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(P) nQ 0256 de 27 de março de 1981 

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

RESOLVE: 

Art. 19 - Autorizar o Capitão PM/ AP, Jorge Borges Ca
lado, Presidente do Conselho Territorial de TrAnsito~ 
CONTETRAN, para viajar de Macapá, sede de suas atribui
ções, até a cidade do Rio de Janeiro, a fim de tratar assuntos 
de interesse daquele Conselho, junto ao CETRAN/RJ, .DE
TRAN/ RJ, Polfcia Rodoviária Federal e DNER, no perfodo de 
30 de março a 20 de abril do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 27 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

SECRETARIA DE ENSINO DE 19 E 29 GRAUS 

SUBSECRETARIA DE APOIO T~CNICO PEDAGÓGICO 

COORDENADORIA DE ACORDOSJ CONV~NIOS E CON
TRATOS 

Convênio n9 48/81 que, entre si, estabelecem a Secreta
ria de Ensino de 19 e 29 graus do Ministério da Educação e 
Cultura e o Governo do Território Federal do Amapá, para 
o Desenvolvimento da Programação 1981 , do Governo do 
Amapá, com recursos oriundos do Orçamento da 
SEPS. 

Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 1981; a Se
cretaria de Ensino de 19 e 29 Graus, do Ministério da Educa
ção e Cultura , situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
"L" 59 e 69 andares, Brasflia-DF, daqui por diante denomi- · 

Secretá~lo de EducaçAo t Cultura 
Dr. Alfredo Auguato Ramalho do Oliveira 

Secret6rlo de Agricultura 
Prof.lzequlaa Eatevam doa Santoa 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. Joa~ de Arlmath6a Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro . 

nada "SEPS", representada, neste ato, pela sua Secretária, 
Professora Zilma Gomes Parente de Barros, nos termos da 
delegação de competência constante do artigo 32, Item IV, 
do Regimento Interno da SEPS, aprovado pela Portaria MI
nisterial nQ 122, de 30 de janeiro de 1980, publicada no Diário 
Oficial da União, de 01 de fevereiro subseqÜente, de um lado, 
e de outro lado, o Governo do Território Federal do Amapá 
situada no Palácio do Setentrião, Macapá, AP CGC/MF 
00394577/0001-25, aoravante designado "GOVERNO" re
presentada, neste ato, pelo Seu titular, Dr. Annibal Barcellos, 
delibraram celebar o presente Convênio, mediante a adoção 
das cláusulas e condições que se seguem, de conformidade 
com o constante do Processo nQ 239.431 /80-MEC 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

Este Convênio tem por objeto o desenvolvimento das ati
vidades integrantes da Programação 1891 do "Governo", 
com recursos oriundos do Orçamento da SEPS. 

Cláusula Segunda - Das Obrigações 
I - A "SEPS" se obriga a: 
a) liberar, em parcelas, os recursos conveniados, após a 

aprovação do respectivo Plano de Aplicação, pela "SEPS", e 
a publicação, em extrato, deste inst rumento, no Diário Oficial 
da União; 

b) acompanhar a execução das atividades a que se re-
fere este Convênio; · 

c) prestar assistência técnica quando solicitada, ou ne
cessário for. 

11 - O "GOVERNO" se obriga a: 

a) aplicar os recursos de que trata o presente1 Convênio 
em Projetos ou Atividades constantes do Planp de Aplicação, 
aprovado pela "SEPS",- inseridos na Programação 1981 do 
"Gov.erno", com observância da Sistemática Operacional; 

b) aceitar, como parte integrante do presente Convênio, 
os dispositivos que regem o entrosamento entre os P,oderes 
Federal, Estadual e Municipal, no tocante à coordenação da 

·execução e à avaliação dos Projetos ou . Atividades de •r,r 
rentes deste intrumento; 
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c) dar ampla divulgação aos Projetos ou atividades fi
nanciadas total ou parcialmente com os recursos deste Con
vênio, mencionando a responsabilidade solidária da "SEPS" 
em todas as atividades desenvolvidas, inclusive com aposi
ção obrigatória de placas e outras indicações, sempre que se 
tratar de obras, mobiliário e equipamento; 

d) enviar relatórios, conforme modelos e periodicidade a 
serem estabelecidos pela "SEPS". 

quiridos ou construídos, em decorrência da execução do 
presente Convênio , que serão utilizados para as atividades 
de ensino de 29 Grau (regu lar e supletivo) e Pré-Escoiar. 

