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!TOS DO PODER EX~CUTIVO 

( P) n º 0964 d e 22 de nove~n bro d<! l!l76 

O Governaclor do Território Fed<?ra l do AmapA. u san
do rl11 s ~lribuições que Ih ~> são r on'fllrlda s pe lo artigo l8, 
lt.em 1[, rlo Decre to -Lfl' i n • 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESO LV E: 

Arl 1° - Dr slgnar o Dr. R ubens de Bara ú na. Se
crPt !n io de S aúdt> e Ação Socia l d o GO\'P r no d Ps\a Unidad <> 
p~~ra v iaja r da sed e de sua ~ <~ tribuiÇÕP ~ - Maca pá - atE> 
Bra sílla . capital do Distrito Federa l. n o trato de assuntos 
do intereue da Admin istraçã o amapae;:se , n o perí odo 
compreendido de 28 de nove mbro a O~ d e dn:embro de 1976. 

Ar·t. 2.0 - Revogada ~ a~ dis pos ições em contrário. 

l"a láclo do Se te ntrlão. em MacapA . 22 de n ov e mbro de 
I!! i f\ . 87 .'' d:~ Repúbl ica e 34.0 da Criação d o Território Fe
rteral d o . .&, mapá. 

Arthur Az~vE"do H enn ing 
Governador 

(P ) o@ 0965 de 23 d e novemhro de 1976 

O Go\·ernador do Tt'rrltórlo Fed"!ral do Amapâ, usan
do das a tribuições que lhe conferem os itena II e Vnl. de 
arligo 18. do Oecreto-1.<~1 n." 411 , de 08 de janeiro de- 1969, 

RESOLVE: 

Nomeer po1 acesso, de acordo com os artigos 12, da 
I ... el n.0 1. 71 1. de 28 de ouLubro de 1952, e 34 d11 Lei n.0 3.780, 
d• 12 de j ulho de 1960, regulamentados pelo Decreto n." 
!4.U8, d e li 4e outubro de 11164, 

Para exercer no Q uadro de Pessoal - Parte Perma
nent• - de Governo de1\e T erritório: 

I - O cargo de h\lpetor da Gu:;~rda Terrltorlal, nível 
14 -A, ::ód!ro PO L· 50~ . 

11) com direito a contar di 30 de junho de 19711: 

I. Seb11.stllo Mlnnda , oc upante da classe «0 », nivel 
13. da 1érle 4e alaues de Guarda Terrlh>rlal, vago el'll 
vir\udft da exoaeraçio de Júlio Santos. 

1. Sebastlio Lamarão, ocupante da olasae «D~ . nfvel 
13, da série de claisea de Guuàa Tenitorlsl. va go em vir
tude da apo!entadoria de Manoel PauiCI Dam asceno. 

J . Antônio Gomes D' Avfla , ocupante da cluse cO> , 
n!v& l IS. lia série dt1 chu~el d e Guarda Territorial , vago em 
virtude da apotentador la de R'lul NaUv!Giade Teixeira Alves. 

4. Orlando Mendes Dla1, ocupante da claue . o~ . 

nivel 11. da •ér!e Gle cluses de Guarda Terrltorlal , vago 
em v-Irtude da aposentaderla de Manoel Oliveira. 

1. Manoel Benlclo dos Anjo1. ocupante da classe «D>, 
lllivel 13, da série de clesses de Guarda T erritoria l, vaao 
em vt.·htde da promo~ão de Orlaógno de Moraes Martins. 

lJ - O cargo de Telegraffl•ta , niv el 11-A, C6dlgo 
CT-101. 

•) um dlrtlte a C$n\ar de 30 de junho de 1D75: 

I. Manoel Joio do NuolmentG, oeupante do cargo 
4le Manlpulaate de Telégrafo, nlvel 10. vago em virtude da 
prernoçlo •• Arr y Flrazlo lia Moraill. 

J . h 9é Maria de Andrade Pcm\es, ocupante do carg1!) 
de Man!pulaata de Telégrafo, nivel 10, vago em vlrt.ude da 
pnnllt~tilo da Rahaundo ,Tos• de Aa:ev><do Sou;o:a. 

III - O cargo de T éonico de Laboratório , nfvel 12-A , 
Código P-160 1. 

a ) com dirE' ito a contar de 30 de jun ho de 1975: 

J osé do s S<l ntos Falai , ocupsn t<? do car go de LR
b ora tori sla, n ível ll- B, vago em virtu de da Ji)rc. moção de 
Miracy Maurício Neves. 

Pll lâclo d o S et!'ntrlão. e>m Macapfl , 23 de n ov em br fl 
de> JQ7fi. 87° da República e 34 ~ da Cr iação do Terrltóri fl 
fed e ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
G overna dor 

1 P l n.0 0972 de 23 de n ovembro de 197 6 

O Governador do Território Federal do Amapá . us~ n
do da• atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18. 
item ll, do Decreto-Lei n 9 411 , de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

\pnceder aposentadoria, de acord o com os artigos 
101 , item lll e 102. item l , a línea « :! », da Emenda Consti
tucional n• OI , de 17 de outubro de 11169, a Manoel Olivei
r a Leite. matr ícula n 9 1.837.548. no cargo de Cozinheiro, 
A-574.8-B, d o Q uadro de Pessoal - Parte Pnmanente -
dP.ote Território (Proceaso n. 0 1481/'TB-SESAS). 

Palfu:lo do Setentrião, t>m Macapá , 23 de novembro 
de 1976, 1!7.0 da República e 34.0 da Criaqiio do T&rritórlo 
Federal do Amapá. 

