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EX PE DIENTE 
IMPRENSA OfiCIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administreção 
* Red'lçií o 
• Parque Gr á üco 

Rua Cândido Mendes s/nº Macapá - T . F . A . 

TELEFONES: 
Gllhínete no Diretor 
c;wfe das 0 ficin;JS . 

DIRF.TOR 
fRAr\ !UIO TRlNDADE PONTES 

546~ 
5307 

T ABELA DE AS~'TNATURAS E P UBLJCAÇOES 

NA CAPITAL 

Anual .. ... . 
Senwstra l . . .. 

OUTROS ESTADOS E MLTNIC!P lOS 

Anual . . . . . . . . . . . . 
SE'm<'Rl l'Rl .. .... , ... . 

Cr$ :100.00 
Cr.S 2fí0.00 

. r'r$ ROO.OO 

. C'r~ ~00.00 

D .O. núm~ro atJ P.zano: <JllmPnta cinco cruzeiros 

Decr Ptos 
(E ) n 9 001 de 02 de janeiro cte 1978 

Nome ia m embros do ConsPlhn Regio na l de De s
p ortos do Amap3 ' C .R .D. A.P .• 

O Governador do Ter r itório Federa l do Amap á. usa n
do das atr ib0 ções que lhe sã r. eop (e.J;ldas peio a rt igo 18 
Item li, do D ecreto-Lei l'lº 411, de 1•8 de janeiro de 1969, 

RESOL VE. 

Art 1.0 - Nomear. o s cida dãos a b al xo r e lac lr nados 
par a c ompor em o Con~elho Regional dE> De~po.r t os do 
Amapá ((J..R<D .A P.) : 

- E ngenhPiro Mano Pl A ntônio Dias 
Adv~ad o Anton.Jo C a bral d e Castr'O 

- Economista N<>w ton Douglas F·arata d os S<~ntos 
-- Tenente R o n a ldo Per e ira de C4.tv eira 
- S e nhor ~bdallah Houat 

Art. 2. 0 
- R evo!fa m-se as dlsposi9Õell em con t rá rio 

Pa lácio do Setent rlão. em Macapá, 2 rle jª n~·lro 
de 1978. 89º da Rep úbli ca e 352 da C riação do T er rftorlo 
~~d~r 'l'l do Amapé . 

Arthur Azeve .:io Hennl ng 
Govern::~do r 

( P ) n.0 0743 d e :iO d P deze m h ro de 1977 

O Governador d o Terrltt'>r1o Fe~ e ral do Amapá, usan
do da s atr ibuições que lh e ~i'\ o conferidas pelo IHtJgo 18, 
item l i. do Decreto-lei n° 41), de 8 dr janei ro de 1969. e 
~endo em vist a o qu e consta do Process o n. 0 583/n-SESAS, 

R ESOLVE: 

Ar t.. 1º - R e pr eender. na fo l'ma do artigo 201. Item 
I. combAnado cüom o de n2 20-1, da Lei n º 171 1. de 28 de ou
tubr o de 1952, os se r v ido r es : Mf~ufll Batista de Amorfm , 
In sgebor da Guarda T e rrito r ial , nlve l 16 C , lo tado na Se
cretaria de Segou r.ança P(t@l'cã ; Wilso n Meia. Auxil ia r de 
Enee r magem, níve l 15- Ç , e ll'ranai sco Ma rque s M<mt e Verde. 
Auxiliar de Enfe rm a gem. nível lCJ-8, ambos lo te cios n a 
S soreta r ifl ele Saúde e Ação Soc:ial. todos do Quar.l ro dr 
Fun cioná r ios do Governo deste T·erritório. po~: ha·Je r&m 
deixado de cumpl'i r com su11s obr~gações no de~orre r dos 
t rabalhos da C oml!ss8o de Inqu éonfto Ad·minfstrat lvo . úns bl· 
tu.fcla pe lo Decret o IPI n 2 0336, de 31 de maio dP 1977, 
fe r indo as~tm.. o dispo siti vo cons tante do artigo 2tl4 , ri o 
supraci\ado Dip loma Jegoe l. 

Art. 2.o - Revogadas a s d isposições e m contr llrio. 