Cláusula Terceira - Dos Recursos 

A " SEPS" transferirá ao "Governo" recursos financeiros 
no valor de Cr$ 4.359.000,00 (quatro milhões, trezentos e cin
quenta e nove mil cruzeiros), os quais correrão à conta dos 
recursos oriundos do Orçamento da SEPS, para o exercfcio 

e) incorporar ao patrimônio do "Governo"· os bens ad- de 1981, sob a seguinte classificação: 

Projeto/1524.08431994.201.001 -Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
Projeto/1524.08431994.714.000-Assistência ao Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino 

Projeto/ 1524.08452134.714.000-Assistência ao Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino 
Projeto/ 1524.08452154.053.000-Qualificação e Habilitação Profissional 
Elemento de Despesas. 3.2.1.5.-02. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . . . . . . .. . Cr$ 

4.3.1.4.-0í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 
3.2.1.5.-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 
4.3.1.4.-01 ..... .... ............... .'......... Cr$ 
3.2.1.5.-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 
3.2.1.5.-02.. .. ....................... .... . .. C!~ 

Total Geral .. . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . Cr$ 
Empenhos n9s SEPS 166,167,168,170,1 71 e 172 
Emitidos em 02/02/81. 

227.000,00 
410.000,00 

1.130.000,00 
1.500.000,00 

406.000,00 
443.300,00 

4.359.000,00 

Cláusu la Quarta - Do Crédito 
ft. liberação dos recursos decorrentes deste Convênio 

far-se-á mediante depósito em conta do " Governo", na 
Caixa Econômica Federal , onde eles deverão ser mantidos e 
movimentados, observando-se. para tanto, os cronogramas 
de execução financeira integrantes dos Planos de Aplicação, 
as diretrizes da Sistemática Operacional, o desempenho do 
" Governo". no que se refere à execução ffsica e financeira de 
parcelas anteriormente liberadas, bem como o disposto no 
Decreto n9 85.585, de 29 de dezembro de 1980, publicado 
no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 1980. 

como rescind ido por qualquer das partes, através de comu
nicação expressa, com antecedência mín ima de 30 (trinta) 
dias. salvo no caso de inadimplemento, hipótese em qe a res
cisão ocorrerá de imediato, !ndependentemente de interpe
lação jud icial ou extrajudicial. 

Cláusula Quinta - Da Prestação de Contas 

Cláusula Oitava - Da Vigência 
O presente Convênio vigorará a partir de sua assinatura 

e até 31 de dezembro de 1981 , devendo ser publicado no 
Diário Oficial da União , na forma de leg islação em vigor. 

Cláusula Nona - Das Controvérsias 
As controvérsias que se originarem da execução deste 

Convênio serão resolvidas no Foro de Brasília-DF. 

A prestação de contas dos recursos decorrentes deste 
Convênio deverá ser entregue à Representação da Delegacia 
do Ministério da Educeção e Cultura, na cidade de Macapá, 
Estado do Amapá, até 30 (trinta) d ias após a expiração da vi
gência deste Convênio . 

E, por estarem intei ramente de acordo com as Cláusulas I 
e condições ora estipuladas, depois de lido e achado con
forme. firmam este Convênio, em 5 (cinco) vias de igual j 
teor e forma, para os mesmos etettos, perantes as testemu- ~ 
nhas abaixo. 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 1981. J Cláusula Sexta - Das Reformulações 

O prazo máximo para entrega à "SEPS" da .proposta de 
reformulações dos Planos de Aplicação dos recursos deste 
Convênio será até o d ia 30 (tr inta) de setembro de 19Bí. 

