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Terri tóriu FedL•ral du Amapã 

DECRETO (P) N9 0322 de 16 de m.:Jrço de 1983 

O Governador do Te rritór io Pcderal do Ama pá , us ando das 
atribui.çõcs que lhe são confet·id .~s pelo art i go 18, Í tem Jl , 
do Decreto-Lei n9 4 1 I , de OH de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

,\r t. I t~ - Exonc r a r , a ped i du , ~1..\R IA IIEL!::NA CORTEZZ l CU I 
~!AR.~ES, do C"argu em com i ssão de As sessor , Códi go flAS- 102. 1-; 
da Secrp Laria de Promoção Sucia l /SEPS , a conta r da presente 
daLl. 

Art . }Q- Revogam-se as disposições em contrãrio. 
,. 

Pn lác ip do Sctentr- iào, em Hacapó , 16 de março de 1983 , 
9~9 da Rep~bli ca e 409 da Criação do Território Fede ra l do 
Amapá . 

A.''-lNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

NINI STÉRIO DO INTERiOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0323 de 16 de março de 1983 

O Gove l."nador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pe l o artigo 18 item I I , 
do flecreto-Lei nQ 411, de 08 de j ane iro de 1969 , ' 

RESOLVE : 

Art. 19 - Exonerar, a pedido , CARHOSINA TAVARES LIMA do 
cargo em comi ssão de Di retora do Departamento de As s is t~n
c •a ao Menor , Código DAS- 101.2, da Sec retaria de Promoção 
Soc ial-SEPS, a contar da present e data. ' 

Art. 29 - Revogam-s e as disposiçõe s em conLrário . 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª. ANNI E VIANNA DA COSTA 

Se c retár io de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Se cretário de Sa~de 
Dr . JOSÉ CA BRAL DE CASTRO 

l': tl ~t' i o do Sl' t l'nLriiio , ('111 N.:Jcap :Í , lo de ma rço de 1983, 
94'! da RL·p<Íb li ca e 40Y da Criação do Territ óri o FPdcr a l do 
Amap:.Í . 

A:-JNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTERIO DO INTER IOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N9 0321, de 16 de março de 1983 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá, usando das 
a t ribuiç~es que lhe s~o conferidas pelo arLigo 18, Í tem l i , 
do Dec r eto- Lei n9 41 I , de 08 de janei ro de 1969 , 

R[SOLVE : 

Art. 19 - Exonerar, a pedido, SÔNIA ~IARIA DO 1\1-IARAL NA
TOS, da Função de Confiança de Assessor, CÓdigo DAS-102. 1 , 
da Secr et aria de Promoção Soc ial /SEPS , a contar da Presente 
data . 

Art . 29 Revogam-se as di spos içÕes em contrário . 

Palie i~ do Sctentr ião, em Hacapá, 16 de ma rço de 1983, 
949 da Repub lica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

MINlSTERIO DO I NTERIOR. 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0325 de 16 de ma r ço de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo ar t igo 18 , Ítem II , 
do Dec re t o-Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vis ta o que cons ta do Decreto n9 85.177 , de t'9 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 0133/83-SEPS, 
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RESOLVE: 

Art . 19 - Designar N/.!UA DA PAZ DOS SANTOS ATIIAYDE, ocu 
pante do emprego de DatilÓf; rnfo, Código LT-SA- 70l .A, Classe 
"A" Referência NH-9, da Tabela Espc·c ial c.k Empregos do Go
ve rno deste Território, lotada na Sc•crc•taria de Promoção ~o 
cia l -SEPS, para exercer a função de conf iança int er inamente 
de Assessor, CÓdigo DAS-10:1. 1, da Sc·creta ria de Promoção So 
cial/SEPS, a contar da presente data. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiç~cs em contr~rio. 

Pal~cio do Setentrião, em ~lacapá, 16 de março de 1983, 
949 da Rep~blica c 409 da Criação do Terr i tór io Federal do 
Amap~. 

