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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0004 de 03 de janeiro de 1985 

O Governador do Territór io Feder al do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder dispensa ex-OfÍcio OLIVARCORREA CAR 
DOSO, da Função de Assistente, Código DAI- 202 . 3 , da Divisão 
de 1\poio Administrativo/GABI, a contar de 01 de janeiro de 
1985. 

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

Palácio do Setentrião , 
1985, 979 da RepÚblica e 429 
ral do Amapá . 

em Macapá, 03 de janeiro de 
da Criação do Território Fede-

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (p)" N9 1141 de 28 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pe l o ar tigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons t a do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980 , e Ofício n9 08 18/84-SESA , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a tÍtulo precar1o , ORIVAL DE DEUS 
LEITE, ocupante do emprego de Auxiliar Operacional de Servi 
ços Diversos , Código LT-NH-8 12, Classe " B", Referência NM-
11 , da Tabela Permanente do Governo deste Te r ritó r io , lota-

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. FRANCI SCO DE ASSIS GURGEL NEDEIROS 

Secretário de Agricul t ura 
Dr. LUIZ IRAÇÚ GUINARÃES COLARES 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. AIRTON JOSt DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

do na Secretaria de Saúde-SESA, para exercer a Função de 
Chefe da Seção de Radiologia, Código DAI -201.3, da Divisão 
Complementar de Diagnóstico Tarapêutico-C~fil/SESA , a partir 
de 01 de janeiro de 1985. 

Art . 29 - Revogam-se as dispos içÕes em contrário . 

Palácio do Setenrrião , em Hacapá, 28 de dezembro de 
1984, 979 da Repúb l ica e 429 da Criação do Terr i tório Fede
ral do Amapá. 

RESOLUÇÍÍ.O 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Ar~PÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

N9 10 /84- CETA 

Aprova proj eto de Capacitação de Recu rsos Humanos para 
o Ensino de 19 Grau . 

O Conselho de Educação no uso das atribui çÕes que l he 
foram conferidas pe lo Conselho Federal de Educação através 
de seus pareceres n9 773/73 e 16/79 e tendo em vista os ter 
mos do Parecer n9 34/84-CETA. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aprovar o projeto de Capacitação de Recursos 
Humanos para o Ensino de 19 grau no va l or de Cr$ 30.950.000 
(Trinta Nilh~es, Novecentos e Cinquenta Nil Cruzei ros) fi -
nanciados pelo t1EC/SEPS . 

Ar t . 29 - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação . 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO, Nacapá, 17 de de zembro de 1984. 

Pro f<;!. ~~RIA ALVES DE SÁ 
Presidente do CETA, em exercício 
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TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N9 11/84- CETA 

Aprova Projeto Vencer no valor de Cr$ : 231 . 500 . 000. 

O Conselho de Educação no uso das atr i bui çÕes que lhe 
f oram conferidas pelo Consel ho Federal de Educação através de 
seus Pareceres n9 773/73 e 16/79 e tendo em vis ta os termos 
do Parecer n9 36/84 - CETA . 

RESOLVE : 

Art . 19 - Aprova r o Proj eto Vence r no valor de Cr$ .. .. . 
231.500.000 (Duzen t os e Trinta e UmHilhÕes e Quinhent os Mil 
Cruzeiros) com recu r sos do MEC/SEPS. 

Art. 29 - Esta Resolução entrará em vi gor na data de sua 
publicação, revogadas as di sposiçÕes em contrário. 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO, Maca pá , 17 de dezembro de 1 . 984 . 

Prof{l HARIA ALVES DE SÁ 
Pres i dente do CETA , em exer c í c io 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N9 12/84-CETA 

Aprova reformulação de Projet o Vencer no valor de Cr$ .. 
231.500.000. 

O Conselho de Educação no uso das atribuiçÕes que lhe 
foram conferidas pelo Conselho Federa l de Educação através 
de seus Pareceres n9 773/73 e 16 /79 e tendo em vista os ter 
mos do Parecer n9 37/84- CETA. 

RESOLVE: 

Art . 19 - Aprovar a re formulação do Proje to Vencer no 
valor de Cr$ : 231.500 . 000 (Duzentos e Trinta e Um MilhÕes e 
Quinhentos Hi l Cruzeiros), financiados pelo NEC/SEPS . 

