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DECRETOS------------------------~ 
(P) n9 o·246 de 25 de março 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 41.1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1 9 - Designar Antero Duarte Dias Pires Lopes, Secre
tário de Planejamento e Coordenação do Governo deste Ter- . 
ritório, para exercer acumulativamente, em substituição, o 
cargo de Governador do Território Federal do Amapá, du
rante o impedimento do respectivo titular, no dia 26 de março 
do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1981, 
929 da República e 389_da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNiBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0247 de 24 de março 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 tendo em 
vista os termqs do Oficio n9 0499/81 -SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar lzequias Estavam dos Santos, Secre
tário de Agricultura do Governo deste Território, para viajar 
de Macapá, sede de suas atividades, até as cidades ds Cen
tralina- MG; Brasflia-DF; Salvador-BA e Petrolina-PE, a fim 
de tratar de assuntos de interesse da Administração ama
paense, no perfodo de 23 a 27 de março do corrente ano. 

.Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 24 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0248 de 24 de março 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, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar o economista Nestlerino dos Santos 
Valente, Técnico para o Programa de Modernização Admi
nistrativa dos Territórios Federais, para responder acumula
tivamente , em substituição1 pelo expediente da Secretaria 
de Agricultura do Governo deste Território, durante o impe
dimento de titular, no per(odo de 23 a 27 de março do cor-
rente ano. · 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 24 de márço de 1981, 
929 da 'República e 389 da .Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0249 de 25 de março 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 janaeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 Prorrogar por mais três (03) meses e 27 (vinte e 
sete) dias, contados no perfodo de 06 de março à 30 de julho 
do corrente ano, a permanência do servidor Cláudio Fernan
dez Vasques, ocupante da função de Técnico de Administra
ção, Faixa "C", da Tabele de Pessoal Especialista TempC'
rário do Governo deste Território, lotado na Secretaria de 
Educação e Cultura-SEEC, em Belém Estado do Pará, para 
frenquentar o Curso Internacional de Mestrado em Planeja
mento do Desenvolvimento- PLADES, promovido pelo Núcleo 
de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do 
Pará, ficando- lhe assegurado durante a realização do refe-
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rido curso, a percepção do salário relativo a função que o
cupa. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Sétimo Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 20 de 
agosto de 1976, publ icado no Diário Oficial da União de 17 de 
setembro de 1976, entre o Ministério da Agricultura e o Go
verno do Território Federal do Amapá, objetivando ·a execu
ção de um projeto de informação de mercado Agrfcola. 

Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de mil novecen
tos e oitenta e um, o Ministério da Agricultura, doravante de
nominado MIN IST~RIO , representado pelo Doutor Al
berto Bentes Guerreiro, Diretor no Território Federal do 
Amapá nos encargos de Delegado Federal de Agricultura, 
conforme delegação de competência conferida pela Portaria 
Ministerial n9 08, de 15 de janeiro de 1981, publicado no 
Diário Oficial da União de 19 de janeiro de 1981 , e o Governo 
do Território Federal do Amapá, doravante denominado 
TERRITÓRIO, representado pelo seu Governador, Doutor 
Annibal Barcellos, resolveram adi~ar ao referido Convênio, o 
seguinte: 

Cláusula Primeira - O presente Termo Aditivo tem por 
objetivo alocar novos recursos financeiros, a fim de dar con
tinuidade à execução a nrvel Territorial, das at!vidades de In
formação de Mercado Agrfcola. 

Cláusula Segunda- Constituem obrigações das partes: 

I - Do Ministério: 

a) concorrer, no presente exercfcio, com a importância 
de Cr$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil cíuzeiros), à 
conta da Atividade- 1314.04160442.057 - Estudos e Pesqui
sas sobre o Mercado Agrfcola - Elemento de Despesa -
3.1 .3.2 - Outros Serviços e Encargos. Empenho n9 059, de 
25.02 .81 . 

11 - Do Território: 

a) concorrer, no presente exercfcio, com a importância 
de Cr$ 1.000.000,00 (hum rn il t1ão de cruzeiros); 

b) cumprir, rigorosamente, as normas e instruções cons
tantes do Manual de Convênios e Ajustes, institu fdos pela 
Portaria Ministerial n9 085, de 24 de março de 1980, publi-

cado no Diário Oficial da União de 26 de março de ·J980, as 
quais passam a constituir parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 

Subcláusuia Primeira - A primeira parcela dos recur
sos de que trata a letra "a", do ftem I, desta Cláusula, será li 
berada após a publicação deste instru mento, em caráter fa
cultativo, no Diário Oficia l do Território e, obrigatoriamente, 
no da União. 

Subcláusula Segunda - A outra parcela será liberada, 
segundo o Cronograma de Desembolso constante do Pro
grama de Trabalho, obedecidas as seguintes condições: 

a) comprovação da execução financeira, pelo órgão 
Executor do Convênio, evidenciando a aplicação mfnima de 
70% (setenta por cento), dos recursos recebidos até o 
perfodo; 

b) parecer técnico do Gerente do Convênio, responsá
vel pelo acompanhamento da execução, e 

c) comprovação de haverem sido liberadAS as parcelas 
compromissadas pelas demais partes Convenentes, na 
forma do Cronograma de Desembolso constante do Pro
grama de Trabalho, demonstrando, também, a aplicação mf
nima de 70% (setenta por cento ), nos moldes da letra "a", 
desta subcláusula. 

Cláusula Terceira - O prazo de vigência do Convênio, 
constante da sua Cláusula quarta, rica prorrogado até 30 de 
abril de 1982. 

Ciáusula Quarta - Este Termo Aditivo foi aprovado pela 
Comissão de Coordenação Financeira, através da Resoluão 
CCF n9 04, de 16 de fevere!ro de 1981, em concordância com 

. a Portaria SG n9 1"13, de 29 de novembro de 1978, p ublicada 
· no Diário Oficial da União de 04 de dezembro de 1978. 

Cláusula Quinta - Permanecem em vigor as demais 
cláusulas e condições até então estipuladas e não alteradas 
por este instrumento. 

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, 
firmou-se este instrumento em 02 (duas ) vias de igual teor, 
na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

ALBERTO BENTES GUERREIRO 
Delegado Federal de AgricultiJra no Território Federal do A

mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá. 

TESTEMUNHAS: 
Cléia Eunice de Azevedo 

Tereza Hayashida 
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1-ior~rlo: 
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PREÇOS - PUBLICAÇOES 

-~r Publlc!!.ç{lo - contfmt:Jtro da colun~ .. ...... .. ....... : .... . Cr$ 00,00 

PREÇOS - !.SSINA TURAS 

~ Mru;S~pil ..... .. ....................... ..................•....... Cr$ 1.125,00 

* Outr~e Cld&di.IC ......... .. .. ..... ................... , ...... Cr$ 1.tlO!J,OO 
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Preço do Ex6mpiN ... . ....•.......... . .•. . .... . . Ct1 10,00 
Número :i!'tl~do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 24,00 

Número atrasado 0m outras cld~c!es . . . .. Cl1 40,00 
' 

RECLAMAÇOES 

* Ooveril!V oor cJirlgldsc por sscrlto ao Diretor do OaparttJ
mento de lmpronsa Oficiei do T.F. do Amapâ, até 8 di~ 
apóe a publlcaç~o. 
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PROCURADORIA -GERAL 

CONTRATO Nç 013/81-PROG. 

