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------------,--~-DECRETOS . . . 
(P) n9 0016 de 13 de janeiro de_ 1981 

.. 
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 t~ndo em 
vista o· que consta do Processo n9 3/08.389/80-SESA, 

RESOLVE: . 

Conceder a Alice do Nascimento Cordeiro,· ocupante do 
cargo de Sevlçal, nlvel 6-8 (Cadastro n9 03181), do Quadro 
de. Funcionários_ Públicos do Governo deste Território, lotada 
· na Secretaria de Saúde-SESA, seis (06) meses de licença 
especial, coptados no perlodo de 10 de janeiro à 09 de julho 
do corrente ano, nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711 , de 

· 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto número 
38.204,· de 03 de novembro de 1955, em virtude da referida 
servidora haver completado um (01) decênio de efetivo 
exerclclo, compreendido no perlodo de 11 de julho de 1968 
a 05 de outubr9 de 1978. · 

Palácio do Setentrlão, ·em Macapá, 13 de janeiro de 
1981, 929 da Repúbllca.e 389 da Criação do Território Fede
ra! do Amapá. 

ANNIBAL BARCELl-OS 
Governador 

(P) n9 0017 de 13 de janeiro de 1981 
. . 

O Governador do TerrltórJo 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 os termos do Oficio n9 04/ 81 -CIA,· · · 

RESOLVE: 

. Art. 19.- Designar Aguinaldo Pereira da ~itva,Escrlturárlo, 
nlvel 8-A, para substituir, como membro, Antonio Bentes 
Tostes, Escrevente Datilógrafo, nlvel7, do Quadro de Funcio
nários Públicos do Governo deste Território, ambos lotados. 
na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC, na Co_missAo de -

lnquerlto Adm inistrativo, lnstltulda através do Decreto (P) n9· 
0818, de 22 de dezembro de 1980, encarregada de apurar os 
fatos constantes do Processo n9 3/08.317 /80-SESA. _ 

Art. 29 - Revogam-se as disposiÇões em contr~~lo. 

Palácio · do ·setentrlão, em Macapá, 13 de· janeiro de 
1981, 92~ da.Repúbllca e 389 da Criação do Território Federal. 
do· Amapá: 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) nq ·0018' de 13 de janelr? de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atrlbulções ·que lhe são conferldás pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1 ~69, e tendo em 
vista os termos do Offclo n9 01 / 81 -CIA, 

RESOLVE~ 

·Art. 19- Prorrogar na forri,la do§ único, do artigo 220, da 
Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, os trabalhos da Co
missão de Inquérito Admlnlstra.t lvo, lnstltulda através do De-· 
ereto (P) .nQ 0706, /de 07 de novembro de 1980, por mais 
trinta (30) dias. 

·, . 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrárlq. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 13 de janeiro de 
198~, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

"(P) n9 0019 de 13 de janeiro de 1981 . 

Q Governador do Território Federal do Amapá, .usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Depreto-Lel n9 411, de 08 dé janeiro de 1969, e tendó em 

. / 
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•vista os termos do Oficio n9 02/81 -CIÁ, ~ RESOLVE: 
. . ' ' J 

RESOLVE: . Designar Airton José de Araújo Aguiar, Diretor da Dlvl_-· 
Ãrt. 19- Designar, "~x-offrcio", Júlla de N~aré Andrade ·são de ·Trânsito, sfmbolo 5-C, para responder acumulatlvà-' 

Marques, ocupante da função de Engenheiro. Agrônomo, da ·.mente: em s~bs~i\u!ção, 8êlo exp~~lente é·da Secretaria de 
Tabela de . Pe'ssoal :Especialista Temporário~ do Governó . Segurança Publica do Governo .deste Território~ durante o 
deste 'Terrltórlo, .lotado na Secreta~la d_e Agrlcultura-SEÁG, Impedimento do respectivo titular, no perfodo de 18 à24 ae 
para,· na forma -do artigo 223, da Lei número 1711 . de 28 a a · · janeiro do corrente ano. 
outubro de 1952, a~resentar no prazo de vinte (20) d-Ias, a · Palácio do .Setentrliio,· em···Macapá, '13 de janeiro de 
contar da d_ata da publlcaçã9 do presente Ato· no Qlárlo·Ofl- '' 1_981'; 92~~a Repúbllcac e 389 da Ct lação'do Timltórlo Fede-
ela! do Governo desta Unidade, . defe~, por escrito, no In- · ral do, Amapá. • · · . - . . '.' · 
quérlto . Ad ministrativo .de que trata o Processo n9 · · , 
6/19.070/80, em que é Indiciado o ex-sérvldor deste Terrl- ANNIBAL BARCELLOS · 
tório, Engenheiro Agrôndmo,· JÚlio Armando Horna Cante!ll. · Governador 

Art: 29 - Revogam~se as disposições em contrário. · 

P.aiéQIO d9 ·Satent:rliín .e~ Macapá, 13 de janeiro de 1981 ; 
929·da R~púb!lca e 389 da Cri.ação do Território Federál do A-
mapá. · · 

I .... r 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

. · 

(-P) n9 0022 cie .13 de janeiro d~ 198i . . ' . 
O Governador do território Federal êlo Amapá, ·usando 

das ~trlbulçôes que lhe são conferld~s pelo·artlg·o 18, Item 11, 
.do Decr~to-L~I n9 41,1, de 08 de janeiro de 1969; e tendo em 
vista o que consta do Prócess_o· n9' 2/15.504/80-SEEC, -

. RES()L VE: . ~ ' 
11 • • 

(P) no 'oo20 de 13 de janeiro de ~98·1 · Conceder ·a Esterlina L_opes dos Santos Quadros, oéu- . 
pante do ·cargo de"Professor do Ensino Pré-Primário e Prl- . 