Art. 29 - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação , r evogadas as disposições em contrário . 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO , Macapá , '17 de dezembro de 1984 . 

Prof{l. MARIA ALVES DE SÁ 
Presidente do CETA , em exercício 

PROCURADORIA GERAL 

TERNO ADITIVO 

PRI~ffiiRO ( 19) TE&~O ADITIVO AO CONV~NIO N9 033/83-PROG, 

CELEBRADO ENTRE O GOVE&'lO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO MIAPii. E A 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ANAPÁ, PARA OS FINS NELE DECLA
RADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, nes te ato re
presentado por seu Governador, Senhor ANN IBALBARCELLOS ,adi an 
te denomi nado simpl esmente GOVERNO e a Companhia de El etric{: 
dade do Amapá , neste ato representada por seu Pres idente, Se
nhor VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA, daqui em dian te denominada s im 
plesmente CEA, resolvem de comum acordo celebrar o presente 
Termo Aditivo, mediante as cl áusu las e condições segui ntes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA : Por este ·Termo Aditivo f ica revigora
do o Convêni o n9 033 /83- PROG, tendo sua vigência prorrogada 
até 03 de fevereiro de 1985 . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanencem i nalteradas as demais c l áu 
sul as e condições do ins trumento principal , que não foram atin 
gidas por este Au lLivu . 

E po r estarem de acordo , fi rmam o presente Termo Aditivo 
em cinco (05) vias de igual teo r e forma, na presença de duas 
(02) tes temunhas aba i xo assinadas. 

Macapá(AP ) , 17 de dezembro de 1984. 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
CEA 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

TERHO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONV~NIO SINE/HTb 
06 .03/84 

TERHO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM 
O NINISTÉRIO DO TRABALHO E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 
DO M!APÁ VI SANDO ALTERAR EN PARTE O CONVÊNIO SI NE/HTb 06. 
03/84. 

(Processo MTb 318.336/83) 

Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos 
e oitenta e quatro, na sala n9 503 do 59 andar do bloco F, 
s ituado na Esplanada dos Hinistérios, nesta Cidade de Brasí 
lia , Dist r ito Federal, de um l ado o ~tiNISTÉRIO DO TRABALHO-;
CGC/~IF n9 00.394.551/0001 - 87 doravante denominado s imples -
mente MTb, neste ato representado pelo Exm9 Sr. Hinist ro de 
Es t ado do Trabalho , Dr . NURILO ~IACÊDO,e por i nt e rmédio da Se 
cretaria de Emprego e Salário, CGC/HF n9 00.394. 551/001 2-3q 
neste a t o r epr esentada pe l o Prof. FERNANDO ANTONIO DA SIL
VEIRA ROCHA , Secretár io de Emprego e Sal ário, no uso da de-, 
legação que l he confer e a Portaria Hiniste r ial n9 3.337 de 
21/10/75 , publicado no Di ário Oficial da União de 03/11/75, 
e pela Subdelegada Regional do Trabal ho no Es tado do Pará, 
designada , Dra. RENILDA GUI~IARÃES BALLOUT, no uso da atri
buição que l he confere a Portaria DP/NTb de 16/12/77 publi
cada no DOU de 22/12/77, e de outro l ado o Governo do Terri 
tório Federal do Amapá, CGC/HF n9 00 . 394 . 577/0001 - 25 , dora::
vante ~es ignado simplesmente TERRITÓRIO, neste a to represen 
tado pe lo Exm9 Sr. Gove rnador , Dr. ANNI BAL BARCELLOS, tendo 
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como interveniente-convenente a SECRETARIA DE FINA.t'IÇAS , CGC/ 
Mf n9 00 . 394.577/0001-25, com sede e fo ro no Centro Civico
Hacapá, neste ato r epresentada por seu titular , Dr. RUBENS 
ANTÔNIO ALBUQUERQUE, no uso da atribuição que l he confere o 
Decreto n9 0026/81 de 14/01/81 , publicado do DO de 14/01/81 
e a SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CGC/MF n9 00 . 394 . 577 / 
0001 - 25 , com sede e f oro no Centro Civ i co-Macapá , neste ato 
representada pela Secretár i a-Substituta em exer cicio, Ora . 
MARIA NEUCILA DE OLI VEIRA E ALCÂNTARA , doravante denomina -
das simplesmente interveni entes- convenentes, celebram este 
instrumento, e l aborado de acordo com a mi nuta examinada pe
l a Secretaria de Controle Interno, "ex-vi" do Art. 19 do 
{tem XVII do Regulamento Interno da Secretaria de Controle 
Inte rno aprovada pela Portaria Ministe rial n9 3 .055, de 29/ 
3/82 e de conformidade com a parte final do Art . 781 do Re
gulamento Geral de Contabi l idade P~blica- Decreton9 15.783 
de 08/ 11 /1922 , mediante as Cláusulas seguintes : 

