
Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceio - segunda-feira
22 de fevereiro de 2016 89Edição Eletrônica Certificada Digitalmente 

conforme LEI N° 7.397/2012

. .

EDITAIS E AVISOS

AUTO POSTO J L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- POSTO NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO firma estabelecida na RUA DR. CLEMENTE 
DUMONTE, Nº 1425, CENTRO, PORTO REAL DO COLEGIO/AL, CEP: 
57.290-970, inscrita no CNPJ: 20.905.547/0001-43 com ramo de atividade revenda 
varejista de combustíveis, torna público que requereu do instituto do meio ambiente 
(IMA), a licença prévia conforme a legislação ambiental vigente.

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS 
LEUCÊMICOS DE ALAGOAS - APALA

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA

Pelo presente edital, em conformidade com o que estabelece o art. 8º, § 2º, § 4º, I 
e II, e demais disposições estatutárias, ficam convocados todos os sócios efetivos, 
ou seja, aqueles que tenham prestado periódicos e relevantes serviços a APALA, 
ininterruptamente nos últimos 12 meses, funcionários e prestadores de serviços, 
em pleno gozo de seus direitos, para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
na qual ocorrerão a eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, 
constituídos em conformidade com o que preconiza, respectivamente, os Artigos 
29 e 25 do Estatuto Social, para o mandato compreendido no triênio 2016/2019, 
a qual se realizará na sede social situada a Rua Roberto Simonsen, nº 178, Gruta 
de Lourdes, Maceió/AL, no dia 01 de Março de 2016, no horário das 08:00h às 
17:00h, devendo os interessados em registro de chapas concorrentes ao pleito 
registrar suas respectivas chapas, impreterivelmente, até as 18:00h do dia 26 
de Fevereiro de 2016, na sede social da entidade, devendo serem observadas as 
disposições estatutárias. Informa, outrossim, que a Diretoria e o Conselho Fiscal 
eleitos serão empossados às 18:00h do mesmo dia 01 de Março de 2016. 
Maceió/AL, 22 de Fevereiro de 2016.

Rozenita Gomes Fernandes
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES-AL 
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº01/2016 
Objeto: Aquisição de combustível para este Poder e gabinete dos vereadores. 
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO torna público aos licitantes e 
demais interessados, retificar a data marcada para realização do pregão, aonde se 
lê 12 Fevereiro,  ler-se-á, 02 de Março de 2016, no mesmo horário e endereço.  
Informação 8232813300 e câmara.uniaodospalmares@ibest.com.br.

COOPERATIVA DE TURISMO DE RIO LARGO
Convida as pessoas interessadas para a Assembléia de Fundação da Cooperativa 
de Turismo de Rio Largo a comparecerem no dia 15 de Dezembro de 2015, às 14 
horas, na Destilaria Central de Alagoas, nº. 08 – Bairro Lourenço de Albuquerque - 
Rio Largo/AL, para participarem da mesma, na qualidade de Cooperados fundador, 
ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os 
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.
Rio Largo- Al, 08 de Dezembro de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas,  por   seu 
Presidente, infra firmado, de acordo com os  Artigos 25 e 31  dos Estatutos Sociais, 
convoca, todos os  seus  associados em gozo dos direitos sindicais para a Assembléia 
Geral Ordinária no próximo dia 22 (vinte e dois) do corrente mês de fevereiro, às 
16:00 (dezesseis) horas, na sede desta entidade, na rua   Sá   e Albuquerque, 235 – 
1º andar – nesta cidade de Maceió, com a seguinte Ordem do Dia:
-Leitura, discussão e aprovação dos dispêndios referente a safra   2014/2015,  e do 
Balanço Patrimonial  referente ao exercício de 2014.
Maceió-Al, 22 de fevereiro de 2016

José Cícero Duarte da Silva Mercadinho- ME, inscrita no CNPJ Nº 00.771.427/0001-
93, localizada no Povoado Santo Antônio nº 14 – Zona Rural- Palmeira dos 
Índios/AL, com atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com 
predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, 
comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  e Comércio Varejista de 
Materiais de Construção em geral, torna público que requereu do Instituto do Meio 
Ambiente, a regularização da licença de operação.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua dona Tereza de Azevedo, 1.526 – Pinheiro –CEP:57.057-570-Maceió/AL.