Çontrato que celebram o Governo do Território Federal 
do Amapá e a fundação para o desenvolvimento da Produ
ção An imal do Território Federal do Amapá, visando a Pres
tação de Serviços da execução financeira e Comercial dos 
Projetos "Reativação e Manutenção das Fazendas modelo 
do Governo do Território Federal do Amapá", "Fomento a 
CriaÇão de Animais de Pequeno e Médio Portes". 

Aos nove (09) dias do mês de março do ano de hum mil 
novecentos e oltenha e hum (19.81 ), nesta cidade de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, no Palácio do Se
tentrião, de um lado o Governo do Território Federal do 
Amapá, representado neste ato pelo Senhor Governador • 
Annlbal Barcellos, daaui por diante denominado GOVERNO 
e a Fundação para o Desenvolvimento da Produção Anlrnal 
no Território Federal do Amapá, representada pelo seu Ge
rente Interino o Senhor German Javier Loo LI, doravante sim
plesmente designada FUNDEPRA-AP, resolvem de comum 
acordo firmar o presente Contrato consoante as cláusulas e 
condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal:- O presente 
Contratei foi elaborado com respaldo no que preceitua o ar
tigo 18, ftem 11 e XVII do Decreto-Lei nç 411, de 08 de janeiro 
de 1969. 

Cláusula Segunda - Ojetivo: O objetivo para o presente 
Contrato é a prestação de serviços da Execução Flnacelra e 
Comercial das Atividades: Projeto "Reativação e Manutenção 
das Fazendas Modelos do Governo do Território Federal do 
Amapá", Projeto "Fomento à Criação de animais de Pe
queno e Médio Portes". 

CláÜsula Terceira - Obrigações: 

I - DO GOVERNO: 

a) Transferir à FUNDEPRA-AP os recursos na ordem de 
Cr$:- 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros); 

b) Proceder o Indispensável acompanhamento e fiscali
zação da Execução Financeira e Comercial . do presente 
contrato; 

c) Assegurar .à FUNDEPRA-AP, remuneração no valor 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelos servi
ços mencionados na cláusula segunda do presente lnstrl{
mento; 

d) Aprovar a tabela de preços dos produtos a serem co
mercializados pela FUNDEPRA-AP. 

11 - DA FUNDEPRA-AP: 

a) Executar os serviços financeiros e comercial das ativi
dades de acordo com os planos de aplicações ou programas 
de trabalhos apresentados pela Secretaria de Agricultura; 

b) Estabelecer a Tabela de Preços dos produtos a serem 
comercializados, produzidos nas Fazendas do Governo e ad
quiridos para fomento a pecuária do Território Federal do A- 
ma o~~ 

c) Prestar contas dos recursos recebidos a Secre(arla de 
Finanças através de documentos ·bastantes e suficientes, 
comprobatórios das despesas realizadas, consoante as· nor
mas estabelecidas pelo Governo; 

Cláusula Quarta .- Dos Recursos:- As despesas decor
rentes da assinatura deste Contrato, no valor de Cr$ -
7.000_000,00 (sete milhões de cruzeiros) correrão a conta dos 
recursos seguintes: Cr$- 3.000.000,00 (três milhões de cru
zeiros) do Fundo Especial - Programa 04150881.648- Ele
mento de Despesa 4.1.3.0.07 - consoante Nota de Empenho 
nil 49 e 50, emitida em 09 de março de 1981, Cr$ 3.500.000,00 
(três milhões e quinhentos mil cruzeiros) das rendas Inter
nas- Programa 04150881.648 - Elemento de Despesa 
4.1.3.0.07, consoante Nota de Empenho nç 298, emitida em 
09 de março de 1981 , Cr$ - 500.000,00 (quinhentos mil cru
zeiros) do Fundo de Participação dos Estados DlstrltÓs Fe
deral e Territórios- Programa 04150881.648 - Eiementode 
Despesa 4, 1.3.0.07, .consoa~te.Nota de Empenho n9 821, emi
tida em 09 de março de 1981 . 

Cláusula Quinta- Liberação dos Recursos:- Os recursos 
. destinados a execução deste ,contrato serão liberados da se-

guinte m.aneira: · 

a) Os recursos referentes ao empenho n9 49,50 e 821, no 
montante de Cr$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) de uma só vez, após a publicação do presente a
juste; 

b) Os recursos referentes ao empenho n9 298 no valor de 
Cr$.- 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) 
serão liberados em seis (06) parcelas, sendo que após a pu
blicação, será liberada a primeira, no valor de Cr$:-
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) e o restante em cinco 
(05) parcelas iguais de Cr$:- 500.000,00 (quinhentos mil cru
zeiros) de trinta (30} em trinta (30) dias, após a liberação 
da primeira. 

Cláusula Sexta - Do Depósito dos Recursos:- Os recur
sos que por força deste Contrato deverão ser tranferidos :à 
FUNDEPRA-AP, bem como os oriundos da comercialização 
dos produtos, serão depositados em conta vinculada GO
VERNO/FUNDEPRA-, na Agência oca! _do Banco da Amazô
nia S/ A, devendo somente ser movimentadas mediante che
ques nominativos da FUNDEPRA pelo Senhor Secretário de 
Agricultura, obrigando-se a enviar ao Governo, extrato dessa 
conta e fazer constar nos diversos documentos de suas pres
tações de contas o nome do sacado-;- os números; valores e 
datas das emissões dos cheques com que forem pagas as 
suas obrigações. Os recursos só poderão ser sacados para 
saldar compromissos imediatos, não podendo ser transferi
dos para outro estabelecimento. 

Cláusula Sétima - Das Receitas:- As receitas provenien
tes das vendas de que trata o item b) da cláusula terceira pa
rágrafo 11, serão reaplicadas nas- Fazenda do Governo 
do Território Federal do Amapá, mediante programa I e traba
lho aprovados pe.la Secretaria de Agricultura. 

Cláusula Oitava- Controle Financeiro:- Além do controle 
financeiro adotado pela FUNDEPRA, o processamento das 

peças contábeis obedecerão as normas adotadas pelo Go
verno, com comprovante de despesas, extratos de contas 
correntes bancárias e guias de recolhimento de saldos não 
utilizados , se for o caso, balancete financeiro e relatório cir
cunstanciais da execução do referido contrato. Podendo 
ainda o Governo realizar durante a vigência do presente, 
através de seus órgãos próprios, audltagem, nas contas da 
FUNDEPRA, no que diz respeito ao repasse ora efetuado. 

Cláusula Nona - Prestação de Contas:- A FUNDEPRA 
prestará contas dos recursos destinados à execução deste 
Instrumento, trinta (30) dias após a expiração deste ajuste. 

