•••• *'*'• *' d I t " I " • BR,. SlLIA - Eate Diário Otlcl!!l t- enrPrtrade ;nu-a if'l,U- era • er" um c esconlo "( 

c-Xoetuad u u fl&ra o ex
terler, ~ue 11erli0 11 e m ~r e 
"llll&l l! u asttinaturae p~dQr
l!e•lo tomn , tm qualquer 
l!pou. po r I'I"Í!-. m~'~N ou nm 
ne. 

ra Ro ~llo ?-!acionai e Internacional da Tmprensa. da 110%· Para Ia:~Jer jua a ê"te 
. , rtesronttt, lleven\ pro~a r e&ln 

_ C!0eP.F:R PRESS, ne •Bra~fl!a Impe.!~!2!0:~~···-- I cnndição nCJ 11 to da IURiD!I.llil'll 
Pl\.ra r.teilitar 1101 usha.n- j A rJ;nJ de evitar soFU~o 

Ae aaslnatttru vnl'ldu 
9~'~tl erAo ser Bllfpl'n ~as ~f'm 
&fi~o pr~vio. 

tes a TerHiea~!o do p11uo te d~ ~:ontinuid n dr no reeebii- 1 O custo de cada <':» t mpl8t 
nlieede lle auu sutBat\lrat, mento ~tt jOJJ:tis. à e v e m , atrasado dos ór~ã''" oii
na parte r upcrior do t>nder~ os ut!lnantes proYiÕeDciar a i ciais serw, na vendn &YUlso 
QO ,,ao larpre•os o nt\mero reapc-l!tiYII rec-1>vaçio eom llorllseida ~~~ t'r$ 0,01 fi~ da 
do tal~ o co rej!istro o mh i an tececlbcla mfnirPII ele lrin- rncsmo ano, e de Cr~ :;,oq 
o ano em qne findar~. tv (30) diR'II. por ano deeorm1 o. 

Art. 6º - F.~ta Lei ent rar !\ em vigor na dat:J de wa 
publ!czaçiio, r livOI{Qdas a11 dlspcsiçõe~ Pm contrArio. 

Palácio 31 de Março, em Mac11pá , O~ de drzembro 
de 19H. 

Clelton Figurirerlo de A7.e vedo 
Prefeito Municipal de Mncapá 

. Joaê Ney Plcanço e Silva 
Resp. p/ Dept. de Administração 

Conselh0 Ten·itorial do A·mapá 
Potr:1 rla N.0 01 / H ·CTA, de 31 de cmtubro ~e 197o't 

O Doutor L~tlz Ribeiro de A lmelcla, P reoldente do 
C onHelho Territorial do Ama p8, uaancto das atribwlçõcs q \le 
lhe são conferidas por Lei, 1t 

Considerand o qu11 o Artig11 n° 27, do Decreto-Lei n.o 
411, de 08.QJ.61 estabelece que 0 Conselho Terraorial do 
Amapá, •disporá de uma Secret'llrfa Administnllva que 
fun ciona como óralo de apolo, em ceráter permanente 11 

exclu sivo»; 

RESOLV i : 

Du lgnar para oaupar 11 fullç li o de Chefe da Secreta
r ia Adm lnistrativ ll do Conselhe T Kritorial do Amapá, a 
partir do dia 10/ 10/74, Graça Nazareth Jack5on Gos~a. Tét
nlc:a de Admi ni,traçlío, poata à dhposiqão deste Cons('!hCJ 
pelo Governs do Território Federal elo Amapá, pelo De
creto nº l 0110 d e 11 de eutubrQ de 11174. 

Cumpra-1e 11 publiqul!-u 

Muapá, Território J'ederal 4e Ame pá, 11 de outubre 
(fe 1!174. 

Luiz Hlbeiro de Almeida 
P residente 

SupePintendência Nacional do Abastecimento 
(SUNAB) 

Delegacia 6lo Amapá lDEAP) 

Portaria DEAP N.0 005/ H àe 12 ~e der;embro de 1974. 