o Governador do Terrltórlo Federal do Amapá, u~ando márlo, nfvel 11 (Cadastro n9 02196), do Quadro de Funélo- · 
das atrlbulçôes.que lhe são conférldas pe.lo artigo 18, riem 11, · hárlos Públicos do Govt : ... dest~ Território, lotada ria Secre-: · 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de Ja,nelro de 1969, e tendo em· . tarla de E~ucação e Cult" ~~EC; seis .(06) meses de- li-
vista os termos do Oficio n9 -(}(}()g/81-GAB/SEGUP, • ,- , cençà espe_clal, contados no perfodo de 15 de janeiro' à 14.de 

,· · · · julho do corrente· ano, -nos termos do grtlgo '116, da Lei n9 
· RESOLVE: . · "~' 

. . .. _- . ·~ .1711, de 28 ~e C?Utubro de 1952, regulamentado pelo Decreto 
Deslgnàr José de Arlmathéla Vei'net Cavalcanti, Secre- n9 38.204, de 03 de 1'10Vemt?ro de 1 9~5. ern virtude da referida 

· . ~árlo de Seguranç_a,Pública do Gove~no deste Terfltó.rlo, para servl~o.ra '' haver ~omple~ado um (01) decênio de· efetivo 
viajar de Macapá, sede de sua atividades, até .a cidade ·ee- exercfc1o, compreendido no perfodo de 02 de julho de 1970 a 
lérr1 Estado do Pará, a- fim de junto.a SUDAM tratar de asu 02 de julho de 1980. _, 
sunto relaclonaêlo com a·comlssão Territorlaf de Defesa Civil - · . ·Palácio 'do Setentrlão; em Macl!opá, 13 de janeiro de · 
a respeito da pr9gramação ~e trabalho do corrente ano, no 1981, 929 da República e 389 _da Criação do Território Federal 
perrodo de 18 à 24.~1.81. , _ · do Amapá. . · · . . .- · . . q . . 

·Palácio do se'ientrião. em Macapá, 13 de janeiro de 1981,- ANNIBAL BARCELLOS 
929 da República e_389 da Criação do Território Fed~ral do A- Goveroador 

. r:napá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
. Governar ;o r 

. . 

(P) n9 0024 qe 14 de janeiro dá 1981_ 

(P) n9 0021 de 1.3 de janeiro de 198-1" ' 

·O Goverl)"àdor do .:J:errltórlo~fed~ral do Amapá, · Li~ando · 
das atribuições que lhe são conferidas ~elo artigo 18,.ftem 11, 
do·oecreto-Lel n9 4f1, de 08.de janeiro de 19~9, · ,· 

O Gqvernador do Território· Federal do Amapá, usando · 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
qo Decreto-Lei n9 411, de 08 de)anelro .de 1969, 

RESOLVE: P -
~ 

. , 
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' 

-----'---.------~----:' DEPA~TAMÉNTO DE iMPRENSA OFICIAL .I 

.Território ~~oral do· Amapj 
Clrttor · 

Pedro Aur611o Penhl TIVIÍ'H ', 

ORIGINAIS 
. .. 

* Oo t•xtoa enviados 6 publlcaçto devarlo aer dàtllog~áf,a
doa· e acompanhados de oficio ou m,élmórando .. 

/ . - . . : ' 

ti O Dlé.rió Oficieil do T.F. do Amap6 poderé ~r 8!1Contrado · 
para leitura naa·Roproaentaçõee do Governo dei. Amap6 
em Braarlla/DF o B«l16m/Eatado do Pará. " 

ATENOI~ENTO 

H 
~ i . OU"07:3Ó ~ 12:00 I .' 

orar o: · · , ·ou 14:00 u 11:30 noras. 

PREÇOS • PUBLICAC,OES 

• · Publicaçto • centímetro de colune .......... _ ............. Crt 80,00 

I' 

•· 

PREC.OS :· ASSINÀTUAAS 

• MacaJ)6 ....... : ............ .' ............ : ...... : .......... : ....... _Ct$ 1.1à.oo 

* Outr~ Óid$d ...... : .. _._. : .. :· .... , .......... ~. r ............. Ct$ 1.000,00 

. ·• As _asaln_aturas alo aemeetrai~ e vericlvekl om 30 de ju-

.' nho e 31 do dez•mbro. · . 

, ltreoo do Ellempler . ....... : .. .'.-...... .. . ' .... · .... Cri 10,00' 
Número etruaclo . .. . .. ' ..... . . ........ _.... . . • • . . Crt 24,00 
Número tatruado .• iyl outi'u ~ldedea .. _'.'· .. Crt 40,00 

RECLAMAC,OES . 
* Deverlo eer dlrigldu po~ escrito ao Dlr-'or do D0J)Vta· 
· manto delmpre!'aá Oflélal do T.F. do Amapt, ató 8 .d~Aà 

, · -apóa a publiC41Qao. ' 

DEP~RTAMEN~O O~ IMPRENSA OFICIAL • Rua Cindido Menóec *~TerritÓrio Federal dó Á~"'* Telef~ 821~ * Fbn:.,l .178 ~ 177 -. ·178 
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/. 

r 
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. . 
RemoNer a servidorà Zulmira de Oliveirá Rodrigues, ocu- ,. 

. pante da função de Operador Radiofônico, da Tabelá de 
Pessoal Temporário do Governo deste Território, lotada na 
Secretaria de Finanças-SEFIN, para a Secretaria de Segu-
rança Pública-SEGUP, a contar da' present.e data. · 

PaláCio do Setentrião, em. Màcapá, 14 de janelr;o de 
1981, 929 da República e ~89 da Criação do Território Federal . 
dO Amapá. · •• 

"· 
. ANNIBAL BARCELLOS 

. Governador 

(P) n9 0025 dé 14 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, u.sando 
das atribuições _que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11 , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

.. • f • ! 

RESO,LVE: . 

· Art. ~ 9- Exonerar Francisco Vitoriano Filho, do Cargo de 
Natureza Especial, de Secretário de ·Finanças do Governo 

. deste Territ~rio , a cor)tar. de 14 çle janeiro ·do corrente ano. · 

·Art. 29 - Revogam-se as_ disposições _em contr,ário. 