Cláusula Décima - Vigência:- O presente Contrato vlglrá 
por um ano, contado da· data de sua publicação no Diário 
Oficial do Território, expirando-se no mesmo. dia e mês do 
ano de 1982. 

Cláusula Décima Primeira- Alterações:- O presente Ins
trumento poderá ser alterado através de ad itamento, para o 
fiel cumprimento dos motivos que lhes derem origem. 

Cláusual Décima Segunda - Rescisão:- A Inobservância 
.de qualquer cláusula, condições ou obrigações do presente 
contrato, bem como por motivo de conveniência ou por 
acordo as partes convenentes, ·provocará sua rescisão, IQ
dependente de notificação ou Interpelação Judicial. 

Cláusula Décima Terceira - Foro:- P·ara dirimi r quisquer 
dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento 
deste instrumento de comum acordo, as partes Interessadas 
elegem o Foro da Comarca de Macapá, capital do Território 
Federal do Amapá, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E para firmeza e validade de que ficou estipulado, la
vrou-se o presente Termo que depois de lido e achado con
forme, vai assinado pelas partes contratantes em cinco (05) 
vias de igual teor e forma, para o mesmo fim e na presença 
de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 09 de m·arço de 1981 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GERMAN JAVIER LOO LI 
Gerente Interino FUNDEPRA-AP 

TESTEMUNHAS: llegfveis 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n9 00·1 /81 PROG, ce
lsbrado entre o Governo do Território Federal do Amapá e a 
FUNDEPRA, consoante as condições seguintes. 

Aos dezoito (18) dias do mês de março do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e hum (1981), nesta cidade de Ma
capá, capital do Território Federal do Am~pá, no Palácio do 
Setentrião, de um lado o Governo do Território Federal do 
Amapá e deste ato representado por seu Governador Annl
bal Barcellos, a partir de então simplesmente denominado 
GOVERNO e de outro lado a Fundação para o Desenvolvi
mento da Produção Animal do Território Federal do Amapá 
FUNDEPRA, representada neste ato por seu Gerente Interino 
Snhor German Javier Loo Li, a partir de então simplesmente 
denominada FUNDEPRA, resolvem de comum acordo, aditar 
o Contrato oo·1 /81 -PROG, consoante o seguinte : 

Cláusulas Primaria·· A Cláusula Quarta- Dos Recursos
do contrato originário, passa a ter a redação seguinte: 

"Adespesadecorrente da assinatura deste Contrato, no 
valor de Cr$- 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco ml! cru
zeiros) é proveniente de recursos oriundos do Convênio cele
b;ado entre o Governo do Tenitório Federal do Amapá e o 
Ministério da Agricultura, consoante 1\Jota de Empenho n9 
001, emitida em 02 de janeiro de 1981. 

Cláusula Segunda:- Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato orig inário. 

E, sendo esta a vontade das partes, assinam o presente 
Aditivo, em 05 vias de Igual teor e forma, na presença de 
duas (02) testemunhas abaixo nomeadas. 

ANN!BAL BARCELLOS 
Governador 

GERMAM JAVIER LOO LI 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 
Bernardino Mendes dos Santos 

Adalberto Monteiro Alberto 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n9 043/80-PROG, 
celebrado entre o Governo do Território Federal do Amapá e 
a Companhia de Agun e Esgoto do Amapá, consoante as 
condições seguintes. 

Aos onze (11) dias do mês de março do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e hum (1981 ), nesta cidade de Macapá, 
Capital do Território Federal do Amapá, no Palácio do·Seten
trião, de um lado o Governo do Território Federal do Amapá, 
a partir de então simplesmente denominado GOVERNO, 
neste ato representado por seu Governador Annibal Barcel
los e de outro lado a ·companhia de Agua e Esgoto do 
Amapá, a partir de agora simplesmente CAESA, representada 
por seu Diretor-Presidente José Maria Papaléo Paes, resol
vem de comum acordo, aditar o Contrato n9 043/80-PROG, 
consoante as condições seguintes: 

Cláusula Primeira: Fica prorrogado até 27 de maio de 
1981, o prazo de conclusão dos serviços objeto do contrato 
celebrado. 

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais 
cláusuas do contrato originário. 

E para firmeza do que ficou acima estipulado, as partes 
assinam o presente Termo Aditivo, em cinco (05) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas 
abaixo assinadas. 

Maca pá, 1 i de março de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Diretor-Presidente da CAESA 

TESTEMUNHAS: 

Bernardino Mendes dos Santos 

Adalberto Monteiro Alberto 

------· ------------------------------------------
ISA PEI XE NORTE S.A. 

CGCr~F Nº 04 o 660.726/0001-01 

r-lACA p,!\ - A P 

ATA DA ASSEi'lBLt.IA GERAL EXTRAORDHJ.i{RIA REALIZADA u·1 12/02/1981 --------------------- ------------------------ -------- ------ ---
AtCJ. nº 2 - Às nove horas do dia doze de fe11ereiro de mil . nov ecen
tos e oitenta e um na s ede soc ial, sita no quil6met~o vinte da 
margem direita da ~odovia Macap~/Mazag~o, no Dis t~ito Ind~strial 
do f'1u{licÍpio de f·1acapá, Te:rritorio Federal do Amapa, reun1.ram-se 
em Assembl~ia Cera l Extraordinária os acionis tas repr~sentan~o.a 
tG~alidade do caoital social, todo ele compost o de açoes ord lna
rias nominat ivas ', com dire i to a voto, como se ver ifica das assina
turas constantes do Livro de Presença de Ac ionistas. Na forma do 
artigo 24 do Estatuto Social, os acionistas Srs. Nelson Riet.Cor
rêa e Henrique José Lea l Santos Vieira da Fonseca foram ele1to~, 
reseectivamente, para presidir e secreta ria r a ~es~ . Por d~ t erm l
n2.çào do Sr. Pr esidente, foi lida a cor r espondenc1a e~ped1da _em 
30-de janeiro de 1981 a todos os acionistas, cujo teor e o segul~
te: 11 Isapeix~ Norte S.A. CGC!'·1F~Nº OLI.66D.?26/D?Dl-D.L.. Ma~apa-

