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ATOS no PODER EX~CUTIVo · 
( ~) n' 015 rle 29 de outubro de 1976 

Rcvog::~ e dá nova J'Pdação às p:Jrtes qve menciona 
do Decreto CN) N° 1•1 1 de 29 de julho de 1976. t! dá outras 
providências. 

O Governado r ch> Território federal do Am:'lpá, usan
d n das atribuiçõe~ que ~he são con ferida s pelo artigo 18, 
Item II. do Decreto-Lei n .O 411. de 08 de Janeiro de 196!!. e 

CONSIDERANDO: 

- que os benefícios instituídos pelo Decreto (N) n9 
011 rle 29 de julho do co1 r ente ano. não atingiu a t odos 
os ser\'idores do Governo; 

- que muitRs situações vividas p E' lo funciona lis mo 
público não ioram amparadas pelos benefícios do Decreto; 

- qut> , em muitos casos os serv idores foram gr~n
demente prejudicados, C'l'íando um m al estar reflel·do na 
gr<~nde fam llfa do funcionalismo público; 

- que, o desiderato do Governo é beneficiar e não 
pr.,judicar o 1e1 v ldor público, 

RESOLVE: 

Ad. ]2 - O Artigo 2º dv Deereto (N) no oll de 29 
de jul ho de 1976, pas!ará a ter a seguinte redação: 

«Art 2Q - Os efeitos decorrentes da apllca~ão do 
artigo J9 deMte Decreto não se aplicam: 

I - Ao• servidores regidos p~la Le g!s laç5o Tra
balhhtll que percebem gratificações s uperiores ao llmite 
utabelecido nesie Decreto; 

II - Ao• servidores já beneficiados com vantagt>ns 
do artigo 32 do Decreto-Lei nº 411 /69. ocupantes de cargos 
em comissão ou eom atrlbulções técnicas ou especializadas; 

III - Aos servidores cC'ntratados p&ra o Progarma 
dó! Modernização Administrativa dos Territórios Federais, 
a através de Convênios; 

IV - Aos servidores contratados nas condições de 
Oficiais e Sargentos (llsiagíárlos li e I) da Polícia Mílltar 
do Amapá. 

Parágrafo Único - Exclui-se da inapllcabflidade des
tll artlso, os servlderes !:)erteneentes ao Quadro Perma
nente e Consolidação das Leis do Trabalho, que percebem 
g1·atiffaaçã@ pela execução de obras d0 Governo do Terri
tório do Amapá a cargQ da Secretaria de Obras Públicas 
com a'lv ldades de oampo, Gleduzlndo-se de sua complemen
tatão aalarlal a gratltle~ação orq concedida. 

Ari. 2~ - O art 3Q pa1sará a ter a seguiotF- redação: 

«Art. ~-~~ - Os ser vidores regi dos pela CoHsollda~ão 
du Lllli do Trabalho que percebam gratificações lnferio
ru a 50% (clnquenta por Ct!nto) de seus atuais salários, 
t erio utea valores majorado• até o limite estabelecido 
nuie Decreto, fleando, entretanto, asseguradas as V9 nta
gen• peroebidu antfls da vigência deste Decreto, por ser
vtdorea em exerolcio no iRterier do Território, sem prejul
zo da irlltlftcatão especial ora e~oncedlda, » 

Art 3.0 - O artigo 6Q pasurá a ter e aegulnte 
redaelo: 

«Ar&. 6.0 - Proibir, a partir da vigência do presente 
Decreto, a ecumulatlio remunerada de Planti:i0 Hospitalar 
~lllll .E'ró-Lilbera, Pré-Laboro ~om Gn.tificaçio de CQnvênios 

e Pla ntão- Hospitala r com Retide, C'xr etc quando o Pró
Labore for r;~go em razão de aula efeth·amente dada fora 
do horario not·mal de expeiíe nt e>> . 