O Eleleaado da Superln~tndência N~clonal do Abaa· 

' tecfmento (SUNAB l, FJ o Território Federal do Amapá, no 
uso da41 atribu ições que lhe confere a Portada Super nP 
05/ 73; 

Cons:iderando os estudos levarlos " efei\os p&lll Divi
são de F.studos e Pesqui&.lll no processo 324/ 74-D.ElAP, c~m
sequente homolog;.ç~o pe-lo Senhor Chefe d o Gabinete dr1 
Superintf'ndêncfa da SUN A B, n u procesao nP 01&917, 74 

RESOLVE: • 

A rt. 12 - Fixar pan firma Irmãus Zagury & Cia. 
Ltda., esloabeleclda à Av. Pre1tdente Vargas n°s. 7/ 'J3, munl
clplo de M1capé, para venda no referido munlefplo, os se
~utntea prt>ços máximo1, do11 produt&s abaixo relaclonadts: 

Preoo 

CIF FOB 

Varejista- Comumidor 

Cerveja BRAHMA: Até Cr$ 

BRAHMA - Grade cj 24 garrafas 1/1 66,10 

Att C:::r$ 

69,90 

Art. 2.0 
- A pre11ente l"ort&ria entrará e lll vigor na 

data s ua publica~;h no Diário Oficial de Governo do Ter
ritório J!'ederal do Amapá. 

Ituassú Borge9 de Oliveira 
Delegado da SUNAB/ DEAP 

Junta de Conciliação e J ulgamento de M8oapá 

i:lifta l de Notificaçlo 

(P e lCJ prazo de I O dias) 

Pelo pruente Edita l f icam Notificados os Senhores: 
Manoel Lind.emberg Coutinho Gomes, Siaisnanda Vílbena, 
Odali da Silva l!a~tos, Lát:aro Rocir ig11e1 Vilhena, Sebilstih 
Rodrlaues Diu, J osé da Silva Nascimento, todos atualmente 
em lugar 'ine9rto e não sab ido, Reclamantu noa autos do 
Processo nR JCJ -Maupá-11 00 à 1105/ 74, em que Dr . Leonl· 
das - Fazendas Icen.y, é Reclamada, que tem a pagar, na 
Secretaria dll Junta de Conciliação e J ulgamento de Maca
pá, a importância ld e CrS 51,50 (tlaquenta e um cruulros 
e clnquenta cen1avos), cada um, ~m decorrência da !alta 
doa !!enhorn n11 a udiêtula lnieial, pele que a Jun11e det•r
mlnou e llrquivamento da meRcionade proceuo de in•tlu
ti<~ e J ulgamento. 

Seoretal'la da Junta de Coneillação e Julgamento de 
Mac;,pá (Ap): 12 d• dezeMbre de 11174. 

Kuten Ramos 
Dlre,or cia Suretarla da JCJ Maaapá 
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SecrPlaria de Segu1·ança Pública 
Divisão de Trâ111ito 

Por taria: ta.0 OCB/ 74-DITRAN-AP 

1 prontuário n.0 1618, expedida p or esta DJTRAN, J)erter.eente 
1 ao motorista pr ofissinna l Orla ndo Ferreira Leão, no~ termos 

do Inciso li, Artigo ID9, do Regulamento do Código Naak.
nal ~e Trânsito, a cont:=~ r cio dia 14 de utembro ~o ano em 
e ursa. 

O Diretor da Divisão de T•·ânsito da Secret aria 
de St>gurançn Pública do Territórf" Federal do 
Amapá, no uso de suas atribuições que I h~ 
oonfcra o Inciso I , ào .. ~ rti~o 30, do Regula
m 4tn lo do Código Nacional de Trânsito, aprova
do pelo De~J~·eto Ng 62127 de 16 de Janeiro de 
1968 e, 

Considerando: - que no d ia 1 ~ de novembro do cor
r ente aoG, o motorista amador Sérgio Benedito Moura de 
Arr uda, quando di rl~ia e m estado de embriagues alcoólic<•, 
o auto à e chapa AA-1662, ao trategar com PXcesso dP ve
locidade pela Rua Leopoldo Machado, apanhou pela p~rt~ 
trase i r~ o Táxi chapa AB-0615, diril]ido pelo moto rista 
r rdi•sional Francisco de Freitas Lima, tirando-o da pista 
de rolamento e projetando-o juntamente com seu condutor 
numa baixada do lado direito da citada rua; 

- e resultado positivo do Exame de Dosagem Alcoó
lica pr9ctàide na peuoa do citado motorbta; 

- quet do acidente saíram vítimas o m Qtorlstt <io • 
Táxi e os pedestres Maria de J esus Silva Marques e Alde
m~r Rodrigues Martins , tendo ficado ainda o automóvel 
(Táxi) totalmente danificado; 

- que em Mse pro(!edimentc. infringiu o dispositivo 
da Leglsla~ão em vigor. 