ZILMA GOMES PARENTE DE BARROS I 
Secretária da SEPS I 

ANNI BAL BARCELLOS I 
Governador do Território Federal do Amapá J 

Cláusula Sétima - Da Modificação e Rescisão TESTEMUNHAS: 
Este Convênio. poderá ser modificado ou prorrogado, 

por mútuo consentimento. mediante Termo Aditivo bem 
1) Domingos de Freitas Ribeiro 

2) Nonato Nunes da Si lva 

l 

·---
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IRMÃOS DIAS AGROPECUÁRIAS/A. 
C. G. C. 05.549.928/ 0001-43 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16 
de março de 1981, para deliberar sobre a emissão de ações 
preferenciais e alteração dos Estatutos Sociais. 
Benedita 

Aos 16 (dezesseis) dia do mês de março de 1981, às 
10:00 horas, na sede social sito à Rua Jovino Dionoá, n9 2614 
- Macapá - Território Federal do Amapá, reuniram-se a totali
dade do Capital Votante da Irmãos Dias Agropecuária SI A., 
conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas, 
sendo a convocação de todos acionistas feita arravés de 
Carta, nos termos da Portaria n9 18, do Sr. Diretor do Depar
tamento Nacional do Comércio. Por escolha dos Acionistas 
presentes, assumiu a presidencia da mesa o Sr. AntOnio Au
gusto ~errei ra das Neves Dias, que em seguinda, convidou a 
mim, Benedita Belatriz Dias Martins, para servir como Secre
tária. Veriiicada a presença da maioria do Capital Votante da 
Empresa, o presidente solicitou a mim, secretária que proce
desse a leitura da Carta de Convocação dos Srs. Acionistas, 
assim redig ida: "Senhores Acionistas: Fica a Vossa Senhoria 
convocado a participar da Assembléia Geral Extraordinária 
da Irmãos Dias Agropecuária S/ A., em sua sede social sito à 

Rua Jovino Dinoá, n9 2614 - Macapá- Território Federal do 
Amapá, no dia 16 de março de 1981, às 10:00 horas, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia a) Deliberar sobre a 
emissão de 4.000.000 (quatro milhões) Ações Preferenciais, a 
serem subscritas com recursos, do Fundo de Investimento 

Ações Capital 
Natureza Subscrito 

da Amazônia - FINAM; b) consequente alteração no Art. 69 
dos Estatutos Sociais; c) o que ocorrer. Ass) Sr. AntOnio Au
gusto Parreira das Neves Dias, Presidente. A'seguir o Sr. Pre
sidente informou, que no tocante a emissão ora pretendida, a 
Diretoria, antecipa.damente, apresentou "Exposição" ao Con
selho Fiscal e deste obteve parecer favorável, documentos 
que se achavam sobre a mesa, os quais foram lidos pelos 
presentes ·e são do seguinte teor: "Exposição da Diretoria ao 
Conselho Fiscal", Senhores Conselheiros: 1) no uso das atri 
buições previstas nos Estatutos Sociais em vigor, esta Direto
ria pretende emitir 4.000.000 (quatro milhões), Ações Prefe
renciais Nominativas de valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cru
zeiro ) cada uma, representando mencionada emissão o va
lor monetário Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros). 

2) esta emissão se destina a subscrição pelo Fundo de In-' 
vestimenta da Amazônia - FINAM, administrado pelo Banco 
da Amazônia S I A, - BASA, devendo a integralização ser efe
tivada com recursos do Fundo, previstos nas disposições do 
Decreto Lei N9 1.376/7 4, de 12 de dezembro de 1974; 3) es
clarecemos-lhes, outrossim, que a subscrição da emissão ora 
pretendida, por parte do FINAM, foi autorizada pela Superln
tendencia do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, atra
vés do Offcio GS 00776 de 25 de fevereiro de 1981, cuja a có
pia vai anexa à presente, sendo portanto a presente s•Jbscrl
ção ser efetivada sob as condições estabelecidas pela SU
DAM; 4) finalmente, informamos-lhes que, a posição doCa
pital Social da Sociedade, sob os ângulos de "Subscrito" e 
" Integralizado" , dividido por natureza de Ações, antes do 
aporte dos recursos do FINAM, é o seguinte: 

Capital Ações 
Autorizado Emitidas 

-Ordinárias 15.872.000 15.872.000 15.872.000 
- Preferenciais 6.959.850 6.959.850 6.959.850 