.~.rt. 4 ° - O artigo 7.0 ter á <~ seguinte redação: 

«A rt. 7° - Suspender as g ratificações atu~;lmente 

pagas com recurso; 0 1 iundos d e Rend11s Díven;as. exclu in
do-sE> aquel "' s destinadas a retribuir funções de Chefia 
existentes de fatc>, jf. ic!tntiíic!ldas pe lo órgão d e pessoal do 
Governo do Território , bem como as que se desbinam a 
cornplPmenkçào sal<trial. pdo exer cício de iltivídade~ de 
nível su]:.erior. por func ionári os de ten tores de>~se grau de 
formação. que se>j am ocupantes de cargos efe tivos de níveis 
inferiores ao estabele cido pare. aquelas categorias funcionais ». 

Art. 5. o - Fica r evogado o a rtigo 8°. 

Art. fi. 0 - Estabelecer q ue. nos ronvênios astoir.ados 
a partir d3 vigência do presente Decr eto, bem CLmo cutr1l!' 
gratifícaçÕPS rt>tribuídas por ru t ra~o f c nt t>s, nã o podt>rão 
ultrapassar aos respect ivos \'alares comtante>s da a tual 
Tabela de fai xas graduais de valort>s, organizada pelo Ser
viço de P essoal e aprovada pelo Governador. 

Pa rágrafo Único - O servidor beneficiado com qual
quer das gratificações previstas neste artigo, t e r á seus 
vencimentos deduzidos do valor da gratifica ção estipulada. 

Art. 7º - Este Deert>Lo terá sua vigência a p;ubr de 
12 d e agosto de 1976, revogadas as disposições em contrário . 

Palácio do Setentrilio, em Macapá, 29 de outubro de 
1976, 87.0 da República e 34° da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

Dornício Campos de Magalhães 
Secretário da Adm. e Finanças 

(P) n2 01Hi7 de 12 ele novembro da 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
d o das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei nv 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o Sr. Ronaldo F'ereira de Olivei
ra , ocupante do cargo isolado de provimento em comissão, 
símbolo 6-C, de Chefe do Gabinete do Governador do Ter
ritório Federal do Amapá, para viajar Ela se<:le de suas atri
buições - Macapá - at0 B elém, capital do Estado do 
Pará , no tra to dl! assuntos 'lio interesse da Administração 
amapaense, no período compreendido de o4 a o7 de no
vembrg do c grrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlsposiçõu em ~ontrárlo . 

Palá cio Elo Setentrllio, em Macapá, JZ de novembro 
de l!t76, 87º da República e 34.0 da Criação do Território 
Federal dl!l Amapá. 

Arth ur Azevedo Henning 
Governador 

tP) n.0 0958 de 12 de novembro de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá. usan
do das atribuições que lhe são conferida s pelo artigo 18, 
item II, do Decreto-L ei n!i' 411 , de 08 de janeiro de 1969, 
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As Repartições Públicas 
Territoriais deverão remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DIÁRIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. I 

EXPEDIENrfE As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinatura s 
anuais rennvadas até 23 de 
fevereiro de cada · ano e às 
iniciadas, em qualquer épolila 
pelos órgâofl competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
-</""~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à matéria retribuída nos •

1 

casos de C' ITOS ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
•:scrita , a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas, e daR I 
15:00 às 17:00 horas. no máxi
mo até 72 hora s apó s a saíchi J 
dos órgãos o[i ci~ is . · 

Jranildo Trindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar "' 
remessa de va.lores acompa 

DIÁRIO OFICIAL · nhados tle esclarecimentos 
quanto a sua aplicaçlo, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheq ue ou 
vale postal. 

Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPÁ 
~ 

ASSINATURAS 

Os origmais deverão Rer 
datilografados c autenticados. 
ressalvadas. por qncm de d i
reito rasu ras P PmeudaR. 

Anual 
Sem estral .. 
Trimest ral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
(( 25,00 
(( 12,50 
(( 1,00 

Os suplementos às edi
çõ~s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantPS 
quo as solici tarem no ato da 

1 assinatura. 

Excetuadas as para o PX
terior, quH sprão s e m p r e 
anuais as assinaturas pocler
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

~~ 
·<BRASÍLIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu

ra no Salão Nacional e Internacional da Impre nsa da 
COOPER PF.ESS, no «Brasília Imperial Hotel». 

