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EXPEDIENTE 
IMPRE,\ISA OfiCIAL 

DiCirio Oficial do Territórío Federal do Ar11apá 

• Diretoria 
* Administra ção 
' Redaçiio 
1 Parque Grá firo 

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

TELEFONES: 
Gabine te rio Diretor 
Chefe das Ofic in ::~s . 

DIRETOR 
JRA~ILDO T IO 'DAllF. f'O~TES 

546~ 
5307 

TAB ELA DE AS'SlNATUR AS E P UBLICAÇ0ES 

NA CAPITAL 
Anual . . ..... .. ... . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADúS E lVlUNIClPlOS 
Anual . . . . . ....... . 
Semest rlll .. . ....... . 

Cr$ 500,00 
CrS 250.00 

(' r$ ROO,OO 
Cr$ <lOIJ,OO 

D.O. númer o atrazacto: aum"nla cinco cruzei ros 

Mlnl sbérfo da Mari nha 

DiPetoria dE: P ortos e Costas 

Agência da Capitania dos Portos do Es tado 
do P a rá e Amapá, e m Macapa 

EDITAL DE ClT AÇA O 
Processo n. 0 9.066 

Edita l d e Cite~o a Rarym undo rloo Sa ntos, com 
o prazo de df'z (li()) dli.as na forma abaixo: 

O A·gen te de Capita nia dos Portos do Pa rá e 
A~ pá, em Maoopá, Primeiro-Tene nte ( AA)- Dor<i
val Ata y de de Ailm eida , em cumprimen,to ao deter
min~d) pelo ofício nº 2537, de 10/11 / 77, do Ex m0 • 

S r . J uiz do Tribunal Marítimo, manda eXJpedir o 
prelsttnte Edi!Jtl a Ray mundo dos Santos, riado com o 
re.:>id ~ nt q em Cassiporé . Munid pío de Oiapoque , 
Te rritório Fed r-rl'!l do Am a pá, a co mpa recer à Agên
cia ri~ Capit an ia dos Po rtos . sito á Av. FAB nº 
427 nesta 'ciriade no " raozo de dez (lO) dias , a pa rtir d a 
pub licação do present e Edital, para tomar conheci
me nto e apresentar defe~ a. no pnazo de qui nze (15) 
dias, referen te ao Processo acima citado 50brt> o 
acidente de navegação co m o ba~ de peaca nortt! 
ameri ca no «Caynne Lob{!Ja», no Igaragé do Mari
nheiro, m unicípio de M!!capá , E' m 27/ 09/ 76 

Ma capá, 04 de janeiro de H178 

No im pt Q Do ri~a~ At ayde de Almeida 
P.rin)eiro-Te n~nte (AA) Ag ente 

Ray mu ndo Orlando do9 Santos 
SO· MO 

Junta Comercial do Território Federal 
do Ama pá 

Documentos Deferidos em 02 de dezE mbro de 1977 

Firmas Individuais 

1.140/ 77 - Romeu Dias 1.166 
Sede: Rua J ovino Dinoé n º 26~4 - Tre m - Ma
capá-Ap. 
Capital: @r$ l oo.ooo,oo 
Objetivo: Co m ércio de compra e venda de carne 
verde, peixes, aves abatidas, ovos, legumes e f , utas. 

P UBLICAÇ0ES 

Página C'lm llm, Cllrla centímetro por co luna Cri 20.00 
Preço deste Exemplar CrS 2,00 

Matéria pa ra p ublicaçã o das 07:30 às 12:00 c das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábarl os. 

RECLAM AÇOES - 24 horas após a circulaçã0 do 
Di:; r io, capi ta l, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSIN ATURAS - Capital, Municípios e 0utros 
est <~dos em qualquPr época 

FORM A DE P AGAMENTO 

Avulso: Em mord& corrente 

As•in a\ur::~s c Publicações: Em cheque nominal para 
«Serviço de Imprensa c Radiodiftl ~ào do Ama pá 

SlnDA •> 

A•sina lur:.s YcnciclRs pocterão ser Sllspens!ls 
sem aviso pr évio. 

- Esl <> Diário O ficiRl é encontrado para leitura ras 
rPpresent::~çiies do Gove rno do Amapá E>m Br:uali::J DF 

c Bel<'m, Estado do PRrá. 

1.145/7'/ - M R. A. Brarvm i 1 167 
S ede: Ru !l J oaquim Oaetano da Sil·,a, s/n.0 - Oia 
poque - T e rritó ri o do Amapá. 
Capita l: Cr$- 15o.ooo,oo 
Obje ti vo: Comércio de mercearia, com a compra 
e V<! nda d e gêne ros a li me ntícios e demais a1 tigos 
concern enh:s ao ra mo . 