Art hur Azevedo Henning 
Governador 

Mlnl~té r! o do Trabalho 
Conselh o Federal de Enfermagem 

Conselho Regional de Enfermagem do Território 
Federal do Amapá 

Resultado das eleic:õea para a nova Diretoria do Con
aelho Regional 4e Enfermagem do Território Federal do 
Amapá pAra o perlodo de 30 de outubro de 1971 a 30 de 
outubro de 1971. 

l!llretorla 
Pru!iente: Dulce de Oliveira Azevedo 
Secretário: Zt.~naide Fe rnandes Garc:la Lel\e 
Tesoureiro: Marllena Mtndu de Souza 

Delegado Ele!ter 

Dulce tte Oliveira Azevedo 
S uplente : Maria José Bogéa de Oliveira 

Comiuão d.e Tomada de Centas 
Jurema lêrecê da Luz Nascimento 
Francisca G uimarh! Furtado 
Agenor Chermont 

Comluão de ~tfca 
PreMir1ent.e: Ermelimr Nevu Correia 
Secre\f> rlo: Maria José Bogéa de Ollv elra 

Registre-se, arqui ve-~e " publique- se . 

Mac:apá-AP, 17 da nllv t;m ..Jro de 11176. 

Dul11a de O JJvelra Azev edo 
Presid&nl.e 
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As Repartições Públicas 1 
Territoriais deverão remeter o J 

expediente destinado à publi
cação ncis te DIÁRiO OFICJAL 
diariamcn1c até as 18:00 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria t'Ptribnida nos I 
casos de C' ITOS ou omissões, 
deverão ser ~ormuladas por 
escrita, a Seção ele Reclaçiio, 
das 9 às 12:00 boras, e das 
15:00 às 17:00 horas, oo máxi
mo al:é 72 bora.s ap6s a saída 
do s órgãos oficiais. 

EXP EDIE.NT E 
IMPRENSA OFJCIAL 

~~ 
DJRETOR . 

l ranildo Trindade Ponles 
~~ 

DIÁRIO OFICIAL 
lmnressn nas Oficinas da Ir?'.prensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPÁ 
-<.?-~ 

ASSINATURAS 

As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais rentlVadas até 23 de 
fevr reiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim dp possibi!itar l\ 
remessa de valores acampa 
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicaçllo, soli
cil amos usem os interessados 
preferencialmente cbequr ou 
vale postal. 

Anual 
Semestra.l. . 

Cr$ 50,00 Os s uplementos às edi-
« 25,00 çf>us dos órgãos oficiais só 

Os origmai r; deverão sei' 
datilografados e a utenf.ica rl r'~. 
ressalvada s, por quem de di-~ 
reito rasuras e emendas. 

I 
se fornecerão aos assinantes 

rfrin1estraJ · << 12,50 que as SOJicita.rcm J1 (J ato rla 
Número avulso (< 1,00 1 asRinatnra. 

•BRASÍLIA - Este Diáleo~l é encontrado para le itu- o l'uncioná l'iO p\Íblico le-
ra no Salão N~ cional e Internacional ela Imp1·ensa ci:J de ra!, terá um d~sconto de Excetuadas as para o ex

te rior, q uc serão s e m p r e 
anuais as assinatu ras pod er
se-âo to mar. em qualquer 
época. por seis meses ou um 
ano. 

COOPER P F. ESS no «Brasília In1perial Hotel >>/ · 10%. Para fazer ]US a C'ste 
· desconto, dú\'Ct'á provar esta 

Para facilita r aos assinao- A ~ím de evita r soluçào ' co ndição uo ato da assinatura. 

As assina turas vrncidas 
noderão SN suspC'usns sem 
aviso prévio. 

Les a verificação do prazo de de continuidade no · recebi- O custo de cada exemplar 
va lidade cte s uas assina turas, monto dos jornai~t devem atrasado dos órgàos oliciaiR 
na parte superior do cnd cre- os assinantes providenciar a. s•] rá, na >cnda avu lso acres
ço vão impreSl'OS os ntímeros I respectiva re novaçiio com cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
do !alão ele registro o mês c antecedência míni ma rie trinta I ano, e da CrS 2.00 por .ano 
o ano em que fimlar:í. (30) dias. decon·ido. 

1 Ministério da Agricultura 

Superintendência Nacional do Abastecime nto 
(SUNAB) 

Delegacia do Amapá (DE.ó, P) 

Edita l de 'i; Concorrência n.0 001/ 76-DEA P 

A Comissão de Alienação designada pt>la Ord em de 
ServiQo nº O I B/76-DEA P, de 11.11.76, do Snr. Delegado Re·
gicnal da SUN AB no Território Fede1·a1 do Amapá. 

Faz saber a quem interessar possa que, de acordo 
com as Normas de Materiais e Servi<;os Gerais da Supe
rintendência Naciona l do Abastecimento (SUNAJil/ MA) e 
Decreto-Lei n.0 200/ 67, que nesta data fica aberta a Licita
ção Pública para venda, pelo maior preço, de um veiculo 
Volkswagen e demais equipamentos avaliados e arrolados 
no Processo n.o 017283/ 76-SUNAB. 

I - A licitação será realizada no Gabinete desta 
Delegacia da SUN AB, sito à Rua São José, n P 1197, às 09 
horas do dia 30 de novembro de 1976, pela Comissão de 
Alienaç&o, sendo iranqueada · a pre[ença no r ecinto dos 
interessados ou seus prepostos legais. 

2 - As propostas serãc, recebidas na Secão de Adml
nistrllção ou no Gabinete desta Delegacia em duas " ias 
datilografadas e envel opes fechados até as 16 horas do 
dia 29.11.76. 