Pal ~ cl o do S et entrl ão, e m Maca pá. ~O de dez~mbro 
de 1971 , sg." da Repúbll<la e 35.0 d a C rlaqão do T erritó rio 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo H en n!ng 
Gov ernador 

PUBLICAÇOES 

Pf1gina comum, ca da Clf'nt lm ctro por coluna Cr$ 20,00 
Prer;o dest e Exemplar Cr$ 2.0n 

l\latérla par<~ publicação rias 07:il0 às 12:00 e da-; 
14:30 às J 7::10. excetuando os sábados. 

RECLA MA ÇOES - 24 hnrlls após a circulaçi'io d0 
Di ~ rio, cRpi tal , e 8 dias nos municípios e outros estados 

OF!CIO OU MEMORANDOS - Dev~ Rcompanh;w 
QURlqucr publicaçiio. 

ASSINATURAS- Capital. Municípios e outros 
estados C" m qualq\1er époc::~ 

F ORMA D E PAGAMENTO 

Avulso: Em moPdõ c0rr en tP 

Assinaturas e Public::~çõ~>s: Em cheque • ominal para 
«Serviço de Jmprens;~ e Radiodifusão do Amap:'l. 

SIRDA" 

Ar-sin::~tur;,s v<>ncirias porkriío SP r S\1Speno.a~ 
sem :l\·iso prévio. 

Este ni<irio Oficial é rncontrado para l~>ítur~ nas 
r epre-sent:1çiics elo Gnvrrno do /\mapa ~m Br::~sílin·DF 

e Rel<'m. J<:staclo elo Par<1. 

(P) N. 0 oon J rle 02 dP j aneiro rle Hl78 

O Go\·ernador do Território Feder al do Arn;jpA. u~an:l0 
elas atribuições que lhP ~ão conferírlR~ pelo artigo 1'1, item 
TJ , do DPc r e to-Lef !1 ° 411 . de r.s rlc janeiro de Hlfi!l, 

RE~OLVE: 

J\!lt. ·Jº - Des:gnar o servirlor Ub:;lôo S li\'A MedE'l
r os. ocupant:e do oo r1:<;l d~ Enc-adernador, nfvel 8· A . do 
Quadsro de Pesst.a l Fermaner t o do Ge>ve rno dE'> t e T eü·i
t ó rlo, lotado n o Ca~ne t e d10 Covc t"l' o do r, co.;. ""crci<'JO 
n a Repre~ent a~ão no Govern'" em BeÍém, Estado do Peni) 
p ata vlaja r daquela Capi ta l et é Macapá, no trato de a~
suntos rio fntliresse de Adrninistrac'ii " fl rT'a p\lens•·· PO 

p.e r iodo com pre endi do de o2 a o'6 de j 11 1 eiro oo corrente 
ano. 

Art. 2. 0 -Revogadas as rlfspn~içõe em contr6ri0 

Palácio do Setentriiio, em 1\lacar". C. de JRnelro rle 
1978, 89.0 d a República e 35° da Cria,5o •1, T~>rritório F~. 
dera' 'lo A m apá . 

Arthur Azeved o Henni!'l< 
Governsd or 

Telecomunicações do Amapá S. A. 
TELEAMAPA 

Ata da A ssPmbléü:: Geral Exlr aordinilris dA Te
lecomunicações do Amapá '.A. TELEAM A PA 

Aos vintP e no ue dJa> rio mês de àez~>mhro 1e 
mil novec'en tos e ~e ten t a e sete, às 9:00 horn: . 
reururam-~e na sE>de da Tdr:>comu nic&çõfs do Ama
p<'l S.~ . TELEAMAPA , sita à Av. Coarat:v ~une~. 
nº 104, em Macapá-Ap, os Acionistas .:la SocierJede. 
r. onvocado~ na forT.a d a l ··gis lação em vigor, por 
Ed.ita l public~l'io n o Dihio O[lcüd do TerrHór~o 
Federa l do Amap? e no jorn d «O Estado rio Par<'!», 
d os dias 21 , 2~ e :f3 do mês de d ..'zembro ( m l"Ur

so. Na for ma do disposto no adigo 28 do F.statuto 
Socia l , o Presiclent>e da Sociedade Engenheiro 
Ubiracy !'viartins Air es. após verificar o número 
legal de acio ni&tes, constatado pelas a~si ns\t.r<~s 
apostas no Livro de p PSe11Çt:l de Aci~n istas. decla
r ou ins talada a Assemb:éia em 1ª convocação e 
solicitou aos prese'n ~es que elegeFsem u m eciodista 
para p resii[-lé'. F oi en~ão eolrito g a.r·a p r.e.sidir él 

r ~,umao o Sr. Arlemar Kato, ré-p.resentante rl::~. 

