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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(~ n" () 'lfi de J I dP março df' 1975. 

O G ,, Pt-r,nd .. r cio Territ o rio Federal do Amaptt, no 
u co d:t~ atribui~·DP!' que Ih~ cc•nfere o itPm Il. do artigo 18, 
do L:rcrPll·-L"i n9 4 11, ilf' f·S de J:lnf'iro de 19fi9, e 

- Con~i d ernndo que as gratificações c c n sta ntes do 
i'rocP~~o r.0 01~6 ~5-SEC'. co rresponrlf'm a eneaq~os de che
f i:J , com a tri bui<;ões de mnior r<'~pon~nbi l id nde; 

- C'on~iderando quP re(erid ;,s g ratif.icaçõe!', embora 
correspondam as funçêtP!' que não <.c>n!'tam do Decr<:>to 
n .0 70.~72. de• 19 dP maio rle J.9i2, eR tiio ela%lf ica\las dcn· 
tro cios pr incípios dP hier:o rquia fun r ional , a nalogia dAs 
fun rôe l, importância, vulto e compJ p:-; irlade das 1 especti
\'aS atr ibuições . cem !:'Stl'lbei Pc·imf' nto de símbolos f' valores: 

·- ConsidP rando quf' exUnção da~ referidas g rati
firações trariarn séria descontinuidô rl e no~ ~en·iços; 

- C ons iderando , fin a lme nte, o disposto na Portad a 
n." 0!136, de 23 de outub,·c -ie 1.91~. do E xcf' le ntí!'simo 
Senho r M ini'St r o Ot' Estado do Inte rior. e a n e.:e ils idade de 
rnantf'r-sf' uma dínümka oper::1cional d e t rabalho ind is pen
s ável ao funcioname nto do setor eduracion al no Território. 

RESOLVE: 

i\rt.:" Horr.o lc::rar o p?.gamento dP.s dez0i~o ( 18) 
gra(ificacões con stan~eR do Processo n.0 0131\(75-SI!:C', desti
nadas a r etribuir o exercí cio rle ati\·idades de chefia e a 
outros encargos de maio r r esponsabilidade da Secr etaria 
de Educa(·ão e C ultura e que já v inha m sendo pagas f'm 
I !174. 

~ Único - As s ubstituições que v if're m a se procf's
s ar nos ll<suntos definidos pelo pres,nte Ato, ficam suje i
tos a pré via !lntorização d o GovC'rnador d o Tf' rritó rí o. 

Art. 2.0 - Determinar que o~ pHgamintos el e referi
das gratificações, sejam proces>adas a partir do mês de 
jA neiro elo corrente ano, tend o em vi~ ta a sua sns pPnsiio 
p ara estuae. 

Ar t. :1 ° - Rev ogadas a s disposi(·ôes em contrário. 

Palácio do Setent rião. em Macap;i, 11 de março de 
197~ . 8fi.0 da Repú blica e 32.0 da Cria~ão do Territó r io Fe
deral do Am apa. 

Arthur Azevedo Hf'nning 
GovernAdor 

Lf'onardo Gomes de CarYalho Leite Net o 
S11c. de Educação e Cultura 

(P) n° 0188 de 06 de março de 1975. 

O Governador do TeiTitório Federal do Amapá, no 
uso <i as 1tríbuições que lhe são conferidas em Lei e t endo 
em \'ista o que ccnsta do Proaesso n .0 0214 / 75-GAe, 

RF.SO LVE: 

Art. I t - Designar Theodolíno das Mercês Flexa de 
Miranda, Contador. n!vel 21 - B f' Be lízio da 5ilva Santana, 
OCicla l de Adminis traçiio, n fvel 12-A , do Quadro de F un
c4onárioa do Governo deste Terri tó rio , lo tadoa no Gabinete 
do Go\·ernador, para \'lajare m da sede d <! suas alribuiçõ o~s 
- Maca~á - , até a cidade d e Mazagão, a fim de prestare m 
1s!esso ramento à Prefeitura Municipal daque la locallclade, 
no prazo de oito (8) dia& . 

Art. 2 °- Revogadas as disposições em contrá!';o. 

Palítlo do Setentrlão, em Macapá. OI\ de março de 
1975, 86~" da República e 32° da CriaçAo do Território Ftide
ral eo Amapá. 