3 - O objeto dt. Licitação te.m por fi nalidade a 
venda pela melhor oferta, de um veicula e máquinas de 
escr6!ver e ealcular e demais equipamentos, coniorme dis-
criminação abaixo: · 

Lote 01 - Automóvel Volkswagen SEDAN 
l30!l, 45 HP fab. 1972 - preço mínimo 7.5oo,oo 

Lete 02 - Cinco (5; máquinas de escrever 
REMINGTON, de 120, 140 e 193 espaços - preço 
mínimo 1.5oo,oo 

Lote 03 - Uma máq uina de somar Evereste, 
manual - pref$o minfmo 2oa,oo 

Lote 04 - Dois (2 ) ventiladores GE, 4 pa-
lhetas, de 12 e 18 polegadas - preq.o mini mo 1 lo,oo 

4 - O material encontra-se à disposição dos interes
sados na sede da Delegaela da SUNAB, localizada no ende
re~o acima citado, diariamente, das 07 às 12 e das 14 às 17 
horas. 

5 - O vencedor da concorrência pagará no ato um 
sin!ll de 'J.OOfo do valol' da arrematação, e o restante dentro 
do prazo de 72 horas, s0b pena de perda do referido sinal. 

Macapá, ( APJ, 17 de novembro de 1976 

Joaquim Gomes de Oliveira 
Presichnte C.A./E>lllAP. 

Ministério da indústria e do Comércio 
Governo do Território Federal do Amapá 

Junta Comercial do Território Federa l do 
/\ma pá 

Tabela de Taxas e Emolumentos 

Art. 1.0 A Jun~a Comercial do Território Fede
ral do Amapá, aplicará no ex~?r cício de 1976, a 
correção monetária em sua tabela de taxas e emo

·lume ntos, abrang endo: 

I - Taxa de Arqui vamento 
Il - Taxá de Registro 
III ~ Taxa de Matricula ou de Habilitação 
IV -- Taxa de Fiscalização 
V - Taxa de Cadastro 
VI - Taxa de Autenticação 
VII -- Emolume ntos 

Aflt. 2.0 A Taxa de arquivamer.to de ato constitu
tivo de sociedades comerci~ i s e nacionais ou estran-

. geira~ e das civüs que se tra nsformarem em comer-

1 

ciais e n os casos de distratos, 'iissolução, alteração 
de capital, capital autoriZ3.do, trn5hrm 1 )ào, fusão, 
incorporação, transferência d e ser:le, a bertura de 
filiais , agência €>U dependência, criação de ato ao 
portador ou debêntures, -registro e alteração de 
capital de firma individual, é cobrada de acordo 
com a seguinte tabela: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Capital até Cr$ 10 .000,00 
de 10.000,01 a 20.000 ,00 
de 20.000,01 a :30.000,00 
de 30.000,01 a 50.000,00 
de 50.000,01 a 75.000,00 
de 75.000,01 a 100.000,00 
de 100,000,01 a 500.000,00 

C r$ 108,66 
162,99 
217,32 
325,98 
380,3 1 
434,64 

Por fraçã0 que exceda de 5_00.000,00 
651.96 . 
271,75 

A taxa de arquivamento nãG ultrapassará de 
Cr$ 1.358,25. 

Para arquivamento de tQd0>1 os documentes 
traduzidos 0u versões de Tradutores Públicos e 
Comercisls , exceto passaportes, certidões de nas
cimeeto ou de casamento, serão cobrados: 

a) Pelo original 
b) Pelas oépias 

Para arquivamento 

Cr$ 27,16 
1,10 

de quaisquer documentos 
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d~ sodedades comerciais ou de f irmas individuais 
em que não houve r a l lera~ão do capital, tais como: 
emancipações, atas de reuniões, auto rizações, pro
curação, diplomes, reg~tro de firmas seciais, publi
cação de ata da diretoria , atas de assembléias ge
rais ordinárias e extraordinárias sem modificação 
do capita l, alterações contratuais sem aumento do 
capit al e outros documentos não especificados, será 
cobrada a t axa de Cr$ 54,33. 

Art. 3Q -- Se rão cob radas as seguintes taxas 
d e matrícula ou d e habilitação: 
l. Para T rad utores e Tntérpretes C:omerciais: 

a) Matricula no cargo de tra dutor e intérpte-
trP Cu$ 54,33 

b) Matricula no cargo de preposto 27.16 
c) Cancelame nto àe me tricul:; 27,16 

2. Pa ra leiloeiros: 

a) Titulo de nomeação 

T itulo de nome ação de prepofto 
b) Cancelame nto de títulos 

3 Para Ger ente 

a) Ca rta d e geren t e 

b ) Ca ncelamen to 

l62,9Ç) 

] 08,66 
5-t ,33 

108,66 

5.J ,::l3 

4. Para Trapichei ro!". Administradores e Fiéis ou 
de Armazéns: 

1-l) Nomeação 

b) Cancelamento 

162,99 

108,66 

Art. 42 - A TaXIa de Regist ro de c}e<da ra ções 
d~ firmas incide apenas sobre as firmas individuais 
e obedece a tabela constante no artigo 2Q da pre
sente Reso lução. 

Art. 5Q - Taxa de Fiscalização se rá C')brada: 

1. Aos Armaze ns Gerais, anualmente : 

a) Por empresas (matRiz) 

Por agência ou filial 

2. Para Lei loeiros: 

325,98 

325,98 

Por transporte de cada leilã o efetuado {judi-
ci a l, extra- j udi cial e particular) 108,66 

Art. 62 - A Taxa de Cadastro . no va lor de 
Cr$ 108,66, !!Há cobrada uma sô vez, d e cada so
ciedade comercial ou firma indiv idual. 

Art. 7.0 - A Taxa de Autenticação será co
b rada: 

1. Por livros mercantis de até 100 folhas 

2. P or livr.os merc~mtis de mais de 100 fl s . 

3. Por documentos (vias ) 

Cr$ 27,16 
54 ,33 

5,43 

Art. 8.0 
- Os Emolumentot> se rão cobrados : 

1. Buscas ou <'ons ultas de documentos 10,86 

2. Oertidões: 

a) Po~ certidão reque noa 27, 16 

b) Por folha datilografada 8,14 

c) Por folha fot~copiada 13,58 

3. Oposição ou recurso 10,86 

Ant. 9.0 - O Poder Executi\!o promo verá, 
anualmente, a corret;ão monetária dos valores das 
Taxas d~ Emoluzné ntos expresso no Decreto-Lei nº 
144, ad o,..!Jo para ta l fim , os coeficientes esta bele
cidos pelos órgãos competentes. 