TELEBRAS, que agrad,e ceu a honra da in dica<,.ão tt 

convidou a mim, acionista Coaracy So)x'ftira Bar
bosa, para secretariar a reu,nião. Em seguidp, o 
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•tiLil llO aumento do Capital Soc~l, e oom a altere
Qã ., do vajor nomiial básíco das ações, de Cr$ 1,00 

.m qpuzeiro) para c'r$ 1•,10 (hum cruzeiro e dez 

Presidente decla rou qu e a Asse mbleia se realiza, a 
J13ra apr,eciar as meterias referentes à « O . d~m do 
Dia», constantes do Eeli1tal de Convocaç-ão que r, • 
lido pelo Secretánor, atendendo ~ollcitação do Sr. 
Presidente, estando vasado no~ ~e~-;t.ir~~cs termo::.: 
<TelecrJmun icaçõe' elo Amspá S.A - TEJL'F.AMAPÁ, 
Empresa do Gr upo TEf.t:Bl1AS CGC Of> .%5.42 1/000 1-
70, Coapital Subscrhn: ~. 160 330,00, Cap1'al lnl0· 
graliL.a do: C r$ 52.160.:no,oo- Ed~tal d-= Convocação
Ficam os SPnhores ac:ionist::~s da T.:!l~comunicat;Õ f s 
do 1\ma;:)': S A. - 1.7ELBAI\1A PA, t:onvidados a se 
re. ltt1i rC'•n ~"m Assemblé ia GHa l Extraordirtária, no 

1 cer:t avos) . In'formou ainda o Sr. Presidonte que oc; 
qivid, , ~os :o ex rcício de 19?7 (mil novecl'ntos e 
sctertta E' sete) serão pagos «pror ata dia », em função 
do 1 Út•let u e do valor das ações. Colocada a maté-

dh 29 de dez .. mbro de 1977, ;is QC·:OO !turas, na 
se·te social, snu~da na Av. Coa.rscy Nunes, nº l(J4, 
J;)a ciir:JdQ :ie M·1rapá, Thrritório Federa l rlo Ama
pá, a hn'\ rle deJibPrar m ~Pbre a seguint~ Ordem 
~') DiA: a) Capitaltzac;ã~J de Recu1 o& p. ov .. nidl~c.s 
rio FINA V!: b) CapitalÍMH;ão dt" Res• t v as no moll
tan e rlt> G'rS :).:) l f1.01:5,0ú (cinco mi1hn;;os, quinhentl•S 
e eiPzusseis mil e trintR e t nês cruze>iro!>) mer:lianto 
aJtnra\·ão rio vakt· nominAl dns ~.çõPs cc CrS 1.00 
(um r"ru-zc i ro) pllra C r S J, 1 rt (um cru~iro e dez 