CLÁUSULA PRUIEIRA - DO OBJ ETO 

O presente TER}JO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO visa mo
dificar em parte , a redação do convi nio SINE/MTb 06 . 03/84. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO 

O {tem I da Clciusula Terceira do Convin io SINE/MTb 06. 
03 /84 , passa a t er a se3uinte redação: 

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO E DO DESEM -
BOLSO 

I - O Ministirio do Tr abalho transferi rá a intervenien 
tc- convenente a importância de Cr$ 67 . 080 .000 (sessenta e 
sete milhÕes e oitenta mil cruzeiros), sendo Cr$ 30 .080.000 
( trinta milhÕes e oitenta mil cruzeiros), repassado de acor 
do com o Cronograma de Desembolso constante do Anexo II -;
apensado ao Convênio SlNE/~ITb 06 . 03/84, a importância de 
Cr$ 15.000 .000 (quinze milhÕes de cruzei ros) , r epassado de 
acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Anexo I 
do Termo de Retificação e Rat ificação ao Convênio SINE/ HTb 
06 .03/84 e atravis deste instrumento a importância de Cr$-
22 .000 .000 (vinte e dois milhÕes de cruzeiros) , devendo o 
desembolso efetuar- se mediante parcela untca , após a publ i
cação de ste Te rmo no Diário Oficia l da União. 

A Cláusula Qua rta do Convênio SlNE/MTb 06.03/84, passa 
a te r a seguinte r edação : 

"CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇANENTÃRIA 

A despesa do HTb com a execução deste Convênio no cor
ren t e exerc icio correrá : 

t - À conta da dotação a locada aos elementos de despe
sa 3. 1. 2. 0 - Hater i a l de Consumo, na importância de Cr$-
1. 380 .000 (hum milhão , t rezentos c oitenta mil cruzeiros ) 
c 3.1 . 3. 2 - Outros Servi ços e Enca rgos, na importânc i a de 
Cr$ 28 .7 00 .000 (vinte e oito milhÕe s e se t ecentos mil cru -
zei ros) da a tividade 5607. 14804772 .397 - Desenvolvimento do 
Sistema Nac ional de Emprego - do Orçament o PrÓprio do Fundo 
de Ass istênc i a ao Desempregado - FAD, ap rovado para o 
corrente exerc í cio , conforme Notas de Empenho n9s 35 . 00 e 
36 . 00 de 15/02/84 , emitidas pe l a SES/ MTb . 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos se r ão depositados pel a 
SES/MTb, em favor da in terveniente-convenente, atravis de 
ordem bancária, em conta especial, de movimentação exclusi 
va do presente Convênio, aberta na Caixa Econômica Federal-;
Agência Centro de Hacapá/AP, e sua movimentação se r á ef etua 
da por meio de cheques nominat i vos e/ou ordens bancár i as , as 
s inadas , sempre , pe l o Coordenador Estadual do SINE/AP e pe:
lo Ordenador de Despesas da in t e rveniente-convenente ou da 
inte rveniente-executora a que se refere a alínea "a" do {tem 
Il da Cláusula Segunda . 

li - À conta da dotação a l ocada aos e l emento s de despe 
sa 3.1. 2. 0- Haterial de Consumo , a importância de Cr$ .. 
2. 600.000 (dois milhÕes e seiscentos mil cruze iros),3 .1. 3 . 2 
Outros Servi ços e Encargos , a importância de Cr$ 12.400 .000 
(doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) da atividade 
5607 .1 4804772 . 397 - Desenvol vimento do Sistema Nacional de 
Emprego - do Orçamento Próprio do Fundo de Assistência ao 
Desempregado- FAD , aprovado para o corrente exe rcíc io, con 
forme Notas de Empenho n9s . 134 . 00 e 135 .00 de 15 de agostÕ 
de 1984 , emitidas pela SES/NTb . 