DIARIO OFICIAL 3a. pâg. 

Art. 102 - As Taxas e Emolumentos a que ~e 
refer e o p r.esente decreto. lei, serão recolhidos dire
tamente ao Banco do Bra· H S / A, agência desta cio
dade, m ediante g uia fornecida pela Junta Com ercial 
do Território Fede t ai d o Amapá (JUCAP) na conta 
do Govern0 do Território F ede ral do Amapá 
R~ndas Dive rsas. 

Macapá (Ap), 13 de maio d e 1976. 

L uiz Carlos Murky 
Presidf' nte - JUCAP 

A presente TabPla de Taxas e Emolumentos 
foi aprov;;rl~ pelo Exmo. S r Goverr adc r deste Ter
ntório em 2:1j08/ Hl76 c• niorme proce~so n.0 530/ 76, 
de 14/ u5/ 76. 

Fábrica A11wpaense 8/ A. Indúst'ria e 
roméTCÍO 

C.G.C. - 05.969.670/ 0001-:H 

Ata de A;:;se mbl éia Gera] F.xtr aordinllria 
rea li zada no dia 14 de novembro r:le 1976. 

Aos quatorze .dias do mês de nove mbro de 
hum mil, novecentos e setenta e seis (1976), em 
sua sede socia l sita à Ave ni da Iracema C&rvão 
Nu nes, nº 109, reu niram- ~e os aci onis tas de Fábrica 
Ama paense S/ A - Indústria e Comérciü, con voca
dos regularmente por Edital de Convocação publi
cado no Diário Ofi ci al do dia 03 de novf'm bro de 
1976. Assumindo a düeção dos trabalhos na forma 
estatu tária o acionista José Ba1:bosa O liveira Neves, 
convidou a mim, José Augusto Tom é , para servir 
como Secrc::tário. Assim consti t uída a mesa, o S r . 
Presidente deu inicio a sessão tendo solicitado éO 

Secretário q ue procedesse a leitura do Edital de 
Convocação, vasad o nos segu intes t ermos: 

«F8 brica Amapaense S/A - Indústria e Cb
mércio - C.G.C n º 05.960.670/0001-34- Assembléia 
Geral Extr ao rdinária - Convocação- Ficam conv ida
dos os ac:5onistas dP. Fábrica A mapaense S/ A - Indús
tria e Comér<~io , a se reunire m em Ass embléia Ge
ral Extraordinária . a realiza r-se no dia 14.11.76, às 
17:00 horas, em sua sed e social sita à Avenida 
Iracema Carvão Nunes, n2 109, para d elibe ra r em 
sobre a seguinte pauta: a) - Re-ratificaçêo de to
das as deci1'Ões tomadas em Assembléias Gerai!' 
Ordinárias e Extr.aordinárias, rt-a lizsda1' n o período 
de 1972 à 1976, para efeito d e r eg ulariução peran
te a JUCAP; b) - Qualquer assu nto que vise a 
complementação d o item anterior. Macapá (AP)., 
26 de outubro de 1976. José Barbosa de Oliveira 
Neves - Presidente» . 

O pr~sidante da Sociedade que também é pn
sidente de sua Diretoria, fe z longa explanação das 
dificuldades qu e tem encon11rado para a total lega
lização das atas de todas as Asse mbléias Gerais . 
sejam elas Ordinárias ou Extraord in árias , solicita
va assim, aos presentes qu e havia necesgiclade de 
uma total r e-ratifica9ão de todas as delibera ções 
feitas atra vés daquelas reurtiões. Assim pediu ao 
S&eretá rio que lesse todas as ata s das Assembléi as 
realizadas a partir da fundação da l!mpr~a , o que 
foi de imediato p ro vid enciado, fazendo-se este re !>u -
mo: 

- A ta rl e Assemblh 1 Geral Ordinária realiza da 
em 06 de março de ]972 <': m que fora m a provados 
o relatóvio da Diretoria ..:o exercício anterior, o 
Balanço Geral, a demonstrb ~·ão da conta de Lucros 
e Perdas, o parece r <io Cons€ lho Fisosl e p saldo 
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apucado do exerctcro fos se trrnsfe: ido para a ccnta 
de Lucro;; Suspensos. 

Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada 
em 29. de maio de 1972 em que foram aprovados 
o relatório da Diretoria do e:xercício ant·e<·ic,r, o 
B~:llanço Geral. a Dem0nstração da conta de Lucros 
e Per das, o parec r:r r.o -Conselho F'iscal, o saldo 

· apurado dn Exercício fosse transferido prua a conta 
de Lucros Suspensos. For.am também reeleitos por 
dois anos os memb1 os da Diretoria e do Conselho 
Fiscal. 

/ - Ata de Asst::mbléia Geral Ordinária realiza
ela erri 23 de abril de 1973 em que forflm aprova
dos o relHtório da Diretoria do exP.rcício anterior, 
o balanço Geral. a dem onstração da conta de Lu
cros e Pe:·d as; o Parecer dv Conselho Fiscal ·e o· 
saldo apurado rio exercício fosse tr;ansferido para a 
conta de Lucros Suspensos. 

- Ata de Assembléi8 Gr-ral Ordinária reali
zada em l9 d e ago~to de 1974 em que for am 
aprovados o relatório r\a Diretoria do Pxercrclo 
anterior, o Balanço G.;;ral, · a Demonstração da con
ta de Lucros e PerdfiS, o. Parecer do Conse•lho Fi~-· 
cal e o saldo apurado do exercício fossr: mantido 
acumulado para posterior aumento de capital. Fo
ram também reeleitos todos os mPmbros · da Dire
toria e do C0nselho Fiscal para o exercício de 
abril de 1974 a 1976. 