1. 146/7 7 - A .F'. dos San tos l.lô8 
Sede: Ru a San tos Dumon t, s/n.0 - Oiapoque - Ter 
ritório do Amapá. 
Ca.pital : Cr$: 5.ooo,oo 
Obje ti vo: Cr•m ércio de mt-rc<>ar ia. cnm a compra e 
v enda d ~ ~êner os al imentíc io!'. 

1.151/77 - S eb11stião Am orim do Na<:C'ÍmP nto 1. 169 
Sede: Rua V ila Maia- s/n° - Santana - Marapá Ap. 
Capital: Cr$ ~o .ooo,oo 
Objetivo : Compr a e ve nda de made11 as em t or as. 

1.1 ~3/77- R. P. da Si lva 1 170 
Sede: Ru a J oaqu im Caetano da Silva, ~/n.0 ('ir r• o 
que - Te r ri tór io do Amap á. 
Ca.pital: C r$ 5.oc,o ,oo 
Objetivo: Com ércio varejista de ~êr.eros alimentí
cios. 

Contrat o Social 

1.156/77 - Gomes & Cia. Ltda 0770 
Sede : Rua Leo poldo Machado n. ~ ',69- Macfl pá-Ap. 
Capita l Cr$ íoo .ooo,oo Em 700 quota s; s~bastião 
Pen~i ra Gom e!>, com 600 quotas no va le• I de C1 $: .. 
l.ooo,oo, Elvira de Sousa G omes, cr m 40 quotbs 
no v alor de Cr$ l.ooo,oo, Leona rdo Santana de 
Souza. com 35 q uotas no va lo r de Cr$ l.ooo,oo e 
Amiraldo Santa na de Souza co m 25 quotfls no va
lo r de Cr~ l .ooo,oo . 
Objet ivo : Fabricaçã o de rr. óve is de m'ldei ra, vime 
e junco; esquadria s, porta s e jan elaf: rje m adei ra; 
ve n<ia de produtos de fabricaçã o prnpri as, compra 
e v enda de p rodutos de fabrica ção dP te r cei ros, a 
grosso e a varejo. 

AltH ações Contr atuais 

1.1 S4'/ 77 - S ilva & I rmã os • Comé r cio e 
Nav~gaç&o 0766 
Sed~ : Av. Henrique Ga lúcio nº 161 -Ma capá-A P . 
Assurrto: R elliram-se da ~ociedad e os f' 6do~; Rai-



5a. e 6a.-fetras. 5 e e de janeiro de 1978 DIARJO OFICIAL 3a. pAg. 

mundo Monteiw da Silva, Dem'arilta NogueiJ a à a 
Silva e ad missão dos sócios; Ft>'kia Ft:igut>irH da 
Silva e Waldern.'lr Monteiro da Silva. 
1.13W77- Rédio Edpcadora São JGsé Ltda. (}',61 1 

Sede: Rua Leopoldo Machado, n. 0 1018 - Macapú
Ap. 
Assunto: Tranf,rência de se:de doa cidade do Rio de 
.Janeiro (RJ) para Rua Leopoldo Machado n .'1 I 018 
- Maoapá-Ap. 

Anotações 

1.1 l 3/ 77- Yashiro Sakaguchi (F. I. nº 497~ 082R 
Sede: PortQ d~ Santana, casa 68 - Area Co!!:Pf
dal - Macapá-Ap. 
Assunto: Aumento de capital de Cr$ lo.oo0 ,00 para 
Cr$ loo.ooo,oo. Mudança de endello'?ço da Rua Porto 
de Santana, sfn.0

, para Porto de ?antana, ce~a f8 
Art>a Comercial - Maoopá-Ap. 

1.148/77- José Luie Ramos da P•aixão 
(F I. n. 0 1 1621) rc~· :J 

Sede: l{ oo Rio Juruá n.0 6 Macapá-Ap. 
Assunto: Aumento de capital de Cr$ 1o.ooo,oo pa
ra Cr$ 1 !l.ooo,oo. 

1.149/77 - R. Uma.. (F. I. n~ 0808) 08 ~0 
Sede: Rua Santos Dumont, s/ nº - Oiapoque-AP. 
Asmnto: Aumento rle capital de Cr$ 2o.ooo,oo par a 
Cr$ 4oo .ooo,oo. O capi~ l i-estacado da filir.tl fica 
at tmentado de Cr$ 5 ooo,oo pa ra Cr$ loo.ooo,oo. 