' AP. Convocaçao. Convidamos os ::Jenhores Ac1orn stas oes~..a Socleda-
1..--- . --· ~-·---~--------------· 
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de ~a ra se reunirem em Assembléia . Geral Extraordinária a realizar
se as 9,00 horas do dia 12 de fevereiro de 1981, na sede soc·ial,' 
sita no km .20 da margem direita da Rodovia Macapá/Mazag~o, na Dis
trito Industrial deste MunicÍpio, para deliberarem sobre os seguin 
tes assuntos: I- fi~aç~o de capital soc~al autorizado em Cr $ •.•• 7 
24DoOOO. OOO,OO (duzentos e quarenta milhoes_de cruzeiros), dividi
do em 240.000.000 (duzentos e quarenta milhoes) de açoes nominati
vas da valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, sendo ••• 
126.000.000 (cento e vihte e seis milh~es) ordinárias ell4~000.000 
(cento e quatorze ~ilhÕes) preferenciais; li - criação de um Cons.ê_ 
lho de Administraçao; III - reforma e consolidaçao da Estatuto So
cial; IV - eleiç~o dos membros do Conselho de Administração e fixa 
ção da r emuneração das Administra dares. Maca pá -A P, 30 de janeirÕ 
de 1981. Nelson R iet Co rr ~a. Diretor Presidente. He.nr iq ue Jas é 
Leal Sa ntos Vieira da Fonseca. Diretor Vice-Presidente." · Disse 
t ambém o Sr. Presidente que não fora feita a publicação a que se 
refere o Art. 124, "caput", da Lei nº 6.404/76, mas que, no entan
~o, tendo em vista que a Assembléia se realizava com a presença da 
~talidade das acionistas da Sociedade, poderia ela, de confarmida 

de com o disp~sto no § 4º do mesmo artigo, considerar sanada a fal 
ta da publicação referida. Logo a pós foi lida a Proposta da Dire~ 
to r ia, do se gu int e te ar: "Senhores A cianistas: A fim de pass ibi
litar e facilitar a aporte de recursos fínanceiras da Funda de In
vestimentos da Ama~~nia - FINAM, na projatq industrial pesqueira ' 
desta Sociedade, aprovada pela Superintendencia da Desenvolvimento 
da AmazÔnia .- SUDAM, propomos: 1º - que a ··capital social·passe a 1 

s er autorizado, no montante de Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e qua
r enta milhÕes de cruzeiros), dividido em 240.000.000 (duzentos e 1 

guarenta milhÕes) de aç~es nominativas do valor nominal de Cr$ 1,00 
(hum cruzeiro) cada uma, sendo 126.000.000 (cento e vinte e seis 1 

milh~es) ordinárias e 114.000.000 (cento e quatorze mi1h~es) prefe 
renciais~ _2º -a cr~a~ãa de um,C~nselho d~ Administração campostÕ 
de, no ml.nJ.mo ·, 3 (tres) e, na max1.mo, ·5 (c1.nco) membros; 3º -que, 
uma vez aprovadas as propoiiç~es acima, o Estatuto Social passe a 

' ter a seg~inte redação: ESTATUTO SOCIAL. Capitulo I - Da Denomi
nação, Sede, FÔro, Fins e Duração. Art. 1º -A Sociedade denomi-

nar-se-á ISA PEIXE NORTE S .A. e ·reger-se-á pela presente Esta t uta e 
pelas disposiç~es legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A So 
ciedade terá sede e ·fÔro no MunicÍpio de Ma ca p~, Territ~rio Feda= 
ral do Amapá, no km 20 (quilÔmetro vinte) da ma r gem direita da Ro
dovia Ma ca pá/Maza gãa, Dis trito In du~trial de Macapá, e po derá, a 
juÍzo de s eu Conse lho de Administra~ao, a brir, manter e fecha r fi
liais, a gências, dep~sitos e escritorios, pos tos de compra e ven
da, em qua lquer parte da t~rritório nac·ianal ou na estra ngeiro, a
tribuindo-lhes ca pital autonomo qua ndo nec es sário. Art. 3 º - O ob 
jeto da S oci~da de é: a ) sa ptura, cons~rvação, ben~ficiamento, in
dus tr i a lizaça o, importaça o e exporta çao dos s ar es a niina is e/ou v e-· 
get a i s que t enham na água o s eu me io natura l ou ma is fr eq Uente de 
vida, co m o obj etivo de tra ns f erir es ses produtos e s eus s ub produ
tos a t erc eiros; b) indus tria liza ção, impo rtaç~o, exporta ção e co-

'mércio de produto s a limentícios; c) comis s Ões, consignaçÕes e re
pres enta çÕes em ger a l. Parágra fo Único - A cr i t ério do Cons elho ' 
de Adminis tra ção, a Soc i e dade pod erá partic i pa r de outra s empr e
sas , çomo cotista ou ac ionis t a . Art. 4 º - O pr a zo de duração da ' 
Socieda de ~ indet er mina do. Cap itulo II - Do Cap ita l Soc ial. Art . 
5Q - O cap ita l ~ocia l a utorizado é de Cr $ 240. 000 . 000,0 0 ( duz entos 
e quar enta milhoes ge cruz e ir~s), dividido e~ 240.000.0 00 ( duz en
tos e qua r enta milhoes) de a çoes nominativas do va lor nomina l de 
Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) ca da -uma, s endo 126 .000 . 000 (c ent o e vinte 
e se i s milhÕes ) ordinárias e 114.000.0.00 (cent o e qua torz e milhÕes ) 
pr ef er enci a is. § 1 º - 51% (cinq~e nta e um po r c ent o) do ca pital 
s oc i a l, pe lo_mÍnimo.t per t enc er á sempr e a a cionistas bras il eiros . 1

• 

§ 2º -A s açoes ser ao sempr e nom i na tivas , podendo ser r epr esenta-' 
das por t ítul os s i mpl es ou mÚltiplos, emi t i dos com t oda s a s forma
l idades lega i s . Pa r a ate nder às despesas e ao serv iço de s ubs ti- 1 



(;;.rJçãn dn t:í.t ulos; quando solicitado pe lo acioni sta f a Sociedade g 

cobra):'<-~ QUG.ntia qye fn :e fixada eela Diretoria 1 corresponde nte ao ~ 
preço cl~o: cu~=>to,. § 3!:1 ~ .... Cada açao ol'd .i nár i.a nornincd:iva dá dire i to 
a~um IJDto nas de1if18I~3Ç_oes das r, ssemhJ.éias Ge-;;21 jn. § t~Q -· /~ s a~ 
coes prefer ""!rv·>i t:ds l.e:r3r:; pr1ori.dad8 no J:'eembnlset rle seu va .lu r r,nrni 
,~m l , no ca so di~ J iCJuidaçso e di:3solução da SociotJlde~ § 5º .. r rã. 