· Palácio dQ. Setentrião; em Macapá, 14 de janeiro de 
1981,·929 da República·e 389 da Criação do Território ·Federal 
do Amapá .. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gov,ernador·. 

(P) n9 0026 de 14 de janeiro de· 198~ 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando. 
das atribuições que lhe são.et:>nferidas pelo artigo 18, rtem 11, 
do Decreto-Lei n9 41 .1, de qa de janeiro de 1969, 

, RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear Rubens AntOnio Albuquerque, ·para 
exercer o Cargo de Nature'za Especial, de Secretário de Fl
nanças.do GÓverno deste Território, a contar de 14 de janeiro 
do corrente ario. 

Art. 29 -· Revogam-se as dispos[çõe~ em cgntrário. , 

Pafcio do Setentrião, em Macapá, 14 de janeirÓ de 1981 : 
929 da Repúbl ica e 389 da Criação do TerritóriÓFéderal do A-
mapá. ' 

.. 

ANNIBAL BARCELLOS
Governador 

/ 

I 

Ml - GOVÉRNO DO ·TERRITÚRIO FEDERAL-DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E.SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO~ 

NOTA 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, através da · 
éorríissão·de Licitação de Obras e Serviços, leva ao-conheci
mento de quantos possam se interessar que a Concorrên'cla 
IJ9 03f 80-CLOS, 'referente a con;:;t~ução do Forum dé Ma
capá, que deveria ser realizada a 12 do corrente, fica, por 

, motivos de f9rça maior, transferida para o próxjmo dia ~2 .de 
janeiro, quinta-feira, no mesmo local e hora dete,rmlnadps no 
Edital. · · 

Macapá, ~ 09 de janeiro de 1'9~1 
·Eng9 Antonio M. M. Marques . r' . 

Presidente da CLOS 

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S/ A- TEL~AMAPÁ · . 

Empresas .do Sistert:~a TEÚ,.EBRÁS 

CGC ~ 05.965.421 /Ó001 - 70 

EDFr AL DE CONVOCACÃO 

' 

· Ficam os senhores acionistas da Telecomunlcàções . . ' 
do Amapá S/ A - TELEAMAPÁ, convocados para se reunir· em ' 

~ssemb~ia Çleràl Extraordinária, .no dia 26 de janelro~ de 
1981, às 16:00 horas, n~ Sede da sociedade, sita na ·Avenida 

Coaracy Nunes n9104, ra cidade de Macapá Território Fede

ral do_ Amapá; a fim de deliberarem sobre a seguin~e ord_em 

do dia: 

. · a) ·· Aumento ,do Capital $ocial de' Cr$ 170.542.557,90 

para Cr$176.894 .. 480,88 provenientéde incorporação de Créditos 
. \ . . . 

·de promitentes assina{ltes, de inversão de Capital .do Go-

verno do Território Federal do' Amapá e da 'relecomunlca-
çoes ·Brasileiras S/ A - TELEBRAS; • . 

b) Alterações dos artigos 59 e 16 .(Caput) do Estatuto 

. So'cial , em decorrênda do'. iterh' anterlo~. . 

Macapá, 22 de dezembro de 1980. 

À ·Diretoria 
•\ 

Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Telecomunl. 
cações CÍo Amapá S/ A- TELEAMAPÁ, Empresa do Sistema. 
TELEaRAs, inscrita nó G.G.C-MF n9 05.965.421/ 0001-70, relizada 
no dia 29 de ,dezembro de 1980. · 

· :Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de.dezembro de1980, 
às 16:00 horas, na 'sede.social da· Telecomunicações do 
Amapá S/ A - TELEAMAPA, situada à Av. Cóaracy Nunes, no 
104, reuniram-s~ em Assembléia Geral · Ext~aordlnárla os se
nhores acionistas da referida C_ompanhia. Pelas. assinaturas 
constantes no Livro de Presença, veriflcou·-se,que se acha
vam presentes acionistas que representavam mais ~e. 2/3 
(dois terços) do Capital Soclalcom.dlreito a voto 'e do Conse-· 

. lheiro RscaJ, Edmun.dó de Souza Moura, haver)dO ::quorum" le
gal e e~tatutário P.ar.a if!stalação e deliberação. lnstala.da a. 
Assert:~bléia pelo Presidente da Sociedade em· exercfclo, Sr. 
Afonso ·Aibuql:Jerque .Negrão Neto, conforl!le determina o ar
tigo 28 do Estatuto Soclal; foram escolhidos e eleitos para di
rigir os trabalhos o Sr. Dr. Antqnio d\3 .Pádua Klauta~ .deAr.aújo 

· Gomes, representante do acloni.sta, TELECOMUNICAÇO~S_ 
BRASilEIRAS S/ A- TELEBRÁS, para Presidente da mesa e 
o acionista Coaracy Sobrelra Barbosa par~ Secretário. lnt- · 
cialmente foi lido o Edital de Convocação, publicado· no 
Diário Oficial do Governo do Território· Federal do Amapá, e 

· no Jornal "O Estado do Pará" edições .dos dias 22.12.80, 
23.12.80 e 24.12.80 e 19.12.80, 20:12.80; 21.12.80 e 22.12.80 ' 
respectivamente, ·que se .achavam-se assim redigidos:"TELECO
MUNICAÇOES DO AMAPÁ S/A- TELEAMAPÁ- EMPRESA. 
DO SISTEMA TELESRÁS --, Edltal .de ConvocaÇão. Ficam os 
senhores acionistas da Telecoml!nicàções do Amapá S/A
JELEAMAPÁ, ç:onv~çados para ~se reunirem em· Assembléia 
Geral Extraordinária no dia. 29 de dezembro de 1980, às 
Ül:OO horas, na sede da So'ciedade, sito à Áv: Coaracy Nu~ 
nes, n9 104, na cidade de Macapá, Território Fe.deral do 

• Amapá, a "fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Aumento de Capital Social de Cr$167.779.422,72 para Cr$ 
170.5,12.557,90. proveniente de incorporaçã,o de Grédltos de 

1 promitef1tes assinantes,· de inversão de Capital do· Governo 
do Território Federal do Amapá e da Telecomunicações Bra~ 
sileiras S/ A - TELEBRÁS. b) Alterações dos Artigos 59 e 16· 
(caput) do Estatuto Social em decorrência do item anterior. · 
Maca pá, 18 ·de dezembro de 1980. A Diretoria. Após a lelt.ura, . 

