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ATOS DO PODER EX~CUTIVO 

( P) nº 0446 de 29 de julho de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo arClgo 18, 
item II. do Decreto-Lei n!l 411 , de 1•8 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Cpnceder aposentadoria, de acordo com a Lei 
complementar n.0 29, de CJ5 de julho de 1976, observadb o 
item a d) artigo 102 da Emenda Constitucional n.0 01, ele 
17 d€ outu!}ro de 1969, a Agulnor de Oliveira, mc.trfcula 
n.0 2.2 H.fl43, co-locajo em dlsponibilfd3de, pela Portaria nº 
267, d\! 2!l dE> julho de 1969, do Minist-ério do Ill'terior, 
publiL . io no Di:lrJ.o Ofidal da União, de 05 de agosto do 
m<!s n J an.,, e n vlrtude da declaração de desnecessidade 
do c 1 ·go de Tnbalhador, GL-402.1, do Quadro de Pe-ssoal 
-- !"arte Pernnnente - do Governo deste Terr:(tórlu 
(Proc&sso nº 549/77-GAB.). 

Palácio do Setentrião, em l'y_lacapá, 29 de julho de 
1977, 88.o da República e 349 d·a Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Go•Ternador 

(Republfcado por ter saldo com incorreções) 

Convênio Nº 18/77-CJ 
Convênio que entre si delebram o· Go

verno do Território Federal do Amapá e a P,efei
tura Municipal de Macapá, pard execução do Pro
gr-ama de Mudsnça da Populeçâo àa área desfir a
da à construção do Porto de Macapá, em Sentaoa. 

O Governo do Território Federal do Arr.apá, 
doravante denominado simplesm.ente Governe, r. H
t e oto representado pelo Exct-lt'ntifsi.mo Serhcr 
Governador Arthur Azevedo H enning e a Prdei
tura Munkipal d-e Macapá, doravtmte dencrr.inada 
simplesmet~te PrefE:itura, neste sto repre~enlada 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Cleitcn Fi · 
gueiredo de ~zevedo, fil{'mam o presente Convênio, 
acordadas &s cláusulas e cc•m:lições seguin tef: 

ClâuoSula Primeira - Do FundamEnto Legal: 
O prese nte Convênio foi elaborado com funda-

1 mento no que dispõem ~ incisos II e XVII, do 
\ art~ 18, do Decreto-Lei nº 411 ·de 08 de janeiro de 

1969. 
(P l n.G 0645 de 03 de novembro de 1977 ~-

Cláusula Segunda - Do Objetivo : O presente 
O Governador do Território Federal do hmapá, usan- I ConV'ênio tem por objetivo a execução do progra 

do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, I ma de mudança· dn popu lação da á rea destinflds à 
item li, rlo Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

An. J.O - Oegfgl'llar o Eng0 Manoe1 Antonio Dias, 
Secretário de Obras Púb11cas do Governo deste Território, 
para viajar da sede de suas atividades - Macapá - até 
às cidades de Belém e Rio de Janeiro, a fim de aesesso
rar o Exmo. Sr. Governador desta UoJdade, em suas au
diências juntu ao Mllnistérlo do Interior e SUDAM, no 
periodo de 04 a 10 de novembro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 3 de novembro de 
1977, 88.0 da República e 352 da Criação do Território Fe

'deral do Amapá. 
Arthur Azevedo Hennlng 

Governador 

- (PJ nº 0646 de 4 de novembro ·de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atrlb~f.ções que lhe são conferidas _pelo artigo 18, 
Itens fi, do Decreto-Lei n.o 41 I. de 08 óe janeiro de 1969. 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Designar o Economista E1lias Nascimento 

de Moraes, Técnico para o P.rogr;-r ma de Modeltlização 
Administrativa dos Ter:rdtórlos Ferlr. rais, para exercer acu
mulatlvamente, em subs~tuição, o cargo de Chet.e da As
seooorla de Planejam ente e ~ordenaçào Gera~- ASPLAN, 
do GoverntJ deste Território, durante o impedimento d!o 
respeotlvo 'titular, no período de O'i a I I de novembro io 
corrente ano. 