ANNlBAL IIARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0326 de 16 de março de 1983 

O Governador do Te r ritório Federal do Amap~, usando das 
atribuiçÕes que l he são confe r idas pelo artigo 18, item I I , 
do Dec reto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , c tendo em 
vis t a o que consta do Dec reto n9 85. 177, de 19 de setembro 
de 1980 , e Oficio n9 0130/83- SEPS , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear HARIA HELENA CORTEZZI GUHIARÃES , para 
exercer o Cargo em Comissão de Diretora do Departamento de 
Assist ênc ia ao Henor , Código DAS- 101 . 2, da Secretaria de 
Promoção Social/SEPS , a contar da presente data. 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 16 de ma rço de 1983, 
949 da República e 409 da Cr ia ção do Território Fed~ral do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE HACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 2 7 /83-P~ll-1. 

O Prefeito Hunicipal de Ma capá, usando das atribuL;ões 
que lhe são conferidas por lei e , 

CONSIDERANDO que atualmente as a lienaçÕes de terra no 
Munic[pio se desenvolve com menor intensidade e , na sua maio 
ria a tinge lo t es de baixo valor, haja visto que as áreas 
mais.valorizadas, situadas no Centro da cidade, já encontram 
se com seus lotes titu l ados, em d ecorr ~ncia de vendas ante= 
riores; 

CONS IDERANDO que as despesas ocorri das com os pagame n -

tos de jet~ns correspondentes as reuniões do Conselho lmobi-
1 iário do Hunicípio - CONH1, que indusive a c ada seis ( 06 ) 
meses sofre ma joração na base do Salá rio Hinimo vigente, não 
condiz proporc iona lmente ~om a receita orig inada pelas a li e
naçÕes atuais; 

CONSIDERANDO que a red ução do numero de reun10es do 
CONIN não ocasionará so l ução de con tinuidade das alienaçbcs 
de l otes de terra no Mu nicípio de Macapá ; 

CONSIDERANDO , finalmente , que o Governo ~!unicipal v1san 
do prosseguir na polí t i ca de contenção de despesas. 

DECRETA : 

Art. 19- Fica a l terada a disposição do caput do art . 27 
do Decreto n9 050, de 23 de junho de 1981, que passa a te r a 
seguin t e redação . 

"Art. 27 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma( 01 ) 
vez por semana c extraordinariamente por convocação do Prc -
feito 11

• 

Art. 29 - Es te Decreto entrará em vigor a partir de 19 
de março do corrente ano, revogadas as disposiçÕes em con -
trá r io. 

CU~!PRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~lARÇO, 18 de março de 198 3 

~RILO AGOSTINHO PINHEI RO 
Prefei to Hun i cipa l de Hacapá 

PREFE ITU RA MUNICI PAL DE HACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 28/83- PHH . 

O Prefei to Hu nic ipal de Ha capá, usando das 
que lhe são conferidas pelo item Vlll ,do art . 34 
6.448, de 11 de outub ro de 1977 , 

atr ibuiçÕes 
da Lei n9 

DECRETA: 

Art. 19 - EXONERAR, a pedido, LOU ISE ROSIANNE DA ~JOTA 

BORGES , do cargo de Chefe da Seção de Despor tos , correspon -
dente ao Código - CAI. 20 1 .3. 

Art . 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir de 
de março de 1983, revogadas as disposições em contrário . 

CUMPRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE ~lARÇO, 18 de março de 1983 . 

~RILO AGOSTINHO PI NHEIRO 
Prefeito Muni c i pa l de Hacapã 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 

14 

18 
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dias do més de março de 1983 . 

EDITH RAI~illNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 29/83-PMH. 

O Prefeito Municipal de Macapã , usando das atribuiç6es 
que lhe são conferidas por l ei ; e 

CONSIDERANDO o constante do Re latório da Comissão Espe
cial institu Ída pe l a Portaria n9 I I 1 /82-P~~. de 24 de ma 1o 
de 1982 ; 

DECRETA : 

Art . 19- REAJUSTAR os preços das passagens de coleti
vos (6nibus), nas linhas urbanas nos seguintes trechos : 

Linha 201 

Linha 202 

Linha 203 

Li nha 204 

Linha 205 

Linha 206 

Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros); 

Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros); 

Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros); 

Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) ; 

Cr$ 60,00 (sessenta cruzei ros); 

Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) ; 

Art . 29 - REAJUSTAR os preços das passagens de coleti -
vos (6nibus), das l inhas interurba nas nos seguintes trechos: 

Linha 101 

Linha 102 

Linha 203 

Linh a 204 

Cr$ 90 ,00 (noventa cruze iros); 

Cr$ 90 ,00 (noventa cruzeiros); 

Cr$ 90 ,00 (noventa cruzeiros): 

Cr$ 90 ,00 (noventa cruzeiros). 