Arthur Azeve<io Henning 
c;overnador 

l (P ) n.' 018Q d P r•l) rl <> m'lrço rlf' J!l7!\ 

O GoyernPdPr do Tf'rritório Ferlf'ra l do Amapá no 
usn das at r ibt,i(,:iíes que lhe sàn conferidas f'm LE'i, e tendo 
em vista o ']Hf' con~ta do F'roce~so n.0 02 14/75-GAB, 

RESO LV ":: 

A r1. 1.0 - De signa r ('arlo~ Fukuoka. Técnico em 
Contabi: id rJde, níve l !:l-A ; J oseflna Ardasse Picanço, Ser
ventf' . nin•l 5. pf'rtenf'f'ntes ao Quad1·o df' Funcioná rios do 
Go\·erno d<'stf' Terri t6rio e N:37a ré Tava re~ da Costa, Asse
ssora de Administração , da T a beln de PPss olll Especinl!s ta 
Te mpor ário todM lc•rr.dos no Gobinf'te do Governarlor. para 
\·iajarem da ~e'i<' de su~s a tribuições - Maeap11 -, a té a 
cidarle de Oiapoque. a fim de pre~tarem assessora mento à 
rre feitur<l Municipal d:.quela localidade. no prazo de 
oito (8) di a~. 

Art. 2° - He\·ogadl!~ aa di~posíçiies f'm contrá r io . 

Palácio do Setentriào, em Macapá , 06 de março de 
1.975. 8fi.0 rla República f' 32.0 da Criação 'lo Território Fe
deral do Amapa. 

Arthur Aze \'edo Henning 
G overnador 

(P) n° Ol!l l de li de m arço de 1975. 

O Go1·ernndor do T11rrltório Federal do Amapá, no 
uso d'J!' atribuiçõe~ quf' lhe ~ão conferidas em Lei, e tendo 
em v ista o q u e con sta do Processo n 2 195 7:i-SESA S, 

RE SO LVE: 

Art. 1.0 - Designar nos tPrmos dos artigos 72. e 7! , 
da Lei n " 1711, de 28 de ou tubro de 1952 Agostinho No
gueira de Souza, ocupante do cargo de Redato r. nível 20-A, 
do Quadr o de F·unçfonárlos do Governo deste Território, 
pa ra exercer .;cumulativamente. ern substit u ição, a função 
gratificada, sfll'bolo 7-P', de Chefe da Se~tl!o do Expediente 
da Divisão rle Saüde e Hig iene. do Quadro aeima menC'io
nado. duran te o Impedim ento do respf'ctivo titula r que 
se encontra em gozo de fé r ias regulamenta res 

Art. 2.0 - Revogadas as dlspo11ições em contrário. 

Pah'lt'io do Setenlrlão, em Maca pá , I l de março de 
1975. 86.0 d a República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do l \ Jl'apá. 

Arthur Aze \' edo Henning 
Gov e rnador 

(F') n ° 0195 de 11 de m arço de 1075. 

O Governador do Território Federa l lllo Amapé, no 
uso das a tribuições q ue lhe são conferidas e m Lei, e t e ndo 
em v ista o qüe consta d o Processo n.o I I 9/ 75-SOP , 

RES OLVE: 
Art. 1. 0 - Exonerar R pedido, na forma do a rtigo 75, 

item 1, (ia Le i n.o 17 11 , de 28 de outubro de 1952, Adoltn 
E:ugênio d e Oliveira Nery. ocupante do cargo l"ie EscreYen
te Da tilógra fo. nível 7, (Cód igo AF-204), do Quadro de Fun
cionários do Governo dr ste T erritório, loba do na Sec retaria 
de Obras Pú blica s, a pa rtir di 1.0 de a bril do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revt.~gadas as disposições em contrário. 

Palftcig do Sete ntriãn, em M11capá, li de março de 
1975, 86.0 dn República e 32.0 da C riaç2o do T e rritó rio Fe
de ral do Amapá. 

A rthur Azev~.>do Hennin J.( 
G overna dor 
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fe'VIIl'lliro de cadA ane e à1 
ialaJad•s, em qualquer 'poo11 
pelo& ór~lloa eompeten-tu. 