:oent w .,s) rHri·a uma: t') rarit.a bação de Recursos 
P"OV"'!')Í,Pblt.PS rlo O»rrPto r "'Í n () Z91 /67; d) Altera
ção rio'> 1\ rtlgos 5.0 , 1.6 " 17 cio F).statuto Socia l. 
\lacapá, 20 doe de7)"mhrn rle 1!177. a) Ubirari l\1ar-
tins A1r.,s -- Pner-ide>nt~ » . I<:m sPguida, fni cúlocaria 1 
r m discussão a matéria rC'I <Üí"a à l"tra «a» rla 
Ord~m do D1a. que tt ata da Ca.pile lizaçãJ de 
Reom·sos pcf.ovPniPntes rl.o FIN '\VI. O S r. P r.-sidente 
rl'-'c-IRrou qu' a qoo11dn ciR rl'isrttc:são r:le cada item da 
nrctem cto Dia, a.'l matérias r esp"'ctivas S"'riQ m 
rlevirlamt"nto esciRrecirlas. Disc;e então aos acionis
hs quP a ldra a da Or~em do Di? , que cor-
' >s ponrl-e ao item «1 >' rla Proposta ria Diretoria da 
Tdecnmur,;ca<;õ+-·s oo Amapá S /,A - TF'LFAMAPÁ 
f1 1\"'rmblf,ia GerqJ Extraordinária. r efere-se à 
T'ooposta pa ra Aumento rle CapitRI (Anexo I) d~ 
• rdem de. Cr~ :3.r10f"l.ooo,ro (ttrês milhõt-s de cru-
7€i ros), submetid'l .pt> la referíd8 Direto ria à apre
C'i.ação do ronselho F isca l, que emitiu Parecer fa·-
vo'riá vel , rletado de- 115.12.77 (i\rr>xo I!) , Jl'O Aumen
tn de Capita l proposto. P.-Js oroposta 0ra em apre
C'iaç5o. o C~pihl da Socierlade será e levado de 
C'r~ :-,·•. Jfio :33Non (C'incJUPntfl e do-is milhõfs, c~nto 
P s Pc;c;enta mil e trezf>ntos e trinta cru7e it"os) para 
C'r$ !):J.l.1o.3:3.nl,o0 (cinqnf~B é cinco milhfcs, cento 
P sessrnta mil G> trtzentos e trinta cruzei r~) . In
f0rmou c Sr. PresiflPnte Q U P o Boletim rle Subs
criQã0 (,Anexo ml foQi ns~inar:lo pelo subscritor com-
P"t~nte. ColC1cad8 a m~tf>ria em v0t ação fo i a ~~s
ma a provada p0r unanimidade A Sf guir1 foi colo
C'ada em rlisC'ussão a letra «b» da Or de1m do Dia , 
C'Orqesponrlente so item. (<2 da Proposta· da Dire-
t 0nia da Telecomunine ~'ÕPS do A mapA S/ A -
TELF.AMAPA à Assembléria Ge1al Extrordinária, 
f!tl'e c;P nefert> à Ca.pit~ l i•?Ja,ç5o rie RP.serva<.. Infor
mou o Sr. Pres-ident-~> que a Diretoria ·Ja Sociedade 
submeteu ao Co nc:e lho Fiscal Proposta para Au-
mento rie C'api·tftl (Ant>XO IV) rlA oJid em de Cr$ 
!i.'i ln o13.oo (c i"ri c0 m'if.hõee. quinhFi"ntos e d.Úes~'éi s 
mil f' trima e tfrl êl~ crU'leiros ). tenrlo aq11ele C'on· 
selho emitido Pa!i><'E'f fa,·o r -1vfll ), dataria de 19. i 2 77 
(-\nexo V), ao a1im•~nto pretenrlido, o qual el.-.va rá 
o C•apital da Sorif''rlaáe rie Cr$ 5 5.1 eo 3:!o,oo (rin
quenta e cirYco milhões, cento e ~esse111ta rril e 
trtezen~s e trinta ~r u7eiro~) '!)ara ('r$ õo.676 363,oo 
(sesc:t"nta milhões, seisC€ntos e setPnta e seis mil ~ 
treze ntos e sesseFJtal e tr~s cru zeJros), em decor
rência da bonificação de 10° '0 (dez por C'"nto) aos 
~cionis~as, incluindo as ações cor-rEspondentes ao 

ria e.n vo~ção, foi a m~sma aproV18da por u na nimi
dad e. A seguir, foi posta em discu.s sii<, a letra «c» 

ria Or rJo m do Dia, correspo~€nte ao item «3» da 
Proposta da D1reto r ia da Ttol eco mu ni cações d0 Ame
I á S/ A - TF' .El\l\1APA à 1\sserr.bléia Geral Ex 
traOJ+nária , e que trata do Aumen'to de OFpitnl 
por subscni ção ce m recurisos prcvf'nie ntt-s do Df-