Linha Hacapã/Porto Grande e Vice-Versa - 112Km x 8.75 
Cr$ 980 ,00 (novecentos e oitenta cruze1 -

ros) ; 

Linha Macapã/Ferreira Gomes e Vice- Versa - 147Km x 8 .75 
Cr$ 1 .286 , 00 (hum mil, duzentos e oitenta 

e sc1s cruze iros); 

Linha ~ktcapá/Paredão e Vice-Versa - 144Km x 8. 75 ; Cr$
i . 260 ,00 (hum mil, duzentos e sessenta 

cruzeiros) ; 

Linha Porto Grande/Fe rrei ra Gomes e Vice-Versa - 35Km x 
8 . 75 ; Cr$ 306,00 (trezentos e seis cru 

ze iros); 

Linha Porto Grande/Paredão e Vice - Versa_: 32Km x 8.75 = 
Cr$ 280 ,00 (duzentos e oitenta cruze i ros1 

Linha Ferre ira Gomes/Paredão e Vice-Versa - 11Km x 8 . 75 
; Cr$ 96,00 (noventa e seis cruzeiros) . 

Art. 39 - Es t e Decreto entrará em vigor a partir do dia 
21 de março de 1983, r evogadas as disposiç6es em cont rário . 

CU~!PRA-SE, REG ISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 3 1 DE ~~RCO , 21 de março de 19R3. 

~illR ILO AGOSTINHO PINHE IRO 
Pre feito Munic ipal de Macapã 

BERTO PENA VALES 
Di retor do D. S. P 

SEXTO TER~10 ADITIVO AO CONV~NIO CELEBRADO E:-1 13 DE NO -
VEHBRO DE 1979, PUBLICADO NO DIARlO OFICIAL DA UNIÃO DE 21 
DE NOVH!BRO DE 19 79 , ENTRE O :-nN ISTÉRIO DA AGRICULTURA E O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A~~P;\, OBJETIVANDO À EXECU
ÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS, SUB
PRODUTOS E RES IDUOS DE VALOR ECONÔMICO . 

Aos 23 dias do mê s de março do ano de mil novecentos e 
oitenta e três, o Minístirio da Agricultura, doravante deno
minado HINISTÉRIO, r epresentado pe l o Doutor JOAQUU! ~~TIAS 
DA ROC~\ , Diretor Estadual no Território do Amapã , nos cncar 

gos de Delegado Federal de Agricultura, conforme de legação 
de competência conferida pela Portaria Ministerial n9 08, de 
15 de j ane i r o de 198 1, pub licada no Diár io Oficial da União 
de 19 de janei ro de 198 1, e o Governo do Territó~io Federal 
do Amapá, doravante denominado TERRITÓRIO, neste ato repre 
sentado pelo seu titu lar Comandante ANNIBAL BARCELLOS, resol 
veram ad i tar ao referido Convenio, o seguinte: 

CLÁUSULA PRINEIRA - O presente Termo Aditivo tem por ob 
j e ti v o: 

a) dar continuidade a execução, à níve l Estadual , dos 
serviços de classificação de produtos vegetais, subprodutos 
e resíduos de valor econômico para fins de comercialização 
de acordo com a l egis lação que rege a matiria; 

b) altera! a Cláusula Segunda do Convênio , que passa a 
ter a seguinte redação: 

"CLÁUSULA SEGUNDA - Constituem obrignçÕe~ dGc pGrtcc: 