1 A flin de pontbllitar a 

As fiCl8ttla~8S r~inen
te!l A matériA l'ctrit.ufii~a nos 
"ll'08 11 e erro~o nu f!miEEi'es, 
aeverlo ser formuladns por 
':liH~rito. à Seç(l o ~e RedaQ!O, 
das 9 à. s 1 ~:Hll brras. uo má- ,1 
xin1o at~ 72 h e r 8 I! an GE a 
~l!{dft <í«~S órg!ol' ofici11is. 

reme11a rle valores lrMmpa
nhudos de esclarecimentos 

: que ato t. eu alJ!Icaçlio, soli
oltamoa u&em <:lS interas&<adot 

1 prelueucitlnlnt& cheq ua '"' 
· valt' postal. 
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Semest ral. 
Trimestral 
Núm~ro avulso. 

Os oriJ)nr:ls deverão ser 
clatllografMI8~ c autcmticaàos, 
reseaJ'Va das, por quen. U(, <l l
'6llta ~aeura s 1:' t:mt'ndns. 

" 0,30 j O runrion&no público fe-
•••••••· d I á d d • BRI SlLIA - Eate Diário Otleial é encontrl'd~ para ie1tu- e-ora • te r um esconto 6 

~xcetuadas fl f' para o Px
terlor, qulil iiPr6c· s e n• p r e 
anuala HS es .. i natura~ pecl('r
se•lio h mrr, lDl qualqurr 
époon . pPr P1·i• mrH'~ c 11 nn; 
llRO. 

t lO 1
0. f'ara fazer J'ua a ll1Le ra no Salão !\acir,nal e Internacional da Imprensa. dn ' 

C'OOI'ER PRfSS, no d!lraH!Iia Imperial Hotel". I doescd•on_tAo, dr\t'Ndá parovianrateotlll1 
- ~- ~--- - - r o lÇI:I n&a tl 11 18 ur 

Pl\rR laQiJ1ler 8o~ usinan- j A fiUl de i\ 1tar Molm;!o 1 

Ai usinaturas vPnri d&Hl 
poderão ser !!Usprn~~~ ~ ~cn. 
a'tlso prévio. 

t&e n verificaç!o do pru.JO ~e de conLí lluidadP no r110eobí- O austo d" r11d11 cxe>mpltu 
validade de suas llHi!let\lru, mento d'Els jorl'ais. (j r vem ! atrallado rloa ôrgAo~.o~ r fi
na rortP ~urennr do en del'ê" os at~~s.lnardes p1ovidenrior a ~ia!& ser<~ . ntt Vl'r:d a ;nulee 
ço vão irnpresos o número respt ctiva renovação coro , aorel'cida !lu l 1$ u,Ol 81.-! d& 
do tal!io 8t· reJ!i8tro o m~& e antecedtllcia mfnín1f cc trin-

1 
me~mo ano, e de Cr$ :'.00 

e ano em qut• rir.llar11 . ta (80) àlll~ . . por ano derorríclo. 

- --------------------------------- ---------------
(Pl n." 0196 de 11 de março de: ln5. 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe iào conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 0113/i5-SEAC, 

RESOLVE: 

Convênio 
Convênio de compromisso e dt!egação de 
a tribuições entre o Govtrno do Te rritório 
B'ederal do Amapá e a Prefeitura Municipal 
de , alçoene, na forma abaixo: 

Art. 1.0 - Rescindir. por jus t11 causa. o contrato fir-
mado enh e o Gov.rno amapaenst> e o SPnhor Amaro da 1. Partes Convencionadas: - O Governo do 
Grnça Furtado, ocupante da (unçiio de Aux!Ji:n· Ru1'91, lo- • T erritório Federal do Amapá, através do s eu go 
tado na Secretaria de Econr.mia, Agricultura e Coloniza- : vernador, Senhor Arthur Azevedo Hr-nning, daqui 
ção, a pattlr de 31 de março do correntP ano, na forma da 
<11ínea • e», no artigo 482, da Consolidacão das Ll'fll do por diante denominado GTFA e a Prefeitura Mu-
Trab~lho, combinado com a cláusula 10" do referido con- nicipal de Oalçol:!ne, daqui poF diante denominada 
trato. P;viC, represr-ntada por seu Prefeitc , Senhor Aracy 

