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DECRETO (P) N9 0795 de 29 de dezembro 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- Remover, nos termos do artigo 56, Item I, da Lei 
n9 1711, de 28 de outubro de 1952, o servidor Alberto de An
drade UchOa, ocupante do cargo de Estatlstico, Códl-

Secret~rio de Edu cação e Cult ura 
Prof ª . Annie Vianna d a Costa 

Secretário de Agricul tura 
Dr. Genésio Cardoso ' do Nascimento 

Secretário de Segu rança PÚblica 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secret~rio de SaÚde 
Dr. José Cabral d e Castro 

go-NS-516-C, Referência 50, do Quadro de Pessoal Perma
nente do Governo deste Território, lotado na Secretaria de 

Planejamento-SEPLAN, para o Gabinete do Governador-
GABI, a contar da presente data. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 29 de dezembro de 
1981, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

Decreto n9 156/81-PM M. 

. Dispõe so?r.e anulação e abertura de Crédito Suplementar de Itens da . tabela explicativa da despesa por órgãos da admi
nistração mumc1pal. 

O Prefeito Municipal de Macapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: 

DECRETA: 

Art. 19
- Fica anulado na importância de Cr$· 3 053 927 00 (t ê 11 

cruzeiros), o item da dotação do orçamento anal·l;i . d . ' t r s m hões, clnquenta e três -~~~ e novecentos e vinte e sete 
discriminação abaixo: co o corren e exercfclo, por órgão da administração municipal, conforme 

4.'0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1 .1.0 - Obras e Instalações 

- Implantação de uma feira livre em Macapá . 

D.D.U. 

Cr$ 3.053.927,00 

TOTAL . . .. .. . ...... , .. .. ... • ...... . : . .. .. . ... . . . .. . . .... . 

Cr$ 3.053.927,00 

Cr$ 3.053.927,00 
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Art. 29 - Com os recursos provenientes da anulação feita pelo artigo anterior, ficam suplementados na importância de 
Cr$:-3.053.927,00 (três milhões, cinquenta e três mil e novecentos e vinte e sete cruzeiros), os itens das dotações do orça
mento analltico do corrente exerclcio, por órgãos da administração municipal, conforme discriminação abaixo: 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.9.0 - Diversas Despesas de Custeio 
3.1.9.2 - Despesas de Exerc. Anteriores 

4.0.0.0 -- Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3.0 - lnW Regime Exerc. Especial 

4.0.0.0 - Despesas Correntes 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente 

TOTAL .. ....... .... ...... . . 

D.F. 

D.E.C. 

D.S.P. 

Cr$ 285.000,00 Cr$ 

Cr$ 2.518.927,00 Cr$ 

Cr$ 250.000,00 Cr$ 

Cr$ 

285.000,00 

2.518.927,00 

250.000,00 

3.053.927,00 

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 28 de dezembro" de 1981. 

. ~ . ~ . 

NELSON FERNANDO FARIAS BRASILIENSE 
Prefeito Substituto 

·.:. _' . ~ .MABIA GABCIJ.\ NETA 
Diretora de Finanças 

DIÁRIO OFICIAL 
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Diretor 

Pedro Aur•llo Penha Tnarn -------------------------------. ~----------------------------~ 
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ATENDIMENTO 

Ou 07:30 u 12:00 
Hor6rlo: 

ou 1•:00 .. 17:30 horu. 

PREÇOS - PUBLIC'AÇOES 

* Publlceçto- centlmetro de coluna ................. Cr$ 200,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Mecapt .................................................... Cr$ 2.532,00 

* Outru Cldld ......................................... Cr$ 4.050,00 

* As assinaturas sAo semestrais e venclvele em 30 de ju
nho e 31 de dezembro. 

Preço do Exempler .. .. .. . ....... ..... ....... . . .. Crt 22,00 
Número etruado ............ . . , . ........ .. ...•.. Crt 45,00 
Número atrasado em outraa cldadn .... . Crt 75,00 

RECLAMAÇ0ES 

* Dever lo Mr dlrlgldee por eecrlto 10 Diretor do Oepana
mento de lmprenM OfiGIII do T.lf. do Amap•. at6 I dlu 
II)ÓI I pubiiCI~O. 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONVêNIO N9 049/ 81PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 
DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAZAGÃO PARA REPASSE DE RECURSOS 
DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ASSIST~NCIA 
COMUNITARIA DO MUNICIPIO. 