- Ata de Assembléia Geral Ordinária reali
Ztada em 20 de julho de 1975 em que foram apro·· 
vados o relatório da Diretoria, o Balanço Geral', a 
Demonstração da Conta de Lucros e Pr:rdas, o Pa-

-. - recer rio f;onselho Fiscal e ma~s que o saldo apu
rado do exet;Cício anterior fosse mantido acumulado 
para posterior aumento de capital. 

A seg~ir colocou o assunto a votação e poste
rior aprovação, tendo os presentes se m anifestado 
favoravelmentE", ficando todos os assuntos aprova
dos e consequentemente todos os atos re-ratificados. 

Colocada a palavra à disposição dos presentes, 
e, como ningu.em quizesse fazer uso, fez suspender 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
prest>nte ata. Reabertos os trabalhos, o Secretário 

·procedeu a leitura da A ta, que foi assinada por 
mim José i~. ugusto Tomé Sec!letário, pelo Presidente 
e por todos os presentes. a) José Barbosa de Oli
veira Neves, José Augusto Tomé, Secretário. 

\ 
; 

._ ... 

TERMO ADITIVO 

Terrno Aditivo que entre si :liazem o Itls
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal (IBDE) e o Gover-no do Território 
Federal do Amapá objetivando o cumpri
ruento da legislação de f lora e fauna, a 
análise e fiscali zação de projetos flor es
tais e medidas de proteção à fauna · em 
t odo o Terrillódo Federal do Amapá. 

Aos dezenove dias do mês de nov.embro do ano 
de mil novecentos e setenta e seis, (1976), o Instituto 
Bras~leiro de Desenvolvimento Florest~l, doravante 
denominado simplesmente IBDF, repres entado por 
seu Presidente, Dr. Paulo Azevedo Berutti, que, 
por. sua vez, neste ato, s ubstituído, por delegação 
de competência, conforme Portaria nº 255-76-DP, 
de, 15.07 ~76, pelo Doutor Antônio de Pádua Lima 
Redig, Deh:gado Estadual do Par~ Subs1ütuto, e o 
Governo do Território Federal do Amapá, doravante 
denominado apenas Território, representado pelo 
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seu Governador Arthur Azev·edo Eenning, resolvem, 
através do presente Termo Aditivo, mantido~ todas· 
às cláusulas e coudições inclui a que st: segue: 

Cláusula Décima Quinta 

Os recursos destinados à exeC'ução do presen
te Convênio será repassado à Assceiação de ·Crédi
to e As:oistência Rural do Territónio Feder&! do 
Amapá que os aplicará no fiel cumprimento dos 
objetivos do presente Convênio sem prejuízo daa 
demçlis .cláusulas qu<> o compõem. 

E , para ·firmeza de· qu eacima ficou estipulado, 
lçvrouse o presente Convênio que, lido achado 
conforme e t~stfmunhadc, vai a);sinado pelas par
tes convenentes, para os efPitos legais. 

' 

Arthur Azevedo Hennir1g 
Governador 

Antônio de Pádua Lima Redig 
Delegado Estadual Substituto 
ReprE:~entante do Presidenb 

do IBDF 

T{"stemunhas: IlegívE-is 

Plano de Aplicação 

APReJVO: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador elo T.F.A. 

Plano de Aplicação referente fiO Convênio ·fir
maào entre o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF) e o Governo do Território Federal 
do Amapá (GTFA) objetivando o cumprimento da Le
gis.Jação . de Flora e B,a una, a análise e fiscalizaçã_o 
de projetos floreostais e medidas de proteção a fau· 

.

1 

na em todo o Território Federal do Amspá. 

Recursos do GTF A 

07 - Desenvolvimento Regional· 
13 - Organização Agrária 

Função -

Programa 

Sub-programa -

Atividade -

021 - Administração Geral 

1648 - Desenvolvimento do Se-
tor Agropecuário 

Elemento de Despesa - 4.1.2 ,0. 
em Regime de Programação Especial. 

Serviços 

Fontes de Rteursos -- Fundo de Participação 
dos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

Valor do Recurso -- Cr$ 100.000,00 
---.------------'--,--~---

DISCRIMINAÇÃO VALOR -Cr$ 

Pessoal ' . 

Material de Consumo 

Serviços ·de Terceiros 

Material Permanen te 
' 

Equipamentos e Instalações 

T O T A L 

Recursos do IBDF 

6.300,00 

14.000,00 ' 

16.000,00 

63.300,00 

100.000,00 

Elemento de Despesa ..,.-- 4.1.2.0·- Serviços em-. 
Regime de P rogramação Esr:>ecial. 

Fonte de Re cursos - IBDF 

Valor do Recurso - Cr$ 100.000,00 
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DISORIMINAÇÃO 

Pessoal 
Material de Consumo 
Cont n b uição de P revidência Soc l&l 

Total Geral 

Valor Cr$ 

64 .054 ,00 
21.7 00,00 
14.246,00 

100.000,00 

Total G(:!ral do Plano de Aplicação Cr$ . 
20ú.OOO,OU (duzen tos m il cruzf'i ros). 

Eng.0 Agr 0 Júlio A. Berna Can t~ lli 
Secretário d" Ag ricu ltura 

~--ucn ~~-~--------~-----•~a• __ ..,, __ 
Telecomunicações do Amapá S. A. 