, ,.... l ,_...., 

serva cl8 capib:d. r~on3titu1da por ocasiao do balanço de encerra men -
-!-.o do oxerc.icio SU· ia J e r. esultance da correção monetária do capi
l:a l. rea l izado,. !=l m:á ca p .italiza da pai~ delib8:caç;·o rJa As sembléia Ge
r al, podendo a cap ltaJ.i~aç;o ser procedida mediante au mento do va 
l o;; no mi nal dos aç~)es ou emissão de nrJ\Jas açÕes bonificadas, r.;aben 
;:Ir. .. ~ í~sserPbléia escr:.llle:I:'. em cada au mrnt.'o t ·l~:- ~apita i 1 o modo 2 se"J? 
acioi.ado" P.r.tc 6Q U r:onseJ.ho de Admir- istração. ouvido o Conselho 
f isr::a I se,_.em fun c ~_nnJ iilD nto 1 é o Ó,..gn'o compel~ente para deli bera r sp_ 
I:J.re e mis san rl·1 aço8':· dent ro do .l.imite elo capital autor i zado, sendo ... ( ~ 

{ UB as aço. · OJ d.Ü''iJ:.i.a :; serao ·subscritas co m bens ou dinhel'C·o e as 
C1Çlies pr efr·~~\~ncJ.ai s c om recl!1:'SQS pr.End.stos ntl Dcr.ceto~Lei nº 1..376 
1'fl1 , estas :~elli di.· P..í.i~o a voto. § lQ Nos aument os de caoi.tal cuia 
~ubscriç~o e jntegrsl i iÇ~n ocorrer em ben s ou dinh eiro, ~s acio: 1 

n5stes ter~o 0s~e quradu o seu d ~reit o de pr~feT.'~ncia ~ subs~rlc~o 1 

d~s flO'JélS Cll'f J8S <..- ::>P1:'8 m emil·.i.das~ na fJ"<'oporção e na es pécie ela~ a~ 
•.::oas quG poss,Jhe;n • u capital já su bs2.rito e integ~al izado. § 2º ~ 
!llos üUm :.)ntu r.: de C<-ip H,o .l. cuja su bscri.çau ... e intr>grsl.i.zaçãn for efet.~ 
ot;la pr::J.2 r t' .-ick Je Tnvostimr;ntos da 1\ma ·oqia ::: f-"TW\i'i} os aci.Q_n L Ls.s 
na o tt~ '<"O i\i"eito d E; pr efe;~ênr.ia nz suuscriçao dé\S novas aç oes a ~ 
~>c:u:!m erniL J.r]:-1:-. § 5Q - As acÕes pl'efe~'enciai.s em i·;·idas em decm:~J 

,.,. ' "" l'tl 

:t::-encia de slfiJscrjr; :-'l o f' integra~;:!.zaçao com recursn;?, financP5rou do 
f' t:ndo d8 InvcstirrtJ::nt.,,~ de Amazc;1'da - FINAi'ip goza:;;i1n de partüdpé.1-' 
çâ'o irri:.egt•f'i]. 110S 1 -; •lli .Jdos., nos te:rmos rlc; § 2" de. ar· L Sº do 08··· 
CI' et o~ Lei n Q J K 37 6 /i· 1~ 1 n~o s enrJo a dmi t irJB nen: tum::l Pornl8 ~om r lnrn .. i 1~ 
tsJ.' do qua.! 1 f'iceçâ t) pa roa as mesma~· 1 e qozarão tam !i ~m cJEJ todus IJ 3 v 
I . \' "L L 1 ' • • J. 't ",.-! ç • d cema.1.s c1reJ .. os PS •:;:I:;.n :l'l .1 .t:1men •;e a1,?~ "'UJ.c.JCJ~> a essa espec.J..e e a~ 

çÕes. § 4º -- As üc.;E!S r• L c.re nciais subsc ti as P i ntegral.izad<:w • 
C:Oill ro:::: UE,SOS ;·inan(:d . .rr, ·~ l' :-undo de I .V8SI..Hl8llt.fJ:> da Àlli8 .Ô n ia . ri 
NAf•L serao ~;empre 11omi,tl .~.;as ,_, inc'T'ansfe".fvei.s pul.n p:ra:n• dA 4 
(qunL:rn) nnos,_:Ja forrnu 1 dE_t. .19 do nec·.c.~ :.o-LsL 11º ·1.376/74. 
§ 5 º ~ ,a, elii.Í~>sao rir' n011o S ar;or.s, cient:::-o :c .l .ü1il r' do capi.l:a l auto--

~ ,..., ~ ... • (' • ,..., I ' ' ( a i " O J.'1ZadO , nan .unpJ.lCo!'d t'li\ <:'.it8i..éJÇSO elo é..t- l!,i lr;u f•L J.8 . • ~~-C Clf l r!O ~ a 
Diretoria~ no praLo do JO Ctr.i..11ta) dias .~u r tLc:.•dus UB ca da emissao 3 

obr iga da a ro9jstrar o <-wmento na Juni:~ Co rn e ; lia L do 1 err i t § rio F§. 
deral do Amapa. Art. ?º -Os títu l os ou cer t ,ficados de açoos 7 as 
sj m co mo as cau tela s, SP.rão assina dos pcJJ. do i s [Jiroto.ces. Para grã 
fo Úni c o - Os títulos ou cert i ficad os de a çÕes bo nificadas 9 r esul~ 
tantes de aumento de cap1tal~ serão disi :cJ. buÍdo[, aos acinni.st.as \2D 
prazo rnóximo de,.,60 (sess enta) dias? contados cJa data da pub l lcaçao 
da ata da ruuni<JG do Conselho de lJ.dministraçao que determi nar u au 
rne nto. Ca p ítulo UI - Da Adrni nistr1çâ'o cld Soci odade o Art~ Bº - A 
Sociedade sará administrada por u rn r.onseJ.ho de Adrninistraçao e por 
uma Diretoria. PQr~grafo Únic o - Os ConreJhcirus e Qiretores rec~ 
berão me nsalmente os h o nor~rio ~ fixados pela Assombl~ia Geral . f 

A~tc 9º - O pr azo j e gost~o dos membro s do Conse lho de gdministra
ç~o e da Di1etoria, será de 1 (h urn)~ano, ~ermitida a r e e l eiç~o. ~ 
Art. l O - O Co nselho de Administraçao sera composto de , no m1nimo , 
3 (tr~s ) e, no m~ximo, 5 (cinco) membro s~ e m su~ maioria bras ile ;
ros ~ acio nistas? ele i t os pela As semblé ia Geral e por ela des t itu i 
v e i s a gualquer tempo. § lQ - Em caso de va g~ no Conse lho de Adm! 
n istraçao, os Conselheiros resta ntes esco l herao um acionista parR 
oc upar o _ca r go i n teri na mente, competind2 ~ A ssembl~ia Geral f azer 
a nomeaça o defi nitiva na ,.Prim e ira reu niao q u e se seguir. § 2º - H~ _ 
v en do i mped i me nt o tempo r ario de algu m membro do Conselho , es t e, a
cha ndo do i nteresse social, poder~ co nvocar um acio n ista para exer 
cer as suas fu nçÕes enquanto durar o impedime nt o . Art. 11 - O Con 
selho de Administ raç~o r eunir~se-á mediante conv ocaç ~o feita pel~ 

l ~eu President_e, ou pol' dois Conselb_eiros 1 fixondo dia, ho ra e ~o
_,.. ca l da re~iao. Art. 12 - A reuniao do Conselho de Admi nistraçao 1 