RESOLVE: 

Apn endr:t' pelo prazo Je 02 mes~s a CNH.o03431- A P 
-001 e prontuál'io n.0 003453, expedida por esta DlTRA N, 
pertencente ao QlOtorista ama.dor Sérgio Benedito Moura 
d<> Arruda, nos termo• do Inciso II. do Regulamento do 
Cód igo Nacional de Trá ns lto, a eontar do dia 15 da novem
bro do eorrente ano. 

- Dete-rminar que a Secretaria expE'Ça comwnlcação I 
a to-los os DETRANS dos E 5t ados e Territórios. 

Dê-se (;;ltncia, Publique-se e Cumpra-se 

Gabinete do Diretar da Divisão de Trânsito, em Ma
• apá, 15 de novembro ch l 974 

H ermégenes C•sta 
;Diretor da Divisão de Tr::msito 

..__, _____ ,_ ___ ~~~- ... --'*"""_...""'""" ---

Secr.etaria de Segurança Pública 

Div isão de Trânsito 

Portaria: p 2 009/74-DITRAN-AP 

O Diretor da Divisão de Trãss lto d21 Secre taria 
de Segurança P ública de Território Federal lllo 
Am apá, llO uso de sua• atribuições q ue lhe 
eonfere o Inciw I , do Artlto 31 do Regula
mento do Oódigo Naaional de Trânsito, aprova
tl~t pelo Decret~ n.0 62127 de 16 de Janeiro de 
111aa, e 

Censlciera.-C!I&: - que e motorista protlulonal Orlan
do :Ferreira Lele, no àla 14 àe setembro do corrente ano, 
quando d irigia, em estado lie e mbrlal[ues a looólica o eami
nhio chapa AB-1113, à aUura do Km. 3~ da Rodevia BR-1:16, 
desenvolvendo ex euslva velocidade, perdeu o controle da 
dlret ão para em ueulda hpotar à marcem direita da r e
ferida rod~tvin ; 

- o re1u ltadg positiva do llxame de Doiag61m .AIG:o é
llca precedido na pesua do aludido moterhta; 

- que do ciesas\ra 1alram vitimas o próprio moto
rbta e n ooupantes do veículo Stbaatião Gomes Baia e 
Antonie Ramee Pereira. fican do ainda o caminhlo total
mente danificado; 

- que • mendcmado m'>torista é reincidente em fa l
t a dessa nat ureza, 11onforme consta de seu prontuárie, 

ltESOT .V:!: 

Aprt>nder pelo prazo de Oi mesu a ONH. n.o 091 e 

- Determin!lr que a SPcretaria expeça comunicação 
11 tod t)~ ns DETRANS rios Estados e Territórios. 

Dê-se Ciência, P;~bllquf'-se e Cumpra-ze 

Gabinete de Diretor ds Diviaão de Trânsito, em Ma
capá, 14 de setembro de 1974. 

HermôgenPs CoRta 
Dirdor da Divisão de Trânsito 

Projeto dos Estatutos Sociais da Agricultura 
Indus trial S.A. (AGRISA) 

Capi tulo I 

Da denominação, sede, objetf) e duração 

Art igo J .0 - Sob a denominação de Agrlc11 ltura In
dustrial S.A. «AGRTSA», fica constituída urna soe1edadt! 
anônima, que Be regerá por estes estatutos e pela leg1 s lac;ao 
vigente que lhe fo r aplicáv~l. 

Artigo 2.0 - A sociedade terá sede adminlstr<'tiva P 
fôro jurídico da cidade de Macapá , Território F ederal do 
A mapk. Av. Diógenes Silva, n .0 1.129 (Bairro elo Trem) po
dendo abrir fil l!t ls, d.-pósltoa ou escritórios em qualquer 
ponto do Territór io Nacional , a cr itério da Diret oria. 

Artigo 3." - O objeto da soclcdgde é plantio de Pi
menta do Reino, Guaraná, Mandioca e fabricação dP fari
nha. exJ)ortação e importação por atacado, podendo, ainda 
praticar outr os atos àe comérelo e lndús!ria, correlatos e a 
fins ao objetg social. 

Art i&o 4.0 - O prazo de duração da llQGiedade será 
por tempo indeterminado. 