!Vrt. 2.0 - Revogam-se as dispo11lçõea em contrário. 
Paléclo do Setentrl~o. em Macapá, 04 de novembro de 

1977, 882 da Repúbl!C!a e 3~2 da Criaçlo do Território F~de· 
ral do Amapá . 

Paulo Fernando Batlst!l Guerra 
Governad.or Substlltuto 

construção do Porto de Macapá. fm Santana, d'e 
acordo com o Plano de Aplicação em ant-xo. 

Subcláusula Única: A Prefeitura €eré o órgão 
executor dos trabalhos objetivados neste Convênio, 

1 c~ntando, pa.rs tanto corr.· os r ecursos provenien
tes da Arrec-adação Pr.óp·ria que lhe serão repas
sados pelo Governo. 

Cláusula Tt>rceira 
fol'Ça deste Conv'êO!io 
guintes obrigações: 

I - Do Governo 

- Das Obrigações: 
assumem as pa,;tes as 

Por 
se-

a) Liberar a importância de Cr$: 2.ooo .ooo,co 
(dois mHhQes de cruzeiros) para a execução da 
prilneira etapa do Progrs1pa de que trata a cláu
sula segunda desb:! Convênio. de atordo com a 
cláusula quarta do mesmb instrumento; 

b) Encetar as necessárias; providências para que 
no p.róximo exerc.ício sejam alocados recursos pera 
implantação das dem'sis etapa's. mediAnte Term011 
Aditiv.os; 

c) Fisaali-zar a t>xeoução do Programa, através 
da Secretaria de Obras Públicas; 

d) Analiz&r os relatórios mensais de acom
panhamento elaborados pela Prefeitura. 

II - Da Prefeituta 

a) Apresentar mensalmente eo 
tórioe físicos- Una nceiros alusi v'Os à 
Progr\ama; 

Governo rela
e»t>cução do 
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As RepartiçõeR Públicas 
Territoriais deverão remPtN o 
expedjente destinado à publi
cação neste IJJÁI:il O OFJCI AL 
diarill.mE'nte atf> as lH:OO horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Ptíblicas 
cingir-se-Ao às as3ioaruras 
anuais ren'lvadas até 28 de 
!evere1ro de cada ano e às 
Iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFJCIAL 
-.G7'~ 

DIRETOR 
As recl11 ma çõeB pf'ftlnen

tes a matería rrtribuída nM 
casos dP erros ou omissões. 
deverão ser lormuladas por 
escrita, a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas. e das 
15:00 à.s 17:00 borns, no máxi
mo até 72 horas após a ~a!rta 
doE~ órgãos oficiais. 

Jranilrln 'Lrindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilltiH b 

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

DIARIO OFICIAL 
lmrre~so "lS Oticinas da Imprensa Ofirial 

MACA PA - T. F. AMAPÁ 
~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Númer~ avulso 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 

1,00 

Os suplementos às cdi· 
çõ&s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinaott>s 
que as solicit. l:'m no ato ela 
assinatura. 

Os orlgmai~ deverão ser 
t!atilografados E' autenticados. 
ressalvadas. por quem de di
rt"lto rasuras e r mendas. ~ O luncionárto público fe

deral. terá um desconto de 
10°/0. Para fazer jus a estt" 
desconto, deverá prova r esta 
condição no ato da assinatura. 

•F:lRAS!LIA - Este f)iário Oficial é l.'ncontrado para leitu-
Excetuadas as pr.ra o ex

terior, quP serão s e m p r e 
rnuaiR as assinaturas poder
se-Ao tomar, em qualquer 
l!lpoca. por SPis mt"SPS ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 
COOPER PRESS, no •Brasília Imperial Hotel». 