TELEAMAPA 
C.G.C. 05 965. 421 / 0001-70 

Capital Autorizado Cr$-80.000.000,00 

Capital S ubscrito Cr$-25 .023.fl50,00 

( apitai Integ rali zado C r$-25.023.650,00 

EDITAL 

Emissões de Ações 

Pelo prt!sr> nte Edital , f icam convid11dos os Se
n hores Acio nistas da T <' lPco municações do Amapá 
S/A - TELEANIAPA, poctadores de ações On:liná
rias a exercerem o se u direito d e preferência, na 
p11oporção de sua participação no Capital desta Em
presa, na su bscrição de ações da categoria mencio
nada, re lativas & emissão de 9.229.114 (nove milhões, 
d uzentos e vinte nove mil e cento e quatorze ) 
ações, aprovada na Reunião de Dirttori& realizada 
no dia 25 de novembro de 1976, sendo que, somen
te pelo montante de 6.941 .000 {seis· milhões nove
ce ntos e quaren ta e hum mil ) ações, co rre~pond ente 
aos créditos da Telecomunicações Brasileira S / A -
TI':LEBRAS, os acion·istas t erão a ssegurado o direi
to de preferência de confor·midade com o Parág rafo 
4.0 d o Artigo 7. 0 dos Estatutos S ociais. 

Pana os fins legais , é concedido o prazo d e 30 
(trinta) dias para o exercício d este direito, a contar 
da pu blicação deste Edital, findo o qual as ~:~ções 
poderão ser subscritas por outros acionistas. 

O valor do Capital referente às ações a serem 
integralizadas deverá ser pago no ato da subscrição. 

Macapá-Ap , 26 de novembro tie 1 !176. 

a) A Diretoria 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n º 73.140/ 73) 

lns\rumento - Contrato de empreitada n .0 99/ 
76-SO P (Processo n. 0 1.608/76-SO P). 

PaFtes - Governo do Território FedHal do 
Amapá e a firma SA:WECIR Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços de constru ção 
da Pra9a de Cabralzinho, no Município de Amapá . 

Prazo - O prazo concedido para a conclusão to
tal dos ser.V'iÇOJ C de 25 (vinte e cinco) dias consecu 
ti vos, <.. -.ontar do ' º (quinto) dia da data da assi
natura do Contrato. 
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Valor - É de Cv$ 169.169,30 (cento e sessen
ta e nove mil , ce nto e sessenta e no ve c ruzeiros e 
trita ce n tavos). va lor proposto pela Empreiteira, 
mediante a medição dos serviços rea lizados e a ceitos 
pe la Sec retaria d e Obras Públicas, em parcelas não 
inferior a lO% (dez por cento) do valor contratual. 

Dotação - As desp~sas decorre ntes deste Con
trato ocor-rerão à cunta dos recursos oriundos do 
Ministério do l nt,.rior. Programa 07070251.279, 
elemento de Despesa 4.1. 1.0.. conform e Nota de 
Em penh o N.0 1.379, emitida em 21.10.76. 

F'undamento do Instrumento- A presen te ad
j udicac;ão resul ba da autorização do Excelentissimo 
Senh·1r Govérna ior, que homologou a licitação de 
Preços leva-la a e feito P'=lo Co nvite n .0 '.3 7/ 76-
CPLOS, rea lizada em 1:1 10.76, e t endo e m vista o 
que c:onstH no it e m XVII, do Artigo 18 do Decreto~ 
Lei n \1 411 / 69. combinado com o Der.reto (N) n.O 034 
d e 30.10.75. 

Maciipá, 18 de novem b ro de 1976. 

Engº Manof'l Antônio 0Jas 
Dirigente da Contratant e 

Ilegível 
Represe ntante da Emprf' it ei ra 

-----·----------~--------------------------
Ministé rio do 1rabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extra to de Termo Aditivo, ce le brado pelo ~.1i

nistério do Trabalho/SMO/ PIPMO - Comissão Es
pecial do T. F. do Amapá. 

Entidade Convenente no m ês de outubro 

009 - Serv iço Nacional de Apre ndi zagem Co
mercial 

a) Número e data da Assinatura do T.A. 
06.101.009.007/76 . d e 29 .1 0.76 

b) Nú m ero, data a va lor do Empenho 
010 - 29. 10.76 - Cr$ 9.600,00 

c) Curso e número de T reinandos 
Datilógrafo-Copista :w. 
Macapá, 29 d e outubro de 1976. 

Leandro Alcântara Filho 
Comissão Especia l do T. F. do Amapá 

Coordenador 

Grupo de Estudos e Palestras Espíritas-GEPE 
ESTATUTO 

(Continuação do número ant~rfo r) 

i\ - reunir a Diretoria em se ssão ordlnárfa e extraor
d!náriil t odas a~ vezes qu& 1e fizer Aecessário, pQr convo
eação do ?residente, ou sollc itaçao de 1/ 3 dos membros d a 
Diretoria: 

j) - reaolver os casos omissos neste Eatatuto. 

Art. 13. 0 - ComJ'ete ae P resfdeftte: 
a) - presidir a reunião !lia Diretoria, pcdend o ron

Cf.der ou ca ssar a palavn a qualqu er representantfi qu e 
ten'e p<!rturbat· a ordem, podendo ainda repreender , &us
plmder ou adiar a sessão quando houver necessidade ; 

b) - prestar a o Cons~ l ho Fiscal as infClrmações so
licitadas; 

c) - apresentar anualme nt~. à Assembléia Geral , o 
Relatório da Diretoria , 

d ) - nomear provisoriamente substitutos pare os 
cargos que se fizerem n~>re~sáYi os na Diretor ia Executivl! 
por mor te. r e.,úncia ou ab.-..ndono de cargo, eonvocando para 
Isso, a A5semhléí ii GerPI p a ; ;, &le!ção dos subst it utos , ea so 
f11lte m.fl is trê~ (3) mest>~ pa r:~ a apl!cll ção do· respectiv o 
mandato; 

Continua no próximo Aúmero. 
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Companhia de Águas e Esgoto do Amapá 
CAESA 