Itl - À conta da dotaçao a l ocada ao elemento de despe
sa 3 .1. 3. 2- Outros Serviços e Encargos, a importância de 
Cr $ 22 .000 . 000 (vinte e do i s milhÕes de cruzeiros) , devendo 
o desembolso e fetuar-se mediante parcel a ~nica, após a pu
blicação deste in strumento no Diár i o Oficia l da União, sen
do que a despesa correrá à conta da atividade 560~ 14804772 . 

397 - Desenvolvimen to do Sistema Nacional de Emprego - do 
Orçamento PrÓprio do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESE~IPREGADO -
FAD, Fonte 50 , aprovado para o corrente exercício , conforme 
Nota de Empenho n9 208 . 00 de 17 de dezembro de 1984, emiti
da pela SES /HTb . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

Todas as demais Cl áusulas do Convênio SINE/HTb 06 . 03 I 
84, não atingidas por es te TER}IO, ficam ratificadas . 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo se rá publ icado em extrato , no DOU , no 
prazo de 20 (v i nte) dias a contar da data de sua ass i na t ura 
correndo os encargos à conta da dotação própria do Depar ta
mento de Admi nistração/MTb consoante o Decr eto nO 78 . 382 /7~ 

CLÁUSULA QU I NTA - DO FORO 

As partes, neste ato , e legem o Foro da Jus tiça Federal 
Seção Judiciária do Distrito Federal , para dirimir qualquer 
d~vida ou litígio oriundo da execução deste Termo , com r e
nuncta expressa de qualquer outro, por mais privilegiadoque 
seja . 

E, para firmeza e va l i dade do que foi pactuado , cele
bram es te instrumento em 09 (nove) via s de igual teor e for 
ma, perante as testemunhas abaixo assinadas, encaminhando :
se a : la . via : Processo HTb; 2a. via: Governo do TERRITÓRIO 
3a . via : SES/HTb ; 4a . via : CISET/~!Tb; 5a . via : Intervenien
te-Convenente; 6a . via : In t e rveniente-Convenente ; 7a . via: 
DRT/AP ; 8a . via: SINE/AP; 9a. via: Órgão de Contas do TERRI 
TÓRIO : 

Brasília-DF., 17 de dezembro de 1984 . 

HURlLO NACÊDO 
Ninistro do Trabalho 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Terr i tór i o/AP 

FERNANDO At'ITÕNIO DA SILVEIRA ROCHA 
Secretário De Emp rego e Salár io/HTb 

RUBENS ANTÔNIO ALBUQUERQUE 
Secr etário de Finanças /AP 

RENILDA GUIMARÃES BALLOUT 
Subdelegada Regional do Trabalho /PA 

~~IA NEUC I LA DE OLIVEIRA E ALCÂNTARA 
Secretári a de Promoção Soci a l / AP 
Subst i tuta em exerc tcto 

TESTEMUNHAS: la . João Cruz da Silva 
CPF nO : 037 . 282 .052-68 
C. I n9 : 1. 178 .1 77- SEGUP/PA 

2a . Ne lson Lu iz Junior 
CPF n9: 587. 063 . 138-68 
C. I n9 : 5. 759 .51 8 - SSP/SP 

~1. A. - SUPERI NTENDÊNCIA DO DESENVOLVHIENTO DA PESCA 

COORDENADORIA REGIONAL DO PARÁ 

PORTARIA COREG /PA . N9 002/84 , DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984 

O Coordenador Regional da SUDEPE no Estado do Pará e 
Território Federal do Amapá , no uso de suas atribuições le
ga i s , conferidas pela Portaria n9 P- 036/SUDEPE , de 16 de ju 
nho de 1983 , e o que consta no Art. 29 da Portaria n9 041/ 
SUDEPE , de 18 de outubro de 1984 . 

Considerando as condiçÕes do meio ambiente pesqueiro do 
Es tado do Pará e Território Federal do Arnapci , e dos fatores 
econômi cos e sociais das micro- regiões, bem corno a necessi
dade de es t abe l ecer a manutenção dos níve i s de estoque e cae. 
tura . 

Considerando ainda , a imprescindivel 
pr eservar a fauna aquática em toda a região 
drográfica" do Estado do Pará , até ul terior 
serviços Técnicos de Pesquisa SUDEPE , 

RESOLVE: 

necess idade de 
da "Baci a Hi -
de liberação dos 

Baixar as seguintes normas para o exercício da pesca 
no per íodo de Piracema para a t empor ada de 1984/ 1985 . 