Art. 2.o - Revogadas as disposições em contrArio. M o nteiro Costa. resolvem e reciprocamente ~e obri
gam a cumprir as c láusulas abaixo estipuladas: 

l!'alácfo do SetentriA o, em Macap~. I I de m11rço de 
I 975. 86q dA República e 32° da Criação do Território Fede
ral do Amapa. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n 2 O 197 de li de março cie 1975, 

O Governador do Tt>rritórfo Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas !'m Lei, e t enda 
em vista o que consta do Processo n." 021%/75-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A utorhtnv Mllton de Souza CfJrrêa, O !i ela! 
de Administração, nlvel 14-B; José Figueuedo de Souza. 
Professor do Ensino Pré-Primário e Primário, nlvel I I, 
perteftcentes ao Quadro ;ie FuncionÁrios do Governo deste 
Terrftérfo; Guilherme Jarbas Barbosa Santana, P refesaor 
do Ensino Méli-!9 e Erl'lesto Seba~tião Dias Neto, Prefessor 
Secundárie de Educ«9ão Física, da Tabela de Pesaoal Es
pecialista Temporá rio. todes lotados na Searetarla ~e 
Educaçio e Cultura, a viajarem até a cidade d!i Belém, 
capital do Eitado llio Pará. inte=rando a delegação que re
presentRri o Amapá no Zona! de Baaquetebol Masculin9 1 
Juvenil, no perfo(jo de 03 a I I elo corrente ano. 

Ar•. 22 - Revogadas as diaposições em contrário. 

Pslác!o do Setentrlã~. em Maoapá, 11 de mnço de 
1.97~. 660 da R&pública e 32P 3a ÇriRção do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
GoverRador 

Preço do Exemplar: 
Cr$ 0,50 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta 
cidade, em uma das salas do prédio onde funciona 
o Gabinete do Governador, aos vinte e oi to d'Nls 
do mês de fevereiro de hum mil n ovecentos e se
tenta e cinco, 

3. Objeto do Convênio: - O GTFA ~oncede 
à PMC a delegação de atribuições e r-ecursos para 
o prosseguimenoo f' conclul'ão dos Sl"rviços de cons
trução do Posbo de Rádio da cidade de Calqoenf' , 
no prazo de \·inte (20) dias corridos, obedecendo 
rigorosamente ao projeto e especificações forneci
das pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). não 
se admitindo, em hipótese alguma, qualquer alte
ração. sem prévia autorização daquela Secretaria; 

4. Fundamento Legal do Convênio: - O pre
sente convênio foi lavrado tendo por fundamento 
o parágrafo S.U do artigo 10, do Decr.eto-Lei n!! 200, 
de 25 de fev e reiro de 1.967; 

5. Execução: - A execução dos trabalhos ca 
berá à PMC. e obedecer;á ao projet<t fornecido pela 
Secretaria de Obras Póblioas (SOP); 

6. Dotação: - A despesa decorrente da rea
lização dos serviços, orçada no valor global de vtn
t e mil oitocentos e oitenta cruzeiros e noventa 
centavos (Cr$ 20.880,110) correrá por conta dos re
cursos da União Programa DesenvE>lvimento 
l\egional - Administvação Geral - Construção e 
Adaptação de imóveis - Elemento de Despesa 
4.l.l.Q - Empenho n .0 277/ 75 - Recursos aloca
do~~ ao Exercício de 1.975; 
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7. Despesas: - Todas as despesas para os 
serviços, correrão por conta da P7VIC; 

8. Fiscalização :- O GTF A fiscalizará atra vés 
da SOP à e-..;:ecução dos trabalhos e a qualquer t "'m
po. poderá determinar inspeção técnica, indepen
dt>nte das fiscalizaçõ s oerma l' •nt, .: 

9. Requisição d,., t\umerírio e Entrrga de Re
cursos :- As requ isições de numerários :.erão enca
rrdnhadas à Secretaria de Obras P ú'?l icas e a en
tre gH dos rerursns SPrá feita pela Secr.etaria de 
Aclministraçãn e Finanças do GTFA; 