' Ma uriee Ghammachi 
Manoel Gomes de Sousa 
Menar Monteiro Costa 

lo o 
lo o 
lo o 

69,00 40,80 
2t>,OO llo,oo 
lo,oo l)e ,o• 

EDIT!\ L NQ 04 / 76-CAESA 

VENDA DE AC0ES 

A Diretoria da Companhia de Aguas e E sgoto do 
Amapá-C AESA, to r na público. pelo presente Edital. qu e de 
acordo com p;;r;i g rafn 1~. do artigo 74; letra b, do a rtigo 
7 fl. d o Decreto-Lei n Q 2627, de 26 d e se te m bro d e 1940; e , 
pa rágr2fo :l0

, do artigu 10, d o Deereto-Lei n.0 41\0, d e 4 de 
ma rço d e 1969, procederá a venda, na Bolsa de Va lores de 
Minas Gt>rHIS- Es pí rit0 Sant o- Br<>. sília, de 3e.930 (t.r!n ta e 
c.ito mil, nov e centa s e trinta) ;~ções pertencentes aos se
guintes acionistas do empresa constitu ídos em mora: 

·-----'-- ,-- ---~--;;;-:-

' p <llro N . . - resta- ~ ,o llll 
umero " Ões <:_>, ., Eoll-

de açõ es " S o. ., . p agas · , U Acionistas 
a vend a . C $ 1

1 
v o r ;.., •rn 

Alcilino ~v'Ionteiro Almeida 
A n tônia Lima Gomes 
Ana Amo r de J esus S ena 
Al'll inda O bid on ~ore i ra 
Antônio de St>uza Olive irn 
A lbertino de Me lo Ferreira 
Alicio Rodrigue s d a Silva 
Armando Gonçalves C<' r rea 
Antônio de Azevedo Gos ta 
Annie Viana da Costa 
Abemor Coutinho 
Arthur Nery Marinho 
Antôni o da _Silva Marinho 
Abelardo de Souza Martins 
Antônio d os S11ntos 
Alegria Dahan Gomes d a Si lva 
Alberto de Andrade Uchôa 
Bene dito Amaro F urtado 
Belonil Santana de Sousil 
Be ned ito Malcher 
Camllo Rodrigues da Silva · 
Cam!lo Rodrigues da Silva 
C leve)and de Sá Cavalcante 
Carlos de Olíveira Duarte 
Clark Platon 
Dlamentlno Baia Sá 
Denyse Maria de Sousa Mescouto 
Diógenes Elesbão da Silva 
Déloio Well!ngton 
Ephraln Gomes de Almeida 
Eptlrain Gomes de Almeida 
E-st~nlo Moreira da Silva 
Edua rdo Nascimento Ramos 
Elza Cunha Gravelro 
Estevão Torrlnha Picanço 
Emanuel Fernandes Cruz 
Fernando José Rocha O liveira 
João Batista de Oliveira 
Francisco Medeiros de Araújo 
Francetlna de Oltvelra Barbosa 
F ernando Ramos Vaz 
Freyd M:omão Santos 
Gisele Gammachi 
Gisele Gammaohl 
G ul!racy CamliJOS Fadus 
Hercllio da Luz M escouto 
Joaquim Magalhães dos Santos 
J osemír Mendes de Souza 
José AI eixo d a Silva Lima 
José da Silva Távora 
José Borges da Costa 
José Maria Bouasons Tourrinho 
José Nunes de Vasconcelos 
José Costa Gomes 
José Ubir ajara L opes de Sousa 
João <.ie Carvalho Ri·belra 
José Benedito de Andrade Franco 
João Cândido Soares Filho 
Klin2er I'ontenele · 
Leônldas Platon 
L leio de Jesus Souza 
L e ila Razi Gha mmachl 
Lício d e Jesus Sousa 
L eila Raz! Ghammach! 
Luelmar Teixeira ào!l Pas sos 
Lourival Beuvenuto !!ia Silva 

"l Márcio André de Souza Mescouto 

• CL C 
~----_j_ _ _ _ . 
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2oo 
lo o 
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lo o 
3oo 
2oo 
5o o 
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2.5oo 

lo o 
!5o 

5o o 
5o 

5o o 
5o o 
lo o 

1.000 
2oo 
lo o 
lloo 

l. ooo 
3o 

5o o 
5o 

lo o 
lo o 
lo o 

3oo 
5o o 
!5o 
I 5o 
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l.ooo 
I. o o o 

lo o 
2oo 

5o 
!5o 
5o o 
2oo 
lo o 
lo o 
l5o 

2.5oo 
l.ooo 

loo 
5o o 
2oo 
3oo 
lo o 
I 5o 

loo,oo 
lo ,oo 
4 · ,00 
150,00 
45,oo 
4o,oo 

2oo,oo 
Joo, :,; o 
2o oo 

20il .OO 
2oo,oo 

8o,oo 
2o,oo 
4o,oo 
25,00 

2oo,oo 
40,00 
2o,oo 
lõ,oo 

2o ,oo 
3o,oo 
2o,oo 

2oo,oo 
2o,oo 

5oo,oo 
lo,oo 
3o ,oo 

150,00 
15,00 
5o,oo 

15o,oo 
3o,oo 

loo,oo 
2o,oo 
3o,oo 
4o,oo 

3,00 
15o,oo 

5,00 
lo,oo 
3o,oo 
60,00 

18o,oo 
ll5o,oo 
3e,oo 
60.00 

300,00 
3oo,oo 
3oo,oo 

Jo,oo 
8o,oo 

5,00 
45,oo 

150,00 
6o,oG 
Jo,oo 
4o,eo 
l!o,oo 

5oo,oo 
6oo,oo 

6o,oo 
JOO,OO 
12o,oo 
l1o,oo 

9oo,oo 
9o,oo 
tio.oo 

3:lo.ou 
1<· 5,oo 
Hio,oo 
3oo,oo 
!loo ,oo 

Bo.oo 
3c,o,oo 
8oo,oo 
tt.o,oo 
!lo,oo 
6o,oo 
25,oo 

Soo.oo 
160,00 

Ro,oo 
35,00 
Bo,oo 

27o,oo 
lllo,oo 
3oo,o C> 

3o ,oo 
2.000,00 

9o,oo 
1.2o,oo 
35o,oo 

35,00 
45o,oo ' 
35o,oo 
70,00 

9oo,oo 
lBo,oo 
70,00 

160,00 
l.oco,oo 

27,oo 
350,00 

45,00 
1\o,oo 
7o,oo 
4o,oo 

l!lt>,oo 
250,90 
12o,oo 
!lo, o o 

7oo,oo 
7co,oo 
700,00 

9e,oo 
l2o,oo 
45,oo 

lo5,oo 
35o,oo 
14o,oo 

Bo,oo 
60,fo0 

120,00 
2.000,0() 