P O R T A R I A Nº 01/2016 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
ALAGOAS, no uso de atribuições que lhe confere o Regimento Interno,      D E 
C I D E:        
De conformidade com o artigo 26, letra “q”, do Regimento Interno deste CRCAL, 
designar a funcionária MARIA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO FILHA, 
portadora do RG nº 296.119-SSP/AL e CPF nº 133.553.924-72, Diretora Executiva 
deste CRCAL, para a assinatura de cheques em papel, assinatura eletrônica, 
consultas, pagamentos, transferências de valores, enfim, todas as ações pertinentes 
às transações bancárias do CRC/AL, conjuntamente com o Presidente Contador 
PAULO SÉRGIO BRAGA DA ROCHA portador do RG nº 2001001221412-SSP/
AL e CPF nº 088.176.854-53 ou com o Vice-Presidente Operacional e Finanças 
Contador JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA portador do RG nº 627.564 -SSP/AL e 
CPF nº 136.728.004-49 e na sua ausência, será substituída pela Coordenadora do 
Departamento Financeiro Senhora DÉBORA ALVES CAVALCANTE portador 
do RG nº 272.297-SSP/AL e CPF nº 347.404.304-87.
 Esta portaria tem validade pelo período de 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro 
de 2017, podendo a qualquer momento  ser revogada a critério do Presidente deste 
Órgão.
Maceió, 04 de janeiro de 2016

Contador PAULO SÉRGIO BRAGA DA ROCHA
PRESIDENTE

P O R T A R I A Nº 02/2016
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
ALAGOAS, no uso de atribuições que lhe confere o Regimento Interno, D E C 
I D E:  
  Art. 1º - Estabelecer o valor do Suprimento de Fundos mensal deste Conselho, 
relativo a realização de despesas miúdas, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 
 Art. 2º -  Destina-se ao pagamento de pequenas despesas, cujo valor individual 
máximo, não deverá ultrapassar a 15% (quinze por cento) do valor total do 
suprimento do mês em referência, o que equivale a R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
 Art. 3º - As despesas pertinentes ao suprimento de fundo, poderão ocorrer mediante 
a necessidade do atendimento imediato, quanto à aquisição de materiais elétricos, 
hidráulicos, reprografia, outros materiais diversificados como carimbos, compra 
de vassoura e materiais de limpeza, táxi, enfim, caracterizando como pequenas 
despesas para pronto atendimento das necessidades do CRCAL, respeitando-se o 
limite estabelecido no artigo 2º,  desta portaria.
Art. 4º - Todas as notas fiscais deverão receber o atesto do recebimento do produto, 
pelo solicitante.                                                              
 Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se quaisquer 
atos anteriores.
Maceió, 04 de Janeiro  de 2016

Contador PAULO SÉRGIO BRAGA DA ROCHA
PRESIDENTE 

P O R T A R I A CRC/AL Nº 03/2016
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
ALAGOAS, no uso de atribuições que lhe confere o Regimento Interno, D E C 
I D E:  
Designar a funcionária VERA LÚCIA BRAGA, para responder pelo Suprimento 
de Fundos deste Conselho, durante o exercício de 2016.
A prestação de contas mensal deverá ser entregue ao Departamento Financeiro, até 
o segundo dia útil do mês seguinte, composta de todas as notas fiscais, recibos e 
devidamente atestadas.
Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se quaisquer atos 
anteriores.
Dê-se Ciência. Cumpra-se.
Maceió, 04 de Janeiro de 2016

CONTADOR PAULO SÉRGIO BRAGA DA ROCHA

Costa do Frances Empreendimentos LTDA., com sede na Rua Professor Vital 
Barbosa, nº 700, Sala B, Ponta Verde, Maceió Alagoas, Cep: 57.035-400, inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.403.551/0001-45 e registrada na Junta Comercial do Estado 
de Alagoas sob o nº 2720037464-1 em 31 de maio de 2005, em decorrência do 
excesso de capital social para o desenvolvimento de suas atividades operacionais, 
amparadas pelos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil, reduz o capital atual de 
R$ 5.939.026,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil e vinte e seis reais) 
para R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente 
nacional, conforme alteração contratual que será assinada em 19 de Maio de 2016.