- --- ----·-·- - --------- ----- - - -
Para facilitar aos assinan- A ~irn ele evita r solução 

O funcionário público fe
deral, terá nrn desconto de 
10%. Para [azer jus a es te 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

As assinatmas vencidas 
po derão ser suspensas sem 
a viso prévio. 

tes a verificação do prazo de d<• continuidade no recebi
Vfl lidade de suas assina.turas, mento dos jornais, devem 
na pa rtE• superior do endere- os assinantes providenciar a. 
ço vfio impressos os mímeros I respectiva renovação com 
do talão de regis tro o mês e antecedência mínima de trinta 
o ano em que Yinda~á. l80) dias. . 

O custo de cada exemplar 
atl'asado dos órgãos oYiciai s 
será. na " enda avulso acres
cida de Cr$ 1.00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

- - --- ------------- ·- ----- --· 
RESOLVE: 
Art. Iº - Designar, no~ t e rm os d os artigos 72 e 73, 

da Lei n.o 1711 , de 28 de outubro de 1952, Lourival Queiroz 
Alcântara, ocupa nte do ca rgo isolado de provimento em 
comissão, slmbolo JQ-C , de Oficial de Ga binete, do Quadro 
de Funcionários do Governo deste Território, para exercer, 
acumulativamente. em substituição, o cargo em comissão, 
símbolo 6-C, de Chefe do Gabinete do Governador, do 
Quadr o acima referido, d urante o impedimento do respec· 
t ivo titular, compreendido no período dP. o4 a o7 de no· 
vembro de 1976. 

Art. 2º - Revogada s as disposições em contrário. 
Palácio do Setentrião, em Maoapá, 12 de novembro de 

1976, 87.0 da República e 34.0 da Criação do Território F e
dera l no Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

(P) n º 095!l de 12 de novembro de 1976 
O Governador do Território Feo~ral do Amapá, usan

do das atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n.o 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Designar, nos termos dos artigos 72 e 73 , 

da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, o Ten. Cel. José 
lndio Machado, Secretário de S eJurança Públlca desta 
Unidade, para exercer acumulativamente e em subs tituição, 
o cargo de Governador daste Território, durante o impedl
men to do respectivo titular , compreen dido no período de 
16 a 2o do corrente. 

Art. 2.0 - Revogada s as disposições em contrário. 

Palácio ào Setentrião, em Maeapn, 12 de Novembro de 
1976, B7.e da República e 34.0 da Criaqão do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Prefeitura Municipal de Macapá 
DECRETO Nº 105/ 76- GAB-PM M 

IJ)ispõe sobre abertura de Créd ito Suplementar e 
aaula ç5r.s de itens na Tabela Ex-plicativa de Des
pesa por Órgão da AcAmlnistração Municipal. 

O P refeito Municipal de Macapá, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas por lei, 

DECRETA: 

Ar~. 1.0 
- Flaa a!'lulada na importânaia de Gr$ .... 

1.524.563,16 (hum milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e sessenta e três cruzeiros e quinze a&ntavos) , 
no Or~amenta Analltico d.o corrente exeroleio dos órgãos 
que compõem a Aàmin!straqão do Municipio pel0il itens 
daa dota9õu conforme discrimtnaçlle al!Jalxo; 

Câmara Mu nicipal 
4.0.0.0 - DtJspesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3.0 -- Equipameiltos e Instalações 

D. F . 

3.0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 Despesas d e Custeio 
:u.2.0 Mate ria l de Consumo 
3. 1.ii.!l - Despesas do Exerc. Anterior 
3.2.0.0 - Tran sferências Corrente s 
3.2.3.3 - Salári0-Famllia 
3.2.4.0 - Juros 

D. O. 

3.0.0.() - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Cu~teio 
3.1.1.0 - Pessoal 
02.00 - Despesa Variável e/Pessoal 

3.1.3.0 -- Servi~:os de Terlleiros 
3.2.0.0 - Trans ferências Corr entes 
3.2.3.3 - Salárlo-:Faroflia 
4.0.0 .0 - Despe$as de Capi tal 
4. 1.0.0 - Investimentos 
4.1.1.0 - Obras Públic:!s 

Pavim entação e Conserva-
ção de Ruas e Avenidas 
de Macapá 
G:onstrução ()e !'e sidéncla 
v/~;s professoras de Por to 
Grande 
Drenagem ias ruas e ave
nida s de Macapá 

