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(P) nq 0679 de 29 de outubro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, do 
Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta ao Processo n9 1/02.331 /80-SOSP' 

RESOL,VE: 

. Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, Item !! e ·l78, Item I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outubro 
de 1952, com a nova redação dada pela Lei nQ 6.481 , de 05 de dezembro de 1977, a Alcides Farias Guimarães, matrfcula n911 

2.279.978, noCargo de Mestre de Obras, P-1202.12-A, ·do Quadro de Pessoal- Parte Permanente- do Governo deste Terri
tório, devendo perceber proventos correspondentes ao nfvel 13-B, de acordo com o artigo 184, Item I, da citada Lei nQ 
1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 29 de outubro de 1980, 919 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0689 de 29 d.e outubro de 1980 

O Governador do Te-rritório Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe sAo conferidas pelo artigo 18, Item 11 , do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n9 5/ 096/80-SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, Item 11 e 178, Item I, alfnea "a", da Lei nQ 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a nova redação dada pela. Lei n9 6.481 , de 05 de dezembro de 1977, a Antonio Raimundo Silva, matrf
cula n9 1.777.517, no cargo de Guarda Territorial, POL-506.13-D, do Quadro de Pessoal- Permanente- do Governo deste 
Território, devendo seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, 
Item 11 , da citada Lei n9 1711/ 52. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 29 de outubro de 1980, 91 9 da República e 389 da CrlaçAo do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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IMPRENSA OFICIAL 
Dl&rlo Oficial do Território Federal do Amap6 

* Diretoria 
* Administração 
* Redação 
* Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n9 Macap•. T.F.A. 

TELEFONE.................. a21-4040 
Gabinete do Diretor 176 
Chefe das Oficlnaa ... Ramals , 177 
Sistema Off-Set . . . . . . . . . . . . . ue 

Dlrfrior 

PEDRO AUR~LIO PENHA TAVARES 

TABELA DE ASSINATURAS I! PIUIIJLICAÇOI!I 
CIDADE 

Anual......... ............... Cri 1.125,00 
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 562,00 
0.0. número atrasado . .'. .... Cr$ 12,00 

OUTROS II!STADOS!! MU~ICIPIOI 
Anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1.800,00 
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 900,00 
D.O. número atrasado. . . . . . . Cr$ 20,00 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum cada centfmetro por 
coluna Cr$ 45,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 5,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e 
das 14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diário, capital e 8 dias nos municfpios e o'utros 
Estados. 
OFICIO OU MEMORANDO - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS· Capital, Municfpios e outros Es
tados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO. 
Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal, 
para "Serviço de Imprensa e Radiofusão do 
Amapá- SIADi\". 

Assinaturas vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio . 

- Este Diário Oficial é encontrado para lelt•Jra 
nas representações do Governo do Amapá em 
Brasflia-DF e Belém -Estado do Pará. 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
· (Artigo 54 do Decreto n9 73. 140/73) 

Instrumento:- Contrato de Empreitada Global n9 145/80-SOSP (Processo nç 6/ 18.417/80). 

Partes: - Governo do Território Federal do Amapá e a firma Amapá Construções Ltda. 

Objeto:- Para execução dos serviços de adaptações e reforma do prédio onde funciona a Escola "Po!ivalente Tiraden
tes", nesta Capital. 

Valor: - Pela execução dos serviços o Contrantante pagará à Contratada a importância de Cr$ 4.92'1.285,00 (quatro mi
lhões, novecentos e vin te e sete mil, duzentos e oitenta e cinco cruzeiros). 

Pralo : - O prazo de conclusão concedido pa ra a execução dos serviços é de 150 (cer.to e cincoenta) d ias consecutivos, 
contados 5 (cinco) após a assinatura do Contrato . 

Dotação: - Fica empenhado in icialmente a importância de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), a conta dos recur
sos or iundos do F.P.E.D.F.T. - Projeto/Atividade: 08421885.292 - Desenvolvimento do Ensino do 19 Grau - Elemento de Des
pesa 4110.00 - conforme Nota de Empenho n' 3 .684. emitida em 14.10.80. 