rto f ,ti n° ~9 l /6í. A Di : et olia da Sodedade ::ub
m et cu ao Conselho Fi<C'a l Pt np0sta para Au_mento 
d ~ Cap i t~ J (Anexo VI) de ordfrr. de Cr$ l.!J02.~84 .fo 
(hum milhão, rovecentr 11 e dois mil e tn zeP' o~ e 
oitf n!ia c qu.~tro cruzei1,os) , com emissão de 1.729.44o 
(hum mill' ã 1, sdrcrntas .. vintE e nove mil e qua'1 o
C"ntas e quarenta) açõts pref€renciais, 'I1flm'iln f tivb5", 
(. lssse «C>•, noo vruor nominal de Cr$ 1,10 (hum 
cruzoro e de7 centn,·'os) cad\8 um a, pr opos oo que 
obte_v-e Pare'crr favorável do C0nselho Fi'~ al. rlf!
tado ele 23.12.7 7 fAmoxv VlJ). o quE> t: le\'atil o C'a-
gital rla ~ ciPdadf' de C q<l; Ei0.676.26~,00 (fe!"senta 
rni lhõP.s, .seisct-<nt os e s &t~nta e seis mi-l " ti'tCzent ' s 
e sesse nta e t rês crUozeircs) pára C'I'$ 62.578.747 ,00 
(.sessenta e dois milhões, qu;nhentos e setenta e 
oito mil ~ setece~' 1 o s e qusíenta e sete c ruze h-os). 
O sume,nto ora Pm disrusl'ão está tot elrr.cnte su
b ;c dto. c,onforme faz_em f1rova os Bofetihs de Su
h sc rid'io numeradrs rlf' 1 a 2 (Anexos VIII e IX), 
os quais foram co lo'ca.clos à &ispol'i-<;ãt> dos ll~.ionis
tas. Co lo2ada a ma:bér)a e.m voteção, (oi 8 m tt ma 
aprovada por unanimidade. Passando à letra <•à» 
da Ondem do Dia, que cctrr~pondC' ao item «4» 
da Proposla da Diretoria da Telecomunkaçõf's do 
Amapá ~ \. - TELEAMAPA à Asse m~bl"éia Geral 
Exb.ra rdin á ria , e que diz re speito ~ alteração rios 
A'rtigrs 5°, 16 e 17 do Thtatuto SClcia l. diante da 
arrrova ção rlas matéri·as constant es dos itens ant~-

riore~ C" lot ada E'lm votação,, as s lte'1 açõea fora m 
a 1rovadas por unanimidade, passando os di spo.:.iti
V0S C'itarlos e tPr as seguint~s redações: «Art. 5.G> 
() Capital da Sor.iedPd.e é de Cr$ 62.5 7R.74 7, (H) 
(s,ssenta e doi~ mil~õe6, quinhen tos e ~'E-t Pnta e 
o ito mil e setecentos e quarenta e !lete cruzeiros?. 
« .'\rt . 16 - O Ü8pital Social é neprt>senta~ por 
37.562.268 (tPinta e sete milhões, quinhentas e 
s-ssenta e dua'> mi l e du zenta s e sess ~rnta e oito} 
AçõP.:; Ordinfnias, 3.598.662 (três rr.1lh ões, q uinhen\
tas c nove nta e oito miL e sessenta e duas) Ações 
PrefE-renciais Cla!'~e «A» , 14 .óoo.ooo (quatorze 
milhões) df> AçõPs Preferenciais Cl·a~~e «B» e 
1 729.440 (hum milhão , setece'ntac. e vínt.- e nove 
~il e quatroce ntas e quare nta~ Açõee Prcfo e~deis 
Classe «C», todas nominativas. ParÁ.gJ afo filldrco -
Não have rá ob rigatorieda de. ines aum ento s r! e cs
pita l. d"P se gu1rdar oropnrção t?ntre as ações. 
observadas as rlisy:-éisições lf gais ~ estatutárh' s». 
« ~rt. 17 - O n lor nominal r:l a aQão de qualquer 
espécie OU ci!I~Se é de rr$ 1,10 (hum CrU7"ÍrO e 
de2> ce'1tavos) . Parágrafo único - O \··al a r r omMal 
da 'ação será aA terado nor oca~ião dos aumer'l~os de 
capital poP oorração mo.rlPtátria f' capitali7a< ão de 
lucros e r eservas. «Esgotada a Ordem do Dia , o 
Presidente d.a A.sserr.blé-ia franquecu a pa lav1 a a 
quem dela quizesse fazer uso. Não t endo havi~o 
nenhuma manifestação, o PresPdent~ da As~ m bléia 
susp,.ndeu o~ t rabSJihc s p~lo t empo necl'ssário à 
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lE>vratura da preeente Ata . Rea il erta a sessã0, lida 
e achad a conforme, foi a mesma apro~&da e assi
nada pelos presentes, que rubricHam todos o~ 
.'\nexos (I a IX}, extraindo-sé cópiR6 da prese nte 
J\ ta par'9. os ef., i tos l e~is. Macapá, -~9 de 'Cl ezem
b :o de 1977. Coaracy Sobreira Barbosa - Sec re
~rio. 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 