Assussoria Técnica 

3.ii.O.O - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 

2o.5oo,oo 

12.000,00 
T3o.eoo,oo 

22.000,00 
llo.ooo,oo 

37.653,00 
40 .000.01.'1 

30.000,01!1 

124.822,00 

llo.512,oo 

132.8Bl,oo 

02.00 - Degpuas Variáveis c/ Pesso8l _6_.9_~_6,~ 

O.A.B. 
S.O .O .O - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas da Custeio 
3.1. 1.0 - Pessoal 

Ol!.OO - Desp. Vadáveh e/ PesB oal 
3:2.0.9 - Transferências Corrente11 
3.2.1.G - Subvenções Sociais 
:u.li.O - Contrib. c/Prevtd. Soelal 
4.0.0.0 - Despesa de Capital 
4 .1.0.0 -Investimentos 

· 4.1.3.11 - Equ lpamentes e hls\alaQ5U 

D. A. 

3.&.0.6 ·- l!lespesae Correntes 
8.1.0.0 .- Despesas de Cusieio 
J.l .2.6 - Material de Consume 
3.!.0.0 - Tra:nsf. Cenea\u 
3.2.U - iallrlo-l'amUia 

33.o3o,oo 

ll!.ooo,oo 
}.i37,0G 

4JII.OOQ,OO 

u.o .. ,oo 

2o.lloo,oo 

274.ooo,oo 

475.868,00 

15,1t46,oo 

57.992,00 
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4.0.0.0 - De~pesas de (:)apitai 
4.1.0.0 - Investimentos 
oi.l.2.0 - Ser. Reg. PrcJf. Especial 
4.1.4.0 - Material Pei·ma:1ente 

D.E.C. 

3:2.0.0 - Tran sferências Correntes 
3.2.3.3 Salário-familia 

S.U.S.I.M.A. 

3.0.0.C Despesas Corrente!> 
3.1.0.0 Despesa de Custeio 
;u .l.O Pessoal 

O 1.00 ·- Despesa Fixa c/ Pesso<ll 
02.00 - Despesas Variavel e/ Pessoal 

3.1.!1.0 - Mate rial de Consum:> 
3.2. ll O - Transfe rências Correntes 
:l.2.R.O - Contrib. p/ P revin. Social 

S. M. E. R. 

3.0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 -· Despesas de Custeio 
:J.I .; .O Pessoal 
O 1.'10 - Despesas Fixa c Pesso;, f 

TOTAL 

93.110,00 
20.000,00 

lo.ooo.oo 

16.699,!; 1 
5l.84 3.84 

9.837.!?0 

19 57o.r.o 

23. 196.00 

559.110,00 

lo.ooo,oo 

97 .95 1 , 1~ 

23.1 ~o,OO 
1.5 2.f.563,15 

Art. 2º - - Com os recursos provenientes das <:mula
ções feitas pelo a rtigo anterior, fica C:uplementada na im
portància de Cr$ 1.5Z4.563,15 •hum milhão. quinhentos e 
vinte quatro mil, quinhentos e sessenta e três c ruzekos e 
quinze centavos) os itens d:Js Dotat;ões do Orçam ento ana
li t!co do corrente exercicio dos Orgãos da Administ ração 
do Mun icípio conforme discriminação abaixo : 

3.0.0.0 -
:u.o.o-
3.1 .5.0 
3.2.0.0 
3.2.5.0 

Câmara MunicipHl 

De~pesas Correntes 
Despesa s de Custeio 
Desp. Exerclcio An terio1· 
Trans fer ê ncias Correntes 
Contrib. p/ Prev. Socia l 

GAB 

3.0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 
01.00 - Desp. Fixa e/Pessoal 
02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 

3. 1.2.0 - Mate rial de Consumo 
!.1. 3.0 - Serviços de Terceiros 
:.l.l.4.0 - Encargos Diversos 
3.2.0.0 - Tran sf. Correntes 
3.2.5.0 - Con trib. p/ Previd . Social 

