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!TOS DO PODRB EXE~UTIVO 
Dect.eto (E) N.0 028 de 31 df! outubro de 1977 

Deolat-a da ut-Ilidade públic;a para fins de desapro
priação, um-a irea de terra urbana, com benfeitorin!l, si
tuad.a nesta cid-ade de Macapá, Municlpio do mesmo no
me, Capital do Território Federal do Amapá, iestlnada a 
c-o149tlluoãe de obra pllblica. 
t. O Govet-nador do Território Federal do Arnapá; usandb 

das atribuições que lhe são conferidas pelo item li do -artigo 
18, do Decreto-Lei n 2 411, de 08 de janeiro doe 1969 e 
t endo em vist a o o~posto no artigo 5.0 alfnea, «m», do 
De creto ~-~~ nº 3.365, de 21 cie junho de 1941, moditlo11do 
pela Lei nQ Z.7e6, de 21 d'e mart;o de 1956, 

UESOLVE: 

Art. 1 º - g declarada de utilidade públics para fins 
de d~sapropriação, uma área de terra situada· no perlme
tro urbano de Macapâ , com be11feitorias, pertencentes aos 
espólios de João Azevede Lucas e Mai11 Sohm Ezaguy. 

Art. 22 - A á rea referida no Bl'tlgo anterion é 
aquela desariminada no Memorial Deaorittlvo n.0 12/77-STU, 
com as seguintes caraoterlsticu e confron tações. 

- Trata- se de uma ár.ea de terl'a com topografia 
4nn deollvo. padelôgfa normal , locallzada na quadra 63, 
setor 02, especificamente aos lotes de terra n1°s 07 e 08, 
ambos situados na zo na comere.tal do Macapá, conformP. 
Pl•no de Desenvo,vime-nto Urbano da Cidade. 

- O lole de terra n.0 07, medindo 655,00m2, com 
f'rlente parA as Al'enfdas Gal. Gur'jão, por onde mede 9,90 
ml e Profeuora Cora de Carvalho , por 0nde mede 8,40 
ml e protundickide 72,00 ml, to' almente murado em alve
tYaDia , única benfeitoria existente, perten.cente a espólio de 
Joio Azevedo Lucas, eonforme Jlscritura PúlitHca de com
pra e venda, lavrada no clia 18 de dezembro de 1939, no 
LI-vro 6, fls. 92V a 94 , do Cartério Avenftda 24 de outubro 
o.0 4, ••ht!o do Pará e re1istnde no Livro 3, de traoa
erlçl!o das bansmfssões, fia. 200, n. 0 377, de 20.12.11139. 

- O lote d e t erra n.0 08, medP. ll,flO ml de frente 
pela Av. Gal. GurjAo, por 52,00 rr.l de profundidade , per
fazendo ~70,10m 2, onde existe wn prédio de uso ml,to, 
ceait4encial e prestação de servlçes, tfl!lstruldo em alvena
ria , pertencente a espóllo d.e Mafr Solon Ezaguy, conter
me EaCII'itura Pública de compra e venda, lavrada nó 
Livrb UI , fls. 29V, n.0 6o27, do Cartór'io Corrêa de MlraRda 
do Estádo do Pará, no aBo de 1936. 

Limib-se riferida área lfo nortJe (f~~ente) com a A'V. 
Qbl. Gurjã<> (Praqa Veiga Cabral) por onde mede 20,90 rol; 
ao s1111, oo-m tete de terra n° 11, por onde mede 11,00 ml e 
Av. Professora Cora de Clrv'ílho, por onde mede 8,40ml; 
a leste (lado direito) com os lotes de terra n°s 8A e li, 
pol' ende mede 52,00ml e 20,00ml, respectivamente, e ~.t
nalmente a sesta (lao!o esquerdo) com lotes de terra n.0 s 
06 e 12, por onde mede 72,00 m\. 

ArL 32 - O Governo do Território Federal cto 
Amapá, promoveN., a a'l'ea dlsorlmlnada no a rtigo anterior 
de que trata este Decreto na ft~rme da Leglslaçllo em 
vigor. 

Art. 49 - Nos termos do ar tigo 15 do Dec-re-o-let 
nº 3.3115. de 21 me junho d'e 1941, modtflcado pele Lei n.0 

2.'786, de 21 de março de 1956, a desa'Proprlação ~ decla
r ada tte caráter uqgente para efeito ~e imedla•a Imissão 
na poue. 