·foi coloc'ada em discussão a matéria relativa à' letra 'la" que 
trata do ·Aumento de Capital Social de Cr$ 167.779.422,72 
(cento~ s·essenta e sete. milhões, setecentos e setentá e riove 

. mil, '. quatrocentos e vinte e dois cruzeiros e setenta e ·dois 
centavos) para Cr$ 170.542,557,90-(cento e setenta milhões, 
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qulnhento~ ~ qÚár~nt~ .e .do.l~ [!111, quinhentOS e .clné:Q.enta .e : .càpltai..Ôe acordo com a legislação vigente e com O art. 12·dO 
- ·sete cruze!ros·e nov~nta centavo&) _para que, a pe~do do \ · Estatuto SoGiàl, abrir-,~~;á-o prazó de 30 (trlota) d l~s _'para' o 

· Presidente da A~sembléla, procedeu~se à leitura da proposta exerclclo do . Direito de Preferência por par.te· dos acionistas· 
da Dlretória, , do J?~recer do Conselho FJscal e. Avls9 de Pre- . até·o montante total do'Aumento propost q,·na proporção das 
fe~êncla, este publicado no Dl,árlo Oficial do c;3overn'! do Ter- ações _que possurrem~ De~sa. forma o Capital Social subs-
rltórto Federal; do Amapá e nos jornais Marco Zero e Jqrnal . 1 cri to e Integralizado · após a capitalização dos .recursos do 
do ~ovo, edições do dia 28 de novembro de. ~980: "Propost~ Fundo .de lnve&timento da Amazônia - ·FfNAM; passar~ de 
dà Diretoria_ aC_?sAclo'rils~~s .para aumento ,de Capital. . 71.700.608 (setenta e um milhões, 'setecentos mil, seiscentos -

Senhores Acionistas: A Diretoria ·da T~,municações, do Amapá e oito) ações, para 72.881.435 (setenta e dois. milhões; oito-
. 'S/ A TEI.:EAMAPÁ, houvé p0r .bem submeter à aprecia~o;' e~ e centos e oitenta e um mil, q uatrocentos a· trinta e .cinco) 

aprovaÇã.9. d~. v. Sas., a presente Proposta de Aumento ae·CSpltaJ .;· àções, niedtante a emissão de ·5~6.322. (quinhentos e trinta e 
Social desta Empresa. O c8pit81 Social após a càpltallzáção qos r~ ' seis;mll tref:entos e vinte duas)' ações ordinárias nominativas 
cu risos ·subscritos 'petp . Fun~o 'de lnve.stlmentos

1 
d_!!" Amazõ- e 644.505 ~(~elscentos e quarenta é quatro mll , . qulnh~ntos e 

· nia-FINAM péla emlsst::> de 1.709.418 (hum milhão, seten._ cinco) ações prefêrenclais nominativas, do valor n:omlnal de 
ce~tos e nove ·mil, quat(9centos e dezoito) ações preferen:- Cr$ 2,3~ (dois cruzeiros e trinta e quâtro centavos) cada uma; 
clals, Classe "8",. no valor nominal de Cr$ 2,34 (dois cru~ros- fican'do o Capital Social com ·170.542.557,90 (cento e setenta 
'e' trinta e quatro centavos). cada uma, perfazendo o total 'de , milhões, quinhentos e 'quarep'ta e d'ots' mil·, quinhentos e cln-
Cr$ 4.000.038,1 ~ - (qu·atro milhões, .trinta e oito cruzeiros e coenta e sete cruzeiros; e noventa centavos) . composto de 
dpze_céntavos) monta em .Cr$ 167.779,.422,7~ (cen'to e' ses-. t' 42.453.173 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e ctn
senta e ~e milhões setec:OOt~ e setenta e nove mll,qtlatrocentos· · coenta é três mil, cento e setenta e trêsj ações ordinárias no-
' e vinte ·e ~ois cruz'elro~ e ·setenta' e dois centavos), dividido miriati~as, 5.709.404 (cinco milhões, .setec'entos e n'ove mil, 
.em 41.916:851 (quárentá e-uni milhões, novecentos e dezes- quatrocentos e -quatro) ações . preferenciais ' oomlnatlvas 
seis mil, oitocentos e clncoenta e' uma) ações ordinárias no- ., . Clàsse "A", 22:989.418 (vin~é e 'dois milhões, novecentos e ol
mlnatlvas, 5.'064.899 (cinco' milhões,' sess.entQ. e quatro' 'mll, . tenta e nove mil, quatrocentos e dezoito) ações preferenciais · 
o.ttocentos e noventa e·nove) acõeS preferenciais nomi~atlvas· · Classe "8" e 1.729.440 (hum mllhâo.setecentqse vintee nove 
Classe '"À", 22.989.418 (vlnteedols milhões, novecentos e oi-· ~. mll, ' quatroce~Jtos e quarenta) aÇões preferenciais nómlnatl- · 
'tenta é nove mil,, qua\rocentos e dezoito) ações preferenciais ... vas ·CI('isse '•1c·:. todas do valor nominal de Cr$ 2,34 (dois cru• 
nominativas Classe "8" e 1.729.440 (hum milhão, setehcen-- zeir.os e trinta e quatro centavos) cada uma·: Ouvido o Conse-
tos e_ vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta) açóes prefe~ . lho Fiscal, espera-se merecer dos senhores acion istas à 
renclals nominativas Classe "C" , todas de valor n'omtnal uni- aprovação desta proposta·, para que sejaautotlzadâa conse-
tárlo de C~$ 2,34 ·(dois cruzeiros e trinta é q~atro· centavos). .quente emissão de ações. Macapá, 23 de mato de . 1980. 
De acordo com~os registros contábeis. desta Empresa; exls- ..... . ~rio Alfredo Pinheiro -.Presidente; Afonso. Albuquerque Ne
tem créditos provenientes de .autoflnanclamento· regulados . • · grão Neto - 1 Vice-Presidente Executlyo, Luiz Acáclo de O li-
pela Portaria n9 415-do Ministério das Co'Tlunlc:;ações; crédl- veira Teixeira- Diretor Econõmlco-Financelro, Jullval David 
tos provenientes do autoflnanclamento·tegUiados ·pel~s Por- Ferreira·- Diretor Técnico, JoãÇ> Malcher Dias Filho - Diretor 
tarlas 1•181 e 1361 do Mlnlstérlo·das C~~unlcações e crédl- ·Administrativo. Parec,er do Conselho .Fiscal da Telecomunl-