CaJ)ítrulo II 

Do capital social e ações 

Artigo 5.0 - O capital social é de Cr$ 1.000.006,00 
(hum milhãe~ de cruzeirus), divididos em 1.000.000 (hum mi·· 
!hão) ele ações ordinárias, do valor nominal de Cr$ 1,90 
(hum cr uzeire l, cada uma, Indivisíveis em r elatáo i socie
dade. 

§ l .• - As ações serão ordinárias enquanto não in
tegrali;,adaa, sendill depoi11 conversíveis ao portador, a re
querimento dos Interessados após serem satisfeitas às dia
posiqões legall · que regulam a matéria. 

f 2.0 
·- A IOShtdade pode rá e mitir U\ ulos múltiplos 

de açõe1s e provisoriamente. de cautelas que às represen
tem, observ ando e disposto nos artigos 20 e :11 , do Deerato
Lel n .0 267 de '1.6/0g/ 1940. 

Artigo 6.0 
- As ações os títu los múlblplos ou as 

cauttlai que aa npresent em, &erão assinadas pelo Dlretor
Pl'estdente e DiretQr-T&sourelro. 

Artigo 7. 0 - Cada ação clá direito a um voto nas 
deliberações das assemtMiss gerais. 

Artigo 8.0 
- No caso de venda de ações orc:linár ias, 

011 acioni ttas terio preferê ncias em relaçio a terc11!ros, em 
igu aldade de condições. 

Capítulo III 

Da administraçãe da sociedade 

Artigo 9.0 - A sociedade ser il administrada por uma 
diretoria cempoita de i (tr ls) membros, acionilitall , resi
dentes n o país, com mandato cie 2 {dois) anos, assim de
signados: Di retor- ,.resldente, Diretor-Tesoureiro e Diretor
Comercial. 

§ 12 - Os dl re,ares poderão ser re leitos e a invas
tidurs no cargo !eré feita por \ Armo lavrado no livro à e 
•Atas das reuniões da Diretoria», assinado pelo respelltivo 
lilretor . 

§ :1.0 - Os dir&tllres perceberão uma renumeraçio, lo 

titulo <ie honorários, a ser flx8da pel a assembléia geral. 
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------~-~--- _,.,_ .... ----------- -- --
Artigo 10° - Até 30 (trinta) dins apó~ a sua eleioão, 

cado Diretor caucionará 2ll0 (c'\ zeptu~) nr.;f:e~. próprlas ou 
de tl'roeiros. e m g1rantia tie sua gestão, ás quais só pode
rio ser levantada~ df'pols qui':' deixa rem o c::~rgo e às res
pectll'as contll~ forem aprov~rl· s pela c.~semb\é ia 

Artigo 11 ° - No ca~o ue v;>~ga, o substil\lto, a c-io
nista, ~erá desi~oado pelos demais dirt'tor es. stTvindo nti! 
G término do mandato do dirPtor ~ubsti~uído. 

Artigo 12.~ - Compe1 e ;1 quai~Jt.:f'r um dos rllretores 
praticar iso iadamt>nt e todos O" 1to~ de admlnistr.llção. tendo 
os mais amr1os e gera is pod~re~. pndf'ndo repr~sentar a 
sot'iidade at1va e p asEivamrn lP, em juízo ou rora dêle, as· 
sinar contra t os, assiJmir obrigaréít>s. emitir E'nriossar, cau
cicmar, descontar. sacar, ava l' lr, efetuar saques e mo\;. 
menlação banc;íria. a~s:n<~r enUm, scmprP isoladamente, 
todo,; os pilpéis de intotre~~f' ~oci~l. indu si\ e cheque e es
crlburn ~. 

§ 1.0 - Os f-Itos que inlnortew em alienaçãt>, onera
ção ou hipot eca do f bens soei ai~ s<>rãCl '"'~Irados pelos 3 
(tl'ês. dir etores em t:onjunto, .n lf'p~:n.lcntl".nentl;! de óiut.ori · 
zaçiio da assembléia geral. 

§ 2° - !!: vedado aos dirPtore~ d:ll' fi "nças, :tvais ou 
qualquN outrn documento d~ f;n·or em uom;o rln socieda
de, em negócios que lhe scj~m nlheios. 

~rtigo l:lc - A di retori<l r "unir FP·'' f<1da~ :1s ve.:!'~ 

que nr roe:::!'ssório ou conveniente, f;j\:rilndo· ~"' ata.-; de sue: 
de il ber;;ções no livr'l compete nt e. 