I - DO MINISTÉRIO 

a) fiscalizar os produtos e matirias-primas de origem v! 
ge tal, seus subprodutos e resíduos de va l or econômico, cuja 
classificação tenha sido processada ; 

b) cobrar as mu l tas decor rentes do exerc íc io do poder 
de polícia sobre as atividades de class ificação dos produ -
tos vegetais , seus subprodutos e resÍduos de valor econômi~ 
co , de acordo com a legislação específica; 

c) reco l her ao Tesouro Nacional, os va l ores concernen -
tes as multas, cobrados e arrecadados na forma do item prec! 
dente ; 

d) homologar e fiscalizar cursos de f ormação e Treina -
mento de Pessoal, de acordo com a legislação em vigor, e pr~ 
ceder ao registro dos classificadores ; 

e) prestar assistência ao Órgão Executor na implanta 
çao do processo de classi ficação ob rigatória, em todas as fa 
ses; 

f) comunicar ao Órgão Executor , a edição de norma s de de 
fesa sanitãria que possam interfe rir nas atividades de e las~ 
sif i cação ; e 

g) des i gnar um gerente para, dentre outras atribuiçÕes, 
acompanhar, supervisionar, assistir , assessorar e controlar 
o Órgão Executor no desenvolv imento das atividades constan -
tes deste Termo Adi t ivo . 

Il - DO TERRITÓRIO : 

a) ma nt er às suas expensas e com todas as esponsabilida
des decorrentes , a estrutura f ísica e administrativa, inclu
sive de pessoa l, necessá ria à execução dos serviços previs -
t os neste Termo Adi tivo; 

b) c lassificar os produfos inscr i tos na pauta de prior i 
dade , estabelecida pelo HINlSTÉRIO, de aco rdo com os padrões 
oficia i s e as normas de classificação aplicáveis; 

c) cobrar as taxas decorrentes do exercício das at1v1aa 
des de class ificação e de rec lassi ficaç~o dos produtos vege~ 
tai s , seus subprodutos e r es í duos de valo r econ6míco , de a
cordo com a l egislação específica; 

d) recolhe r ao Tesourp Nacional, os valores concernen -
tes às taxas cobradas e arr ecadas na forma do ítem preceden
te; 

e) colabora r com o MIN I ST~RIO na fiscalização dos produ 
tos e ma tirias-primas de or i gem vegetal , seus subprodutos e 
r es íduos de valor econômi co, cuja classificação t enha sido 
proce ssada ; 

E) colaborar com o MINISTfRIO nas clas s ificações Ei s 
cais e respec tivas pe rícias ; 

g) realizar cu rsos para formação ou treinamento de pes
soa l, sob coordenação e supervtsao do MIN ISTfRIO , de confor
midade com a l,egislação vigent e ; 

h) apresentar , mensalmente ,ao gerente do Convênio, Rela 
tório Ticnico da class i f icação processada ; e 

i) observar , no que couber , as normas e instruç6es cons 
cantes do Hanua l de Convênios e Aju stes ,·aprovado pela Porta 
ria Ninisterial n9 85 de 24 de março de 1980, publicado nÕ 
Diãrio Oficial da Un ião de 26 de março de 1980, bem como as 
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demais normas pertinentes, as quais passam a constitu ir par
t e integrante deste instrumento, independente de t r.1nsc r içã0". 

CLÁUSULA SECUNDA - Os recursos para este Te rmo Aditivo 
nu presente exercrcio, estão orçados em Cr$: 680.000,00( H~is 
centos e oitenta mil cruzeiros), corr<•rão por cont;-t da AtivT 
dade 1308 .0416097.627 1 - Padronização e Classificação d; 
Piodutos de Origem Vcgelal elemento de despesa ].1.3.2- Ou
tros Serviços c Encargos, Nota de Empenho nY 1.00, de 10/02/ 
é!J. 

CLÁUSULA TERCEIRA - À execuçao dos serviços de classifi 
cação, p;-tra fins de pagamento , ser~ atestada pelo Cerenle , d; 
Conv~nio, no Comprovante de Serviços Prestados, ap r~se ntado 
pe l o Órgão Executor, i1 vist.1 das vias DARF de rt>colhim<>nto 
ao Tesou ro N;-tci onal e uma dns vias de cada Certificado de 
Cl;-tssificaçiio outia lisla~emdc proc('ssamt·ntu emitida ,qu<· com 
poriio o processo de pagamento . 