Aos dez (10) dias do mês de novembro de 1981 do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e hum (1981). de um lado o 
Governo do Território Federal do Amapá, neste ato represen
tado por seu Governador, Senhor Ann fbal Barcellos, daqui 
em diante denominado simplesmente GOVERNO e de outro 
lado a Prefeitura Municipal de Mazagão, neste ato represen
tada por seu Prefeito, Senhor Manoel Deodato Queiroz do 
Couto, doravante denominado simplesmente PMMz, resol
vem de comum acordo, firmar o presente Convênio mediante 
as cláusulas e condições a seguir: · 

Cláusula Primeira - DO FUNDAMENTO LEGAL: A cele
bração deste Convênio encontra amparo legal no que dispõe 
o art. 18, Itens ' !!~ XVII do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro 
de 1969 e letra f do § 29 do art. 126, do+Decreto-Lei n9 200 de 
25 de fevereiro de 1967. ' 

Ciáusu ~a Segunda DO OBJETIVO: O presente Convênio 
tem por ObJetivo o repasse dos recursos destinados a aten
der o Programa de Assistência Comunitária do Munlcfplo de 
Mazagão. 

Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇOES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Liberar a Importância de Cr$: 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil cruzeiros); 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do Programa 
através da Secretaria de Planejamento e Coordenação - SE
PLAN. 

11- DA PMMz: 

a) Executar o Programa de Assistência Comunitária do 
Municfpio de Mazagão, de acordo com o previsto neste Con
vên io; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o Governo possa acompanhar a execução do Programa. 

Cláusula Quarta- DA DOTAÇÃO: As despesas decorrEm
tas deste Convênio no valor de Cr$: 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil cruzeiros), correrão à conta dos recursos oriun
dos do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios, Programa 03090402.005, Categoria Econômica 
4.1.3.0.48, conforme Nota de Empenho n9 4.555, emitida em 
03.11.81. . 

Cláusula Quinta - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: A 
llb~ração dos recursos mencionados na Cláusula anterior se
rão efetuados de uma (1) só vez, após assinatura deste Ins
trumento. 

Cláusula Sexta - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os 
recursos que por força deste Convênio vier a PMMz a rece
ber, enquanto não forem aplicados aos fins a que se desti
nam serão depositados em conta bancária especial" a ser mo
vimentada pela PMMz, obrigando-se esta a enviar ao Go
verno extrato desta conta e fazer constar nos diversos docu
mentos de sua prestação de conta o nome do sacado, os nú
meros, valóres e as datas das emissões dos cheques com 
que forem pagas as obrigações. 

Cláusula Sétima - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A 
PMMz prestará con~as ao Governo, através da Secretaria de 
Finanças, trinta (30) dias após o término deste Convênio. 

Cláusula Oitava - DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL: O 
pessoal que a PMMz, a qualquer titulo utilizar na execução 
do Programa de que trata este Instrumento, ser-lhe-á direta
mente vinculado e subordinado, não tendo com o Governo 
relação jurfdlca de qualquer espécie. 

Cláusula Nona - DA MODIFICAÇÃO E DA RESCISÃO: 
Este Convênio poderá, mediante concordância das partes, 
ser modificado através de Termo Aditivo ou rescindido de 
pleno direito, por Inadimplemento de qualquer de suas cláu
sulas ou condições, ou pela superveniência da norma legal 
que o torne material ou formalmente Impraticável. 

Subcláusula única: No caso da rescisão, ficará a PMMz 
obrigada a comprovar até trinta (30) dias, a contar da data da 
rescisão, a devida aplicação de todos os recursos que houver 
recebido do Governo por força deste Convênio. 

Cláusula Décima - DA VIG~NCIA : O presente Convênio 
vlglrá a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 1981. 

Cláusula Décima Primeira- DO FORO: As partes elegem, 
de comum acordo, o Foro da Comarca de Macapá, para diri
mir quaisquer dúvidas por ventura suscitadas na execução 
deste Convênio, excluindo qualquer outro por mais privile
giado que seja. 

E, para firmeza do que ficou estipulado, as partes conve
nentes ratificam o presente Convênio, flrmar}dO-o com suas 
assinaturas em cinco (05) vias de Igual teor e forma, na pre
sença de duas (02) testemunhas. 