,, 

_. I 

·I 

tos em conta corúmte a.favor dà TELE8RAS. O aumento. pro-. • cações do Amapá S/ A- :TEI.,EAMAPA. Os abaixo assinadQS, 
Posto re81izar-se·-á mediante a C.àpltaiiZ.açãci do·s seguinteS t membros efetivos do Consel~o Fiscal da Telecomunicações· ., 
valores: 1 r Cré,dltos P,rovenlente~ Çe autof lnanclamento regu- · ·. do Amapá-S/ A - TELEAMAPÁ, reonidos e_m ~essão extraor-
lados pela Porta~ia i19 415, dQ Minísterio'dasComurilcações no .'. dinár.ia·de t t·de julho de'198~ ,para apreélar a Proposl a da· 
val'!r de Cr$ 3.115,69 (trê~ mil, cento .e quinze cr.uzetros a·' . Diretoria datadade·23 d.e·malo de.198.0, relativa ao áumérito, . 
sessenta~ nove é~ntavos) calculados .de a~ordo com o VQ.Ior ' do Capital Social 'de Cr-$·'167.779.422,72 (cento e sessenta e 

· patrimonial çle Cr$ 2,461 (dois cruzelrQs e ql!_atrocent!>S e ;- : isete r(lilhões ,~ seteêentos e ,seten.ta e nov~ mil, quatrocentos e . 
se~sent.a e um milésimo) por .ação, devendo s~r ·emitida vinte é dóis cruzeiros-e setenta.e dois centavos) se aprqvada 

· · 1\ 266 aç'ões ordin.árlas .nomlnatlvas; do ~alor nominal de Cr$ a capitaliza~ão dos recu rsos do FIN·AM, ~ lv l dido . er:n 
.:: .2,3,4 (dois cr.uzelros e, trtntà e quatro cen~avos) cada .uma,./· . 41.9·16.85.1 (quarentá e l:Jm milhões, novecent0(3·e dezesseis 
perfazendo o total de Cr$ 2.962,44 (dois mil; novecentos e mil, 9itocen,tos·e cincoenta.e uma) ações ordinárias nomlnati~ 
sesse.nta e dois cruzeiros e quarenta e' qáatro cientàvos) . . o· 1 vas, 5.064.899 (cinco milhões, sessenta e>wátro mil, pitocen-
saldo de Cr$ 153,25 (cento é .clncoenta e três cruzeiros e . ) to,s e ~noventa ~ 'r:10ve) àções· preferenciais . nominativas 
vinte e cinco· centavos) será levado para reserva de capital'. · Classe "A", 2.2.989.418 (vinte e dois mllhOes,•novecentos é·ol-
2) Cr~dltos proveniente~ de autoflnancl!!i'nento regulados pe- · tenta e nove mil, quatroc·e'ntos e dezoito) ações preferenciais 
las Portarias 1.181'e'136t .do 'Ministério das-Comunicações· no .nbrjlinativàs Classe "8'; e 1.729.440 (hum milhão, setecentos 
valor de Cr$ ·2~633.549,42 (çlols rnllhÕes,·selscentos e Vlnta e e·vJhfe e nove mil, quatrocentos e, quarenta) açõ!3S prefe_ren-
~rês mll, . quln~entos· e quarenta.e nove cruzel,ros e quarenta e ' ·ciais nomi'nat ivas ~I asse '!C", tó.das do valor nominal de, Cr$ 
dois centavos)' calculados de acordo- com o valor pátrlmonlal 2,34 I dois c ruze ir os e trinta .e · e ·q uatro · centavos) 
de Cr$·2,461 :(dois cruzeiros e. quatrocentos e sess.enta e um "qaçla úma.·para.Cr$ 170 .. 542.p57 ,90 (cento é ses·sen ta 
milésimo) ·por ação, devendo ser emitidas 535.056 (qui- · ·milhões, ·quinhentos e'quarenta e dols·mll ,.qulnhe'ntos e cln-
nhe,ntos' e trinta e ·cinco mil, clncóenta 'e seÍs) ações o~dl- ·coenta e se~e cruzeiros e noventà centavos) dividido em 
nárlas no'mlnatlv!!s e 535.057 (qulnher}tos e trinta e cinco mil, 42.45.3.173 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cln-
clncoenta e· sete)' aç~es preferenciais ·nomlnatlv~s. Çlasse coenta e três,.mjl cento e setenta e três) ações ordinárias rio-
" A", no valor nominal. de Cr$ 2;34 (dois cruzeiros e trinta e minativas, .5.709.404 (ci r;~ co milhões, setecentos'e nove mil,· 
quatro centavos) cada· uma, perfaiendo o ·total de C($ ·quatrocentos e . quatro) açÕes . preferenciais nominativas 