D. A. 

3.0.0.0 - Despesas Corrent es 
3.1.0.& - Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 
OI.OB - Desp. F ixa e/ Pessoal 
02.00 - Desp. Var iável c/Pe&soal 

3.2.0.0 - Transf. Correntes 
3.2.5.0 - Contrlb . p/ Prevld. Social 

D. F. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de C usteio 
!!.J.l.O - Pessoa I 
02.00 - Desp. Var1ável e /Pessoa I 

3.2.0.0 - Transferê ncia s Corro nt es 
3.2.3.2 Pensionistas 
3.2.6.0 - DtvenaJ Tran st. CorrentEI'll 

D. O. 

4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.l.fl .G - IRvestlmentos 
4.1.1.0 - Obras Públiaas 

-- Comtrug.ão cde seis (6) PoR-

7. 75o,oo 

12.750,00 

82.927,00 
93.981,00 
lo.ooo,oo 
12.000,00 
34.o96,oo 

2e.5oo,oo 

4.952,oo 237.956,oo 

24o.297, 15 
98.000,00 

4.435 ,0 0 342.732,15 

241.480,00 

17.834,00 
7.49l ,oo 266.8G!i,oo 

tos Médicos dQ Interior 38.ooo,oo 
- Construção d9 12 (doze) 

salas de aulas 38.99o,C!lo 
- :Recupera,ãe, Reforma, . 

CoaservaqãQ e Ampliação 
à os Préd!tu Públlu s Mu-
nicipais 176.34-i,oo 253.334,oo 

D. EJ. C. 

1.0.0.0 - Dupesas Cerrentes 
3.1.1'-ll - Daspesas de Cu steie 
3.1.1.0 - Pessoa l 

DIARIO OFICIAL 

01.0(' - Desp. Fixa o/ Pessoal 
3.1.4.0 - Encargos Diversos 
~.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - InvestimP.ntos 

113.750,00 
79.486,00 

38. pág. 

4.1.2.0 - Serv. Reg. Prog. Especial 

TOTAL 
2lo.ooo,oo 4o3.236,oo 

1.524..:563,15 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na da ta de 
sua publica<:ào. 

Cumpra-r.e, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 3 I de Março, em 20 de outubro de 1976. 

Cleitnn FiguE: iredo de Azevedo 
P re fei to Municinal de Macapá 

Publicado ne~te Departam ento de Administração aos 
20 dia~ do mês de outubro do an o de 1976. 

.Jacy .Jansen Costa 
Diretor do Dept." de Adm ir. ist.ração 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 

Do cum entos Deft·ridos em 07 de o utubro de 1976 

F irmas Individuais 

535/76 - Heriberto Maur ício de Souza 0!?4Q 
Sede: Av. Pe. Júli o Maria Lombaerd , s/ nº -
Macilpil-AP. 
Cepital: Cr$ 15.uoo.oo 
O bjet i.vo: J oalherias: Compra e Venda de 
jói'ls. anéis, cordões, pulseiras, alianças. gar 
gan t ilhas, brinc0s, a r go las . 

538f7!1 - Maria Heiena RC"drigu es da Silva 0941 
SeEie: Rua P rincesa Izabel, 154o-Vila Maia-
Porto de Santaoa - Macapá Ap. 
Ca pital: Cr$ 2.ooo,oo 
Objetivo: Dancing - sa lão de fes tas. · 

Contratos Sociai-s 

542/7fi- Brito e Delgado Ltda. 0706 
Sede: Av. Presidente Vargas , 66- Macapa Ap. 
C apita 1: Cr$ 5o.ooo,oo em 5o quotas, José 
Augusto Delgado, Sr$ 25.ooo,oo e Antônio 
Luiz de Brito, Cr$ ·25.ooo,oo. 
O bjebivo: Lanchonete e Sorveteria. 

543/76 - E er vh;o Abreu gráfico de Ma capa Ltda. 0707 
Sede: Rua Tiradentes, 152 - Sala «G>> - Ma-
capá Ap. 
Caplt::~ l: Cr$ 3GJ.o oo,oe em 3o quota s . Roberto 
Hesketh Cavalleiro de Macêdo , Cr$ lo.ooe,oo, 
Helena Lúcia de Seuza, Cr$ lo.ooo,oo e Ma
ria Célia da Sllva Lopes, Cr$ lo.ooo,oo. 
O bjetivo: Prestação àe serviços médicos 
de abreugrafias. 