1.15'0 /7 7 - T. A . B r a r; y m i (F. I. n ° 1.11 l ) O 8 ~ t 
Sede: Rua Joaquim Caetano da Silva, s/nº -
Oiapoque - T. F . do A:mapá. 
Assunto: Aumento de ca·pital dt> Cr$ 5.ooo,oo pa1 a 
Cr$ 2oo.ooo,oo e criação de uma filial, na Av. B · · 
rão do Rio Branco, s/n.0 - Oi'ap0que T. F. do 
Amapá, com o C'apita l dE stacado da matriz no valor 
de Cr.$ 5o.ooo,oo, ~>xp l orando o objt>tive comercif·l 
de dnema e com o início das atividades em 0 1 c~ 
deze mbro dP 1977. 

Sociedade Anonima 

1.120/77- Atlântico Industrial S(A- A .I.S.A. 0784 
Sede: Av. FAB, n° 735 - i\ acapá-AP. 
Ao;su nto: Arquivamcntü da Ata da As~embléia Ge
ra l Extraordin ária, reali zada em J O de setembro de 
1977, que deJi.berou sobre a sE>guinte ordem do dia: 
!Tomo!ogaçã0 ias /\tas a s E> guir: Ata da Assembléia 
Geral Or':liná:ri a re ali zada em 30.03.1973; Ata da 
1\.ssembléia Geral Ordinária rela!izada em 30 d ~ 
março de 1974; At.a da Assembl€ia Geral Ordiná
ria r'ealizada em 30 de ma1 ço de 19.75; Ata da 
Assembléia Geral Ordin:\ria realizada em 30 di 
março de 1976: ~t a da Assembl~ia Geral Ordin{>.
ria realitz.ada em 30 de janf'iro de 1!177. 

Procu'!'ações 

1.125/ 77 - De: Toma z Sales de Araújo 
a: Georg-e Gosta de Araújo oo68 

1.126/ 77 - De: Virgina C0sta Araújo 
e: Tomas Sales de Araújo oo69 

1.127/ 77 - De: Htrmeno CostP de Araújo 
a: TÜf9aZ Sales de Araújo oo7) 

1.128/77 - De: Tomaz Sales de Araújo 
a: George Costa' de Araújo oo71 

Procf's so Julgado Indeferi.do 

1.14?/77 - Atlântico I.ndustrial S/ A- A.T.&A AGP.. 

Processo ju )g~do i colocado em exJgencia pelo 
P lenário na pauta do dia 02 d-e deumbro de 1977. 

1.15~ - Rosa Maria Bllarymi TávoL\8 Ant>~açõt s 

!Jruynzeel Jl!ladeiTas S.A. BRUMASA 
(C.G.C nº 05.964.895/0001-06) 

Assembléia Geral Extraordinária 

P rimeira convocação 

Ficam convidados os Srs. Acionistas a se reu
mrem em Assembléia Geral Extraordinária, em 
primeira convocação, às qu inze horas do dia 30 de 
janeiro de 1978, na sede social, na AvE-nida Ama
zonas s/ n º, nesta cidade, a fim de delib erarem so
bre a segui11te ordem do dia: 

a) refnrma do Estatuto Social; 

b) a ~s untos gerais. 

Macapá, 27 de dezembro de 1977. 

Samuel Fineberg 
Diretor-Superintendente 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Decreto Nº 179 / 77- PMM. 

Di~PÓ" sobre abertura de Créddto Suplementar e 
Anulaçõ(ils de Itens da Tabela Explicativa da Des· 
pesa por óorg~os da Administração Municipal. 

O Prefeito Municipal de Maca pá, no ltiBO de suas 
atr ibuições qu~ lhe sSo conferidas por lel. 

DEÇRETA: 

Art 1° - Fle'l anubada a Importância de duzentos E' 

setent.a e quat:Yo mil cruzeiros (Cr$ 274.ooo.ool, no OJÇS · 

mento analítico elo Cfll're nte exe rc lcio. dos 6rgãC1s que 
c.nmoõem a admln4•s tração do mum lcí t>fo . peJos Itens das 
dotaçõetl , co nfoarme dlscrlmlnaç.ão abaixo: 

D. O. 

4 0.0.0-Despesas de C"pol t111 
4 1 0.0-l nvestlm errtos 
4.1. J.ll ·-Otnas Públicas 

Cont., Ref , Rest.·, Recup. Am
plla,ão e Conser'Vação dos 
Pt~óprl oR Públi cos Munlc-.,als 274 ooo,oo 274 .ooo .~o 