CLÁUSULA QUARTA- Os Sl'rviços, objeto deste Termo Aditi 
vo, serão remuner:1dos pe lo ~tlNLSTP.RlO,de prcfer~ncia, no 1n1 
cio de cada mês subsequente ao recolh imento, mediante o cum 
pr imcnto das condiçÕes es taht'lec idas na Clâusu la Quarta , to:
mando-se po r base a comprovação de recolhimento ;-tO TL•souro 
Nacional , sendo que o valor a ser pago será obtido com a mul 
tiplicação da quantidade classificada de cada produto peli 
taxa es ti pulada , de aco rdo com a tabcl;-t anexa e que passa à 
integrar o presente instrumento. 

SUilCLÁUSUl.A l'RINEIRA - Os va lores de que trata a referi 
da tabela reajustados , automaticamente, com base na variaçi; 
nominal estabelecida para as Obrigaç~cs Rcajustáveis do Te -
souro Nacional, (ORTN ) , vigente no mês de j u lho ou em outro 
periodo que venha a ser l egalme nte estabelecido para este 
mesmo fim. 

SUilCLÁUSULA SECUNDA - Os reajustes de que trata a Sub -
cl áusula anterior serão processados, mediante a adoção de no 
vas tabe las visadas pe las partes, que passaria a integrar o 
presente i nst r umento independentemente de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA - Os serviços de que trata a Cláusula 
Pr imeira serão dirig idos, no Úrgão Executor, por um t~~nico 
com habilitaçio compativel com a atividade de c lassificação 
ue produtos vegetais . 

CLÁUSULA SEXTA - Pe rmanecem em vigor as demais Clâusu -
las e condições estipuladas e não a l teradas por este instru
mento. 

CLÁUSULA SÉTIHA - Este Termo Adit i vo foi aprovado pela 
Sccretar·ia de Programação Orçamentária e Financeira, através 
da Resolução SEPLO nY 85 de 04/03 de 1983, em concordincia 
cum a Portaria SC n9 2~1. de 08 de novembro de 1982 , publica 
da no Diár io Ofic ial da União de 10 de novembro de 198 2 ~ -

E, para validade que pelas partes fo i pactuado, f irmou
se este instrumento em duas (02) vias de igual teor, na pre
sença das testemunhas que tambcim o subscrevem . 

JOAQU Hl NATIAS DA ROCHA 
Delegado Federal de Agricultura 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TESTE~ruNHAS: ANTONIO FELIPE DA SILVA 
CPF 033 174 802-97 

RAUruNDO VITOTINO DE SOUSA 
CPF 009 429 362-72 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AHAPÁ - CEA 