Macapá, 10 de novembro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MANOEL DEODATO QUEIROZ DO COUTO 
PMMz 

TESTEMUNHAS: 

Maria Nazaré Rodrigues Botelho 
Maria Darlene Coelho 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

Aprovo: 
Annlbal Barcellos 

Governador 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação do Convênio n9 049/81-PROG, fir
mado entre o Governo do Território Federal do Amapá e a 
Prefeitura Municipal de Mazagão, no valor de Cr$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil cruzeiros), destinados à Assistência 
Comunitária do Muncfplo de Mazagão. 
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Elemento 

Despesa 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3.2 

Discriminação 

Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Pessoal 
Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Outros Serviços e 
Encargos 

Valor 

Parcial Total. 

70.000,00 
120.000,00 

50.000,00 240.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação, na Importância 
de Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros). 

Mazagão, 10 de novembro de 1.981 

MANOEL DEODATO DE QUEIROZ DO COUTO 
Prefeito Municipal 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMPLEMENTAR 

DIVISAO DE ASSIST~NCIA AO EDUCANDO - DAE 

Visto: 
Maria Helena Amoras dos Santos 
Diretora do DAE 

Aprovo: 
Ann le Vianna da Costa 

Secretária de Educação e Cultura do Ap. 

Edital n9 01/82-DAC/DAE/BE. 

Fazemos saber, pelo presente Edital, que a Secretaria de 
Educação e Cultura, através. da Divisão de Assistência ao 
Educando-DAE-BE, concederá bolsas de estudos à estudan
tes de ensino de 29 e 39 graus em opções que atendam a polf
tlca do Governo, considerando as necessidades de recursos 
humanos para o desenvolvimento do Território, em obdlên
cla aos termos do Regimento da Comissão de Bolsas de Es
tudos. 

I. DA DISTRIBUIÇÃO DE FOMULÁRIOS DE INSCRI-
ÇÕES: 

1.1 Perlodo: de 15/01 à 20/02/82 

1.2. Local: DAC/BE. 

1.3. Horário: das 7:30 às 11 :30 e das 14:30 às 17:00 

11. DAS CONDIÇOES PARA AS INSCRIÇOES: 

2.1. Ser natural do Território Federal do Amapá ou nele 
ter estudado ou ainda, quando filho de funcionários inativos do 
Território e f ilho de Ex-Combatente. 

111. DOCUMENTOS EXIGIDOS (SOLICITAÇÃO A 1• BOL
SAS) 

3.1. Registro de Nascimento ou casamento 

3.2. Histórico Escolar de 19 grau, para os candidatos 
a cursos profissionalizantes do 29 grau (Escola Técnica In
dustriais); e de 19 e 29 graus, para candidatos universitários. 

3.3 Atestado de matricula do Estabelecimento, no cor-
rente semestre. 

3.4. Cópia xérox do Contra-cheque ou declaração de ren .. 
dlmentos da famflia do estudante (pais ou responsável), re
ferente a jan·eiro ou fevereiro do ano em curso, duas (2) fotos 
3 x 4 e hum (1) classificador. · 

IV:' DAS CONDIÇÕES ·PARA RENOVAÇÕES DE. BOL
SAS NO 19 SEMESTRE 

4.1. Atestado de aprovação no ano ou semestre anterior. 

4.2. Atestado de Matricula no Estabelecimento no ano 
ou semestre corrente. 

4.3. Contra-Cheque do carnê do ano anterior. 

V. DAS CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO NO 29 SE-
MESTRE. 

5.1. Atestado de matricula do 29 semestre 

5.2. Atestado de aprovação do 19 semestre 

5.3. Carnê do 19 semestre (Canhoto). 

VI. DA VALIDADE DAS INCRIÇÕES: 

6.1. Os candidatos que não puderem Inscrever-se pes
soalmente, poderão fazê-lo mediante procuração. 

6.2. As Inscrições de um perlodo letivo não terão vali-
dade para outro. 

6.3. Não será permitido as Inscrições condicionais 

VIL DAS CONCESSÃO OU RENOVAÇÃO: 

7.1 . Conceder-se-á ou renovar-se-á bolsa de estudo a 
aluno regularmente matriculado em Estabelecimento de En
sino Superior e 29 grau, quando se caracterizar a carência de 
recursos financeiros do estudante e Interesse do Governo do 
Território, com base na sua polftica de formação e aperfei
çoamento de recursos humanos. 