10 PrPstação de Contas :- A PMC prestará 
contas dos recurso1' r ec~bidos à ~t'i'rr tar i R de A.tt 
mimstração e Finanças do G'fPA~ i:ip,)s lri nla t3u) 
dias. im .xnrrogave lmente. ria t>fftivação da despe
sa, corre r.:ponr!Pnte aos recurso~. mediante apresen
ta ção 'le documentos bastantr s e comprobatórios; 

11 Vigê ncia :- O presente convênio passarA a 
ter vAi idaci., após sua publicação no Diário Oficial 
do Go verno do Terri tório Feder oi do Amapá e vigo
rará até ao fim do prazo de conclusão dos ser viços 1 

estipulado~ na cláusula 3.a deste convênio; 

12. Rosrisão :- O não cumprimento das obri
ga çõt>s definidas neste instrumento. implicará em 
sua rienúll'Cia e consequente rtsci!'ão, por qualquer 
das partes com·encionadas. 

E por estarem Assim de acordo, assinam o pre
sente \' Onvêni n em sf'is (6) vias de igual teor. os 
representantes do GTFA e PMC, com as testemu
nhas a baixo. 

M~capá, 28 d e fevereiro de 1975. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Ar;acy NTonteiro Costa 
PrPfeito Munidipal de Calçoene 

Ttstemunhas: 

Rubens José dos Santos 

Ilegível 

--------------------------------------·~ 
Junta Comercial do Território Federal do 

Amapá - JUCAP 

Documentos Deferidos em 20 de feve r eiro de 197!'5 

FIRMAE INDIVID U AIS 

068 75 Jos Nia N. Hageom Cardo so 
Sed!': Av. Mlendonça Furtado . 79 - 5~:~ 1 n- 10 
- Allos - Macapá Ap. 
Caplti\1: Cr$-15.ool'I,OO 
Objetivo: Conlabilfdade, D e>sp11chantll e Re
prl!seft, ::lÇÕes. 

044/ 75 - M. F. da C osla 
Sede: R ua L!'opoldo Machado, 3.264 - Trem 
- Maca~á Ap. 
Capitlll: Cr~;-1o.ooo,oo 
Obje, ivo: Mercearl!l. 

045,'75 - J. Monteiu 
Sede; Av. Mendonça Júnior. s 'n.0 - Cc>mer
cla1 - Macapa Ap. 
Cc.pital: Cr$-2o.ooo,oo 
Objetivo: Coméoreio verejl st~ de arlig41s ele 
ves,unios. inclu sive aelçados, e artigo• de 
armuinhos. 

046, 75 - R. Silva 
Sede: Av. Fellciano Coêlhv, 2:.0. - Tr11m 
Macapâ Ap. 
CapltRJ: Cr$· 1o.ooo,oo 
Objetivo: S er\'lços de conta• lltdade . 

0868 

0669 

0670 

0671 

048/ i ~ 

062 i5 

06'J./75 

021'75 

- Nelson Bispo C'orr~:>ia 
Sede: Rua sem denomiAsçi\o - Paeoval -
Macapá Ap. 
Capit~l: Cr$-16o.ooo,oo 
Objetivo: Venda de prodnlo1 agríczo1as e 
pa~toril. 
Filial: Rua Guanabara s ,n P - M acapá Ap. 
C pftal i)('"t~·,~ado o Filia l: C r$-3o.aoo,oo 
Objr\i\'n: Venda~ <le !(eneros alimentío h11 

M. \. Oliveirôl 
Sede: Arf?'a Comer.:ial - Po rto cie Santana 
~a<~a p;í Ap. 
Capital : Cr$-lo.ooo.oo 
Objetivo: Merceari11 . 

- M. A. Seuza 
Sed e: Av. Fclirlano Coêlho, :381 

i:l1acnpi .'\ p. 
( <lpitnl: Cr$-3.ooo,oo 
Objet ivo: Ambulntórin 

Dionisio P e rei ra 

Tr!>m 

Sede: R ua São .J o~ '" . 2.642, Ce>ntral Ma-
rapá . A p. 
Capital: C r$-3.ooo.oo 
Ob.<:'i\'o; Re-pa ros e m::~ n ul ençiio dP má
quinaF. 

