
Território Amapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto n.o 1, r:e 24 de Julhc de 1964 

Ano VIII. Número 1.660 Macapá, 2a .-feiua , 19 de março de 1973 

4TUS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO 

(E) N ~ 005 de 14 de março de 1973. 

- Determina «Ponto Facul•atlvo», em todas as repar
tições des ta Unidade. 

O Governador do Tarritóri~> F ederal do Amapá, us::m
do das atrlb \ll !ções que lhe conf~J e o Item II, do artigo 18, 
do Decreto-1el n2 411, de 08 de j1 neiro de 1969 

RESOLVE: 

Art 1 ~ - Tornar ponto facultativ o em todàs a s repar
tl~ões públicas deste Território . n J 22 exp• dlente do dia 19 
àe março do corrente ano, qu:.nd 1 será to nemor ado o «Dia 
de São J osé», P adroeiro da cidad '! de Macapá. 

1973. 

Art. 22 - Revogadas as llü posi~ões em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maoapá, 1-1 de março de 

84Q da República e 302 da Criação d o Território F. 
do Ama pá . 

José Lisboa :!reír e 
Governa ci Jr 

Pedro Salvado · Dlniz 
- Sec. de Go, erno -

(P) N2 385 de 14 de março de 1973. 

O Governador do Territóric• Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são C ( nferidaa em Le i, e tendo 
e m vista o que consta do Oficio n2 309/73-SEGUP., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Autorizar, os servidores abaixo relaciona
dos , ocupantes das funções de Gu;crda Ter r. torial, da Tabela 
de P essoal Temporárilll, lotados na S•~cretn· · i& de S eguraf!ça 
Púalita , a frequentar em , durante o 1•er íod<• de quatro (4) 
a nos, em Aracajú, capita l do Est' do de Sergipe, o curso 
de Forma~ão de Oficiais de P olic 18 lVIil it a1: 

- Francisco Chagas cla Si! 'a 
- P aulo Amilcas Costa àa .Sllva 
- Culixtrato Videira da Silva 
- Tomé Antonio da Silv a 
- J oãG Estoesse Monteiro de Araúje 

Art. 20 - Ficarão assegurados, aos constantes do 
presente Decreto, durante a realização do r eferido Cur so, 
a pe1 cepção de seus vencimentos, 1!1 t ítulo de «Balsa de Es
tudos». 

1973. 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Se tentrião, em Macapá, l4 de março de 

840 da República e 302 da Criação do Território F. 
do Am apá. 

José Lisboa F reire 
- Governa.êor -

(P ) N2 386 de 14 <ile m arçe de 1973. 

O Governador d o Terri1órin Federal do Amapá, usan
do das atribulçõu que lhe são conferidas em LE>i, e t indo 
em vista o que consta do Ofíc io n º 309/73-SEGU.P., 

RESOLVE : 

Art. 12 - Autorizar, os servl<iens abaixo relaciona-

d os, ocupantes das funções de Guarda Territ orial, da Ta
bela de P essoal Temporário, lotados na Secret aria de Se
gurança F ública, a frequentarem, durante o per íodo de oito 
(8) meses, e m Goiânia, capital do Estado de Goiás, o Curso 
d e Forma ção de Sargentos de P olíc ia Militar: 

- Je~sé de Ol!veirn Santes 
- J oão de Ol!vel ra Car doso 

J oã e H aroldo Andra de da Costa 
- Ha imundo Nona to d e Castro Alencar 
- Ause mar das Graças Nere s Cor réa· 

Art. a~ - Ficarão assegurados, aos cons tantes do 
pnsente Decrete, durante ll realiza<;ão do referido cur so, a 
percepção de seus vencimentos, a título d e •Bolsa de Es
tudos». 

Art. 32 - Revogadas as disposições em contrá rio. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 14 ele março de 1973. 

84º da R epública e 80º da Cr iaqão do Território F. 
da Amapá. 

J osé Lisboa Freire 
- Governador -

Secretaria de Obras Públ'icas 

CO~IISSÃ D l'EfiMJ\NE;\ITE DE LlCITAÇÕES 

Edital de Tomada d& P reços N2 01/73-SOP 

A V I SO 

De ordem do Exmo. S r . Governador , avisamos aos 
interessados que f e acha aberta a Licitação de Tomada de 
P reqos n º 01 /73-SOP, para a c:onstrução de prédios públicos 
n a sede do Munici~io de Calçoene. 

A lici tação será reé.lizada às 09:CO horas do dia 29 de 
mar ço de 1973, na sala de reuniões da Secretar ia d~ Obras 
P úblicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos r elativos aos detalhes e projetos 
das obras acima indicadas , serão prest adas pela Secretaria 
de Obras Públicas, nas hor<~s no1·mais de expediente, est an
do, r eferido Edital, aiixado no Quadro de Avisos daquele 
Orgão. 

Macapú, 14 da março da 1.978. 

- A Comissão -

Francisco Medeiros da Araújo 

Edital de Tomada de Preços Nº 02/73-SOP. 