7.2. Considerar-se-á aluno carente de recursos aquele 
que pertencer a um grupo familiar em que os pais ou respon
sáveis tenham rendimentos iguais ou inferiores aos fixados 
nas combinações abaixo, com relação ao número de 
dependentes: 

a) 1 O vezes o maior salário mini mo vigente no pais com 7 
dependentes ou mais; 

b) 8 vezes o maior salário mlnimo vigente no pais com 5 
dependentes ou mais; 

c) 6 vezes o maior salário mlnimo vigente no pais com 4 
dependentes ou mais. 

7.3. Independente dos critérios acima, o Governo conce
derá bolsa de estudos aos alunos concluintes, classlfcados 
em primeiro lugar nos estabelecimentos de ensino de 29 grau 
no ano Imediatamente anterior ao ano do vestibular, desde 
que nele seja aprovado. 

7.4. Independente da situação financeira, o Governo 
concederá bolsa de estudo ao aluno do Território que obtiver 
melhor classificação no conjunto de candidatos amapaenses 
aprovados para as diversas faculdades. 

7.5. Em caso de empate vale o desempate pelo que se en
quadrar como mais carente. 

7.6. Não se renovará bolsa de estudo a estudante repro
vado no ano anterior em 25% ou 1/ 4 do número de discipli
nas em que se matriculou. 

7.7. Considerar-se-á autoridade competente para efeito 
de autenticidade de declaração de rendimentos, Chefe de 
Pessoal da entidade pública ou privada. 

7.& No ato de requerer a bolsa o candidato deverá de
clarar que não acumula ou acumulará bolsa fornecida por 
outra entidade pública, com excessão do Crédito Educativo. 

7.9. Sera cancelada em qualquer-tempo a solicitação ou 
concessão de bolsa de candidato que tenha apresentacto fal
sidade de declaração: 

VIII. Data de Recepção dos Formulários distribuídos de: 
15-01 à 20-02-81 . 

8.1. A devolução dos formulários distribuldos farse-á im
preterivelmente até o dia 25 de março, inclusive para as re
novações. 

Macapá-Ap., 04 de janeiro de 1982 

WALTER BANHOS DE ARAÚJO 
Pte. da CTBE/ SEEC - Dec. (P) n9 0094-GAB/ 77 

AGUINALDO PEREIRA DA SILVA 
Secretário Executivo - Portaria n9 032-GAB/77 
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CHAMADA DE EMPREGADO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Firma Pronto Atendimento lacy Alcântara, solicita o 
comparecimento de sua funcionária Ana Alice Fernandes 
dos Santos, para reassumir suas atividades no prazo de 3 
(três) dias, sob pena de considerar como abandono de em
prego. 

Pelo presente, convidamos o Sr. Augusto Celso Costa de 
Souza, para reassumir suas funções na Empresa de Trans
portes Rodoviários Estrela do Norte, no prazo de três dias a 
contar desta data sob pena de ser dispensado por abandono 
de serviço. 

1046 

1168 

1227 

1262 

1149 

1267 

1289 

1296 

1340 

902 

921 

1165 

1233 

1312 

1422 

1053 

1071 

1206 

1437 

1485 

1231 

1292 

522 

1167 

1508 

1308 

1489 

1428 

Macapá, 28.12.81 . Macapá, 29.12.81 . 

IACY RIBAMAR GONÇALVES DE ALCÂNTARA 
Diretor 

JOÃO GUILHERME DE MORAES COUTINHO 

MINIST~RIO DA INDÚSTRIA E DO COM~RCIO 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DOCUMENTOS DEFERIDOS 

NO M~S DE NOVEMBRO DE 1981 

ANOTAÇÕES 

-F. Sena Junior . .. .... .. ...... . . . ... . . . ... ... ... ......... .. . · . .. ............. .. . .. . ....... . 
Sede- Av. Henrique Galúcio n9 97- Centro- Macapá/ Ap. 

- J. G. Bastos ... .. ...... ... .................. . ... ........... .. ...... . .. ................. . . 
Sede- Av. Padre Julio Maria Lombaerd n9 2611 - Santa Rita - Macapá/ Ap. 