-----
Para facilitar aos 3-Ssinan- A ~im de evitar solução 

res a veri!icação dJ prazo de de continuidade no receh1 
validade de suas assinaturas. meoto dos jornais. devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os Rúmeros I respectiva renovação com 
do !alão de registro o mês e antecedência minima de trinta 

O custo de carta exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensaR sPm 
aviso prévio o ano em qnP find ará. [30~ dias. 

Prá. na 'venda avulso acres
t a de Cr$ 1,00 se do mcf:mo 
ano. e de CrS 2,00 por anr 
decorrido. 

b) Fornece·r e facilitar todos os eleme111tos neces
sá rios para que o Governo p:lssa acompanhar o 
8t'):1aminto dos iler viços em todas as etapas; 

c) :\catar todas as d"terminações e or iPntações 
emanadas do Governo. com vistatS a anáolise e 
acompanhamento físico e financeiro do desenvol
vimento dos trabalhos progT·a mado$; 

d) ExecutaP as atividades prE>vistas neste Con
vênio ; 

e) MantPr placas no ·local elas obras, à vista 
do p úblwo. conforme modelos a serem fornecidos 
pelo Governo. 

Cláusula Quarta - 0:-i Dotação: As despesa.s 
decornentes deste Convênio, estimadas f.m Cr$: 
2.000.000,00 (doiJs milhões de cruzei ros), corres
pood•entes a primeira etapa do Programa, subdivil
dem-~e em duas parcelati de liberaç1o, assim dis
criminadas: a primeirra (I ª) no valor dte Cr$: 
1.400.0tlO,OO (hum milhão e quatrocentos mil cru
zeiros), corr<erá à çonta dos recursos r:lo Governo, 
Projeto - ~senvoivimento de Areas Urbanas -
F'on'ote: Arrecadação Própria ... Elemento de D~spe~ 
sa 4.1.2 . .0 • Serviço em Regime de Programação 
E!'>pecial , Empt!oho n.0 968, de 03.11.77; e a se
gunda (2.11) parcela no valor de Cr$: GOO.OOO,OO 
(senscentos mil cruzeiros), correrá à conta da 
dotação a sez: consig([)ada no orçamento do exPr~ 
cic·io de 1978. 

Cláusu1a Quintá - Da Liberação e Aplicação 
dos recursos: A liber.a~ã.o de primeira par<:ela será 
ef~tna?a após a public!ição deste i~strumento no 
Diár4o Oficial do Governo: as demais terão suas 
liberações condicionadas à aprovação da Assesso
ria de Planejamento do Governo. 

Subcláusula Primeira: Os recursos previstos 
neste Convênio se.rão npassados à Prefeitura 
pelo Governo, mediante solidtação à Assessoria 
de Planejamento e a entregue será efetuada pela 
Sec.retaria de Aldministr'ação e Finanças. 

Suboláusula Segund.a: A aplioação dos conres
pondentes re <: ursos será efetuada pela P.refeitura 
d•nt:ro dos objet~vos constantes do Pro~ama , que 
serve co m o Pleno d-e Aplic!tção . 

Cláusula Sexta - Da Prestação de Oontas: A 
Prefe-itura pl'es~rá contas ao Govtr,no, através da 

Secretsria de Administração e Finanç2s . trin1 a (30) 
dias após o término do Convênio. 

Cláusula Sétima: O p essoa l que a Prefeitura 
a qualquer título .utilizar na E'X"cução dt' Prrgra
ma objetivando neste Convên c. ser-lhe-~ din1a
m ente vinculado e subordinado, não tendo com o 
Governo reh,ção jurídica de qua lquH natur e7e 

Oláusulo Oitava: Este Convênio po~Há. mE
diante assentimento dos convem ntel", ~~ r rr c.cJfi. 
cado através de Termo Aditivo ou rerotndin d0 ce 
plE.no direito, por inadimplemento de qualquer d~ 
suas cláusulas ou condiçõeF, cu r:;elll fUPH'' fJ J€r
cia de norma legal que o torne materi c.l cu for
malmente impraticáve l. 