2·.504.064,42 (dois milhões, quinhentOS' e .quatro· mil, sessenta e· Classe "A',', 22.9.89.418 (vl'nte e dois milhões, novecentos e oi-
quatro cruzeiros e quarenta e· dois centavos). O saldo nova- · tenta e nove" mil, éluatrocentos e dezoito) ações preferenciais . . I ' ~ . I l I ,. . ' ' - ~ 

, jor de C~$ 129.485,00 (cento e vinte e nov~ mil; quatrocentos · nomi!'latlvas Classe "C", tocas do:valor ·nomlnal de Cr$ 2,34 
.e oitenta e cinco Úuzeiros) será levado_a reserva para _au- . (dois, cruzeiros e trinta e· quatro centavos)'.cada .umà, me-
ménto de c,apltal. ~) Crédftos ;em conta corrente à favor da ' diante 'in~orpófação de créd itós 'discrlmlnad!Js no citado do-
.Telecomunlcações 'srasllelras·S/A - TELE~RAS, nó ·valor de . • · cumento·, tendo em vista o'cumprimento .das formàlld'ades te-
C r$ ·269.352,96 .(duzentos e· sessenta e nove.,mll, trezentos:e gals e estatutárias, e pretender ·a medida· aos lntéresses da 
cinc.oenta e dois cng elros e nove'nta e seis centavos), éalcu- Sociedade, manlfest~m-se favoravelmente ao aumento 'do . 
. lados de ácordo c'om o valor .patrimonial de Cr$ 2,41:11 ('dois ~àpltal, como pr oposto, com a conseque'nte ~missão das 
cruzélro.s e·quatrocentos e sessel'lta e UIJ'l milésimos) por ações·corresR.ondentes: .o valor, ,. de Cr$ 142.882,89 
ação, devendo ser emitidas 109.448'(centó e nove mil, qua.: ' (centa e. quarenta e dois ·mll, oitocentos ·e oitenta e dois cru..: 
trocentós e q·uarenta e oito) ·açOes preferé.nclais hOmlnatlvàs, zelros 'e oitenta e nove ce.ntavos) será levado à reserva para 
Classe "A", do valor nominal de Cr$ 2,34 (dois cruzeiros e aumento de capital. Mac~pá, 17 de junho de 1980,.' Ratrrunda 

. trinta e quatro cen tavos) cada uma, perfazendo o total de Cr$ Nonata Pires, Paulo Pereira dos Santos, Edmundo Cle Souza 
256.108,32 (duzentos e clncoenta e seis mil, c~nto é oito cru- ,. l v1oura. TelecomLiriieaçõàS d9 Amapá ·- •TEt_EAMAP~. Av. 

·ztros e· . t rinta e dois centavos). O saldo de Cr$ 13.244,64 Coaracy Nunes, ·104-altos. CGC. (MF) 05.965.421/ 0001-79 - · 
(treze mil dLiz,entos>e qaarenta e quatro cruzel.ros e·sessenta Aviso aos Acionistas Aumento de Capltal ~xerÓicio.do Direito 
e quatro .C2enta~~.s) será levado à_ reserva: para aumento de ~e Pr~ferêncJa. Atendendo as dlsp~sições legais e .estatu-

• I 
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tárlas, a Dl r~torl a da Teiecomunicações do Amapá S/ A- TE- / 
LEAMAPA, comunica aos senhores acionistas que foi aberta 
a subscrição para o aumento de Capital Social a ser efeti
vado mediante a Capital ização de Créditos em Cons
tas-Correntes, provenientes de Integralização de participa-. ~ 

ção financeira dos Planos de· Autofinancia~ento dos Serviços 
TêlefOnlcos e Créditos da TELEBRÁS, nas condições abaixo: 
a) Quantidade de aç~s a serem emitidas: 536:322 ~ções ·or
dinárias e 644.505 ações preferenciais Classe "A" todas no
minativas do valor nomlnal1 de .Cr$ 2,34 cada uma e canse
quente elevação do Capital Social; b) Yalor de SubscrlqAo as 
ações serão subscritas pelo valor patrimonial de Cr$ 2, 461 
cada ume; c) ·condições de Integralização: à vista; d) Local: 
Sedec da Empresa;' e) Prazo para o exerclclo do Direito d.e 
Preferência à Subscrição das ações: Fica assegurado aos 
acionistas, na prop,orção das ações possuldas, o prazo de 30 
(trinta) dias, a presente publicação. Macapá, 20 de novembro 
de 1980. A Diretoria' Esclareceu o Presidente da Assem biela 
que o Aviso de Preferência, publicado na forma acima, obe
deceu ao preceito estatutário constantes do § 19 do artigo 12, 

COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

PORTARIA N9 Ó
0

1/81-CIA 
-

O Presidénte·da Comissão do Inquérito Administrativo 
lnstltulda pelo Decreto .. (P) n9 0015 de 9 de janeiro de 1981 
usan.do das atribuições que lhe são conf.erlda pelo§ 29 do 
Art. 219, áa Lei n9 1.711 de 28 de outubro de 1952, etc. . . .. . 

RESOLVE: ' 

Designar Raimundo Nonato de Souza Plcanço, ocupante 
do cárgo de Guarda T~rrltorlal , Nfvei10-B do Quadro de fun
ciÓnários Públicos do Governo ' do Território Federal do · 
Amapá, lotado e pom.exerclclo na•Secretarla de Administra- · 
·ção, para servir de ~ecretário da aludida' Çomlssão. 

Dê-se ciência~ cumpra-se e publique-se. 
• • ? 