A V ISO 

De ordem do Exmo. Sr. Govom ador, avisamos aos 
Interessados que se acha aberta a licitação da Tomada de 
Preqos n º 02/73-SOP, para a construção e re!@rma de p ré 
d ios públicos na sede do MunlcíJíliO de Amapá. 

A lldtação será realizada às 09:00 horas do dia 29 de 
março de 1.973, na sala de reuniões da Secretaria de Obra ~ 
Públicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos relativos aos detalhes das obras 
acim a indicadas, serão pres tados pela Secreta ria de Obras 
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As Repartições Públte&s 
Tt>,rnitoriais deverKo remeter 
o eJtpedlente deetioado à pa
blloaçáo neste hilÁRIO OFI
CIAL diàrlamelite, até às 
lS:80 horas, exceto aos s·ába
aes quando deverão fazt-lo 
até às 11 :80 horas. 

EXPEDIENT ~E 
As H~>par llções Públic!'ls 

cingir-sc-ão às assinaturu s 
anuais reuovadnR até 23 ele 
fevereiro de cada ano -a 1\s 
inisiadas, em qualquer época 
peiM órgllos competentt s. 

IMPRENSA OFICIAL 
**•••••· DIRETOR 

CaTlos de And-rade 1:-.Jntes 
As recla.na~ões pertinen

tes :.\ matéria retribuíC!a, nes 
lln11o1 de orros ou emissões, 
aeverAo ser formul adaa por 
eserlto. à Seção 4\e Redação, 
das Q às ta:aú llorns, no má
ximo at é í2 b o r a s após a 
sarda dos órgãos oficiais. 

I A fi'm de poseibilit'll. r a 
r em{>ssa de valores acompn-

• • •"' • • • • 1 nhados de esolareeimPnt1!11 
DIANü @FlGIAL quanto à c~na apllca,ao, &0' t-

lm f) r esso Il&S @flelnas da lmpnmst. Ofic ial oit&rnos usem Oil inte rost:adtis 
MACAfA - T . f'. AM APÁ ! prefe rencialmente cheque nu 

• •·• • • * ".. vale postal. 
A ~ ~ I N A T U R A S · Os suplementos às ed.i-

Anual . er$ 25 ,(0 I çõ~s d OB órg!los ofieiais r.6 
S emestral. « 12, ~{1 1 su fo rne~:o1 rüu aos assinantc:-b 

Os orl!finais deverlla ser 
datilografados e auteot icadolil, 
't8iS!I\vadas, por quem de cll
•lllto "uuras e emendas. 

Tr1·me .. •rat 6 ,. ,. · q uc as RO ialturem no ato tJ.a 
.. v ' ,Ld I aa.sinatun .. 

N úmer0 avulso. « O 30 
,. • • • o- • * • • O fun~ionário públiCtl f~J-

.c;xcetuadas ns para o ex
terior, que seri!P s e m p r e 
anual11 as assinaturas p!1der
~e-ão tomar , em qualquer 
época, por ~eis me!!es ou um 
6110. 

«BRA5.1LIA - :este IDlárlo Oficial é encontrado pa : 1 leitu- dl'l,al, ters. ~1m d~!õcon to ( Q 

r a no $alão Nacionnl. e Internacicnai da Im;:m nsa, da ~l •O· Para lazer JUS a ês 8 

co~~ER PRESS, no «Brasília Imp~orial Hotel<. I I'Sl.:d'?0! 0 • t vterdll prov.aJ' t68,}1 
=--- ,...--· - - -- - - - --- eon lÇ9.0 no a o a assllla lli•L 
Paru fa GiWar aos aesin!l'<Il· l A Hltl de evitar sr lu~ão 1 

As assinaturas vencidas 
!lllrlerão ser suspc> nsas sem 
a viso prévio. 

tes a verifi<Hl:Çilo do pl'azo de de contin\Jidade nc rece!Ji- , O eusto ele cada examph r 
valit:lcde d e suas assinaturas, mento dos jornais, d e v e m 1 atrasado d os órgã()s tlfi
na part? super io1' do e~derê- os a~~i~antcs prov i tl~nciar a i Cl<.ib será, na vellOa a\'ul~ll 
ço va~ unprtlss?s o JW fllero r estJt- l!llva. r~~>.G~aç~o coro 1ucre:-cida de CI$ 0,01 s.o cu 
&o ta lao de reg1~tro, o mês e IHlt~céd&~cla mtmmt. de trin- J· ru~sme ano, e de Cr$ 0,(12 
e 11.no em <tuc fmdurá. ta (30J dJ!\iL por auo docorrido. 

P úblicas, nas horas normais de expedien te, e stando, refe· 
rido Edital, afixado no quadro de avisos daquele Orgão. 

Macapá, 14 de março de 1.973 

- A Comissão -

Francisco Medeiros de Araújo 

Edital de Tomada de Preços n 2 03/ í3-SOP. 