Subcláusula Única: No caso de resriFão, ficará 
a PrefeitJura obri1gada a comprovar até tripta (30) 
dias, a conta r da da ta da rescisão, a devid-a apli
cação de tod os os recursos que houver rtrer ico 
do Governo por força deste Convênio. 

Cláusula Nona: O presente paFSPrá a ter n,
lidade após sua publi cação no Diário Ofic ial co 
Governo, e aprovação pela Câmara dos Vereadrres 
do Mumcipio de Macapá, a partir de quar.do vi'{lr
rará pelo prazo de hum (1) ano. 

Cláusula Décima: Do Foro: Fica eleit o o Foro de 
Ma capá, Capital do Terntório Federal doAm2pó , cbm 
exclusão de qualquer outro, para dirimir a~ dúvi
d&6 porventuras suS'Qitadas na execução ce!'te 
Convênio. 

E, para firm eza e validade do que ficou esti· 
pulado, Javrou-!õe o presf'nte termo. que dep·c i~ de 
lido e &chado conform e, vai assinado pelas pA,..tE-s 
convenentes em dez (lO) vias de igual teoT e for 
ma, pa·ra o mesmo fim e na presenr~ das teste
munhas abaixo nomeadas. 

Macapá, ()13 de novembro de 1977 

Arthur Azevedo Henning 
Gove.r11ador 

Cloeiton Figuei·r E>do de Aze·vedo 
Preieito Municipal 

Testemunhas: 

Ilegíve~ 
Lourival Queiroz Alcântera 
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Ministério da Indústria e C~mérclo 
Governo do Território Federal do Amapá 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

Documentos Deferidos em 18 de agosto d~ 1977 

839/ 77 

84'1 / 77 

848/ 77 

849/77 

Firmas Individuais 

Juracy da Silva Teixei'ra 
Sede: Rua Elierze Levy, sjn.0 • Pacoval -
Macapoá-Ap. 
Capital: Cr$ 8 ooo,oo 
Objetivo: Mercearua - venda de gênel'os ali
mentícios . 

- Maria Ferreira dos Reis 
Sede: Area Portuária, s /nº - S6otana - Ma
capá-Ap. 
Capital : Cr-$ 1o.ooo,oo 
ObjetAva: Exploração do coméroio de bar e 
restaura nte com a compra e ve nda de ar
tigos para o rn~>smo ramo. 

- Frandisca da Silva Mpnteiro 
Sede: R.io Javari, 25 - N. Sra. Perpétuo So
corro - Macapã · Ap. 
Capital: Cr$ Io.ooo,oo 
Ob'jetivo: Botequtm com compra e venda de 
reirigerantes, refl'escos, cervejas e demais 
bebidas alcoc licas. 

- Edite Maria Rukat de Azeved'O 
Sede: Rua Hamilton Silva, 749 - Central -
Macap'á · Ap. 
Capita l: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetivo: Bar - Com compl'a e venda de refrt
~erante , cervejas e demais bebidas alcoollcas 
em geral. 

850/77 - T. A. Braryml 
Sede: Rua Joaquim Caebano Silva, s/ n° -
Olepoque - Território FPderal do Amapá . 
Capital: Cr$ 5.1!loo ,oo 

851 /7 7 

Objetivo: Comércio de mercadoria com a 
compra e venda de gêneros alimentlclos e 
demais artigoP concernentes do ramo . 

- Doreelina Miraoda Sanches 
Sede: Rua Ubaldo Figueira n.0 40 ·- Porto 
de Sant.ana - Macapá - Ap. 
<!apit31: Cr$ 1 o.ooo,oo 
Objetivo: Reparactio , manut~nção e conser ... 
vação de méquinas e aparellios de uso do
mé'sttco. 