Art . 19 - Fixar para o Estado do Pará e Território Fe
deral do Amapá , o período de 15 de dezembro ati 15 de março, 
como o de defeso da Piracema . 
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Art . 29 - Dentrd desse perÍodo , a pesca seri permitida 
somente com a utilização dos seguintes aparelhos de pesca : 

I - Na Pesca Profissional : 

A) Nos Rios 

a) Linha de mao, 
b) Caniço Simp l es , 
c) Caniço com molinete e , 
d) Espinhei 

B) Nas represas e lagos, a lém do ac~rna citado: 

a) Rede de espera, com malhas de 70rnrn ( setenta 
milírnetros),entre ângulos opostos, medida es 
ticada e cujo comprimento não ultrapa sse 1/3 
(um terço) do ambiente aquitico , colocadas a 
mais de 200m das zonas de confluência com os 
rios e a urna distância superior a· 100m, uma 
da outra, e, 

b) Tarrafas de qualquer tipo com malhas mínimas 
de SOrnm (Cincoenta Hil írnetros). 

I I - Na Pesca Amador a : 

a) Linha de mão ; 
b) Caniço simples; e 
c) Caniço com mol inete . 

Parigrafo Único - Em ambas as modalidades, se ri permi
tida , para fins exclusivos de captura de isca , a utilização 
de tarrafa na pesca desernbarcada, somente na margens, sendo 
vedado o seu uso no centro dos rios, lagos e represas, com 
as seguintes dimensões : 

a) Altura : igual ou inferior a 1 , SOm (um me tro e me io); 

b) Ha lha : 

c ) Linha : 

igual ou superior a 20mm (vinte milímetro), 
medi das esticadas entre ângu l o ou opostose; 

numero de 30 (trinta) ou infe rior . 

Art. 39 - Proibir a pesca sob qualquer modalidade nos 
ambientes aquáticos nos quais tenha havido peixarnento ini -
cial há menos de trê s anos . 

Art. 49 - As infrações aos dispositivos desta Portaria 
constituem dano causados á fauna aquática de domínio publ i
co, sujeitos os infratores is penalidades previstas em l ei . 

I - mu l t a prevista no Art . 56 do Dec . -Le i n9 22 1, de 28 
de fevereiro de 1967; e 

II - Pagamento de indenização previsto no Art . 71 do 
Dec . - Lei n9 22 1, de 28 de fever e iro de 1967, correspondente 
em cruzeiros, do dobro do valor do produto no mercado inter 
no . 

Art. 59 - Esta Portaria entra ri em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Pari e Territõrio 
Federal do Amapá, r evogadas as disposições em contririo . 

WALBER~ RIBAHAR SOEIRO 
Coordenador Regional 

ANAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S. A. - ANCEL 

CGC n9 05 . 995 .840 /000 1- 55 

ATA DA ASSEMBLf:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30/ 11/84 

Nesta data, às 15:00 hs, na sede socia l, r eunidos em Assem 
blé ia Ge ra l Extraordinária, sob a direção do seu Presidente, 
Sr . Israel Hir.ch Coslovsky, t endo a mim como Secretário, a 
tota lidade dos acionistas del i berou e aprovou, por unanirnida 
de , a seguinte Proposta da Di re toria : "No interesse da Soei~ 
da de , propormos a V. Sas. o aumento de cap ital mediante a 
emissão de 71 . 458.000 açÕes ordinárias nominativas a serem 
subscrita s ,pelo va l or nomina l de Cr$ 13,05 cada uma, t otali 
zando Cr$ 932 . 526 . 900". Aberto , em seguida , o prazo de l ei 
para o exe rcício do direito de prefe r ência , os acionis t as ,r~ 
presentando a totalidade do capital, abriram mão do menc ion~ 
do prazo e dec l ara r am que es tavam em cond ições de subscrever 
de imedia t o , a total i dade das ações , com os rec ursos que ha 
viam adiant ado à Soc i edade . Observada a proporção da partici 
pa ção no capital soc i al , as acionistas Industria e ComérciÕ 
de Hinérios S.A. - ICONI e Scott Paper Company ass inaram o 
Bolet i m de Sub scr i ção e In tegralizar am, res?ectivamente , 
36.443 . 580 ações , nomontantedeCr$475 .588 . 719, e 35 .014.420 