A. doa Sil\·a 
Sede: Vila Maia , s / n° - Porto de Santanlil -
Macapil Ap. 
Capital: Cr$- I o.l'oo.oo 
Objetivo: Bar e bo tequim . 

·- Louriv< l Pereira Vi~> i r'l 

Sede: Boca de Mazagào, Ap. 
Capital: C r$-2o ooo,oo 
Objetivo: DesdotJ.rarnrnto àe madeira. 

Contratos Sociais 

- L. C. O. Dias & Cia Ltda 
Sede; Av. Henriq u e Galúcio, 3(18 - Macapá 
Ap. 
Capital: C r$-4o .ooo,oo em 40 quotas; Luiz 
Carlos de Oli\'Pira Dias, Çr$· 2o.ooo,oo e Nes
tor Antonio Dias. C r$-2o.ooo.oo. 
Objet!vo: C omércio varejista de ferra~ns, 

pr odutos meta l ú r2ico~ . a r tigos sa~ltário s 
materia is de constr ução e mate r ial e lttrico . 

Alterações Contratuais 

0641 i5 Reca uchu tadora Eatre1a Ele Ouro Ltcia 

0872 

0671 

0674 

0Gi5 

0676 

0677 

063 1 

(C. S. 1.661-CI) 0623 
Sede: Av. De&idério ARtônio C oelho. 865 -
Macapll Ap. 
Assunto: ~ admitido na sociedade. Jorge 
Henriq ue da Silva Mola. l'tetira-se da socie· 
dade, S amuPI José Tabelem . 

065/ 75 - Intiústria • Com é rcio d e Conser vas Oraflge 
Lida ( O.S . 0!18) 0824 
Sede: Rua sem denominação - Ma capá Ap. 
Assunto: É admitido ns sociedade, Roberto 
Antunl's Corrêa. R eti ra-s e da S ociedade Wal-
dema r C orréa. A u rnent o d.e Cllplt&l de 

Cr$-Joo.ooo,oo. ~ra: C r$-2oo.ooo ,eo. 

I ou 175 

056/7~ 

057/ 75 

Anotações 

- T. S. Melo 
S11de : Av Padre Manoel da Nobrega , 67 -
Julião Ramos-Mua pil . 
Assunto: Aumento de capital ê e C r S-Jo.ooo,oo, 
para C r$-15n.ooo,oo. O objebiv o passa a ser, 
aerviço de terraplaoagem. cie~ mataçl o, conl
t ru,iio civi l, tra a sporie e em pteüadl!.8 em r e
n l. 

- .J. V. N. Gon9al ves (F. I. n.0 207) 
Sede: Av. Felir.lano Coêlho, 3T6 - T rem -
Ma capá Ap. 
Assunto: Muda o en de r eço da Av. Dep. Coa
racy Nune s . 103, para à Av. Felician o Coê
lho, 376 - Trem - Macapá Ap. Aumento 
de oapit&1 de C r$· 2e.ooo, Pllra : Cr$· ! oo.ooo ,oo. 

- W. Roaha - Indu etr!al (F.l . n. 0 IH) 
Stde: R lo l\iatapi ·- Mivim . s ' n.0 

- Maeapá 
Ap. 
Assunto: C ria c;ão de Fil ia l à Av. G enera l 
Gurjlío, 134 Macapá Ap. , com o objetivo co
mercial da Venda de Mat e r iais de con stru
ção, com o capital destacado de CrS-5o.ooo,oo , 
11 inicio das atl'l' irlades i\ 03.02.75. 

01137 

08SB 

0639 
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Cil)ciedadP Anônimas 

(l'i0'75 Indústria ~.[ ;bil i<iria ])'are S A - l~v'!OASA 06:11 
Sede. Av. :Vlendon(.';, Furtado, 1.786 - ~.ta-

capa Ap. 
.'\~sunto: Arquiviln.c>nto da fi~. cl0 DO, de ?.O 
riP :11<Jio ie 1971. que publicou a Ata da AGO, 
re1 ifzada em 2504.1974 

0;i)J7ii Indústria M•>b!liiiri;l o·arc S A IMDASA tlfi32 
.SedP: A v. Mendonça Furtado, I .í86 - Macn-
pú Ap. 
1\ssunto: Arqui\ nJ'!len to da ns. do DO. de 5 
c> 6 de fevereiro df' 1.!174, QUt~ publicou a 
A ta da r\ G E. realiza da em 26Jll. H f" respec
tinl ce r lirlão n• 295/ H. de 29.01.74. 