Art. 5º - J!:ste IDecreto entrará em vtgor na data de 
sua publicação, revogadas as ddsposiçõ~s em con!trárlo. 

Paláalo do Set~Ao, em Macapá, 31 de outubro 
de 19'77, 8111 d3 ReJ'Úblia e 352 !ta Criação. do TerritórJo 
Federal do Amap.. . . . · · • · 

Arth.ur Azeve·ct& HenJ11~g '· . ,. 
CloTernador 

(Pl n2 0638 de 31 de outubre de 1877 

O· Governador do Território Federal do Amapã, usan
do das atribuições que lhe slo eou.fertdaa pelo al'&fgo 18, 
item II, .do Decreto-Lei nR 411, de !18 de fanetro llle 1189, 

RESOLVE: 

Deslgaar o Engenheiro Agrônom'O Júlio Armando 
Horna Cantelli, Secretério de Bc:onomie, Agricnltura e Co
lonização do Governo deste 1'erritórlo, para viajar da sede 
de suas atrlbu4ções - Macapé - at-é às cldachs ·de Belém 
(PA), Rio de Janeiro (RJ), Bras!Ua (OP') e Slo Paulo (SP), 
para tratar de assuntos de intervsse do llrr·Ao que dirige,. 
junto ao Minfsterio da Agrieu1tura, S'ervlço Nacional ele 
Conservação do Solo e Faculd ade de M·edfcina Vetertnérla 
de Botucatu, no t:e ríodo de 01 a 08 de novembro do cor
r entle an_o, 

Art. 2.0 - Revogam-se as dispotlçõu em ocmtrhlo. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 31 de ou\ubro de 
1977, 88.0 da República e 352 da CrfaeAo do Território Fe-
deral do ~mapá. · 

Arthur Azevedo Henolng 
Governador 

(P) n.0 0639 de 31 de ou\ubro de 1977 

O Governador do Território FedeHI do AmapA, uaan
do das atribuições que lhe slo oonferfdas pelo ariiro 18, 
Item li , do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro -de 1919, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Eleger, Domloie Campos de abgalhães, 
Secretário de Adminietraçlo e Fl'nanças desta Unidade, 
como o Funaionár1o Padrlo de 197,. 

Art. 2º - A partir do próxlmv ano, • .. le9lo do 
funcionário padrão, se rá por escolha dos funeklnérf&1! ~· 
Governg, med~atlte regulamento próprio. 

Art. 3. 0 - Revogadas as df&l'OSlções em contJ.!érto. 

Palácio do Setentrião, em ~ca~á. 31 de outubro de 
1977, 88.0 da Repúblfea e 35.11 da Crfaçlo dll Terr!Íórfo Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Fleonlng 
Governador 

(P) n.0 0640 de 31 de outubro de 1977 

O· Governadnr do Terrl\órlo Federal· do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferida• pelo-artlio 18, 
ttem II, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro .d~ 1969, 

RESOLVE: 

Aposenta r, de acocdo eom o a rtigo 176, item III, da 
Lei nº 1711 , de 28 de outubro de 1952, observado o Item 
11 do a rtigo 102, da Emenda Constftucfon lill n2 01 , de 1T 
de outubro de 1969, RomildA Menear de Olive ira, ma•rlcula 
número 2.071.546, no cargo de Atend~nt~. P-1 709.9, do 
Quadro de Pessoa~ - Parte 'Permanente - do Governe 
deste Terrltór~ (Processo n.O 199t/75-SAF}. 

Palácio do Sete~.Q, em Mac~Qá, 31 de ou~ubro 
'de 1977, 88º da Repúbl.lca e- JD2 d!! ériação . do Território 
Federal do Ama~ . 

Arthur Azev.edo Hennlng
. Govérá .. or 
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As. Repartições Públicas 
Terriloriais deverão remeter o 
expediente destiti'ado ã. publi
caç!o neste OIÁklO OFICIAL 
diariamente até as l ti:OO !toras. 

EX PE]) IEl~i .TE As Repartições Públicas 
Cingir-se-ão às as 3inaturas 
anuais renflvadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSh. OFJCIAL 

D~R 
As reclamações pertinen

tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser rormuladas por 
escrita, ll Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas. e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 boras após a safda 
dos órglos oficiais. 