ações, no montante de Cr$ 456 .938 . 18 1. Em v i sta da aprovação 
da Proposta da Dire toria e da subscrição e integralização das 
açÕes, o caput do art . 59 do Esta t uto Social passa a vigorar 
coma seguinte reda ção : "O capi t al social ê deCr$ 9 . 771 . 866 . 100 
(nove bilh6es , setecentos e setenta e hum rni lhÕes,oitocentos 
e sessenta e se i s mil e cem cruzeiros) ,dividido em 748 .802 . 000 
(setecentos e qua r enta e oito rn i l h6es, oitocentas e duas mil) 
açÕes ordinárias nominativas , inconversíve is em ao portador , 
do valor nominal de Cr $ 13, 05 ( treze cruzei ros e cinco centé 
simos de cruzeiro) cada uma" . Encerrada a reunião, f oi lavra 
da esta ata, que, lida e aprovada, vai po r todos asinada .Na 
capá, 30 de novembro de 1984. (a) Israel Hirch Coslovsky,Pre 
sidente - Antonio José de Castro. Lyra Porto , Secretário - IN 
DÚSTRIA E CO~ffiRCIO DE HINÉRIOS S. A. - I COHI, Antonio Josê de 
Castro Lyra Porto - SCOTT PAPER COHPANY , José Hartins Pinhei 
ro. Confere com o original lavrado no livro prõprio. 

fu~TONIO J OSÉ DE CASTRO LYRA PORTO 
Secretário 

J UNTA COHERCIAL DO TER. FED . DO AMAPÁ 

C E R T I D Ã O 
CERTIFICO , que a primeira via deste documento 

por despacho do Presidente da JlJCAP , nesta data , foi arqui
vada sob o n9 1529. 

que 

ta do 

Hacapá , 20 de dezembro de 1984 . 

~IARÍLIA COSTA LHIA CAVALCANTI 
Secre tária Geral - JUCAP 

PREFEITURA HUNICIPAL DE ~IACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 01/85- PHN . 

O Pr:feito Hunicipal de Hacapi , usando das atribuições 
lhe sao conferidas por lei; e 

CONSIDERANDO os termos do Oficio n9 01/85-SCVRTFA da-
de 02 de janei ro de 1985; ' 

CONSIDERANDO os novos preços es tabelecidos r ecen tamen
te pa ra os combustíveis e derivados do petrôleo; 

. ~ONSIDERANDO , finalment e , que compete à Prefei tura a 
f~xaçao e reajustamento de tar ifas taximétricas, confotme 
Resolução n9 73/83- CIP. 

DECRETA: 
Art. 19- Fica l i berada a Bandeira Dois (2), para taxí 

me tros da c idade de Hacapá e o Distrito de Santana , a t ê que 
seja aprovada a nova tabela de tarifas . 

Art. 29 - Es te Decreto entrará em vigor a partir do d i a 
03 de j aneiro de 1985, revogam-se as disposiçÕes em contrá
rio . 

CUHPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~IARÇO , 03 de janeiro de 1.985. 

MURILO AGOSTINHO PINHE IRO 
Prefeito Hunic i pa l de ~lacapá 

BERTO PENA VALES 
Diretor do D. S.P . 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}IAPÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~IADA DE PREÇOS N9 002/85-CPL 

A V I S O 

O Pres idente da Comissão Pe r manente de Licitação de Com
pras e Serviços do GTFA, to r na publico e comun i ca aos i n te -
ressados que acha- se aberta a licitação a nível de Tomada de 
Preços n9 002/85-CPL , para aquisição de : GÊNEROS ALH!ENTÍ -
CIOS FRUTAS E LEGUHES . 

A Licitação será reali zada às 9: 00 horas do dia 22 . 01. 85 , 
na sa l a de l icitação da Secretaria de Administração , sito a 
Av . FAB, Centro Cívico nesta Cidade de Hacapá . 

O Edital compl e t o e demais e sclarecimentos poderão ser 
obtidos no 29 andar , sa l a 20, no endereço acima c itado nas 
horas normais de expediente. 

Hacapi- AP , 07 de janeiro de 1.985 . 

ANTÔNIO FERNANDO BARATA HONTEIRO 
Pr es idente da CPL 


	