Macapá, 27-03-81 DiÁRIO OFICIAL Pag. 7 

instalar-se-~ com a eresenç~ de, pelo menos, metade de seus mem
bros, e as deliberaç~es serao tomadas por maioria de vot2s dos Con 
selheiros pres ent es •. § 1º - No caso de empate nas decisoes do Co!J. 
selho de Administração , caberá ao seu Presidente o vot2. de qua lid~ 
de. § ~-Q - Qualquer me~bro do Conselho de Administraçao tem o di
re ito de veto das decisoes tomadas, recorrendo das mesmas, com e
fei to suspensivo, para a Assembléia Geral. O veto e o recurso 
constarão da respectiva ata. Art. 13 - Compete ao Conselho de Ad
minist ração: r · - f ixar a orientação geral dos negÓc ios da Socieda 
de ; I I - eleger e destituir os Diretores da . Soc~edade e fixar-lhes 
as atribuiçÕes~ observago o que a respeito dispoe este Estatuto; ' 
III - fiscalizar a gastao· dos Diretores da Sociedade; examinar a 
q~alquer tempo os livros e papéis da Sociedade; solic~tar informa
çoes sobre co nt ratos cele brados ou em via de celebraçao e sobre 1 

quaisquer outros atos; IV - convocar as Assembléias Gerais Ordiná
rias e Extraordinárias; V - manifestar-se sobre o relatório da Ad
ministração e co ntas da Direto~ia; VI - manifestar-se previamente' 
sobre atos ou contratos não contemplados nos orçamentos anuais de 
investimentos; VII - deliberar sobre a emissão de açÕes ,_dentro do 
limite do capital autorizado; VIII - autorizar a alienaçao , penho
ra e hipoteca de quaisquer bens constantes do ativo perma~ente da 
Sociedade, gravá-los de quaisquer 5nus, inclusive alienaçao fiduc! 
ária em garantia, bem como prestar avais, fianças ou outras garan
tias a obrigaçÕes de terceiros; IX - decidir sobre a aberturas ma
nutenção ou fechamento de filiais ; X - escolher e destituir os au
ditores independentes; XI - submeter à As~embléia Geral proposta 1 

de aumento do capital autorizado da Sociedade. § 1º - Das dec i
sÕes tomadas pelo Conselho de Administração, lavrar-~e-á a compe-~ 
tente ~ta em livro pr~prio, que será assinada por todos os pres en
tes . § 2º - Serão arquivados no registro de comércio e publicadas 
as atas de reuniÕes do Conse lho de Administração que cont iverem de 
li beração destinada a pro duzir efeitos perante terceiros. Art7 
14 - ·o Conselho de Administração , na sua primeira reunião após a 
eleição de seus mambros 9 escolherá o seu Pr~sidente e o seu Vice-

Pres idente Q Pa r ágrafo Único - Competirá•ao Preside nte presidir as 
reuniÕes do Conselho ~assinar, em nome deste, os avisos de convo
cação das Assembléia~ Gerais, e ao Vice-Presidente substitui-lo em 
suas faltas e impedimentos. Art. 15 - A Diretoria será composta 1 

de ? no mÍnima, 2 (do is) e, no·máximo ~ 5 (cinco) Diretores 9 em sua 
maioria brasileiros~ acionistas ou nao e r esidentes no Pais 9 elei
t2s e destituíveis a qualquer tempo pelo ·Coriselhb de Administra- 9 

çao. § 1º - Em caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer 
Diretor, compete ao Conselho ge Administfação a nomeação de·seu t 

substituto. § 2º - Por ocasiao da eleiçao dos Diretores, o Conse 
lho de Administraç~o desig nar~ pr i meiramente o Diretor Presidente 
e o. Diretor Vice-Presidenteo A seguir, serão designados o Diretor 
Administrativ2, o Diretor Come rcial e o Diretor de Ca ptura, poden
do estas funcoes, entretanto , ser a cumuladas por qualquer um do s 
Diretores, a-critério do Conselho de Administração. Art. 16 - A 
Diretoria fica investida dGs poderes necess~rios para praticar os 
atos de ges t ão relativos ao funcionamento normal da Sociedade, in
clusive : a) representar a Sociedade judic ial ou extrajudicialmente, 
ativa ou passivamente; b) praticar todos os atos e celebrar os con 
tratos que se relacionem com a finalidade e se enquadrem no objet~ 
da Sociedade; c) contrair obrigaç~es, transigir, desistir, renun
ciar direitos e ce l ebrar compromissos. § 1º -A Diretoria, median 
te prévia autorização do Conselho de Administração, poder~ alie 
nar~ penhorar e hipotecar quaisquer bens constantes do a tivo perma 
nente da Sociedade, gravá-los de quaisquer Ônus, inclusive aliena~ 
ção fid uciár ia em gara nt ia, bem como prestar a vais, fianças ou ou 
tras ga rantias a obrigaçoes de terceiros. § 2º - Os atos relati
vos à alÍnea "a" e a o § 1º deste artigo, terão obrigatoriamente a 
i nt erveniência do Diretor Presidente e/ou do Diretor Vico-Presiden 
te, inclusive no que se refere à outorga de procuração para as fi~ 
nalidades alÍ menciqnadas. Art. 17 -A Diretoria, para val~damen -
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te deli bera r, dev er ~ se re unir com a presença de 9 pelo menos , a me 
ta de de s eus mem br6s~ sendo um de les o Diret or Pr es i dente, e as di 
cisÕes serão t omadas por maioria de votos~ podendo os .Diretores a u 
sent es se fazer reRresentar por um outro Direto r. Ar t. 18 - A Di~ 
retor~a reunir-se-á em local , di a e hora predeterminados, po r con
voca ça o do Di re t or Pres i dente ou de do i s Dire tores . § 1 º - No ca
s o de empa te nas decis ;es da Diretoria , caberá ao Dir etor Pres i de n 
te o voto de qualidadeo § 2º - Das deliberaçÕes to ma das pe la Dire 
toria la vr a r -se-á a competent e a t a, em livro pr6pr i o , a qua l seri 
as sina da por t odos os eresent es. A rt~ 19 - Compete ao Diretor Pre 
sidente , além das f unçoes que lhe f or em atribuÍdas especificamente 
pelo Conselho de Administração : a ) convoc~r e pres i dir as reuniÕes 
de Diretoria ; b) executar e faze r executa r o EstatutoL as rlelibera 
çÕes da Assembléia Geral e do Conselho de Adminis t raçao ; c) coorde 
na r a ativi dade dos outros Diretores ; d) supervisionar todas as o~ 
peraçÕes da empresa , acompanhando o seu andamento ; e ) representar t 
pessoalmente ou por mandatário especificamente constituÍdo , a So 
ciedade nas assembléias de acionista s de companhias das quais ela 
f aça parte . Art . 20 - Compete aos demais Diretores , ~lém de tomar 
parte nas reuniÕes de Diretoria, exercer as funçÕes ·e atribuiçÕes v 