rais , indi~ada para secretar ia r a reuniio , ficando , dessa 
forma, legalmente constituída a Nesa . Dec larou o senhor Pre
sidente que a Assembl~ia havia sido regu larmente convocada 
pelo Edital, publicado no Diário Of i c ia l de n~mcro 3830,3831 
e 3832, respectivame nte dos dias 14, 15 c 16 de dezembro do 
corrente L> no Jornal O Estado do Amapá n<.> 54 , de 24 de dezem 
bro do corrente ano, e solicitou a mim, Secre tá r ia, que pro:
cedessc a l eitura do mesmo. Lido o Edital de Convocação , o 
senhor Presiden te passou a mat6ria da Ordem do Dia , itens a 
e b - Alte ração do artigo 18 , do Estatuto da Sociedade e 
Eleiçã~ de ~lemb ro do Cons elho de Administraçio. Em seguida , 
o Pre~1dcnte solicitou que fosse lido o referido artigo , o 
qual e transcrito nesta Ata : "Art. 18 - O Conselho de Admi 
nistração será composto de 04 (quatro) membros, eleitos pela 
Assemb l~ia Geral, por i nd i cação do Acionista Cont ro l ador com 
mandato de tr~s exercícios anuais, podendo ser ree le itos' ou 
des t i tu ídos a qualque r tempo" . Disse ainda , que por determi
nação do senhor Acioni sta Ma j ori tá r io e Cont rolador, através 
do Oficio nY 0717/82-CABI, de 27 de dezembro de 1982, que i n 
dica o nome d~ senhor T~\JANO LU !Z PUPO, brasileiro, casado~ 
natural de Sao l'aulo- SP, Técn ico em Comunicaçio Social, rcs i 
dente em Brasíl ia-D istrito Federa l, SQS- 108, Bloco "E", apar 
tamento 207 , Cart eira de Identidade n9 2. 376 . 00 1- IICC- SSP- SP 
e C. P. F. nY 103. 60 7. 808/82 , pa ra membro suplente do Conselho 
de Administração dest a Empresa, o artigo 18 , do Estatuto da 
Sociedade, sofr e a respectiva alteraçio, passando a ter a se 
gu intc redaçio: "Art. 18 - O Conselho de Admi nistraçio sera 
composto de 04 (quatro) membros e 01 (um) suplente , ele i tos 
pela Assembléia Gera l, por indicaçio do Acionista Controla
do r , com manda to de três exe rc í cios anuais, podendo ser ree 
leitos ou desti t uÍdos a qualqu er tempo". Disse ainda o s e 
nhor Presidente, que tal matéria será " ad referendum" da As 
sembléia Gera l . Colocada a matéria em discussio e votaçio , 
foi a mesma aprovada por todos, tendo sido o senhor Trajano 
Luíz Pupo, ele ito nesta da t a, membro suplente do Conselho de 
Administração da Empresa, Complementando, informou o senhor 
Pre sidente que os parágrafos 19 e 29 do aludido artigo, con
tinuam inalte r ados . Em prosseguimento , passou-se ao item c 
da Ordem do Dia- O que ocorrer. E, como nada houvesse a se r 
tratado , determinou o senhor Presidente , qu e a Assembléia Ge 
ral Extrao rdinária fosse ins t rumentada em Ata , de l a ex t r ain:
do- se as necessárias cópias fiéis para seu arquivamento na 
Jun ta Comercia l e pub li cação no Diário Oficial do Território1 
determinando ainda que fosse encerrada a folha n9 64 do Li -
vro de Presença, e sus pendeu a Sessão pelo tempo necessar1o 
a l avratura da Ata, por mim Secretária. Reaberta a Sessão 
foi lida a Ata e aprovada todos, e que vai assinada pelo Pr~ 
sidente, pelos acionistas e por mim , Edinete Nunes de Morai~ 
Secretária da Presidência. Macapã, 28 de dezembro de 1982 . 
aa ) Anníbal Barce llos , Governador e Acionista Majo ritário e 
Controlador; Eng9 . ~lur ilo Agostinho Pinheiro , Prefeito Muni
cipal de Macapá; Dr. Fernando Dias de Carvalho , Prefeito Mu
nicipa l de Amapá; Sr. Aracy Monte i ro Costa- Prefeito Munici -
pal de Calçoene ; Sr . Evi lásio Pedro de Lima Fer r eira , Prefei 
to Municipal de Mazagão ; Dr . Vivaldo El oy de Olivei ra, PresT 
dente da Companhia de Eletricidade do Amapá e Ed inete Nu nes 
d~ Morais - Secretária . 

A presente Cópia foi transcrita fie lmente por mim, do 
livro prÓprio de Atas de Assemb léia Geral Extraordinária da 
Companhia de Ele tricidade do Amapá - CEA . Eu, Edinete ~unes 
de ~~rais - Secretá r ia· da Presidência . 

EDINETE NUNES DE MORAIS 
= Secretária = 

Junta Comercial do Ter . Fed, do Amapá 

C E R T I D Ã O 

C.G .C. (HF) 05.965.546/0001-09 CERTIFICO , que a primeira via deste documen t o por 
despacho do Pres idente da JUCAP, nes ta data, foi arquivada 

EXTRAORDINÁRIA DA Cm!PANHIA DE sob o n9 1239 . ATA DA ASSE~lliLfiA GERAL 
ELETRICIDADE DO A}~PÁ - CEA, 
DE 1982. 

REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEHBRO 

Aos v i nte e o ito dias do mês de dezembro do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois , às dez horas , na sede da Em 
presa, na Avenida Padre JÚlio ~!a ria Lombaerd, n9 1900, nesti 
c~dade de Macapá, ~apita l do Território Federal do Amapá , rea 
l t zou-s e a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas di 
CEA , representa ndo mais de (2/3) dois terços do Capita l So -
cial , conforme consta do "Livro de Presença" dos acionistas . 
Assumiu a direção dos trabalhos o senhor Vivaldo .Elóy de Oli 
veira que agradeceu a todos os presentes pe lo comparecimento 
e abriu a Sessão por verificar haver "quo rum" legal, convi
dando a compor a Mesa como Presidente de Honra , ~ senhor Cmte. 
AnnÍbal Barcellos, Governador do Território, Acion i sta Majo
ritár io e Controlador e a funcionária Edinete N;mes de ~lo -

Macapá , 09 de março de 1983. 

JOSf NAZARENO CARDOSO BITENCOURT 
Src. Geral - Subst i tuto 

C O D E A S A 

COMPANHIA DE DESENVOLV IMENTO DO A}~p,\ 

CGC n9 04 .1 76.962/0001 - 57 

CO~ruNICAÇÃO AOS AC IONISTAS 

Para os fins e efeitos previstos no arti go 133 , da Lei 
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n~ 6 . 404 , de 15. 12 .1 976 , a Di r cLoria da Companhi a de Desen
V<)l v i m<·nL o do Ama pá comunica aos ac ioni stas que se acham a 
sua di s posição , na Sede Soc ial à Av. Mendonça Furtado n9 
S3 , ba irro Cent ral, nesla c idade , os doc umentos a que alude 
o di spos itivo legal supracitado , re lativos ao exerc rc io so
cia l ence rrado em 31 . 12 . 82 . 

~lacapá (AP) , 21 de ma rço de 1983 

a) HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
DireLor- Pre si den t e 

ISAPEIXE NORTE S./\. 

CGCHF N9 04 . 660 .7 26/0001-01 

Hacapá - AP 

A V I S O 

Avisamos aos Senhores Ac ionistas desta Sociedade que se 
encontram a sua dispos ição , na sede social, s ita no Km 20 da 
margem direit a da Rodovia Macapá/Mazagão, no Di s trito Indus
Lria l de ~lacapá-AP , os documentos a que se refere o Art. 13}., 
da Lei n9 6. 404 , de 1S de dezembro de 1976 , re l ativos ao 
exercíc i o socia l encerrado em 31 de dezembro de 1982 . 

Macapá, 21 de março de 198 3. 

A AOHINISTRAÇÃO 

COHPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Comuni camos aos senhores ac i on i stas da Companhia de Ele 
trici dade do Amapá - CEA , que se encont ra à disposição dos 
mesmos em nossa Sede , s ituada na Avenida Padre Júlio Maria 
Lombaerd , n9 1900, nesta c idade de Macapá -Território Fede
ral do Amapá, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 19 76 . 

V I S T O 

A DIRETORIA 

VIVALDO ELÓY DE OLIVEIRA 
= Pres idente = 

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S/A - TELEAMAPÁ 

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS 

CGC-~W 05 . 965 .421 /000 1-70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLf:IA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA . 

Ficam convocados os senhores ancioni stas da TELECOMUNICA 
ÇOES DO AMAPÁ S/A - TELEAMAPÁ, para se r eunir em em Assemb l é= 
ia Gera l Ordinária e Extraordiniria , a se real i zar, cumul ati 
vamente, em sua sede soc i a l, na avenida Coaracy Nunes, 104 = 
a l tos , nesta cidade de Macapi, às 09 : 00 horas do dia 08 de 
abri l de 1983 , a f im de : 

a . - Tomar as contas dos Administradores , examinar , dis 
cut ir e votar as demonst rações finance iras; 

b . - De l iberar sobr e a dest inação do lucro e a distri 
buição de di videndos ; 

c . -Eleger os ::1embros do Conselho Fiscal; 

d . - Fixar a r emuneração dos memb ros da Di re toria 
Con se lho Fisca l; 

e do 

PODER JUDICIÁRIO 
J USTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGI ÃO 

JUNTA DE CONCILlAÇÀO E J ULGAHENTO DE ~IACAPÁ 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE CINCO DIAS 

Pe l o presente Edital ficam Notificados os senhores CAR, 
LOS ALBERTO TAVARES SENA e LOURIVAL DE SOUSA FERRElRA , atualmente 
em l uga r incer to e não sabido, de que têm o prazo de OS (cin 
co) dias para indicarem na Secretar i a desta Junta , bens per~ 
tencentes à executada C.P. DE ALHEIOA, sobre os quais possa 
r eca ir penhora , nos autos dos processos n<?s 1246 e 1249/82 -
JCJ-MCP . 