Ofi?.,-;5 - Tndú~tria Mcb11i;iria o·arc S, A IMDASA Oli~3 
Sede: Av. Mendonç·a Furtadn, 1.7fHi -- Maca· 
pá Ap. 
A~su nto: Arqui\'amE'n to da fls. do DO. de 17 
e IH-1·2-7ii. que publlc0u a o\ta ela AGE, rea
lizada em 27.11.74 e re~pPcth·a cedidão n.• 
01'30 de 06.02.75 

Junta Conu??'cial do TeTritôrio Ferlcr(l l 
do AnWJJá - «.IC('AP» 

Documentos DE"feridos em 27 ele fe>ver••iro de 1975 

Firmas Individuais 

075 75 - R. O. Rodri gLH'~ OG78 
Sede: Vila de Pedra Branca -· IVIacapa T. F. 
do :\map~. 
C·1pital: Cr$- lo.ooo.oo 
Objetivo: lVIerceari<L 

V77f75 - R. R. Felicid<"ck ~J679 

Sede: Rua General Hondon. !.O l(l - Lagul-
nho - M<~capil Ap. 
Capital: C r$-3.ooo.t•o 
Objetivo: Lanchonete e Bar. 

Contl'atos Sociais 

070, 7'i Const ruções Amapá Ltda 0632 
Sede: A\'. Cap. P edro Baião, 1.312 - Maca-
pá Ap. 
Capi ta l: Cr$-2o.ooo,oo em :ZO quot::1s: América 
Pantoja, Cr$· I o.ooo,oo e Jair Holanda Mar
ques Pereira, C r$· 1 o.ooo,oo. 
Objetivo: Empreitadas de>: Desmatamento, 
limpeza. de rrubada manual. compactação, es
cavação e levantamento e assentame nto de 
torres de eletrificação. 

Alterações Contratuais 

ú76/ 75 Irmãos Braga L tda 0625 
Sede: Av. Mendança Júnior . 26 - Macapá 
Ap. 
Assunto: Aumento de capita l de Cr$-3o.ooo,oo 
para: Cr$-loo.ooo,oo. Muda de endereço da 
Rua J ovine DinoA, 775. Macapá Ap. para: 
Av. Me ndonça Júnior, 26 - IV!aaapú Ap. Al
tera o objetivo comercial para: Es ti\·as em 
grral a grosso e a varPjo. E admitido na so
ciedade, José Alves Br aga. 

Anotações 

069/75 - Raimundo Rodrigue6 de CA~tro 0640 
Sedp: Rua Ti raden tes. 1.442 - Trem - Ma-
ca pá. A p. 
Assunto: Aumento de c~pital de Cr$-lo.o~o.oo 
para: Cr$-4o.ooo,oo. 

078j75 - J. R. B, da Silva 0641 
Sede: Rua Silo Paulo. 2159 - Pacoval - Ma-
capá Ap. 
A ssunt o: Aumento d e capital de Cr$-J.ooo.oo 
para: C r$-l o.ooo.oo. Altera o objetivo comer 
cial pa r a: Construção civil e comércio 

Sociedades Anônimas 

Central Açuca reirn do Amapá S.A. 01134 
Sede: Av. Iuacema Carvão Nunes, 196- Ma-
capá An. 
Assunto: Arquivamento da Ata da AGE, rea
lizada em 31.ol.75, <Hlm a seguinte ordem 

cio dh: Aut01 ização p11ra que a Em preza 
pa rticipe de uma entid <!r1e denominada 
«Funda~·ão CAEMI Previdência Social" 
destineda a suplementa r o~ benefídos nsst>
gltrados aos empr egado . .; <' admini~tradvrc>ll 
pela legiolnção previdenciária . 

073/i5 - Cent ral Açucareira do !'."''la pá 8./\. 06~5 

OH/ 75 

Sede: ,\v. Iracema Car viio NnnPs, 191'- Ma-
capá Ap 
Assunto: Arquiv~mento da Ata AGO rra
lizada em :il.ol.75, com a ~Pguinte ordem do 
dia: Exame e \'Ot<!ção do Relatório do Dir e
toria. Balêlnço Gera l e Parecrr do Conselho 
F1scal e f i=-ação dr,s respectl\·os honor:írio~. 