858/7 7 - J. D. Souza 
S•de: Rua Rio Cajary, s /nº - Macapá - Ap. 
Capital: Cr$ 3oo.ooo,oo 
Objetivo: Com é rcio de mereearia com a com
pra e venda e gêneros all.mentlcios e demais 
art·igos do ramo. 

Contratos Sociais 

840/77 - Nunez & Nun.ez 
Sed-e: Av. Dep. Coaracy Nunes, 103 - Maca
pé-Ap 
Cap!ool: Cr$ 4oo.ooo,llo, asalm dlstribuldos: 
Jes~ Nunez Pere z, Cr $ 2oo.ooo,llo e M&ria 
CasAiana Domlnguez Nunez, Cr$ 2oo.ooo,oo 
Objetivo: Comércio varejista de móveiP, ar
tigos, de habitação, de utilidade domésb!ca 
e confecção em geral. 

i4~/77 - Clamentlino & Uald Ltda. 
Sed.e: Av. Antônio Goncal\•es Tocantins, 179 
- Macapé - Ap. 
Capital: Cr$ 5o.ooo oo elll ~o quotas; Clemen
tlno Fcancalln') da Silva , c~; 25.oop,oo e 
Ua1d Prancallno da Silva, Cr$ 25.ooo.oo. 
Objetivo: ExploPação de conservação e lim
peza de obras. de-conl'ções, construções em 
madetra de let e outlros serviços consernen
tes ao objetijvo. 

137/77 - R. Lima 
S~de: Rua 
- Ola~que 

Anotações 

Santos Dumont, sfnº - Central 
Território Fede~l do Amapá. 

1.107 

1.108 

1.109 

1.110 

1.111 

1.112 

1113 

0750 

0751 

0808 

Assunto: Aumente de eapltal de Or$ 3.5oo,oo 
para Cr$ 2o.ooo,oo. Alteração no objetivo 
comercial para comércio varejista de gêne
ros al~enticios e material de construção. 
Ctriação de uma tlllal à Rua Caetano d11 
S ilva, e /nº - Olapoque, com o capital dutt
cado no valor de Cr$ Cl'$ 5.ooo,oo, explo
rando o objetivo comercial de compra e 
vend'!l de becldo$, r oupas feit9s e calçados 
em geral e inclusive artigos de ermarinho. 
Início das atfvida.des em Ot08.77. 

838/77 -- Helena Aben Athar Bemerguy (F.I. n 2 396) 
Sede: Av. FAB , Centro Comercial - loja J -
M~capã -Ap. 
A.ssunbo: Mud>~nça de endereço da makfz, 
da Av. FAB, centro comercial, loja G, para à 
Av. FAB cenft'g comercial lojs J. Altera D 

obje tivo comercial da matt'iZ para l.oterlaa 
(esporti'va e federal ! - seguros (contra Incên
dios, acidentes pessoais e veícu los). Baixe 
dt! sua filia l, ~lttuada a Av. Fellclano Coêlho, 
364, - Maaapã - Ap. com o ramo de ativi
a a des: Loterias e com o capital destacado 
de Cr$-25.ooo,oo 

857/ i7 - D Fonseca Comércio e Indústria de Pani
ficação. 
SedE.: Av. Dr. Acellno de Leão, 912 - Tr~m 
Macapá - Ap. 
Ass l•nto : Aumento de capital de Cr$ 8o.ooo,co 
para Or$ 13o.ooo,oo 

Sociedades Anô'ntmas 

0809 

0610 

P.55/77 - Indústrias Alimentícias Flórida S.A. 0769 
Sede: Rua da Lapa, 100 - 4. 0 anQPr - Rio 
de J 'anelro - RJ. 
Assunto: Arquivamento da ARD. r esl iuda 
no dia 07.03.77, que deliberou scbr e a cr ia
ção de uma filial no Igarapé da fortale:oo, 
Municfpit. de Macapã. 