-José F. Lima . . . . ... ....... . . . ... ..... . ..................... ...... .. .... .. . .... .. ........ . 
Sede- Rua Cândido Mendes n9 1501 -Centro- Maca pá/ Ap. 

-A. Matos . . .. ... . .. .. ..... .... .. ... ...... . ... .. ... ........... . . . . .. .. ... . ... .. .... .. ... . . 
Sede - Comandante Salvador Diniz n9 700 -Vila Maia - Maca pá/ Ap. 

-José Geraldo Nunes .... .................. . . . . ... . .... .... ..... . . ..... .. ..... . .... . .... . . 
Sede- Rua Leopoldo Machado n9 2680- Trem- Macapá/ Ap. 

-A. da Silva ....... . . . .. . . . . . .. . . . ...... . ........... . .... . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .... . .. ..... . 
Sede- Av. Das Nações n9 1353- Santana- Macapá/ Ap. 

- J. O Gomes ............ . ........................................ . .. . ...... . . . ........ . .. . 
Sede- Av. Antonio Coelho de Carvalho n9 295- Centro- Maca pá/ Ap. 

-José Alcolumbre ..... . ...... . . . . . .. . .......................... .. .... .... ... . ........... . 
Sede- Rua Tiradentes n9 887- Centro - Macapá/ Ap. 

- Gelson dos Santos Lopes .... ... .... .. ... . . . ....... . .... .. .... .. ..... ....... .... . .... .. . 
Sede- Av. Coaracy n9 408- Centro- Macapá/ Ap. 

- S. L. Mesquita ... . ... . ... .... .. ..... .. ... .. . ............... . .. ..... .. .. .. ...... ... .. .... . 
Sede- Av. Presidente Vargas n9 1871 -Santa Rita- Macapá/ Ap. 

- V. A. S. Neto . .. .... .. ........... .. .......... .. ............ .. .. ..... .. ....... ..... ....... . 
Sede- Av. Padre Manoel da Nóbrega n9 177- Juih~o Ramos- Macapá/ Ap. 

-José Reajano Feitosa . ... .. ...... ... ........ .. ... .... ... .... .... ......... . .. .. ... .. ..... . 
Sede- Rua Cândido Mendes n9 938- Sala 8- Centro- Maca pá/ Ap. 

-A. A. Sobrinho .. . .... . .......... ... ............................. .. ..... .. .. .... ... .. .. .. . 
Sede- Rua Jovino Dinoá n9 1943- Centro- Macapá/ Ap. 

-Antonio Santos Angelim . . .... . ..... .. ... ............ . . ... .... .. ... . ................. . . . . 
Sede- Rua São José n9 1682 - Centro- Maca pá/ Ap. 

- Aldal ice Ferreira Nery ..... . .................. .. ............. . . . . . .. . . .. ..... . . . .. ... ... . 
Sede- Av. Antonio Coelho de Carvalho n9 21 o- Centro- Ma capá/ Ap. 

- Heriberto Mauricio de Souza .... . .......... . ...... . .................. ... .... ..... .. . ... . 
Sede - Rua Cândido Mendes nQ 1141 -Centro- Maca pá/ Ap. 

-L. O. Souza . .... . . .. .. . .... . . . .... . ... .... ... ............. . . .. ..... ....... ... ... ........ . 
Sede - Rua Leopoldo Machado n9 1148 - Jesus de Nazaré- Maca pá/ Ap. 

-J. Cicero .. . . . .. .. ... ... . ........... . . .. ... . ........... .. ... . . ..... . .... .. . . . ... . ... . ... . 
Sede- Av. Padre Julio Maria Lombaerd n9 3048- Santa Alta- Macapá/ Ap. 

- M. F. de Araújo . ......... . ... . .. . .. ................... . . . .. . . .... . . ... ...... . . .. .. .. . ... . 
Sede- Rua Tiradentes nQ 755- Sala 3- Centro- Macapá/ Ap. 

- R. C. de Souza .... .... .. .. ... ..... . ...... . ... . . ... .. ... .... ........ .. . ...... ...... . . .... . 
Sede- Área Portuária n9 47- Santana- Maca pá/ Ap. 