Cancelamentos 

W ~larqu~s 

P rocurAção 

o;;2a 

07 l j 75 - De: CE>ntral AçucarPi r!l do Amapi 
a: Fernando Guimarães Santos 

S.A. 
0007 

Ministério da Agricu ltura 

~ I I{H'rin tPn dl;llria l\'Hriomtl do '\IH!stf'rimrntn [~n '1\] 
Delegacia do Amapá (DEAP) 

Po1taria N.0 002!7 5-DEAP, de 07 de Março de 1975 

O Delera io Regional da S11perintendênc!a Nacional 
do Abasteeimen1o (~:'LJN AB). no Território Federa l do A mil
pá, no u so de suas atribuições legais , 

Considerand0 o que estabelece a Pcrtaría SUPER n° 
16, d e 05.03.75. do Senhor Superintendente. da SUNAB; 

Consldernndo ainda . a~ ins~ruções constantes do R.;
dio Cir"ular CHEGABS n .0 257, da mesma dnta sobr~ fi
xação de preços do p~ scado fresco ou congelado e crus
t1ceos, nu decorre11 da S emana Santa; 

RESOLVE: 
Art. Iº - E~tabelec:?r os ~f'guintes preço:J max1mos 

r.o atfl a ado e no varEjo. do pescado fresco ou congelado e 
crustf.ce(JS, par a com"rc;alização ne~te Território. no per íodo 
sompree ndido ent re zero hora do dia 23 à ze t:o hora do dia 
30 de março de 1975: 
------ ---

C lasses 

Categoria 
Especial 

, 1' Classe 

2" Classe 

3" Cla~se 

5" Classe 

Varejo 
F.SPF.C'IFICAÇ0ES A tacado Cons~midor 

Kg Kg 

Pescada amarela, Pargo e Ga-
roupa Cr$ 1 2,oo Cr$ 15,oo 
Camorim, Tucunaré, Filhote, 
h:nxo\·a, Pescnda Branca, Pes-
cado Boca-Torta, Curvina, Se-
rigado e Cavaln » ?,oo " B.oo 
Dou rada, Curimà, Talnl'>a, Pi 
rarucu e Surubim » 5,!io » 6,50 
Gurijuba, Pirapem a. Xaréu, 
Ap aiarí P Sarda Amarela » 4.5o • 5,5o 
De ntuda{Gó). Piramutaba, Ta-
matarana , Tambaqui, Matrin-
chão, Curimat ã, Aracu, P irapi-
tinga , Pacu, P ratiqueirll , Pira· 
n ambu, Mero. Ac:arú-Branco, 
Aca r·à-A qu, Sardinha . Urana 
e l\llandubi> l> 3, 7o » 4,5o 
Uritinga, Mapará, Cação, Trai-
ra, Traira-Açu, Tamuatá. Jeju, 
Anuja, P'iranha. Espardate, Pa-
camão, BagrE', Jandili, Jacundil, 
Jtui, J!iraqui, Pirar ara, Acarl, 
Ma ndi , Arrai11, Cangatá, C'am-
béua, Bacu. Ué .ta e outros 
não especificados » 
Pirarucu sa lgada » 
P'irarucu seco » 
Camarão fresco ou frito » 
Cu11ngueljo lunidadel 

2.90 
lo,oo » 
13,00 ,. 
3,50 )) 
o,4o » 

3,50 
l2,oo 
15,oo 
4 ,00 
0,50 

Art. 2.0 - Os p r eços estabelecidos nesta Portar ia 
deverão ~er, obr ia atoriamente afixado em tabelas com 
letr as • algarismos d~ n o m lnimo 3 (tr ês) ceni lmetros de 
tamanho, em loaal visível e de fácil leitura pelo p úblico 
conllumfdor. 

Ari. 3.0 - A J)resente P ori ar ia entrará em vigor a 
' partir de zPro h1 J d do dia 23 de m..-ço de I 975. 

Uuasaú Borges de Oliveira 
Df'lega4 o tola S UNAB/DEAP 


	