Iranildo 1 rindade Pontes 
~~ 

DIAH IO OFICIAL 

A fim de possibilitar b 

remessa de valo res acompa.
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cbeque ou 
vale postal. 

!mrresso nas Oficinas da Irnprensa Ofi rial 
MACAPA - T.F. AMAPÁ 
~ 

ASSINATURAS 
Anual Cr$ 50,00 · Os suplementos às edi

ÇÕI::S dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. em no ato da 
assinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito rasuras e emendas. 

Seme~tral. . " 25,00 
Trimestral . « 12,50 
Número avulso c 1,00 

~ O funcionário ptiblico !e· 
detal, terá um descon to de 
10%. Para fazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas as pua o ex
terior, que serão s e m p r e 
t> nuals as assinaturas poder
se-Ao tomar, em qualquer 
época. por seis meses ou um 
ano. 

•BRAS!LIA - Este T)iário Oflcial é encontrado para leitu
ra no Sallio Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel». 

Para facilitar aos assinan- A ~m de evitar solução 
o custo de càda exemplar 

atrasado dos órgãos oficiaiR 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. 

tes a veriHcação do prazo de de continuidade no recebi 
validade de su.as assinaturas, mento dos jornais, devem 
na parte superwr do en_dere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os números I respectiva renovação com 
d·o talão de registro o mês e antecedência mfnima de trinta 
o ano em qoe findará. (30~ dias. 

erA. na "enda avulso acres
L a de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de CrS 2.00 por ano 
decorrido. 

MI - Governo do Territério Federal do Amar,á 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EOITAL 

Tomada d e Preços nQ 31 /77-CPLOS 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
de Obras e Serviços, deSignada através Decreto (Pl n.~·Ô243, 
àb Exl!ej.entíssimo Senhor GÇJvernador do -Território Federei 
do Amapá, torna público, pa ra conhecimento de quantos pos
IBm Interessar, que se acha a be'rta a Licitação de Tomada 
de Preços n.0 31(77-CPL0S, para execução dos serviços de 
construção de' U'ma Companhia de Polícla da Capital de 
Macapá. 

A Licitação r ealizar-se-á às 09 ·00 horas do dia 22 de 
novembro cie 1977, na Sala de Reuniões tia Secretaria de 
ObraiS P úblicas. sita à À v. F' AB. nQ 1276, nesta capital. 

O Edital e os eselareclm entos t'Omplem~ntares se'l'ão 
fornecidos pela SecretJarla de Obrt1s Pública!:, nas h oras 
nomals de expedieAtle, no ender·eço acima menclionado. 

Macapá, 31 de outubro de 1977. 

Eng.• Jdsé Airton de Almeida 
Presidente · 

---------------------------------------------
Fábrica Amapaense S.A. Indústria e Comércio 

~.G.C. - 05.969.670/ 0001-34 I 
Avetlida Iracema Carvão Nunes, 109 - Mac.apá 

Assembléia Geral Extraordinária 

Convocação 

Ficam E>S Acionistas da Fábri'ca Amapae.nse 
S/A . . Ia1ústrta e CQmércio convidados a se reu
nirem em Assembléia Geral Extraordinária a rea
liza r-se no dia 1 O de novembro próxijmo vindotlro, 
em sua set:le s ocial Avtn)da Irace ma Carvão Nunes, 
109, às 10 horas para deliber-arem sobre a seguin
h matéria: 

I) Autorização da Atisembléin Geral pa_ra a 
Diretoria poder move r AçãQ de R~spon~bilidade 

Il) O que ocorrer d e int~ ressê da Sociedade. 

Macapá, :w de outubr,o de 1977'. 