CERTIDÃO 

Certifico que a primeira via deste documento. por 
.iespacho do Presidente rla JUCA P, nesta data. foi arqui
vada sob o núm ero 0788 . 

Macapá, 29 ie dt>zembro de 1977. 

Benjamim Almeida Soares 
Secret ário Geral- J UCA P 

CPF - 003896762 

Bruynzeel Madeiras S. A. - BRUM AS.i 
(C.G.C nº 05.964.895/ 000 1-06) 

Assembléia Geral Extraordinária 

P rimeira convocação 

Ficam co nv idados os Srs. Acion·istas a se reu
nirem em Assembléia Gera l E x traordinária, em 
pri meil'a convocaçã;o, às qu i'nze heras do dia 30 de 
janeiro de 1978, na sede social , na Avenida Ama
zonas s/nº·, nesta cidade, 1'1 fim de delib~rarem so
bre a seguinte ordem do dia: 

a) reffl r ma do Estatuto Social ; 

b) assuntos gerais . 

Macapá, 27 de dezembro de 1977. 

Slamuel Fineberg 
Diret or-Superintendente 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Serviço de Ter ras Urbanas 

EDITA L 
(30 dias ) 

O Departamento de Obras da t"refeitu ra Municipal 
de Macapá, através do Serviço Ele Te rras Urba nas. conforme 
Decreto (El n .0 IJ ~3 . de 17 .12.74. do G l>Verno do T erritório 
Fede ral do Amapá, faz público que estão se ndo requerido~ 
por Ttermo de Cessão , os terrei1·os edifica dos nos ender{'ços 
abaixo, pelas pessoas que j1.1lgam proprietár ias das benfei
torias exiostentes sobre os Imóveis a seguir relacionados na 
for ma cio artigo 61, do Decreto-Lei nº 9.i60, de C5 09 1946. 

Nome do Requerente End ereço 

Avenida FIAS Ademir J ontas de Oliveira Ferreira 
Amértco Ferrei11a d os SantQs 
Amérlco Ferreira dos Santos 
A11·naodo V!~i ra Vllh ena 

Av. Salvadolf' Din~z 

Av. Rui Bnrbosa 
Av .. J osé de- ARchieta 

Rua Le(')poldo Machado, 1603 
Rna Le<Jpoldo Machad'(l, 11 22 

Av. Pedro Balão, 300 
Av. Ad~varo Cavalcante 

Rua Tiradentes, 246 
Rua Odilamo Silvfl. 1951 

Av. P.:ooó!1fo Rot a 
R1:1a Ellleze r Levy, 2416 

16! A\·enida 
Av. Jo9é de An chieta 

Rua Goiás 
Rua Jov ino Dlneá. 1973 

Rua São J osé, ~6 
Av. Gora de Carval ho, 9&5 

Av. Rui Ba rbou 
A,v. dp6 Naçõea 

Antônio Carlos Br ito Lima 
AiTJotôn!o Crt~os Bri t o Lime 
Braz Pires d a Costa 
Oeciliano F'er.rein de M'bNleB 
Ernesto Pereira OôlaN!s 
Tnácio Serra 
.J acfra Fer rvandes Rodrig,ues 
José Firmo do Naeclme a to 
.José Marill Alves da Rocha 
Jo8é M.11rla. de Jpsu's 
Là uro Pires d~ Penha 
Leociido Altllla 
Maria Elulza Lopee da Costa 
Maria Eliana Telas Ma·r~M 

Maaoel Borgea Rocha 
Manoel Saoéhei de Morae E 

P a \):. no de CarV'alho Rola Av. Mendt~ F urtado. Ef.O 
R obento de Matos A{v es Áv. G:uêlho Neto 
Raimundo Cassiano de O li\·eira Rua Pa rAná, 85-1 
Simollcio MarqueQ dus Santos Rau J ovino Qlin r{l , 3:i40 
W~ ldenl~ dos Santos Camb1·aia Av. Presidente Varge~. 22110 
Lourival l\1endes do s Sontos Av: P. 