Fundamento do Contrato: - O Contrato decorre da Autorização do Exmo Sr. Governado r deste Terr itó rio , em 08. 10.80 
as fls. 63 do Processo no 6/18.417/80. relativo ao Edital de Tomad a de Preços no 26/80-C LOS, combinado com o Item XVII . 
do artigo 18, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Macapá, 29 de outubro de 1980 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSI S 
Chefe do N.A.A/SOSP. 
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SECRETARIA DE ADMI NISTf-if-,ÇíVJ 

DE PARTAMENTO DE MATERIAL 

COMISSÃO DE LI CITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS i'~." · 045/80-Cl. 

AVISO 

A Comissão de Li citação de Go•Jer·no do Terr itór io Federal do Amapá. leva ao conhecimento das firmas interessadas 
requ!armente cadAstradas no Reg rstro de Fornecedores do Governo deste Terri tór io. que eslejam em dw com a entrega de 
rnàter!aisre;çre!ltes a lic itacãoanteriores. cueno dra 20 de'novernbro do ano em curso, às 10:00 heras . recebe rá p ropostas para 
forneCif"'6rit0 de IPObiliár iO em gera! apare lhOS doméstiCOS C\C. 
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O Edital completo e demars esc larecimentos poderão ser obt idos no Departamento de Milterral da Secretaria de Admi- l 
nistraçao . ;::;te- .c\.,, -~c:a d'~ Cdrva ~ ilC. n 120. das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 t'l'xas. nos dras normais de exped rente. i 

! 