544/76- Constr utora Metro Ltda. 0708 
Sede: Av. Marcílio Dia s, 1156 - Macapá Ap. 
Capita l: Cr$ 2oo.0oo,oe> em 2oo ooo quotas , 
Claudionor Soares Barbosa, Cr$ 18e.ooo,oo e 
Maria Rosa Cllmpêlo Barbosa, Cr$ 2o.eeo,oo. 
Objetivo: Cronstrução Civil, obras de arte e 
o comércio de material de construção a va-
r ejo e ou po~· atacado. 

Alterações Contratuais 

~ 36/76 - Mine ração Itaeté Ltda. (C.S. n°. 58) 0704 
Se:àe: Av. Iracema Carvão Nunes, 196' Ma-
Cilpá ap. 
Assunto: R etlra-u da scH:iedade, Arnaldo 
Walter Blank e é admitido Anton le José de 
C astro Ly ra Po1-to. 

537/76 - Mlneraqiãe Itamaracá Ltda. (C.S. n.º 591 0705 
S&de: Av. Iracema Carvão Nunes, 196 
Macap;\ Ap. 
Assunto: Retin1-se ela sociedade Arnaldo 
Walter Blank e é admit ida J iro Mano. 

541/76 - Mineraçiio Hapu! Ltda. (C.$ . nº 46 ) 0706 
Sede: A v. Iracema Carvão NUJ'les, 196, 
Macapá Ap. 
Assu nto: Rlitira-se da soci edade Ar~aldo 

Walter Blank e é adm~titio Carlos Albarto 
Margtta. 
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Sociedade Anônima 

540/ 76 - Amapá Florestal Celulose S.A. - AMCEL 0714 
Sede: Av. Iracema Carvão Nunes, 196 -
Macapá Ap. 
Capital Cr$-l.ooo.ooo,oo 
Objetivo: A Sociedade tem por objeto a in~ 
dústria e comércio, inclu~ive expertação e 
importação de madeira . celulose, papel e pru
d~:Jtos a fins, podendCJ ainda ~xercer ativida
des agro-industriais de florestamento, reflo
restamento, extraçi'io, comercialização, trans
porte e beneficiamento de ma dei.raB, e 
de qualquer outro produto utilizado da fabri
cação de celulose papel. 
Oiretori<J: .Jo:;.o Sérgio Marinho Nunes -
Diretor Presidente; Israel Herrb Cc.slovsky -
Diretor, 

Procuração 

539/76 - De: Amapá Florestal e Celulose S.A. -
ArilCEL a: GeorgE. Arlhur Broonking e ou-

tro5 005B 

Processo .Julgado Ind efe rido pE>Io F'lenário na Pauta 
do dla 07.10.76. 529/ 76 - Serviço Abreugráiico de Macar;á 
C. Soefal. · 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato ele Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) 

Instrumento - Contrato de empreitada globa l 
n. 0 94/76-SOP (Processo n.O 1.813;76- SOP). 

Pautes - Governe do Território FedHa1 do 
Amapá e a firma ENPLACON - Engenharia, Pla
nejamento e Consultoria Ltda. 

Objeto - Execução de Estudos e Projeto Geo
métrico da rodovia da cidade de Amapá/Base Aé
rea/Rasa (BR-156). 

Prazo - O prazo concedido pava a conclusão 
do p~ojeto é de vinte e seis (26) dias consecutivos 
contados a partir da data daassinatura do Contrato. 

Valor - É de Cn$ 96.600,00 (noventa e seis 
mil e seissentos cruzeiros) valor proposto pela Con
sultora, mediante a medição dos serviços realizados 
e aceitos pela Secretaria de Obras Públicas, em 
par.oelas correspondentes às quantidades recebidas 
pela Contra~ante. 

Dotação - As despesas decorrentes deste Con
bllato ocorrerão à c~nta dos recuJ.lsos de Rendas 
Diversas (Indenização da Usina Coara cy Nunes), 
Elemento de Despesa 4.1.1.0., Programa 07395311.357, 
desenvoolvímento da infra-estrutura básica, conforme 
Nota de Empenho nº 1.456, de 12 de novembr.o de 
1!e 197ti. 