Capítulo IV 

Do conselho Flscal. 

,\rtigo 14° - O conselho Fl~cal Sf'TÚ r.ompostn de 3 
ttrêsJ membros eff'fh·os e oubros t antos suplentes, acionis
ta~. eleitos a nu· lrnenf e pek. as3embleia gNal, poàer.do str 
reeleitos. 

Artigo 1:1.0 - Os membros do (:onselhll Fht.:étl, no 
exen:icio das atribuiçõe s que lhe são atribuíd11s !'m lei, 
per~eberão os honor<l rios fixados pela a~sembléin ge ral que 
es elegei'. 

Capítulo V 

Da assembléia ge ral 

Artigo Jfi.0 - A assemblf'ia gt>ral ordinilria reunir- se-á 
anualmente dentro d'Js qu atros (4), prin1~>iros mêses após o 
t é rmino rl\3 exercicio social, para discutir e dellberm sobre 
re latório e cont1>s lia dir"toris, balanço e par ecer do Conse
lho Fiscal, r elativos ao exerc 'cio fincio, e eleger os membros 
deste e da Diretoria, quanc'lo for o caso. 

Artigo J7g - Assembléia geral ext raordinaria será 
oonvocadn em tonos os casos par a fins previstos c>m lei. 

Artigo 18º - As as~embl éias ge-rais serão im:taladaç 
e presidiàns pe·Jo Diretor-Presidente. que r.on vi dará para 
secretário um dos acionistas presente e, no caso de ausên
cia, por quem a assembléia iõleslgnar. 

Capitulo VI 

Do excrclcio social, lucros t! sua distribuição 

Artigo 19.o - O exeroíflio ~ ocial terminará em 31 de 
dezembro de cada anQ. 

Capf'ulo VIII 

trans it árias 

ArtiZt' ~4° - As questões omissas nos est~,tutos so
Cl<~ls f<erão rt>~ol vid~ ~ d.:> 2aorrl o com o disposto no Deoreto
it!i n.~ to27, -: de1nai.q leis <!m vig r. 

M'l.co;:pa, Território Feder::tl ào Am;Jpá, 10 ~e c!ezem· 
bro de 1974. 

J•.JSÉ CORREr\ FERHEIRA 

Dl'l. José Corrêa Ft>rreir1, Químico Industrial, Técnico, 
Dipl01ra ou titulo expPdido pl.'lo J.C.Q.Rio G.ll, r egilitl'ado 
no Dt>pnrt1m~nto C'u!tural de Fus~o Técnica Profissinnal
Rio-GB, ius<:dto, :1~ fi~. 30 do liwo 1, sob o n umero de 
ordem n." 5 2tlü. Pm 4 e' 9•>9 tudo criado e m~;ntido nrH< 

dlspn. 'tivos da crnslituição Federal {194ôl; artigGJs 156. \S7 e 
173' r·om pe-rsonnlidadP jurídlc~ em face do decreto !l!G ele 
24 10-1890. RPgi~trfl'in sob o n° 107. 136. no Dep21iamPnto 
N~cional de Indústria e C r mi>rcio do Ministério do Traba
lho Hio-GL C P.l''. n.0 0236:i78tJ2(PA). 

Reconh,ço a -,.; ~inatura supra de José Correa 
reirfl e dou fé. 

l'vt·~cl.1pil, 1 O l'lP 12 de 1974. 

da v' rd ·1f.e. 

F r \IH:isco Torquato de Araújo 
Escl'e\·f' o-: t'' Ju~a•nPntado no impPdimento do Tabelião e Oí'dal 

Indú~tria Nlobtliárü. D' Are 0 . A. - - l~;)ASA 

, Ala ela r"'J niào de Assembléia Gernl Extraurdi 
n<>ria . re1liza:Ja no dia 27 de novembro d~ I 974. 