856/77 - IndústrJas Alimentícias Flórida S.A. 0770 

859!77 

Sede: Rua da Lapa, 180 - 4!0 andar - Rio 
de Janeiro - RJ. 
Assunto: Arquivamento da ARD·. real ivfca 
nc riia 2.3 .05.77, que dt!liber ou sobre e cria
ção de uma entidade fabril em Boa Vista 
de Nazaré, I lha de Curuá Munlcfplo de ·Ma
capá / Ap. 

- Bruynzeel Madeiras SIA - BRUMASA 
Se de: Av. Amazonas, s/nº - Porto do San• 
t'lna - Macapá - 4P· 
Assunto: Arqu~vamento da AGE e Ordinér•a 
ll"ealizadas no diA 29.07.7'T, que aprovanm res
pectivamente, a modificaçAo da redaç~o do 
artigo 14 do Estatuto Social e o Relatório 
da Diretoria, Balanço Gera., Demonstra<;ão 
de Lucros e Perdas, e de Lueroa Acumula
dos e Parecer do Conselho F Isca I referente 
ao exercit:lo social findo em 31.03.'T7 . Elei
ção dos Membros da Dmetoria e fixação da 
respectiva remuneração e decisão se bre o 
funclonamen.~ do ConsE-lho Fiscal. 

Procuração 

0771 

854/77 - De: lndúst, ias A IIm enticllS Flórida S .A. 
a : José Antôn1o d.e Matos (junha 0063 

Proeesso julgado e colocado em exigência pelo Plenário 
na Pa.uta do dia 18 de agosto de 191'r. 

835/77 - Fábrica Amapaense S /A Indús~la e 
Comércio ARQ. AGE 

853/77 -Fernando Leite ANOTAÇÃO 

Preço do exemplar~ 
Cr$ 1,00 
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Policia Militar do Amapá 
Segun da Companhia Policial- Milita r 

Segundo Pelotão Policial-Militar 
Porto Grande 

Edtital de Citação 

O Senhor Segundo Tenente Polici< l- Mil ta r 
Inácio Barroso Rocl~a, Autoridade Policial. 
na forma da lei, etc. 

sua assinatura, devendo ser publicE>do no Di&rio 
Oficial da União. 

Partes Convenentes: 

José Torquato Caiado Jardim 
Di.retor-Gei>al do D epartamen te de Ensino Médio 

do Ministério da Educação e Cultura 

Luiz Ribeiro de Almeida 

Faz saber a quantos virem ests edital ou dele 
t iverem notícia e especialmente a Adriano Santena 
Julião, que n esta Delegacia foi in.staur&da, me
diante Portaria, Processo Sumário sobre crime de ' 
lesão corporal culposa (Acidente Jl,erroviário), pre
visto no artigo 1~9 § 6º do Oódigo Penal Brasi
leiro, pntioado pelo mesmo Adriano Santana Ju
h ão, pojs que rto dia 20 de m!üo do corrente a.no, 
como maquini3ta de uma locomotiva pertencente 

Sec-r etário de Educação e Cultura do Território 
"Federal do Amapá 

Testemunhas: Il egíveis. 

Telecomunicações do Amapá S/ A 
TELEAMAPÁ 

Empresa do Grupo Telebrás 

CGC. 05.965.421/0001-70 

Capital Autorizado 
Ca1pital Subscrito 
Capital Integralizado 

Cr$ 80.000.000,00 
Cr$ 40 .031.278,00 
C r$ 40.03 1.278,00 

a !COMI, atropelara o uida dão Afredo &luza de 
Uma, a altura de Pedra-Branca. E como está o 
a~usado em lugar incerto e não s abido, é e.xpedito 
o p~e~P.nte edital com o prazo de cinco dias, findo 
o qUJal será con~iderado citado para ,·er-se proces
sa r: até final julgamento devendo componecer no 
Comissariado de Policia de SPrr;J do Navio, no dia 
quatro de novembro, às quinze honas, a fim dP 
ser qualificado e assistir a inquiiição des teste
munhas. Set'á o presentP. edHal afixado na porta do 
Corriisssri~do de PoHo!a de Serra do Navio e pu 
blicado no Diário ()ficial do Território Fede1 ai do 
Amapá. 