Fundamento do Instrumento O pl'esente 
contrabo decorre da homologação pelo Exmo. Sr. Go
Virnador, da Licitação levada a termo pela · Carta
Convite nº 29/76-CPLOS, em desp8Cho exarado às 
ns. 46 do processo n2 1.813/76SOP, de acorde com 
o que preceitua o Artigo 18 item XVII, do Decre
to-Lei nº 411 /69, combinado com o Decreto (N) n.o 
034 de 30.10.7:9. 

Maeapá, 12 de novembro de 1976. 

Engº Manoel Antônio .Dias 
Dirigente da Contratante 

Sr. Osca r Oristiano Batista 
Representante da Consttlutora 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 
Edital de Çonvocação 

Assembléia Geral Extraordinária 

Ficam convidados os Senhores Acionistas a .se 
reunirem em Assembléia Gersl Extraordinhia, a 
realizar-se no dia lO (dez) de d f'Zf m bro de 1976, às 
10:00 (dez) horas, na sede da Sociedade, · na Avenida 
Padre Júlio Maria Lombaerd , nº 1900, ntsta cidade 
de Macapá, para tomar conhecimento e deliberar 
sobre a st>guinte ordem do dia: 

de. 

a) - aumento de capital social; 
b) - alterações dos Estatutos ; 
c) - outros asspntos de interesse da Eocieda-

Macapá, 10 de novembro de 1976 

José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Dir etor Presidente 

Junta de Conciliação e Julgamento de Maca pá 

Edital de Pllaça, com prazo de 20 dias 

.A Doutora J uíza do Trábalho, Presidente da 
Junta de Conciliaç;ão e Julgamento de Macapá. 

Faz saber a todos quantos o presente Edital 
virem, ou delt!! notícia tiverem que, no dia 06 de de
zembro de 1976, às 12:30 horas, na sede desta Junts, 
à Av. Duque de Caxias, s/ n, serão le vados a público 
pregão de venda e arrematação, a quem oferecer o 
maior lance s/ avaliação os bens penhorados na txe
cução movida por José. das G ra ças Gjuste de Almei
da, contra Agrioultura Industrial S/ A AGRISA. 
bens esses encontrados à .Rodovia Duque de Caxias 
,KM-10. e que são os seguintes: Uma cerca dt ara
'me farpado, com 7 :iios com :~.OOOm ·de compri
mento, forma retangular de l.OOOm de frente · por 
500m de fundo, contendo aproximadamente 500 
tarugos de acapu de 12 palmos. O qual .foi ava·lia
clo em Cr$ 14.000,00 (quatorze rnH cruzeiro!). 

Quem pretender arrematar ditos bens cieverá 
comparecer no dia, hora e local acima ·mencionados, 
ficando ciente de que deverá garantir o ·lanée com 
o sinal oorresl'ondente a 20% (vinte por cento) de 
seu valor. E, para que chegue -ao conhecimento dos 
interessados, é passado o presente Editei, que 'Seflé 
publicado no «Diário da Justiça» e afix ado· no lugar 
de costume, na sede desta Junta. Mace-pá, 10 de no
vembro de 1976. Eu, Paulo Vi eira Borges (Oficial de 
Justiça Avaliador) datilografei. E eu , Euton· Ramos 
Diretor de Secretaria, subscPevo. 

Iraoilda Câmara Corrêa 
Juíza do Trabalho 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo puesente Edital · fica Notificado Rober
to da Luz Paula, atualmente ttm l).igar inc~r
to e não ! abido, recl amante nos autos do . proc~11;o 
n2 1196/76, em que Al'bino Silva - Lancho~ete 
Xot!l6 é reclamado, de que deve rá compar ecer pe
rante à Secretaria da Junta de OonciUação e Jul
gamento de Macapá, · a fim d e··nc.e·ber importb
oi~ que lhe é devióa pela supracitada · ~t~lamadà. 

Secretaria da JÇJ MacaJ:'9, 22 de outubro de 197!1. 

Euten Ramos 
Direter de Se~retari& 


	