4oo,oo 
4o,oe 

2oo,oo 

3o.oo 

80,0 
lllo,oo 
loo,oo 
l2o,oo 

Manoel Maria de Carvalho Barres 
Marcos Antonio de Souse Mescouto 
Maurício Cesar de Sousa Mescouto 
Marcelo Afonso de Sousa Mescouto 
Martinho SRnta~a Ramos 
Manoel Alipio Marinho Santos 
Marino da Silva Cruz 
Manoel dos Sa ntos Brito 
Manoel Maria dos Santos 
Manoel Mário de Carvalho Barros 
Mt~rtinho Xavier dos Santos 
Má rio Rodrigues da Sth•a 
Nelcides da Silva Matta 
Osmarina Castilo Dias 
Onédla Paes Bentes 
Oza na BarboEa da Silva 
P edro de Almeida LopeG 
Pedro d a R ocha l<~arlEJs 

Ros ival Gil de S ousa 
Pedro Fernandes de S ousa 
Rosendo Araúj o S ilva 
R aimundo Non ato Aragão Sacr amento 
Raimunda !olsn<it~ Guerr~ cte Olive irll. 
'H a i.nunda dos Passos Sa nt os 
Ra imundo Sou sa de Olive~r" 
Ruy Apolônio de Oli veira 
Raimundo Braga de Almeida 
Rn11l C lemente Paulo C~· ll in s 
Raim unda Machad o P ontes 
Ruy Guarany Neve~ . 

Raul Soares Pereira de Souza 
Ra imundo da Conceit;-ão Amoras 
Raimundo Marques Picanço 
Raimundo D!lrio da Costa 
Rosalva Carvalho Barros 
<::andoval Mecedo da Luz 
Silas Gomes de Almeida 
Selmir de Jesus Viana Assunçi'io 
Solon Couto Rodrigues 
Vivaldo Ferreiro Gomes 
Vera de Jesus Pinheiro Correa 
Vivaldo Gonçaíves Ramos 
Wanda Rodrigues Ribeiro 
Walter Silva Pa checo 
Walter L opes Ba rreto 
Waldomlro Melo Costa 
Waldir Pontes de Sena 
Yanira de Souza Mescouto 

TOTAL 

2oo tlo,oo 
!5o llo ,oo 
J5o 30,00 
!5o 3o,oo 
lo o 5o,oo 
5o e 15o,oo 
loo 3o,oo 
lo o 40,00 
2oo 4o,oo 
Joo 2o,oo 
loo ~o.oo 
l oo lo,oo 
5::o 5o ,oo 
2oo 80,00 
3oo llo.oo 
lo o 4o,oo 
lo o 20,00 

2oo l!o,oo 
lo o 70,00 
2oo 8o,co 
5o o 50,00 
i\ o o loo,oo 
2<•0 
lo o 4o,oo 
5o o 25o,oo 
5o o 2oo,oo 

I. o o o 
~o Jfi.oo 

5o o 111 0,00 
lloo 90,1)0 

~ o o loo,oo 
2oo 6o,oo 
lo o lo,o0 
lo o 7o,oo 

:lo o 40,00 
lso 5o,oo 
lo o So,oo 
loo . 10,0(> 

:!o o 4o,oo 
2oo Go,oo 
li o o loo,oo 
5o o 60,0G 
lo o 3o,oo 

l,ooo loo,OD 
.lo o 4o,oo 
2oo 4o,oo 
lo o 40,0CI 
!5o Jo,oo 

Macnpá, li de novembro de 1 Q7&. 

Jo~e Maria Papaléo Pau 
Diretor-Presidente 

140,90 
120,09 
120,0t) 
12o,OG 
5o,oo 

350,90 
T(l,OO 

6o.eo 
160,00 
8o,oo 
4o,oo 
llo,oc. 

45o,oo 
J20,GO 
21o,oa 
60,00 
llo,oo 
130,00 
3o,oo 

12o,oo 
41io,oo 
400,00 
"00,00 
~o. o~ 

25o,oo 
34lO,OO 

1.000,00 
3!\,oo 

35o,oo 
21o,oo 

.toq,oo 
l4C!,OO 
9o,oe 
39,00 

160,00 
~6,0Q 

. 7o,oo 
!lo,oo 

l6e,oo 
1.4.,,00 

4oo,oo 
4!10,00 

To,oo 
900 ,09 

6o,oo 
I!So,oo· 
60,0fll 
~20,0111 
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\ ·Junta de Conciliação e· Julgamento de Macapá 

EDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

P elo pFesente Ed,tal fica Notificado Raimundo 
Carlos Bdto Alves, atualmente em luger il'!certo tt 

não sabido. reclamante nos autos ::lo processo n2 
318/76, em. que é reclamado, Manoel GomeS! da 
Costa, de que dev erã comparecer à sede 
da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, 
a fim de se manifestar, querendo , sebre o pedJdo de 
parcelamento interposto pelo supracitado reclamafit 
nos autos do refet:ido processo. 

Secretaria da JÇJ Macap~. 17 de . novembro dt 
1976. 

Euton R.amos 
Diretf)r de Secretaria 


	