que lhes forem conferidas pela mesma . § 1º - O Diretor Presidente 
ser~ substitufdo , em suas faltas ou impedimentos$ pelo Diretor Vi 
ce - Presidente e este pelo Diretor -Administrativo. § zg· _ O Dire
tor Administrativo , o Diretor Comercial e o Diretor de Capt ura , se 
rão substituÍdos em suas faltas ou impedimentos, pelo Diretor de~ 
signado em reunião de Diretoria. Art . 21 -Todos os contratos , es 
crituras, títulos de cr~dito e demais documentos que importem em T 
r esponsabilidade para a Sociedade , inclusive correspond~ncia 9 te
rão , obrigatoriamente , para serem válidos , a assinatura de dois Di 
retores , salvo se a Diretoria, por deliberação constante de ata ~ T 
autorizar a um dos Diretores a assina r isoladamente determinado r 

contrato ou documento. Art. 22 ~ A Diretoria poderá também conce
der procuração a um ou mais procura dores, Diretor ou não da Socie
dade , para assinar, isoladame nte ou em conjunto com um Diretor ou 
outro procurador , os documentos de que trata o artigo 21 ~ observa
do o disposto no § 2º do artigo 16 deste Estatuto . A procuração 
ser~ assinada pór dois BiretoTes, observado igualmente o § 2º do 1 

artigo 16 e conterá os poderes que a Diretoria lhes autorizar a 1 

conferir. CapÍtulo IV - Do Conselho Fiscal. Arte 23 - A Socieda
de terá um Conselho Fiscal que somente funcionar~ nos exercÍcios 1 

sociais em que for instalado a pedido de a cionistas que repr es en-' 
tem 1/10 (um d~cimo) das aç;es com direito a vot~ oJ 5% (cinco por 
cento) sem direito a votoo O pedido de instalaçao do Conselho Fis 
cal poderá ser formulado em qualquer Assembléia Geral, ainda que ã 
matéria não conste no anúncio de convocação . Essa mesma As s em- 1 

bléia Geral procederá: a) à eleição do s membros do Conselho Fiscal 
e seus respectivos s uplentes e à fixação da remuneração dos Conse
lheiros fiscais que exercerem suas funçÕes; b) à ·instalação do Co~ 
selho Fiscal, cujo funcionamento terminará na primeira Assembléia 
Ge~a l Ordinária que se rea l izar após a sua instala~ão. § 1º - O 
Conselho Fiscal ser~ composto de, no mÍnimo, 3 (tres) e, no máxi -

.mo, 5 (cinco) mernbros . efetivos e sup l entes em igual número, acio 
nistas ou não. § 2º- Somente receberá remuneração o Conselheiro' 
Fiscal que efetivament e exer cer suas funçÕes e sua remuneração se
r á proporcional ao t empo de f unciona mento . Art. 24 - As a tribui 
çÕes e poderes do Cons e lho Fis ca l s ão os definidos em lei . Ca pí
t ulo V - Da Ass embléia Ge r a l. ArtA 25 - A Assembléia Geral, como 
~rgão so ber a na da Soc ie da de, t em como a tribuiçÕes as defini das em 
le i . Art . 26 - Anua lm ent e , nos qua tro prim eiro s meses seguint es 1 

ao término do exerc fc io ·s ocia l, r eunir -s e -~ a Assembl é i a Geral Or 
diná ria pa r a : I -toma r as contas do s Admi nis tra do res , exa minar, 1 

d iscutir e vota r as demon s traçÕes fina nce iras; II - de libe r a r so 
br e a des tinação do lucro lÍqui do do exer cÍ c i o e a di s tribu içã~ de 
div i dendos ; III - e l ege r os memb~os do Cons e lho de Adminis traça o e 
do Conse lho Fisca l, qua ndo for o cas o. Art. 27 - As Assem bl éias 1 

Gera is Extrao rdináriao rea liza r-se-ã o nos cas os e nas forma s pr e -
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vistas em l ei e neste Estatuto. Art. 28 - As Assembléia s Cerais 1 

ser~o c~nvoca das com a anteced~ncia de 8 (oito) dias, no mÍnimo, 1 

contado o prc..zo da publicação do primeiro anún cio. f·Jão se r.eal i - 1 

zando a Assembléia , será publicado novo anún c io, de se gunda conv o
caçãa , com a anteced~ncia mÍnima de 5 (cinco) dias . Pa rá grafo Úni 
co - Os anCncios serão publicados no 6rg~o oficial local e em ou~ 
tro jornal de grande circulação editado na localidade da sede d~ 1 

Socie da de. Art. 29 - Os avisos de convocação conterão, além do lo 
cal, data e hora da Assembl~ia ; a ordem do-dia. No caso de refor~ 
ma do Estat uto , o aviso co ntara tar.1bém a ind i cação da mat_éria a 1 

ser discutida. Art. 30 - Os tra balhos da Assembléia serap dirigi 
do s po r mesa composta de Pres idente e Secre t ário, êleitos pelos a
cionistas pr es entes. CapÍt ulo V·I - Das Demo ns traçoes Fina nceiras, 
Resorva s e Dividendos. Art . 31 - O exercfcio soci a l terá a dura
ç~o d~ 1 (hum) ano, termina ndo no dia 3~ (trinta e um) de dezem
br o . Art. 32 - Terminado o exercÍcio social , a Direto ria fará ela 
borar, com base na es crituraç~o mercantil da Soci edade , a s seg~in~ 
tes demonstraçÕes finan ceiras, exprimindo com c lareza a situaçao 1 

do patrim6nio da empresa .e as mutaçÕês ocorridas no exercÍci~: I
bala n~o patrimonial; II ~_demonstraçao dos lucros,o u prejuízos acg 
mu l a dos ; I II - demonstraçao do resultado do exerc J.cio .; IV - demo ns 
tração das orÍ~ens e a8l ica çÕes de recursos. Art. 33 - Do resulta 
do a puradri, apos deduçao dos prej uizos a cu mula dos - se ho uv er - e 
de provisão para o Im posto de Rend~, será retirada do lucro rem~-' ' 
nascente uma percentagem de 3% (tres por cento) para distribuiçao, 
como gratificação, entre os empregados da Socie dade o ·Parágrafo Ú
-nico -A gr atificação a que se refere est e art igo , será distribui-
da entre os em pre ga dos da Sociedade, a cr itério di Diretoria, pro
porcionalmente ao tempo de s erviço durante fto exercÍcio sociab e 1~ 
va ndo em conta a res ponsabi lidade, a eficiencia, a r emuneraçao e o 
tempo de serviço total do empregado. Art. 34 - O resulta do do 1 

exerc Ício qu e remanescer, depois de efetuadas as deduçÕes mencJ.ona 
no a rtigo a nterior , constituirá o lucro lÍquido do exercÍcio. Art~ 
35 - Do lucro lÍq ui do do exercÍcio , a p6s os ajustes previs tos em 1 

lei, a Soc ieda de distribuirá a nualm e nte entr e todo s os seus acio 
nistas, 25% (vinte e c inco por cento) co mo divide ndo obrigat6rio. 
§ 1º - Do saldo restante , meta de será des tinada à r eserva oara co n 
se r.\:/a~ ão o me lh oramento do s be ns do ativo imobil izado e a ~ utra m_g 
tade a rosBrva para ga r~ntir o pagam ento de dividendo a os acionis 
tas. § 2º- Estas r eservas não poder~o, em conjunto, ultrapassart 
o capital s ocial . § 3º -A destinação dos lucros p3ra constitui- 1 