Total 22.831.850 22.831.850 22.831.850 

Face ao exposto e em obd iência aos termos da. Lei e os 
Btatutos Sociais, pedimos-lhes o necessário parecer, a fim 
de que possa essa Diretoria deliberar sobre a emissão e subs-
crição , das mencionadas 4.000.0000 (quatro milhões. ) 

Ações. Macapá, 16 de março de 1981. Ass. Antônio Augusto 
Perreira das Neves Dias, Presidente. Parecer do Conselho 
Fiscal. Os abaixas assinados membros efetivos do Conselho 
Fiscal da irmãos Dias Agropecuária S/ A. reunidos a convite 
da Diretori.a, apreciando a exposição do mencionado Orgão, 
no concernente à sua pretensão de emitir 4.000.000 (quatro 
milhões ) de ações preferenciais Nominativas, de valor nomi
nal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro ) cada uma, que se destina a 
subscrição pelo Fundo de Investimento da .Amazônia 1 - FI
NAM, administrado pelo Banco da Amazônia S/A. - BASA, 
nos termos do Decreto - Lei n9 1.376/7 4, cuja integralização 
deverá ser efetivada com recursos do mencionado Fundo, 
são de parecer favorável à concretização da medida suge
rida, quer por atender os objetivos sociais que por observar 
as formalidades legais e estatuárias. Assim sendo 4.000.000 
(quatro milhões) Ações Prefeenciais Nominativas e aceirtar a 
sua subscrição sob as condições estabelecidas, pela Supe
rintencia do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ma
capá, 16 de março de 1981. Ass) Olímpio Palhares Ferreira, 
José Sérgio Rodrigues e Maria Neucila de Oliveria. Concluída 
a leitura de 1odos os documentos mencionados, o Presi
dente da mesa propôs que, tendo em vista a manifestação fa
vorável do Conselho Fiscal para os assuntos constantes da 
proposta da Diretoria, ou seja alteração dos Esatutos Sociais 
e emissão de 4.000.000 (quatro milhões ) Ações Preferen
ciais Nominativas, fossem referidos assuntos votados pelos 
acionistas. Conclu ída a votação, verificou-se que os assun
tos da ordem do dia ioram unaninamente aprovdos. A segu ir, 
o Sr. Presidente esclareceu que para que fosse efetivamente 
concluída a subscrição das ações, por parte do FINAM, ha
veria necessidade de que a reun ião fosse suspensa pelo 
ternpo necessário para colher as assinaturas dos Direto
res do Banco da Amazônia S/ A. - BASA, r. os Boletim de l>l!bs-

crição, uma vez que, como todos sabem, que o BASA é o 
administrador do FINAM. Os acionistas concordaram e a reunião 
foi suspensa, permanecendo, entretanto, aberta.As 16:00 
horas do dia 19 de marÇo de 1981, a sessão,foi reaberta, 
sendo colocados à disposição de todos, para exames os Bo
letins, devidamente assinados pelo Administrador do Fundo. 
Assim, uma vez consumada, a subscrição houve a necessi
dade de alterar os estatutos Sociais, no que tange ao seu Ca
pital Social, cujo art. 69 passou a ter a seguinte redação: Art. 
69) O Capital Social é de Cr$ 26.83 i .850,00 { (vinte e seis mi
lhões oitocentos e trinta e hum mil, oitocentos e cinquanta cruzel
ros) representado por 15.872.000 (quinze milhões oitocentos 
e setenta e duas mil) Ações Ordinárias e 10.959.850 (dez mi
lhões novecentos e cincoenta e nove mil, oitocentos e cln
coenta) Ações Preferenciast Nominativas de valor nominal do 
Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma. Nada mais havendo a tra
tar 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 pelos presentes, devendo 
dela extrafrem-se cópias autenticadas para os devidos fins 
legais. 