Aos vmte e settl (27) dins do mês de novembro do 
ano de hum mil, novecentos e setenta e quatro (1974), às 
nove hor:\s (9:00 l da manhã, em terceira Oª> e última con
vocação, compareceram n a sed~ social da Indústria Mobl
li~ria D'Arc S1 A. - IV!''JASA. 09 acion)stas da ref•rida 
r,ociedade, onde reun iram-se em A~sembléia Geral Extr:aor
din:íria em cumprim~nto no Edital de Conv ocação publica
do no Diário Oficial do GovHno do T erritório Federal do 
Amapá, de número hum mil. novecento e trinta (l!l?-0), da
tada de dezoito (H!) de novembro de hum mil. novecentns 
e setenta e qu:ttra (!97~ ·- Instalados os trabalht~. sob R di
reção do senhor pre~idente. o acionista Luiz Carlos Murlcy 
secretarlrdo pelil r.c ionf ~ta Maria Eliza Mala Muricy, que 
em v oz alta fez a leitura do e'<pediente de convocação, 
tendo em vista contar o plenário com «quorum>> suficielõlte. 
PaH!ando a primeira (la) parte da Ordem do Dia (item A 
e B, da conv;:-,car;ão), C\ senhor presidente, declarou qu2 a 
referida reuniã<> tinha como objet:ivo precípuo, propor a 
Incorporaç~o ao Patrimôn io da Empresa a qull !) ti lil àe qui
nhentos e nove mli, quatrocentos cruzeiros (Cr$ 509 400 00) 
como Recurso Próprio, <"SC!arecendo que, a referida quantin 
corresponr.l~ ao valor dn diferença entm o contabilillado de 
cinco mil quatrocentos cruzetros (Cr$ 5.400,00) e o da ava-

l liação de quinheutus e q uatorze mil, oitocentos cruzelr~t!l 
<Cr$ 514.800,00). do Imóvel, c&nfor me regiEtro no Cartório de 
Imo·\.'~ls deFta Comarca, no Livro Quatro-D (4- D), de Regi3-
tros DivPrsos. Posto em votação foi a mesma aprovada, 

1 ficando desta forma incorporado ao Patrimônio da Empresa, 
f., r~igo 20Q - Os lucros regularmente apurados no a mPICiJnada quantia. Quanto 90 valor publicado no Edita l 

balanqo r;eral levantado no término do exercítlio, feitas as de Convocação, foi eeclarecldo pelo senhor Presidente, ao 
nect>ss:í. ri!ls deduções de amortimções e deprcclnções do~ • plenário, Lretar-se de erro de dactllografia, poi~ em vez Ele 
bens fixos e d1s provisões, serão usim dlztribuldos: li0 o 1 ~er rillltilflgrafado. qu inhentos e noYe mll quatroeentos cru-
( cinco por cento), para o fundo de reserva le!Jal, atí atin- zelros (C,·$ 509.400,()0), foi quinhentos e quatorze mil, oite-
gir 200 0 (vinte por cent-o) do capital; gratificação à Direto- centos cruzeiros (Cr$ 5i4.800,00) e que para correcão de t a l 
riR satisfeito o aue dispõe o artige 13-l do Decreto-le, 2627. C'ngano, propunha que conat111.sse npena!l na Atn tal correção, 
e o r ertante à disposição da Assembléia. para comprovação fnt ura , e qui posto em voteção foi apro

Artigo 21.0 - Os dividendos não l'e clam;~dos ng pra
zo de 5 tcinco ) anos, a contar da data de ~ua F.listr lbulção, 
pre~creverão a favor da sociedade. 

Capitulo VIl 

Da liquidação da sociedade 

Artigo 22.0 - A socied'-lde entarará em l!quid açãG 
no& casos legais e por deter mlnaçiío Cilil Bllsembléia geral. 

Artigo 23.o - Assembléia Geral que decidir a liqul
daqão determinará a sua fgrma elegendo os liquidantu e o 
Com;eiho Fiscal que fun~ionuá nessa fa&e, fixando os res
peoth ·os honorarlo1. 

vada por unanim idade, rlca ndo assim e sclarecido que, o va
lor corretoJ do Edital de G:onvocaçf J é de quinhentos e neve 
mil, quatroct>nt&s cr uzeiros (Cr$ 509.400,00). Como nada mai~ 
havia a tratar , deu por encerrada a reunião, mandando que 
fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e apr11vada, 
v1d por toclea a &sinada. Msoapá (AP), 27 de novembre de 
1974. u. Luiz Cal'los Muricy, Maria Ellza Maia Muricy , 
Rugatto Boebt~ter, Maria do Ca1·mo Braga Pinllo, Pllulo Cesar 
Murlcy, pp. Lulz Carlos Muricy, L.:,cy Medeiros Muricy, pp. 
Luiz Carlos Mur icy e Maria América Muricy Teixeira. 

Confere com a original. 

Luiz Carlos Muricy 
.clir. Preaiden\e 

.. 


	