José Barbosa de Oli~eilla Ne'v es 
Diret0r Presffient.e · ' 

Convênio Nº 017!77-CJ 
ConvêniQ que celebram o Gov ern-ó do 
Territó·rio Federal do Ama'pá - GTFA 
e s Associação àe C"ti dHo e A~sistência 
Rural do Amapá - ACAR -Amapá, vi
sando a execução do Projeto de expan
saão da PipePicultura no Ter~tório F E> de
ral do Amapá: 

Aos 18 dias do mês de outubro de 1977 , n e9ta 
cidade de Macapé·, Capital de Território F ederal do 
Amapá no Palácilo do S'etentrião, de um lado o 
Governo do Território Ff:deral fio Amapá, daqui 
por d1ante d enominado simples rr pnte GTFA, n
presen.tad9 pelo Excelentissimo Senhor Governadol' 
Arthur Azevedo Hennig e a Alss0ciação de Cré dito 
e Assistência Rural do Amapá, dorav.ante denomi
nada ACAR- Amapá , represent ada n este ato pelo 
seu Vice-Presidente Senhor Dr. J úlio Avmando 
Horna Cantelli, resolvem de comum acord o firmar 
o presente Convê nio, consoante a s cláusulas e con
diçõês que seguem: 

Cláusula Primeira - Fundam ento L egal: O 
presente Convênio foi elaborado com embaesamento 
no que dispõe o artig~ 18. ít en!' III e XVII do 
Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Cláusula Segunda - Objetivo: Objeti va ef te 
instrumento a ampliação da á rea cultivada com Pi
menta do r'el!no na Colonié. Ag rícola do Ma tEpi, 
Estrada de Ferro do Amapá e Mazagão; Produção 
de Mudas de b oa qualidade que possibilitam a 
expan'são c:i'esejada da cultura . 

Clãusl.lla Teroeira - Obrigações : 

I - Do GTFA 
a) Transferir à ACAR- Aomapá de conformida

de co,m o Plano de Aplicação P. nexo a importân 
cia•, prevista na Cláusula Quarta - Dotação em 3 
(três) parcelas, sendo a plimeira parcela a parti!' 
da datla da publicação deste instt"urn ePto no Diário 
Oficiai no valor de Cr$ 1.027,20D (hu111 milhão, 
vinte e sete mil e dtxze nto s cruzeir os ) a segunda 
parcela em julho de 19713 no valoll' de Cr$ 1Ji51,700 
(hum rn,tlhã'o se-h;ceotos e cioquenta e n um mil e 
setecentos cru zeiros) e a ter cei:ra ·pm ju}ho de 
19U no valor de Cr$ 1~635 , 100 (hum m-ill).ãq, sei~· 
ceptos e trinta e cincQ mil é cém cru~eiros) ' . 
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b) Acompanhai' e fisca1Jtza11 a exeoução clesstle 
Convênio, &través da Secretaz;ia de Agriculturà e 
O&lontzaç<ão. 

li - O.a ACAR-Amapá 

a) Implantar até 1979, 60 (sessenta) hectares 
Be pim enta-do-reino, atmgin.do 120 (cento e vinte) 
novJs p'rodutores. 

b) Implantar 2 (dEJis) hect'atres de viveiro de 
pimenta-do-rei.no na Oolonia A·gríC'O]a do · Matapi 
em 1917. 

c) Implantar 6 (seis) unidade de observações 
com média de 100 pés cada unidade nas localida
des de Mazagão, Pedra Branca, Cupixi e K m 132< 
da Estrada dê Fer-ro d.o Amapá em 1978. 

d) Apiresentar P~latórios t'IIlmestrais ao GTFA, 
através da Secretaria àe Economia., Agricultura e 
Colonização. 

e) Firmar I*lra atingir as fi nalidades previstoas 
de Cláusula Segunde - Objetivos, deste Termo, 
quan·tos acôrdos ae vontades se filzerem, neces!'á
riog para execução do Projeto, 

f ' Transferir ao Governo do Terri-tório Federal 
do Amapá, fíndo a vigeocia do presente Convênio 
todo o acervo adquirido oo Rubrica Equip-amtntos 
e Instslações . 

Cláusula Quarta-Dotação: A despefa decorren
te da assinatura deste Convênüo no valdr de Cr$ . . . 
4.314.0(}() {Quatro milhões, trezentos e q.uatorze 
mil cruzeiros), cor.rer~o à conta dos Recursos Or
oamentários do Teorritório. A Prámeira Parcela, no 
valor de Or$ 1.027.2(},() (Hum milhão, vinte e sete 
m)l e duzentos crruzeiro·s) correra à conta do 
P rojeto Desenvolvimento do S!!tor Agropt-cuário. 
Fonte de R ecurso.s: Imposto Único Sobrt Minerais 
do Pais, Elemento de Despesa: 4.1.2.0. - Serviço 
em Regime de Programação Espec.ial, Empenho n.0 

931 emitido em 17/l 0/77. 