Macapá, 19 de Março de 1981 

ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DAS NEVES DIAS 
Prsidente da mesa 

BENEDITA BELATRIZ DIAS MARTINS 
Secretária 

JUNTA COMERCIAL TER. FED. DO AMAPÁ 
CERTIDÃO 

Certifico que a primeira via deste documento, por de.'lpacho do_ 
Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob o nú

mero 982 
Macapá, 26 de março de 1981 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCATI 
Secretária Geral - JUCAP 
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IRMÃOS DIAS AGROPECUÁRIA S.A 

C.G.C. N9 05.549.928/ 0001-43 

CAPITAL INTEGRALIZADA - Cr$ 22.831.850 

Boletim de subscrição de 4.000.000 (quatro milhões) de Ações Preferenciais Nominativas, de valor de Cr$1 ,00 (hum cruzei
ro) cada uma, no valor total de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), subsçrltas pelo Banco da AmazOnla S.A. BASA 
cuja amlssão foi deliberada em reunião de Assembléia Geral, realizada no dia 16.03.81 de março de acordo, com o parecer 
do Conselho Fiscal: 

Subscritor Endereço Exerclclo N9 de Ações Total Subscrito Cr$ 

Fundo de Investimentos da 
AmazOnia-FINAM C.G.C. 

Av. Pres. Vargas,800 1981 4.000.000 4.000.000,00 

Subscritor: 
Fundo de Investimento da AmazOnla-FINAM 

Operado pelo Banco da AmazOnla S.A. - BASA 

Macapá, 16 de março de 1981. 

Antonio Augusto Pereira d~s Neves Dias 
Diretor Presidente 

Benedita Belatrlz Dias Martins 
Diretora 

Geraldo Mesquita 
Diretor Financeiro 

Luiz E. P. Lobão 
Coordenador 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil , faz 
saber que pretendem se casar: Daniel Cardoso Barbosa e 
Maria Jacira Oliveira Barbosa. 

. Ele é filho de Manoel Danim Barbosa e de Satira de Je
sus Cardoso Barbosa. 

Ela é filha de Raimundo Guimarães Barbosa e de Fran
celina de Oliveira Barbosa. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 26 de março de 1981. 
LEANDRO MARQUES ALBERTO 

Tabelião e Oficial 
Substituto 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 
O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 

de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tivr do Brasil, faz saber que pretendem se casar: Antonio 

' Ai ':'lueiros e Maria das Graças Rodrigues de Almeida. 

'-•<:1 é ;i lho de Pedro Pereira da Silva, falecido e de Josefa 
Queiro:. de Araujo. 

Eis é filha de Alexandre Gomes de Almeida e de Rai
munda Rodriguas. 

Quem souber de qualquer impedimento que os In iba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

\ 
Macapá (A P), 27 de março de 1981. 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIÃO 

JCJ-JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MA
CAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS 

O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Con
cil iação e Julgamento de Macapá. 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele noticia tiverem que, no dia 23 de abril de 1981, às 12:30 
horas, na sede desta Junta, à Av. Duque de Caxias S/N, se
rão levados a público pregào de ven da e arrematação, a 
quem oferecer o maior lance s/ avaliação os bens penhora
dos na execução movida por Damião Araújo Ferreira, contra 
Dionizio Façanha Marinho bens esses encontrados à Av. Rio 
Xingu nQ 803 P. Socorro, e que são os seguintes: 1 -Um Tele
visor, marca PHILIPS, Tamanho med io, Modelo 642, em per
feito estado. O qual foi avaliado em Cr$ 8.000,00 (oito mil cru
zeiros). 2 - Um Liqu idificador, marca WALITA, seria 9101, 
LS-200, em perfeito estado. O qual foi avaliado em Cr$ 
2.5000 (dois mil e quinhentos cruzeiros). 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá compare
cer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente 
de que deverá garant ir o lance com o sinal correspondente a 

· 20% (vinte por cento) de seu valor. E, para que chegue ao co
nheciecimento dos interessados, é passado o presente Edi
tai, que será publicado no "Diário da Justiça" e afixado no lu
gar de costume, na sede desta Junta. Macapá, 20 de março 
de 1981 , Eu {Rdo. Paulo Vieira Borges) Of. de justiça Avalia
dor, datilografei. E eu, (Euton Ramos) Diretor de Secretaria, 
subscrevo. 

Ju iz do Trabalho 
ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA. 


	