Sec retaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Maca 
pa, 18 de março de 1983. 

EUTON RA.'lOS 
Dire tor de Secretaria 

SI NDICATO DOS ARRU~IADORES DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

' ELEIÇÃO SINDI CAIS 

A V I S O 

Será rea lizada e l e ição , no dia 25 de jul ho de 1983 , na 
sede des ta ent idade , para composição da Diretoria, Conse l hõ 
Fiscal e Delegados- Representantes , devendo o registro de 
chapas ser apresentado à Secretaria , no horário de 08 às 18 
horas , no per Íodo de 20 (vi nte) di as a contar da publicação 
des te Aviso . Edita l de convocação da e l ei;ão encont ra-se f i 
xado na sede desta ent i dade e no ponto dos Arrumadores em 
Santana . 

Hacapá-AP, 28 de março de 1983 

HANOEL HERC~S DA COSTA 
Pres idente 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLI CO 

PROCLA~IAS DE CASAl-lENTO 

O Oficial de Registro Civi l da Comarca de ~~capá , Terri 
tório Fede ral do Amapá , RepÚb l ica Federativa do Brasil, faz 
saber que pr e tendem casar : PEDRO PAULO MATOS BOSQUE e CLEUSA 
NUNES DOS SANTOS. 

El e é fi l ho de ~~noel João Bosque e de Hozana ~~tos Bos 
que . 

El a é fi l ha de Raimundo Art emio dos Santos e de Ze ferina 
Nunes dos Santos (falecida) . 

Quem souber de qualque r i mpedimento l egal, que os i ni ba 
de casar , um com o outro , acuse- o na forma da Lei. 

~~capi, 23 de março de 198 3. 
ZUÍLA JUCÁ DE J UCÁ ARAÚJO 

Escrevente Autori zada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASM!ENTO 

. _ ? Oficial de Regis~ro Ci~i l, da Comarca de Ma capi , T~r
rltorto Federa l do Amapa , Republ ica Federativa do Brasil faz 
sabe-r que pr etendem casar : AVIANO SARNENTO ROCHA e H;.RIA 
DAS GRAÇAS DOS SANTOS VlLHENA . 

e . - Aprovar a correção da expressão 
ta l soc i a l de Cr$ 638 .469.578,88 para Cr$ 

El e é fi lho de ~~noe l Gemaque Rocha e de Gloriana Gema
monetiria do capi- que Rocha . 

f . - Alterar o art . 5 (quin to) do 
corrência da capitalização da cor r eção 
r ea 1 izado . 

1.189 . 248 . 119 , 92; 
Ela é f ilha de Estanislau Anton i o Vilhena e de I rene Lu 

Estatu to Soc i a l em de c imar dos Sant:os Vilhena . 
mone tária do capital 

Quem souber de qualque r impedimento legal que os 
de casar , um com o outro, acuse-o na forma da Lei. 

~~capá , 17 de março de 1983. 

iniba 

Hac"pá-AP . , Harço de 1983 ZU!LA JUCÁ DE JUCÁ ARAUJO 
Escrevente Autor izaaa 

CPF 007 960 502 87 A Dire toria 
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21 de Abril· Tiradentes. 

Tiradentes é o nosso Patrono Cívico. 
Uma sociedade democrática e pluralista; um País com ordem e progresso, 

e todos vivendo em tranqüilidade e segurança. 
Esses são os valores permanentes, defendidos no passado por homens 

como Tiradentes. Valores que asseguram, a cada um, a oportunidade de satisfazer 
suas aspirações, com o próprio esforço e trabalho. 

Liberdade, Independência, Ordem e ProgressoS! 


	