T O T A L 274.oeo.oo 

Arl. 2Q - Com 96 r e-cursos provenientes da s anula 
ç(íes te l<tas J.i',lo artigo snterioor, fh:am supleme,nt adas n::l 
fmport â ncola de duzentos e setenta e quatro mH cr uozel ro~ 
(Cr.$ 274.ooo;oo). os Itens das dotações do orçamen-t o analf 
tk" do corrt!nte exerclcl'o . dos órgãc.s da adminlst.-açã o 
municipal, conforme dlsorlminaJãO llbalxo: 

D. S. P . 

S.G.O.O - De-spesas Qorrentt>~ 

3.1.0.0- DespPsss de Cu~t to 
3< I. \.0-PeSllOBI 

25o .ooo.oo 01.00-D'esp. Fixas e/P-essoa l 
3.2.0.0-T1'9nsferêndas C!orrentes 
3 2.3.3 - Sa·tátio-tamllla 2o.ooo,oo 2'llo.oeo,oo 

D. l' . 

3.2 0.0-Transfet-êne<las Correntes; 
3.2.3.3 - SR iário-famtl ta 4.noo,oo 4 ooo.oa 

TOTAL Cr S 274.ooo,oo 

Art. 3.o - Este Deueto enhará e m vigor na dats 
d e aua publ ic r ção, revogedas lU disposições em contrirlo. 

Cumpra. se, RPglstre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 20 de dezembro de i977. 

Clelton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Mac11pá 

Publicado neste Departament o de Admlnl~ trRcão. aos 
20 dias do m~s dP de.e:embr o de 1977. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Dept2 de Admlnlstraçlio 
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Decreto Nº lBlt/77 -PMM. 

O Prefeito Municipa l de Maeapá, usa ndo da s 
atribuições que lhe são con'Ê ridas pelo incüo vm, 
JJ Art . 66 . do D ecreto-lei nº 411, de 08 de jan eiro 
de 19.J9 e, 

Com fulcro no que dispõe o De.xeto nº 5'l/77-
PMM, de 18 de m aio de 1977, 

DECR ETA: 

Art. 1º - No m ear Ed il son Machado d e Bmto, 
EngPnhet'ro Ci vil e de Transporh , para exercer o 
cargo de Dir,etor do Se r viço Municipal de ~strada s 
rl.e Rod'age m , correspond Ente ao Código DAS 10l. fi. 

Art . 2.0 
- Este Decre to ent rará e m \' igor a 

partir de 23 de dezr mbro do Ano em curst:l , r evo
gada s as disposições em contrár io, 

Dê-se Ciê ncia, R egistre-se e Publique-se. 

Palácio 3 1 d e Març0, 23 de deze m bro de 1977. 

C leiton ~gueiredo d e Aze ved o 
P•refeito \1u n icipa l de Mácapá 

Publicado n este Depart &mE-n to de Adm}nristra
çoão, ao s 2'3 d;as rio mês d•ê ctezP mbro de 1977. 

Jacy Janson Oosta 
Diretor do Dept .0 de Administração 

D~eto N º 182/ 77-PMM 

O Prefeito Munici pal de Macapá, u sando d2s 
atribuiçõe s que llh e são conferidas pelo art. 13, da 
Lei nº 53/76 PM!\1, de tO de agosto de 1976, 

DEC RETA: 

Art. i Q - Delegar atribuição ao Dr. NE-wton 
Dou g las Barata dos ~antos, Diretor: d"ü De parta
m ento de Finanças pa ra , am oonj unto com o Sr. 
João Jansen Rodri~ues, Tesou reiro dte Municipali 
dade , assinar ordens de pa~mPnto e chequEs nos 
valores de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzelros), e Cr$ 
50.000,00 (·c inquenta mil cruzeiros), res pec ti vamen
te, no período de 26 de dezembro de 1977 a 12 de 
J8t1Úru de uns, corres po nd e n te à a~ência da au
toridade ci.eJegante. 

Art. 2º - Este Dech>to en tra ~á e m v igo r na 
data de s u a publicação, r evogada-s as dispo5ições 
em contrário. 

Cu m pra-se, Registre -e e Publique-se. 

Palácio 31 de Ma11ço 23 de dle zemhro de 1977. 

Cltiton Fi gue iredo de Azevedo 
Prefeito Muni'Cipa l l:ie Ma oa pá 

Publkado nest e Departam ento de Admi nill'tra
~ã~. aos 23 dias cio m ês de deze mbro de 1977. 

Jacy Jan·~ en Costa 
Diretor do DeptQ. de Admi,n1stração 

Decr f! t o N' 183/ 77-)•MM 

Dispõe sobre abertura de Créd ito SupletrfPntar e 
Anulação doe ite ns da tabela Explkatlva da Des
peia por óf'gão da Administração Munk:lpa l. 