I 
I 

,jQNES ERNANI ASSIS DE AZEVEDO 

Presidente da C.L . 

~~~ ... ....-~E>I!"-~.-..nJI_~.~-~·~~~---·,_"'""~~-~~-~"'""'~-~~~..:ra 
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MATAPI AGROPASTORIL S/A 

C.G.C. N9 05 962.428/001-39 

Ata de Assembléia Geral Extraordinária, de Matapf Agro pastoril S/ A, realizada em 30 de Outubro de 1980, para Delibe- . 
rar sobre emissão de Ações Preferenciais e Alteração dos Estatutos Sociais. to _ , 

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 1980, às 10:00 horas na Sede Social sita à Rua Mateus de Azevedo Coutinho, 
41 - Macapá- Ter. Fed. do Amapá, reuniram-se em E Assembléia Geral Extraordinária a totalidade dos Acionistas de Matapl 
Agro pastoril SI A, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas, sendo a convocação de todos os Acionistas feita 
através de Carta. Por escolha dos Acionistas presentes, assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Clarçk Charles Platon, que em 
seguida, convidou a mim, Nazira Platon Tavares da Silva, para servir como Secretária. Verificada a presença da totalidade 
dos Acionistas, o Presidente, solicitou a mim Secretária que procedesse a leitura da Carta de Convocação, assim redigida: 
"Senhores Acionistas: Fica Vossa Senhoria cônvocado a participar da Assembléia Geral Extraorqinária da Matapf Agro pasto
ril SI A, em sua O Sede Social, a Rua Mateus de Azevedo Coutinho, 41 -Maca pá- Ter, Fed. do Amapá, no dia 30 de outubro de. 
1980, às 10:00 horas, para apreciarem a seguinte ordem do dia: 1) deliberar sobre a emissão de 8.737.500 Ações Preferen
ciais, a serem subscritas com recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia- FINAM; b) consequente alteração do Art. 69 
dos Estatutos .Sociais; c) o que ocorrer. Ass. Leonidas Platon, Presidente". A seguir o Sr. Presidente da Assembléia infor
mou que no tocante a emissão ora pretendida, a Diretoria antecipadamente, apresentou "Exposição" ao Conselho Fiscal e 
deste obteve parecer favorável, documentos que se achavam sobre a mesa, os quais foram lidos pelos presentes e são do se
guinte teor: "Exposição da Diretoria ao Conselho Fiscal. Srs. Conselheiros: 1) no uso das atribuições previstas nos Estatutos 
Sociais em vigor, esta Diretoria pretende emitir 8.7~7.500 (oito milhões, setecentos e trjnta e sete mil e quinhen!as) Ações Pre
ferenciais Nominativas, de valor nominal Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, representando mencionada emissão o valor mo
netári.o de Cr$ 8.737.500,00 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil e quinhentos cruzeiro); 2) esta emissão se destina à 
subscrição pelo Fundo de Investimento da Amazônia -FINAM, administrado pelo Banco da Amàzôniá S/ A- BASA, devendo a 
Integralização ser efetivada çom recursos do citado Fundo, previstos nas atribuições do Decreto-Lei n91376/74 de 12 de de
zembro de 1974; 3) esclarecemos-lhes,'·outrossim, que p subscrição da emissão ora pretendida, por parte do FINAM, foi auto
rizada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM, através do Oficio GS-03686, de 14 de outubro de 
1980, cuja cópia vai anexa a a presente, sendo portanto a presente subscrição efetivada sob as condições estabelecidas pela 
SUDAM; 4) finalmente informamo-lhes que, a posição do Capital SociEi'l da Sociedade sobre os ângulos "subscrito" e "inte
gralizado", dividido por natureza de Ações, antes do aporte dos recursos do FINAM. é a seguinte: 

' 
Ações Natureza' . Capital Subscrito Capital Autorizado Ações Emitidas 

-Ordinárias 13.800.000 13.800,000,00 ' 13.800.000 

Total 13.800.000 13.000.000,00 13.800.000 

Face ao exposto e em obediência aos termos da Lei e dos Estatutos Sociais, pedimos-lhes o necessário parecer, a fim 
de que possa essa Diretoria deliberar sobre a emissão~ subscrição, das mencionadas 8.737.500 (oito mil, setecentos e trinta 
e sete digo oito milhões, setecentos e trinta e sete mil e quinhentas) Ações. Macapá-AP, 28 de outubro de 1980. Ass. Leonidas 
Platon, Presidente .. Parecer do Conselho Fiscal "os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Matapf Agro
pastoril S/ A, reunidos a convite da Diretoria, apreciando a exposição do mencionado órgão, no concernente à sua pretensão 
de emitir 8.737.500 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil e quinhentas) Ações Preferenciais Nominativas, de válor noml- . 
nal Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma. que se destina à subscriçã9 pelo Fundo de Investimento da Amazônia- FINAM, admi
nistrado pelo Banco da Amazônia S/ A- BASA, nos termos do Decreto-Lei n9 1376/74, cuja integralização deverá ser efetivada 
com recursos do mencionado Fundo, são de parecer favorável a concretização da medidasugerida quer por atender os obje
tivos sociais quer por observar as formalidades legais e estatutárias. Assim sendo, pode a Diretoria efetivar a emissão de 
8..737.500 de Ações Preferenciais Nominativas, e aceitar sua subscrição sobre as condições estabelecidas pela Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM, e desta forma a alteração do art. 69 do Estatuto Social da Sociedade. Ma
capá 29 de outubro de 1980. aa) Elfsio Araújo, Blanor Pontes Holanda, Francisco Aimoré Batista". Conclufda a leitura de todos 
os documentos mencionados a Presidência da Mesa propôs que, tendo em vista a manifestação favorável 
do Conselho Fiscal para os assuntos constantes da proposta da Diretoria, ou seja alteração dos Estatutos Sociais e emissão 