Co nvida assim, as pessoas que se julgé'rem com di
re itos sobre os referidos imóveis, à apresentarem suas re
tlamações por escrito , den tro do prazo de trin ta (30) dias 
contados da publicação do presente Edital. 

Macapá, 28 de dezt>mbro de 1977 

Eng 0 J oão Te>lxelra Lima 
Di retor do DO 

Raimundo de Souzlil Ma rtins 
Diretor do S.T.U. 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Decreto n.0 l B0/ 77- PMM 

O Prefeito Munlc iJ::al d e Macapá, usa nd o das atribui
ções que lhe são con fer idad pelo Inciso VIII, do Art. 66. d o 
Decreto-Lei n.0 411 , de 08 d e janeiro de 1969 e, 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n." 51 / 77-PMM. 
de 18 tie m aio de 1977, 

Dli:CRETA: 
Art.. 1° - Designa r Otoni~ l Lopes d e 0 11 \'el r a. Agente 

Fiscal TAF-053.3 . para exercer o Ce1~0 de ChPfe de Seção 
de Dívida Ativa, corre5~pondente ao Có.digo CA'I-20 1 4 

Art. 2.0 - Este ciE!c~~to entrará em vigor a partir do 
d l-a 16 cte dezembro de 1917, 

Cumpra-s e. Registre -se e Publique-~e. 

Palácio 31 de Marco. 20 de de1Zembro de 1977. 
Cl e iton F igueiredo de Azevedo 
Pref>elto Munl e1pal de MacaP'á 

Publicado neste Departamento de Adminis tração, aos 
2o dias d o mês de dezembro d& 1977. 

.Jacy Janse n Cos ta 
Diretor do Deptº de Admtnls tracão 

Estatuto da Sociedade Central de Agricultores 
do Território Federal do Amapá - SOCEAP 

F undada em 16/09/77 
Aprovado em Assemb léia Geral Ex traordi nár i3. 

rea lizada em 28/09/77 

(Continuação do n úmero anterior) 

Artige 37º - Compete as Sociedades Locé(is: 
a) - Elaborar e u ajudar na E> labo'ração e acom

panhamento do plano anual de produ ção de cada 
sóéio e vealizar estimativa da p rodução total da 
oociedade : · 

de capacitação 
c ust ei0, bf m ro
up0 d e tra l::a lh0; 
as~ociados paifa 

em cen t-1 os ccn
dos p rodut os nos 

b) - LeV'st1tar a necessiqade 
do s as~ocia dos, d e jn vestimen to e 
m 0 in9Ltnbs pua cada sóc~o c u g 

c)- R eunir a prod·u ção d os 
escoamento e v,enda em conjunto 

, su midores e verifi'ca r a colocação 
mercados con::-umidores loca is. 

d) - Encam~nhat ou pr.oc.eder a r ea li7aç?.o das 
reividicações comuns , ligAd as <W3 aspéctos soc-JaJs 
como: saúdE>, ed.ucação, habit ação, p rob! em f.s fu n 
dtrári0s e outros de inter~sse geral da ola6se ; 

e)- ArrE-g imentar lii Ócio , procedr'1<' o as análi
ses e ap.rovação das proposta de admi!'lsão, e nca mi
nhando para a SOCEAP; 

i ) - Recolher e fiscal iza r o pagamento da 
tax a de serviços de 3° 0 sabre os produtos cotner
cializados; 

g)- Empr~ender c8jmpa!Jhas ou promoções com 
o objetivo de formar ou s umenmr o capital social da 
so"Oiedade loca l, destinad o a 0btenção de b ens 
comuns. 

(Continua no próximo mímero) 


	