-João Pereira Filho . ............. ... . ........................... . .. .. . .. ...... .. .. .... .. . . 
Sede- Av. Rio Grande do Norte n9 832- Pacoval- Macapá/ Ap. 

- Manoel Mario Alves .. . ......... .... . .... ....... .. .. ....... .. ....... ... .. .. . . . ... ....... . 
Sede- Área Portuária n9 1 O- Santana- Maca pá/ Ap. 

- Maria Olfvia CostA Serra . .... ... . ... . . . .. . ................ . ....... . ....... . ......... . . . . . 
Sede - Praça Teodoro Mendes n9 36 - Centro- Maca pá/ Ap. 

-Celso Rodrigues Coelho ... .. ... . ............................... . . . ...... . .. . ........... . 
Sede- Rua Eliezer Levy nº 1960- Centro- Macapá/ Ap. 

- B. A. Furtado ..... .. ..... . . . ....................... . .. .. .... . ....... . .. . ................ . 
Sede- Av. Treze de Setembro n91157- Buritizal - Macapá/ Ap. 

-R. Costa .... . ........... . . . ... . ..... . ................. . . . .......... . ...... . ... . . . ....... . 
Sede- Rua·Hamilton Silva n9 2100 - Trem- Maca pá/ Ap. 

- B. B. Moreira . . ...... . . ..... ... .. .............. . ................ ...... . .... .. .. ... .. . . . . . 
Sede- Rua Hamilton Silva n9 528 -Jesus de Nazaré - Maca pá/ Ap. 

-Antonio Nogueira da Silva ... .. ... ... .... . .......... ..... ... . .. ... . . .. ... .... .. .. . ...... . 
Sede- Rua Tiradentes n9· 808- Centro- Maca pá/ Ap. 
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1.461 -João Ferreira de Aguiar . ...... ............... ... . ... .. . ... .. ... . . ....... ... ..... ....... . 1141 
Sede -'Rua Santos Dumont n9 2370- Buritlzal- Maca pá/ Ap. 

1555, . -L N. da$ilva ............... . .................................................. ... . . ..... . 
· 'sede- Rua Euclides Rodrigues n9 1691 - Santana- Maca pá/ Ap. 

1142 

1384 - M. D. Ramos .................... . ................................................ .. .... . 11 43 

CANCELAMENTO 

1517 - T. J. W. de Souza ...... ... ............................................... . .. . ... . . .... .. . 709 
Sede- Rua Jovino Dinoá n9 512- Jesus de Nazaré- Maca pá/ Ap. 

AL TERAÇ0ES CONTRATUAIS 

1268 -Fazenda Fé em Deus Agropecuária lnd. e Com. Ltda ...................... .......... ... .. 1092 
Sede- Rua Professor Tostes n9 3073 - Burltlzal - Maca pá/ Ap. 

1279 - R & M Comércio e Representações Ltda . .. .. ..... ....... .. ...... .... ................ ... . 1093 
Sede- Rua General Rondon n9 1405 - Centro- Maca pá/ Ap. 

1282 - CONSTRUMAT- Comércio de Materiais de Construções Ltda ... . . .. .... .. ...... . .... . . 1094 
Sede - Rua Manoel Eudoxio Pereira n9 1724- Santa Rita- Maca pá/ Ap. 

1221 -Amazonas Jóia Ltda . .. ... . . . . .......... ........... . .... ..... .. ... .. . .. ... ..... ... ... . . . . 1095 
Sede - Rua Cândido Mendes n9 938 -Centro - Maca pá/ Ap. 

1459 -Souza Costa & Cia. Ltda . .................... . . . .. . ................. . ................... . 1096 
Sede- Rua Hamilton Silva n9 393 - Centro- Maca pá/ Ap. 

1483 -Construtora Metro Ltda ................ . ..................... . ................... .... .. . 1097 
Sede- Av. Padre Julio Maria Lombaerd n9 3290- Santa Rita- Macapá/ Ap. 

1497 - CONSFAL- Construtora Furtado Ltda .. ..... ... .... ... . .. . : ............................ . 1098 
Sede- Av. Treze de Setembro n91157- Burltlzal- Macapá/ Ap. 

1548 -Queiroz & Cia. Ltda ................ ... ........................ .. . .. ... .... .... ... .. . . ... . 1099 
Sede- Rua Leopoldo Machado n91749- Centro- Macapá/Ap. 