de 8.737.500 (oito milhões, setecentos é trinta e sete mil e quinhentas) de Ações Preferenciasi Nominativas, fossem referidos 
assuntos votados pelos Acionistas. Conclufda a votação, verificou-se que os assuntos da Ordem do Dia foram unanimente 
aprovados. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu para que fosse àfetivamente-conclufda a subscrição das ações por parte do 
FINAM, haveria necessidade de que a reunião fosse suspensa pelo tempo necessário para colher as assinaturas dos Direto
res do Banco da Amazônia S/ A- BASA, nos Boletins de Subscrição, uma vez que, como todos sabem o BASA é o administra
dor do FINAM. Os acionistas concordaram e a reunião foi suspensa pelo tempo necessário. Reaberto os trabalhos às 16:00 
horas do mesmo dia sendo colocados à disposição de todos para exame os Boletins devidamente assinados pelo administra
dor do fundo. Assim, uma vez consumada a subscrição houve a !'!a necessidade de alterar os Estatutos Sociais no que tange 
ao seu Capital Social, cujo o art. 69 passou a ter a seguinte redação: "Art. 69 o capital social é de Cr$ 22.537.500,00 (vinte e 
dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros), representados por 13.800.000 (treze milhões e oito
centos mil) Ações Ordinárias e 8.737.500 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil e quinhentas) Ações Preferenciais Nomi
nativas, de valor nominªl Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma". Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo 
tempo necessário à lavratura da presente Ata no Livro Próprio. Reaberta a sessão, a Ata foi lida e aprovada integralmente pe
los presentes, devendo dela extrafrem-se cópias autenticadas para os fins legais. aa) Leônidas Platon, Clarck Charles Platon, 
Platon Engenharia e Comércio Ltda, Nazira Platon Tavares da Silva e Hebe Platon Maia. Macapá, 30 de outubro de 1980. 

Declaro ser a presente, cópia fiel da Ata transcrita no Livró Próprio. 

Macapá, 31 de outubro de 1980. 

CLARCK CHARLES PLATON 
Presidente 

NAZIRA PLATON TAVARES DA SILVA 
' Secretária 
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JUNTA COMERCIAL DO TER. FED. DO AMAPÁ 

CERTIDÃO 

P6g. 4 

Certifico Que a primeira via deste documento, por despacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob o nú
mero. 942. 

Macapá, 07 de novembro de 1980 

MARILIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral- JUCAP. 

EDITAL DE LOTEAMENTO 

Faço saber que usando do direito que me é facultado pelo Artigo 19 da Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dis
põe sobre o parcelamento do solo urbano, foi apresentado por sua proprietária Platon Engenharia e Comércio Ltda., firma 
estabelecida nesta cidade, à Av. Mateus de Azevedo Coutinho, n9 41, portadora do CGC n9 05.964.762/0001-21, para efeito de 
registro de arquivamento do projeto de loteamento, da área de terras, situada neste Municlpio de Macapá T.F. do Amapá, as
sim limitada: ao Norte por uma linha em arco medindo 410,00 metros, fazendo frente para a Estrada Macapá-Santana, ao Sul 
pela linha poligonal que parte do ponto 7 e deste sucessivamente ao ponto 29, com a Lagoa dos lndios; à Leste com a linha 
que une o Ponto P-Iao ponto 7, numa extensão em linha reta de 130,00 metros, com terreno de LeOnidas Platon; ao Oeste do 
ponto 29 ao ponto PT, numa extensão em linha reta de 184,00 metros, com terreno de LeOnidas Platon, sob a denominação 
de "Parque Resldencla: Lagoa" cuja a documentação se encontra em ordem. 

Quem se julgar prejudicado, deverá dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação, reclamar por escrito 
e perante a mim, para os devidos fins de direito. 

Macapá, 06 de novembro de 1980. 

NINO JESUS ARANHA NUNES 
Oficiai 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRA TO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N~ 73.140/ 73) 

INSTRUMENTO :-Contrato de Empreitada Global n9 144/80-SOSP (Processo n9 1/00101/80). 

PARTES :- Governo do Território Federal do Amapá e a firma Amapá Construções Ltd•. 

OBJETO :- Para execução dos serviços de reforma geral e adaptações do prédio onde funciona a Coordenadoria de 
Medicamentos básico da SESA, nesta Capital. 

VALOR :- Pela execução dos serviços o Contratante pagará à Contratada a importância de Cr$ 2.162.093,00) d Ois mi
lhões, cento e sessenta e dois mil , noventa e três cruzeiros). 

PRAZO :- O prazo de conclusão concedido para a execução dos serviços é de 120 (cento e vtnte) dias consecutivos, 
contados 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato.DOTAÇÃO :- Fica empenhado inicialmente o valor de Cr$1 45.995,45· 
(cento e quarenta e cinco mil , novecentos e noventa e cinco cruzeiros e quarenta e cinco c~tavos), à conta dos recursos 
oriundos do FPEDFT - Projeto/ Atividade : 13754283.148 - Desenvolvimento do Setor Saúde - Elemento de Despesa: 
4110.00- Obras e Instalações - conforme nota de empenho n9 3685 emitida em 14.1 0.80. 

FUNDAMENTO DO CONTRATO :- O Contrato decurre da autorizaçüodo Exm9. Sr. Governador deste Território, exa
lllda M lia fl9 46 do Processo n9 1/00101 /80, relativo ao Edital de Tomada de Preços n9• 25/ 80- CLOS, combinado com o Item 
XVII do artigo 18, do Decreto-Lei n9 411 . dA 08 de Janeiro de 1969. 

Macapá, 27 de outubro de 1980 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe do NAA/SOSP: 


	