Oláusula Quinta - Alterações: O presente 
Convêmo poderá ser alterado através de . quantos 
TMmos Aditivos forem neces~i\rios, p.ara fioel ctlm
pr·Í'mento dos motivos que lhe deram orig\:!m. 

Cláusula Sexta - Vigencia: O pllesente Con
"ênio vig·erá por tmês (3) anos, contado f. partir da 
data de sua publicação no Di~rio Oficia•!, expiran
do em igual dia e 111ês do ano de 1979 e que a 
critéPio das partes pod~á ser prorrogado. 

Cláusula Sétima - Resci'são: A mobservância 
de qualquer das Cláusulas, condição ou o\;;rli<geção 
do pres~nte C@nvênio as·stm como por moVivo de 
conveniência ou por acordo .entre as partes, pc_o
~cará sua imediata rescisão, in!iependf'ntemente 
de notificação e interpelação judicial. 

Cláusula Oitava - Foro: Para dirimir quai~
quer dúvidas oriundas do pr.esente Convênio, de 
comum 81CoTdo as partes convenent-es elegem o 
Foro d•a Comarca de Macapá, Capital do Terribório 
Fed-eral do Amapá . 

Macap~- Ap., 18.10.77: 

A11thur ·Azevedo Henning 
Gov~rno do Território F~deral do Amapá-GTF A 

Júlio Armando Horna Cantelli 
As.somação de Crédito e Assist~Acia Rural 

do Amapá - AOAR-Amapá 

Testemunhas: Ilegíveis 

TERMO ADITIVO 

Termo Adâtivo ao Contrato de Empreitada 
Global N°. 052;77-SOP, que etntr-e si 
celebram o Governo do Te-rritório Fede
ral do Amapá e a firma :M. Neno -
Engenharia EletrioicJ.ade Hidlráullca, para 
retificação dos recursos constantres do 
Empenho N.0 33, emiti da em 03 .C8 .77, · 
destinado a atender d espesas par9 ext'
cução dos servi ços de ampliação e r e
forma do Grupo Escolar José Barroso 
'Dostes. 

O Governo do Território Federal d<' A·mapá , 
doraveonte denominado Governo, Hpres~ntado nefte 
ato pelo E.xcelentíss4mo Senhor Sec.retário de Obras 
Pú't>licas, Eng0 . IvJanoel Antonio Dias, por força do 
que Ih~ confere o De~reto n.0 034/75 combinad0 
com o Artigo 11 do Decreto-Lei 2C0/67 e a fim:a 
M. Neno - Engenharia F.!etricidade Hidráulica, 
denominada &implesmente Empreiteira, represen
tada neste ato pe•lo Eng0 . Miguel de Araújo Gomes 
Neno, propri~táziio da firme, por terem come justo, 
valioso e bom, firmam o presente Termo Aditivo 
ao item III - Dotação dA Cláusula Terceira, nos 
termos que abaixo segue: 

Cláusula Primeira 

PasMrá a fazer parte i:nteg.rante e inseparávfl 
da Cláusula Quarta do Instrumento Priucips.J, re
mfi'cando o item III o seguinte dispositivo: · 

Dotação 

a.) ·- Os recursos atr'ibuidos, conferme Nota 
de Empenho n. 0 33, emitida em 0:1.08.77 destinr
dQS a atender despesas para execução dcs serviços 
de Ampliação e Reforma do Grupo Escolar José 
Barroso T06tes sofrer~m retificação, pessendo. a 
ser a pal'tir desta nata compromif~ado através da 
quota salário Ed ucação - Progr81ma 0839'0213.415. 
Elemento de D espesa 4.1.2.0 no valor de Cr$ 
2.185. 941,35 (dois milhões, cento e oitf nta ~ cinco 
mtl, novecentos .e quarenta e um cruzehos e tran
ta e cin-co centavos), conforme No.ta de Empenho 
n.Q 830 emitida em 29.09.77. 

Cláusula Segunda 

P't!rmanecell'ão inalteradas as demais CJ.áusules 
do Cont·rato Prineipa 1. 

Assim po.r estarem justo e acordados, .assinem 
o presen~e Termo AdHivo em 10 (dez) vias de 
ig'u~l teor e forma , na presença de duas teste
munhas abatxo assinadas. 