O Pretelto Municipal de Macaoá, no uso d ns su as 
a t ribuiçõe s qu~ lhé são oonlérid u p~ lei , 

DECRETA: 

Aort. I 0 - Flea anulada e Im port â nci a doe C' r$ ... 
97.19o,oo (•ntv enta e 1e.l:e mil , oen'to te noventa cruzeiro!), 

no 0rçamento anali!i co d·o co'rren.te ~> xercie l o, dos 61·gãos 
que com põem tl admínlstraçãa do município. pelos itenl' 
das dotaqões, conforme dlscr lminRçàoo abai xo: 

Câmar a 

3.0.0.0-Despesas Cor-rentes 
3.1,0.0- Dsspesas de Cu, teio 
3.1.1.0- P-essoal 
02.00-Desp . Vadáveis e/ Pessoal 

3.1. 2.0 -·Materl <> l de Ccmsumo 
3.1 .4.().- Encargos Diversos 
3.2 0.0--Trensferc rteia s CorrentE>s 
3.2.!}.0- Cont. p Prev. So'a 'al 

TOTAL 

63.480,00 
214lo ,oo 

8 000,00 

23.3oo.o o >97 19o,oo 

97. 19Q,OO 

Art. 2º - Com os n cursos proven ientes ó as anu,a
ções íttl tas pelo a rtigo anterior . fl cf m s uplementadas na 
import-ância de OrS 97.19o ,oo (noventa e f:lf tE" mil , c\-n to f' 

novenm cruzeiros). os it{OOS tias doiações do orçamento 
analltioo do corrente E>xe rclcia. dos óreiio~ da adminibtra 
ção mu.o ic* pal, confo rme discrlminc:~ção abaixo: 

~âmara 

3.0.0.0- Des pe ses Corr<>ntes 
3.1 .0 . .0- D'es~esas de Custeio 
3.!.1.0 - Pessoal 
01.00 - Desp. Fixas c/ P~s,;o.a\ 

3.1 3.0- Serv i!;OS de Terceht>ll 
3.1.5.0-Desr. de E"E> rc . A. ntf' r ior!'s 

65 890,00 
8.000,00 

n :lon.0n 97 .I 9o,oo 

T OTAL C'r$ 97. 190,00 

Art. 2º - E~te Decreto entrará em vig,_q_r na dilta de 
sua pub licação, revogadas ai! dispo~lçoes em contrálio. 

C um pra-sP. Regist re-se e Publlq u~-~e. 

Palácio 31 de Ma rço. 2g de dezer. b ro de 1977. 

J acy Jarll~en ~sta 
P refeito SubstY\.uto 

Econ.r Newton Dou glas Barata elos Santos 
Diretor d o Depto. de Fl.nla n.ças 

P ublicado neste Departamento de Administraçã o, aos 
29 dias do mês ele dezembro de 1 !l77. 

Jacy Jan sen Costa 
Diretor do. Dept.0 de Admini~tração 

Esta tuto da Sociedade Cen tral de Agricultores 
do Território Federal do Amapá- SOCEAP 

Fundada em IP./ 09/ 77 

Aprovado em A~sembléia G<> ral Extra ordiná t i-. 
rea lizada e m 28/09/77 

(Conti nuação do n ú m e ro anterior) 

Par;íg reio Únko - As so~~r1ades locai-s. aten
d end o a rei vind icação dos sócios, podE>rào form&r, 
independente d a SOCEAP, seções de con~ 11m o de 
artigos dom ést'ico's e ou-t ro s sHvfços de-'d.<- ~ue es
t eja m se m pre em consonância com os ob]etrvM da 
SOCEAP. 

As sob ra s r esultanbes da· atividade , devl:>r ão ser 
incorp orada s ao c a pHa l inicial para Io r teledrr. en{o 

da mesm a. 

Art. 3€.o - Compete ao Presid ente: 
a) - Dirigir e ori·"ntar os trabalhos da socie-

dade ; _ 
b ) - Determionar as de;pesas q u e possam ser 

realizadas a ní vel ct·e sociedade looal: 
c) - Presidir as r~~::uniões e convocá- la s q u ando 

necessária s; 
d ) - Represe'nrt;ar a Sociedade Central, na 

área óe sua jut~ sdiçã,o, nos assuntos que lhe for.Pm 
ccm ce rraf::ntes; 

e) - ~esponder conjun tamente com a direto-
r ia pel11 aplica çãn dos recursos financeiros da so

ciedade; 

(Continua no próxim o númer o) 


	