Macapá, 12 cfe janelrQ·de 1.981. . 
• r it" ' 

· LUIZ ·GONZAGA PEREIRA DE SOUZA 
Presidente da Co'missAo 

·. -
GOVERNO D9 TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

. que fixa em consonância com o § 49 do artigo 171 da Lei n9 
6.404/JB; o prazo de 30 (trlnfa) dias para o exerclclo desse 
direito. Complementando, o Presidente esclareceu que oCa
pital Social da .Empresa está totalmente realizado e em con
dições de ser apreciado e votado o aumento proposto. Sub- . 
metida a matéria à apreciação e votação dos senhores aclo- C O N V ~ N I O N9 '001/81 -PR.OG 
nlstas, . houve aprovação unânime, ficando assegutada. as .Convênio que entre si celebram o G-overno do·Terrltórlo 
ações a serem emitidas o dividendo "Pro-rata Temporls". O Federal do Amapá é a· Prefeitura Municipal de Macapá, obje-
aclonlsta TELEBRAS esclareceu .à Assembléia Geral, que tlvando a construção e reforma de Postos de Saúde·na área 
·tendo em vista as disposições do Oecreto· 84.128 de Rural do Terrltóho. 
29.10.79' e da Portaria .SEPLAN n9 070 de 29.04.80, o au-
mento de Capital Social que ora se propõe fol .autorlzado O Governo do Território "Fêderal do Amapá, doravante 
pelo Decreto n9 85.372 de 18.11 .80 publicado no Diário Ofl- designado slmpiesmente Governo, neste ato representado 

' clal da União, Seção I, de 1S.11.80,·páglna 23.147. Em decor- pelo E'xcelentlsslmo Senhor Governador Annlb~l Barcellos e 
rêncla do aumento aprovado, há necessidade de serem alte-, . a. Prefeitura Municipal de Macapá, adiante denominada slm-
rados os artlg.os 59169 do Estatuto Social, que é o Item "b" da· . plesmente Prefeitura, neste . a~o representada pelo Exce-
Ordem do Dia. Propôs o Presidente a seg!Jinfe redação para lentlsslmo Senhor Prefelto.Murllo Agostinho Pinheiro, firmam 

.os mencionados art!g~s: "Artigo 59 - O Capital Soclal.é de Cr$ o presente Convênio, acordadas as cláusulas seguinte~: ' 

170.542.557,90 (canto e setenta milhões, quinhentos 'e quarenta·e · Cláusula Primeira- Fundamento Legal: O presente Con-. 
dois mil. qulnhentoS'•.a cincoenta e sete cruzeiros e noventa 
centavos); Artigo 169 _ 0 Capital Social é representado por vênlo foi elaborado com embasamento no que dispõe o ln-
42.453.173 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e bln- · clso XVII, do art. 18• do Decretoi Lel N9 411., de 08 de janelrq 
c·oenta e três mil, cento e setenta ~ três) ações ordinárias; de 1969· . · · · · · · 
5.709.404 (cfnco milhões. setecentos e nove mll, ' quatrocen- ~ Cláusula Segunda- .Do Objeto: O presente Convênio tem ' 
tos e quatro) ações preferêncials Classe "A", por objetivo atender as despesas com o pagamento de cons-
22.989.418 (vinte e dois milhões, novecentos-e oltenta·e nove trução e reforma dé Postos de Saúde na. área rural, visando a · 
m'll, quatrocentos e dezoito) ações preferenciais Cl.asse "B" e . lnterlorlzação das Ações S!lnltárlas pela S~cr.etarla de 

· 1.729.440 (hum milhão, setecento.s e vinte e n·ovemll, quatro-. . Saúde. 
centos e quarenta) aÇões preferenciais Classe "C", todas no- Sub-Cláusula única: A Prefeitura será o ór.gão executor 
mlnativas . Colocada em discussão a redação acima, foi a do~ trabalhos ob)etlvados neste Convênio, contando com os 
mesma aprovada por unanimidade. Facultada em seguida a . rec~r.sos que lhe ·serão repassados pelo Governo ... 
palavra aos presentes e como ninguém dela quisesse fazer . 
uso, o Presidente deu por encerrada a reuniAo sendo lavrada .Cláusula Terceira - Das Obrigações: Por- força deste 
e assinada a presente Ata,1dela extraindo-se cópla's para os '· Convênio assumem as partes as seguintes obrigações: · 
fins legais. . · . · . . I- DO GOVERNO: 

. Antonio de Pádua Klautau de Araújo Gomes 
Presidente da AGE. 

Coaracy Sobrelra Barbosa 
Secretário da AGE. _ 

Francisco Régls de Oliveira Nunes 
Acionista 

Antonla Clarlce Martins dos Santos 
.• ·Acionista 

Edmundo de Souza Mou!a 
i Conselheiro Fiscal . . . 

· Apr~sente Ata é cópl.a fiel da_qU'e foi transcrita no livro 
Próprio. Macapá, 29 de dezembr9 de 1980. : . 

' Coaracy Sobrelra Barbosa . 
Secretário da AGE. 

JU~T:,._ COMERCIAL DO TERRITÓRIO FEDEF\AL DO AMAPA 

CERTIDÃO 

Certifico que a primeira via deste documento, por despa-. 
cho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arqulv~da sob o 
número 961. Macapá, 08 de janeiro de 1981 . 

Marllia Costa Lima Cavalcanti 
Secretária Geral - JUCAP· 

a) liberar a Importância de Cr$· 1.835.500,00 (hum mi
lhão •. oltoceptos e trinta e cincÇ> mil e quinhentos cruzeiros), 
para custeio do que trata 'a cláusula segu'nda; 

b) fiscalizar 'e aco1 panhar a execução dos serviços ob.: 
jeto deste Convênio, a: r vés da Secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos. · · 

11 - DA PREFEITL ~A: 

a) fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que .Governo. possa acompanhar a ê'Xecução dos servi-
ços resultantes ·deste Convênio; · · · 

b) e>secutar as atividades pr:evlstas neste Convênio; · _ 

c) pre.ver despesas para as atiVIdades de acompanha
,' manto e fiscalização dos serviços objetos deste Corivênlo. 