E parn fir~eza e validade do .que ficou esti
pulado, as partes convenentes rati_ficaf!l o presente 
G-onvênio que. de lido. e achado con-forme foi Ia-. 
vr-ado em ~(f,(dez) . via~ ,.A!~ iguai' ~e.~r .é' fo mna para·;,>~' I 

o mesmo ~1éit9• l egal na presenç~ das .testemu-nha.s . . 
abaixo nomeadas. 

Macapá, 26 de outubro de 1977 

Engº Manoel Antonio Di&s 
SecretáTio de Obras Públtcas 

Eng.0 Mig'UP] ~.e, .• An·uj.(l, G.om.es N~no · 
Prflprietflt'ft'l ds '· Finna• 

Testemunhas: Ilegíveis .' 
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Chamada de Empregado 

A f irma E. M. S. Uchôa, estabeLecida à Rua São 
José; N.0 2178. Ca;nvida a S,-ª. Ratmunda Martin$ 
aarbos-a, para no prazo dé cinco dias (05) a contar 
da Pub'licação desta, reassumir a sua fun ção no 
ntabelecimento da referioo firma. 

Macapá(Ap), 31 de outubro de 1.977. 

B~ne<tito da Costa Uchôa 
Cl;erente 

Ministério da Indústria e Comércio 
Governo do Te rritório Federal do Amapá 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

Documentos Deferidos em 11 de agosto de- 1977 

Firmas lQdividuais 

808/77 - Adonlas Lúcio de Mel9 1.101 
Sedé: Rua Santos Dumont, 2628 - Bur!tfzai
Maoapà Ap. 
Capital: lo.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia - vendas dll!l gênerojl 
a llmelntlclos. 

819/"17 - Jorge Pa es Campos 1.102 1 
Sede: Rua Salvador Dinlz, 1.011 - Porto de 

820/77 

8'1.6/77 

Saàtana - Macapé-Ap. 
Capital: Cr$-~o.ooo,oo 
Objetivo: Compra d.e J.VI.edeiras brut.aa , seu 
benetlclamento lnC11,1Sive a comercia lização 
dos rnesmo1 . 

- w. snva 
Sede: ~do'vla BR-156. KM 2'76, Rio Flexal
Macapâ-Ap. 
Capi&Jal: Cr$-:!oo.ooo,oo 
Objetiv o: Desdobramento de M-adeira (Ser· 
rarta;. 

- Antonio S•llva Rocha 
Sede: Rua Rio Matapi s /n.0 - Macapé Ap. 
Capital: Cr$-loo.eoo,oo 
Objetivo: Serraria - com compra e venda e 
deuiebramento de m'adeirn a grossp e a 
vallejo: 

1.103 

1.104 . 

826/ 7'1' - P e•ro Ve seonceloa de Freitas 1.1!15 
Sede: Rua Paraná, 1021 - Santa Rita- Maea-
pá Ap. 
Capital: Cr$-lo .eoo ,oo 
Objetivo: Mercearia com compra e venda de 
gêneros alimentlelcs e d.emais ar\igos do 
ramo . 

827/77 - Ricardo !'errefra Pontes 1.101) 
Sede: Rua General Rondon , 3.017 - Trem -
Maeapá Ap. 
Cllpltlal: Cr$-l!.ooo,oo 
Objetivo: Carp1ntar4a - com desdobram ento 
da madeira e venda de estruturas de ma
de iras e de-ma4s artlrgos de carpintaria . 

Contrato Social 

114/77 - Lopes & Cla. Ltd9. 07~9 
Sede: Av. ~antana, 754 - Cemertlal - S ani'á-
na-Maupá Ap. · 
eapital: er$-6o.GOO,OO em 50 quotas; Me
noel Lot!es. 3e.ooo,eo e Silvia Maria CGrrea 
Lonea, C-r$-Zo.ooo,oo. , 
Ob'letlvo: Comé rcio vare jista de ealçadoa, 
• onfecções perfumarias, bi jetllrla s e miudezaa. 