Dado e passado nes ta Vila de P orto·Grande, 
Municipi'o de M8c'a pá , Território F ederal cio Amapá, 
aos vinte e seis dias dia mês de outubro do ano 
d e mil novecentos e setenta e sete. Eu, (Ilegível) 
Escrivão o datilografei. 

Inácio Bar roso Rocha - 2.º T en PM 
Omt 2º PPM e Autoridade Pol'kial 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÀO E CULTURA 

Departamento de Ensino Médio 

Nº 001!77 

.E)x!;lrato do Termo de Convên)o Firmado 
entre o Depart&mento de Ensino Médio 
do Ministério da Educação e Cultura e 
a Secretaria de Educação e Cultura do 
Território Federa·l do Amapá, oonforme 
padrão publicado no D1árro Oficial da 
União, cte 06.11.73, página 11712. 

Objeto: Expansão e Melhoria da Rede Física 
do Ensino de 2.0 Grau 

Programa ('s): 1524.0843 1992.11 :~ - Ensin'O n os 
Territórios e Faixas de Fron:eiras 

1524.08430312.111 - Assi~tência Técnica e Fi-
nanceira às Unidades da Federação. 

Va!Jr: Cr$ 2.217.900,00 

E>lemento1' de Despesa: 

3210.00 - Subvenções Sociais 

437'2.04 - Outras conti'ibu ições 

4'3721 04 - Outras Cont.ribuições 

Empenho: (s): 579. 580 e 581, de 08/03/77 

N.0 d!' Processo: 264.209/76 

Vigência: de 12 z:!1ese s a partli·r da data d,e 

Edital de Convocação 

Fi~m os senhores acionis tas da T eleccrr.uri
cações do .-\mapá S.A. - TELEAM/PA convi-df

' dos pa ra se r.eunirem em As~emblé>ifl Geral Extrecr
' dinária ÇVG no dia 18 dt- novembro de J 977, às 

16:00 horas, na sede social, situada a Av. Ccancv 
Nunes, 104 na cidsde de MFrr r:' Territ<'• 'o FH:'e
ral do Amapá, a fim de dehL~e~ c rem scbre a fe
guinte ordem do dia~ 

A) - Reforma db Estatuto Social para adt~ptt
lo a Lei n º 6.404/76, 

B) - CT'iação de ações preferencia is para cap· 
t ação de r ecuw-sos relativos aos Decretes-ui nºs 
291/67 e 756/69. 

C) -Proposta de Aumento de Capital. 

D) - Redução de mandato LOS membros da 
Diretoria. 

Ma~apá- AP, de 07 de Novem bro de 1977 

A Dir'et0 ria 

------· ~,-----------------
Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assembléia Geral df- 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do número anterior) 

§ Único: - Cessarão imediatamente e de fcr 
m a absoluta e ddinitiva, todos os direitos e pEr
rogativas do sócio eliminado. 

Artigo 22.0 : - As pena~ previstas no Artigo 
19º, serão aplicadas pelo Presidente da ACAP, 
ad-refe11endum da Diretorir, em nunião ordinhie, 
coom d.ireito de recur so à mesma Dire toria no prazo 
de 10 dias. 

Artigo 23º - A pena prevista no Artigo 20° 
será aplicada por decisão da Diretrrie, 5Uj! ita 
a homologação pelo Conselho Debberativo, em reu
nião ord·inár.ia, com !!iirei'to de reounso ao ID€~mo 
Conselho, no pr:azo de 20 dias. 

Artigo 24º :- A pena previsto no art-igo 21. 0 

' será aplicada pelo Con~elho D~libHetivo, ror n 
comendação da Diretori a, podendo o punido recor · 
rer a (:trimt:ira Assembléia Geral Ordinária, após a 
pena. 

(Cont inua no próximo número) 


	