• I 

. Cláusula Quárta.- Da Dotação: .As despesas decorrentes 
. do Convênio único MS/SESA/1 3/80, no valor de Cr$ 

.1.835.500,00 (hum milhão, oitocentos 'e trinta e cinco mil e 
quinhentos cruzeiros) correrão à conta dos recursos orlun~ 
dos do FND/RIASS para atender despesas com o pagamento 
de construção e reforma de postos ·de saúde na ârea rural. 
conforme nota d'e empenho· n~ 28, emitida em 11 de dezem
bro''de 1980. 

: . 
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. _ Cláusula Quinta - Da Liberação e Aplicação do. Recurso: -: Sub-Cláusula Única: No caso de rescisão, ficará a Pratei-
A liberação do recurso. mencionado na cláusula anterior será tura obrigada a comprovar até 30 (trlntà) dias a contar <;la 
efetuada de uma só vez , após a assinatura do presente Con- . ' data da rescisão, a devida apllc~ção de todos os recursos 
vênlo. '. . . · · . · · · - que houve·r recebido do Governo, por forç~ deste Convênio. 

; Stip-Ciáu;ula única: Os r_ecurses previstos neste Convê- Óáusula Décima - Da VIgência: 9 presente Convên-io vl-
nlo se_rão repassados à Prefeitura pelo Gover)'lo, mediante girá até 30.06.1981 (trinta de junho de hum mil novecentos e 
sollcitação à Secretaria de Saúde, ·e a entr~a será efetuada oitenta e hum). 
pela Secretaria de Finanças. · -

Cláusula S.exta : Do·Dspóslto Oos Recursos: Os recursos 
que por força 'deste Convênio vier a Prefeitura a recéber, en
quanto não forem aplicados aos. fins a que s~ destinarem, se
r4o depositados em conta bancária especial. a ser movlmen'
tada .pela Prefeitura, obrigando-se a· enviar ao ·Governo ex
trato de conta e fazer constar nos diversos documentos de 
suas prestações de conta o nome do-sacado, O.s mjmeros e 
valo.res e as·da!ass das emls~ões dos cheques c~l')"' quem pa
gas as obrigações. 

Cláusula Décima Prlmelr~ ~ DÕ Foro: Para dirimir quais-, 
· / quer dú~ldas surg_ldas em .consequênda qo não cumprlm'ent~ 
·. dest~ Instrumento~ de comum acordo, as partes Interessa

da~ elegem o Foro. da .Comarca de Maca pá, Capital do Terri
tório Federal do Amapá, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

Cláusula Sétima Das Prestàções De Contas: A Prefei-

E, para firmeza e validade do que que ficou estipulado, 
lavrou-se o presente Termo que de·pols de lido e achado con
forme, vai assinado pelas' partes corivenentes em cinco (05) 
vias de Igual teor e forma, para o mesmõ fim · e na presÉmça 
d_as testemunhas abaixo assinadas. 

tura prestará contas ao Governq através da Secretariá de 
'Finanças, 30 (trinta) dias após o término deste Convênio. 

Cláusula -Oitava·- Da VInculação 'Do -PessÕai: b p~ssoal 
que a Prefeitura, a qualquer tftulo, utilizar na execução dos 
serviços de que trata este Instrumento, ser-lhe-á diretamente 
vinculado e subordinado, não tendo com o Governo relação 
jurfdlca d.e ~ualquer natureza. 

Macapá, 07 de janeiro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Cláusula Nona- Da Modificação e Rescisão: Este Convê
nio poder~. me~lantà assen.tlmer:tto dos convene.ntes, ser ' 
modificado através de Termo Aditivo ou rescindido de pleno 
dlrelto,· por Inadimplemento de qualquer de suas cláusulas · 
ou condições, material ou formalmente Impraticável.. 

·, 
MURI~O AGOSTINHO PINHEIRO 

Prefeito Municipal de Macapá 
' o 

TESTEMUNHAS: 

Maria do Carmo da 

llegfvel 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFErfURÁ MUNICIPAL DE MACAPA . 

Edital nQ 55180·- D O - Com prazo de· t~lntà dias 

. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura Munlc!pal de . 
Macapá, através do Serviço de Fiscalização e licenciamento 
de Obra~. torna público que.as 'pessoas abaixo relacionadas · 
estão sollcltan·do A!vará de Licença para•Regularlzação dqs 
Seguintes 'Imóveis. · 

Silva. Dias 

OrdÉmi Interessado I Endereço . 
Setor Quadra 

01 .. . 
02 

.. 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

. . ·10 
11 
12 
13 

' 

José Corres de Oliveira Lo bato Av. FAB 
José Llbório de'Àtaide Av. Anhanguéra 
Maria da Conceição Azevedo Av. General Osório 
Raimundo Carmo Neto Rua Jonh Kennedy 
João Mlr.anda da Silva ·.Bua Euclides Rodrigues 
Paulo Ferreira Blttencourt Av. Pe. Júlio M• Lombaerd 
Ermosinda Távora da Silva Av. Machado de Assis 
Maria de Lourdes da Silva de Araújo Rua Hamilton Silva 
Maria-Ruflno Benfclo Alves Rua.Santa Catarina 
Espólio dEi Raimundo Gomes·da Silva · Av. Duque·de·caxlas · 

· Oswaldo Moreira Machado Av: Mãe Luzia _ . 
I 

Lauro Lopes da Costa Rua Barão de Mauá 
~ndrelina Amaral da Costa · Bua Odllardo Silva 

' 
., 

\ 

Convida as pesso.as que se julg·arem com direito so
bre os referidos imóveis, a apresentarem suas reclama
ções por escrltó,· dentro do prazo' de 30 dias, co'ntados da . 

·data · da publlcaç_~o deste edital. · ' · ·' 

Macapá(Ap ), 07 de janeiro de 1981. 
--,. 

Nelson Fernando Farias .Brasiliense. 
Diretor do Departamento de Obras - PMM 
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