Alteração Contratual 

82~f17 - f\m azonas Jóias Ltda. (C.S.n.0 116) 0748 
Sede: Rua Cãnd.tdo M~todes , i:difiC'io Apgel'a-
Bloco 11 - Macapá Ap. 
ASSU<n4lo: TI'ansforma.ção de socled~de em no· 
me . oole~vo em sociedade por quotas de rea
ponsal;lllida4e lffl31tada .de Ama~niU Jofas & 
Cfa.· pa.ra Am.'una·l! J'ói .. j.~j!l· fteUr;a.,.;e d• 
s~oiedatie lodnfe aor.d~"f ele OilV1elra e 6 
admitido Francleva Lenilde- Fer.nan<ln 

4a. pAg. 

A-notações 

810/77 - M:M. de Seuza (F .I n!! 701) 0803 
Sede: Av. Pedro Lazarino, 234- Trem Maca-
pá Ap. . 
Aasunto: Aumente de eap!tal d e Cr$ -
6o.ooo,oo Palll C~- 8o.-ooat,oo. Mudança de 
end~eço àa Av. Pedro Lal!Wlrlno~ 23~ Maca
pá A'p., pan1 à Av. Pedro Bal4o, 67 0 - Trem -
Macapá Ap. 

811/17 - J.M. dos Santos 06Ó4 
Sede.: Rua Càndl~o Mendes , l6~o:macapá 4P· 
Assunto: Aumenoo de capital de Cr$ -
15.ooo,oe para Cr$- 65.ooe,oe. AlteraçGo n o 
objetivo comert:lal para Magadne com com-
pr• e venda de confeogõe& e artigos de ar
marinho em ieral. 

812{77- Paulo Pereira de Melo (P'.I. n.o 43) 0815 
Sede: Rua TlredeDtes, 1.063-Ceptral - Maca-
pá Ap. 
Assunto: Aumento de capital de Cf4 loo.ooo,oo 
para Cr$- 15o.ooo,oo .. 

813/ 77 - Raimundo Jo9é Varela (F.I. no!! 09G9) 0806 
Sede: Rua Odllardo Silva, s/n2 - Jesus de 
Nazaré - Macapé-Ap. 
Aas uuto: Aumentu de capital de Cr$ .. 
2o .ooo,oo p!ira Cr$ 7o.ooo,oo. 

- J . C. Silva , 0807 
SeQe: Av. Carlos Gomes, 34 - Macapá-Ap. 
AB'sun~o: Aumento de capital de Cr$ ..... 
J.ooo.oo par~ Cr$ 5.ooo,oo. Criação de uma 
flilal à Rua Leopoldo Machado, 1.463 - Ml!
capá-Ap., com o capital destacado de CT$ 
l .ooo,oo, explorando o objetivo comercial de 
comérelo varejista de livros, papel, lm pres; 
so s e a'rt4gos de esuitório e com o i r. ic4o 
das a~vldades em 01 de junho de 1977. 

l}i$rato Sooial 

828/77 - Souz'll & Cla. Ltda. 0622 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assembléia Gc:-al df' 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do número anterior) 

Art. 18.o - Os a ssociados da ACA1P estão 
sujeitos às seQuinteli penalldatl.es: 

a) Advertência v&rbal; 
b) Advertência por escrito • 
c) Suspensão de 01 a 12 meses; 
d) Eliminação, 
A,rt . 19.0 

- AIS penas de advertência verbal O. 
por escrito terão sempre caráter r-eserva do. 

Art. 20.0 - Está sujeito à. peoa de suspensão 
o SóciO que: 

a) Desacatar os atos e decisões dos poderes 
da ACAP; 

b~ Reinoindn em infrações j á punida com 
advertência ver-bal ou por escrjto; 

e) Desobedecer ostensivamente a s· no!"mas de 
prooedimento, dura!'lte as reuniões da DJret'Üd&, 
C:o-nselho e Assembléias, 

d) Provocar, promover, permi'tir qt.e os ou~s os 
façam, atritos ou desentendimentos entre dfretores, 
sócios e podeDes da ACAP, e entre et!Jta e as au
toridades constituídas; 

e) Promover disc6rdia ent.re os sócios, atentar 
conltra o bom O<•nceito da ACAP e a disdpline 
social , denVro e fora da sede; 

f) Desrespei1Jal' quHlquer representante dos po
deres da ACAP- ~u sóoiq$ inve_stidos nessas atri
buigões, e <fumais t,up:,io~ias ne eJCePC!Cio de seus 
deveres; · • 

(Continua no próximo número) . ,· 


	