çã o dos tas r os ervas e a r e tenção de· uma pa re ela dos lucros [l r GV is
ta em orçamento de capital previamente aprovado em Assembl&ia Ge 
ral, não psderão ser apr ovada s em cada oxercfcio, em prejufzo da 1 

distribuiçao do div idendo obrigat6rio de que trata es t e artigo . 
§ 4º - O divi dendo provis to neste arti go · não será obri6at6rio no 
exercici o social em que os Órgãos da Administração i nforr:1<J.rem à As 
sombl~ia Ceral Drdinaria ser ele incompatfvel co~ a situaçã o finan 
ceira da Sociedade. Art. 36 - Os dividendos serao pa gos,-sa l vo de 
liberaÇão em co ntrário da Assembléia Geral , no prazo máx imo de 6Õ 
(sessenta) dias a contar da data da delibera ção do seu paga mento 1 

e,· em qualquer caso, dentro do exe r cÍc io soc i al, prescr evendo o di 
re ito a seu receb~mento ~ por parte do acionista que não o exercer~ 
no prazo de 3 (tr es) a nos a contar da data do inlcio do pa ga mento' 
de cc.da divid endo. Art. 37 -A crit~rio do Conselho de Administra 
ção, poderá se r levantado um bala nço semestral e tamtém ser dec la~ 
r a do um dividendo i ntermed i ário de conta do lucro ao urado no refe
rido bal~ r1ço, obedecidas as prescriçÕ es legais. Ca pÍtul"o VII- Dc.s 
D~sposiçoes Cerais. Art. 3 8 - O quadro de pessoal da Soc i e dade s e 
ra cons tituÍdo com o nÍ nimo de 2/3 ( do is ter ços ) de emprega dos br~ 
sileiros. Art. 39 - Por dis pos iç~d lega l ou decisão da Assemblé ii 
Ce~~l~ 2 Sscieda de pod~r~ proceder à incorporaç~o, fusão, trans for 
maçao~ cisao ou dissol uçao, na forme. e condiç;os nelas previstas~T 
Art . 40 - A Soci~dad~ entra r á em liquida ç~o nos casos previst os em 
lei, co mpetindo a P.sselilcléie: Gera l es tabelecer o modo de liquida -
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ção e elegeD os liquida ntes e o Cons elho Fi s cal que funcio nará du 
r ante a liquidação e fixar-lhes a re spectiva r emuneração . Macap~
AP, 30 de janeiro de 1981. Ne lson Ri et Corrêa. Dir etor Pr esiden
te. Henrique José Lea l Sartos Vieira da Fonseca. Dir et or Vice
Pres i dente." Em a tend i mento ao s Ítens I, II e III da convo cação, 
a Assembl éia, a pós aprecia ção e dis c ussão, po r unan i midade apr ov ou 
int egr a lmente a Propos t a da Dir et oria , pas sa ndo a Soc i edade a re 
ger-se dorav ante pelo novo_Es t a t uto Soc i a l . A s e ~u ir 1 em obediên
c i a a o Ítem IV da co nv oca ça o, a Ass emb l é i a eleQeU o ~ segu i ntes a 
cionista s pa r a int egrarem o Cons e lho de Adm inistra çao, com man da to 
a expira r qua ndo da r ea lização da prÓxima As~ emblé ia Ger al Ordin~
ria : NELSO N RIET CCR R~A, industria lista , portador da c éd ul a de i
de ntida de RG nº. 1016757849, expedida pela Secreta ria ds S e g u~a nça ' 
P~ b lica do Estado do Rio Grande do Su l , CPF nº 0 0 4 . 76 2. 930 ~49, Rua 
General Vit orino nº 665; HJAf·i JAEGER, indus tria lista , porta dor da 
cédula de identidade RG nº 8008608906 (SSP-RS), CPF nº 004.829.940 
-53, Rua Dr. f~a scimento nº 162; e AR i·1A I~ DO DUARTE DA S ILVA, enge 
nheiro industrial mecânico, porta dor da cédula de id entidade RG nº 
7018297684 (SSP-RS), CPF nº 004.801.420-68, Rua Aquidaban nº 684, 
apt o ~ 1002, todos bra s ileiros, ca s ados, r esidentes e do~iciliados 
na cidade do Rio Grar:de, Estado do Rio Grande do Sul. Por propo
sição dos eleitos, a Assembléia deliberou que os Adminis t radores ' 
da Sociedade não percebe,rão qualquer remuneração até o final do a 
tua 1 manda to. Com a pa Ia vra os acionistas S rs. Nelson R iet Corrêa 
e Henrique José Lea l Santos Vieira da Fo nseca, declararam renunci
ar aos cargos de Diretores da Sociedade, para os quais haviam sido 
eleitos pe l a Assembléia Geral de Constituição realizada ~m ~ata de 
22 de julho de 1980 , a fim de que o Conselho de Admi nistraçao re
cém eleito pudesse ter plena liber dade para escolher a nova Direto 
ria, renúncia essa que foi aceita pela Assembléia . Nada ma i s ha-: 
v~ndo a tratar, o Sr. Pr esidenta deu por encerrada a ~ssembleia, 
transcr evendo-se esta ata no livro pr~prio, a qual foi lida~ apro
vada e ass inada pelos a cionistas presentes, extraindo-se cÓpias au 
tenticada s pa ra r e gistro e publ i ca ção. Maca pá -AP, 12 de fevereirÕ 
de l-981. {ass ina dos) NELSON R I ET CORR tA, Pr es ident e da Mesa. HEN 
RI QUE JOSl LEAL SANTOS VIEIRA DA FOf~SECA, S ecr et~rio. LEAL SANTOS 
PES ~ADO S S.A.: Ne lson Riet Corrêa, Diretor Presidente. He nrique 
Jo s e Lea l Sa ntos Vie ira da Fonseca, Diretor Vice - Pr es idente. FER
TISUL S.A.: Roberto Bastos Tellechea, Diretor Su pe rintendente. 
1\:JAM JAEGER. ARf•1ANDO DUARTE DA SI LVA.- --------- - --------- ----·----

DECLARAMOS que a pr es ente é c6 pia fiel da 
a ta l a vrada no livro prÓprio da ISA PEI XE 
NORTE S.A. e as s inada pelos ac i onistas 
presentes. · 

~AP, 12, de fevereiro de 1981. 

~ fLd) ~o~ 
'{.:<' , NELSON R IET CORRtA 
~' -Presidente-

~ 

LEAL SANTOS VIEIRA 
- S ec:r:e.t..ár i o-

JUNTA COMERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

CERTIDÃO 

Certifico que a primeira via deste documento por despacho do Presidente da JUCAP, nesta oata foi arquivada sob o nú
mero, 977. 

Macapá, 12 de março de "1981 

MARfLIA COSTA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 


	