1549 - CIMAL- Comércio e Indústria de Madeira Ltda ................... . .. ... ...... . ........ . . 11 00 
Sedfl- Rua Hamilton Silva s/ n9- Jesus de Nazaré- Maca pá/ Ap. 

SOCIEDADE ANONIMA (CONSTRUÇÃO) 

1457 -Companhia de Desenvolvimento do Amapá- CODEASA ... ..... .... .... .... .. ......... . 16 3 0000021 2 
Sede- Av. Mendonça Furtado n9 53- Centro- Macapá/ Ap. 

SOCIEDADE ANÓNIMA (ARO. DE ATAS) 

1372 - Asa Branca Agropecuária S/ A .............. . ... .. ..................................... . 1067 
Sede- Av. FAB n9 285-C- Centro- Macapá/ Ap. 

1398 -Refrigerantes do Amapá S/ A- REAMA .. . ... .. .. . . . ...... . .. . ...... .. ............ .... . . . 1068 
Sede- Distrito Industrial s/ n9- Rodovia KM 20- Maca pá/ Ap. 

1399 - Comapanhia de Eletrecidade do Amapá- CEA .. ... . .. .. .... .. . . ... .... . . .. .. .. . ... .. .. . 1071 
Sede- Av. Padre Julio Maria Lombaerd n91900- Santa Rita- Maca pá/ Ap. 

1467 -Telecomunicações do Amapá S/ A- TELEAMAPÁ ...................................... . 1072 
Sede- Av. Coaracy Nunes n9 104- Centro- Maca pá/ Ap. 

1490 - Fazendas Primavera S/ A . ............................ . .... .. . .. .. . ... .. ... . .. . .... . .... . 1073 
Sede- Av. Presidente Vargas, 559 - Centro- Macapá/Ap. 

PROCESSOS JULGADOS E BAIXADOS EM DILIGtNCIAS PELAS TURMAS, NO MtS DE NOVEMBRO DE 1981 

1390 - CONSULTEC- Consultoria de Organização, Sistemas e Serviços Técnicos Ltda ...... . . 
1400 - A. A. de Souza ....................... . .................... . ............................. . 
1402 -Olavo Fernandes das Neves ...... ... ...... ..... ... .... . . .. .. . ........ .. .......... . . .... . 
1441 -A. J. Silva ...... ..... .-... . ............ . .................................................. . 
1446 - Guiomar da Paixão Pena ... ... . . ........ . .............................................. . 
1411 -A. F. Lima & Cia. Ltda . .. .. ....... . ................................................ . . . . . . . 
1469 - Deuza Maria Leão Pantoja ... . ... . .. ....... . ... ........... . ........................ ... .. . 
1541 - Walmir Carmo Souza Lima . ... . .. .. ... .. ..... ... .. ....... ..... .... . ... .. . ... .. ....... . .. 
1543 -Nascimento & Cia. Ltda .......... . ................... . ........ . ........... . ............. . 

PROCESSOS INDEFERIDOS NO MtS DE NOVEMBRO DE 1981 

1400 -Raimundo Pedro da Silva Pereira ... . ... .. . . . . ... ... . . .. ... . .. ... .... ..... . ... . ... . .... . 
1419 - J. P. Ferreria ........... . ... . ........ . ... . ... .. ............... . ........ . ....... . . .... ... . 
1173 - Corpus Agropecuária Ltda .. ... .. ...... .. ................ ... ... ..................... . .. . 
1533 - M. F. Menezes Confecções ....... ... . ... . .. . . . ... ... . ...... . ... .............. .. ... . .... . 
1563 - Antonio P. da Silva ...... . .. ... . ... .. . ... . ......................... . ...... . . . .. . .. . . . . . . . 
1565 -Francisco de A..lmeida .. . ................................. ..... ............... . ......... . 

Macapá-AP. 30 de novembro de 1981 

CONTRATO SOCIAL 
REGISTRO 
REGISTRO 
REGISTRO 
REGISTRO 

CONTRATO SOCIAL 
REGISTRO 
REGISTRO 

CONTRATO SOCIAL 

REGISTRO 
REGISTRO 

ALTERAÇÃO CONTA. 
ANOTAÇÃO 
REGISTRO 
REGISTRO 


	