A V I SO 

De ordem do Exmo Sr . Governador , avisamos aos 
interessados que se acha aberta a licit<:ção de Tornada de 
Preços nº 03/73-SOP, pa ra o prosseguimf'nto da construção 
do Grupo Escolar «Coaracy Nunes,, net ta cidade. 

A licitação será realizada às 09:00 horas do dia 29 de 
mar~o de 1.97a, na sa la de reuniões da Secretaria d e Obras 
Públi ca~. nesta cidade. 

Os esclarecimento relativos aos detalhes e pr ojetos 
da obra acima indicada, serão prestados pela Secretaria de 
Obras Públicas , nas horas normais de expediente, estando 
r eferido Edital, afixado no Quadro de Avi~os daquele Or
gão. 

Macap;.i, 14 de março de 1.973 

- A Comissão -
Franclseo Medeiros de Araújo 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
- CEA-

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Compa
nhia de !Bletricidade do Amapá-CE:A, inscrita no Cadastro 
Geral de Contribuinte sob o n Q 05965546/1, reallzada no dia 
vinte e oi to de fevereiro d& hum mil novecentos e set euta 
e três. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevere iro de mil ne
vecerü os e setenta e três, na sede da Socit~d:tde, Avenida 
P adre Júlio Maria Lombaerd, n2 1900, nesta cldade de Ma
capá, capital do T~Snitório Federal dCi> Amapá, reuni ram-se 
em primeira convocação os aclonistus da Companhia de 
Eletricidade do Amapá-CEA, presente~ os acionistas neces
sá rios à composição do «quorum legal ,, para a in sta laç§o 
da Assembléia, conforme assinat uras lançadas no «Livro de 
l"re$ença ». Na forma do art. 2~. n 9 I I , dos Estatutos S o
ciais, assumiu a presidencia e os trabalhos g Coronel R/ 1 
José Marcos mezerra Cavalcanti, Ciretor-Presirlente da Em
presa, que cenvidou para Secretário o acionis ta Fr!lm:iseo 
Bahia de Araújo, e, em seguida, para compor n mesa, o Sr. 
Capitão-de-Mar-e· Guerra , José Lisboa Freire, Gover naàor 
do Território e acionista major itário, os srs. Comandante 
Pedn1 Salvador Diniz, Secretário de Governo, Tell. Cel. 
PM - LGurival Bemvenuto da Silva, Prefei to Municipal da 
Macapá, Contador Waldemar Antônio Lopes, da Inspetor ia 
Seceional da Receita Federa l e membro do Conselho Fiscal 

indicado pPlfl Comi; rão de Defesa dos Capitais Naciona·s 
(CODECAN), Bancttl'io, Leverriher Alencar de Oliveira, 
membro do Consf lho Fiscal, Contador, Carlos de Andrac e 
Pontes, membro do :onselho Fiscal e Ten. Cel. R/ 1 Lu :z 
Hibeiro de Almeida , Diretor-Admin istrativo da C01rpt~nhia. 
Constituída, assim, ~ Mesa, o Senhor Presidente, após con
vidar e sr. Gover m .ctor do Território para a Presidencia c e 
Hon ra , decla rou-a instalada e mandou que eu, SecretâriJ, 
procedesse a leit ur<. do Edital de Convoca~ão, publicado r.o 
Diário Oficial do T , -ritório, de n~s. 1645, 1646 e 1648, re.;
pectivameote, de ci:1co, nove e doze de fevereiro de 1978 e 
no Jornal «Novo A111:1pá», de n!l HJ72, de 24 de fevereiro 
de 1973, do seg~intP teor: «Ccmpanhia de Eletricidade co 
Amapá-CJJA - A~s. mbléia Geral Extraord inária - Edll1 l 
de Convocação - : ~·~am convocados os senhor es acionist; s 
a se reunirem em A:;scmbléia G6ral Extrao rdinária a se re.t
Jizor no àia 28 de ·evereiro corrente, às dez horas, na Se< e 
da Sociedade, na Avenida P adre Júlio Maria Lom ha erd, 1 Q 

lSlOC, nesta cidade de Macapá, para deliberar sobre a su
guinte ordem do d r : 1) - Aumento de c;;pilal, de t:r$ . . . 
102.152.420,00 (Ceot•) e dois milhões, cento e cinqüenta e 
dois mil, quatroce1 ·1 os e vinte cruzeir os) para Cr$ ... 
J 11. 200.600,00 (Cent.l e onze milhões, duzentos mil e seis
centos eruzeiros); 2) - Alteração dos Esta tut os; 3) - A'>
sunlos de interesse da Sociedade. IV.Iacapâ, 05 de fevereiro 
de 1973. (a) J osé Marcos Bezerra Cavalcanti - Diretor-Pre
sidente». Em seguiEl a, por detuminação da Presidencia, foi 
procedida a leitura c a Proposta da Diretoria, do Parecl!r do 
Conselho Fiscal e da Resolução da CODECAN, nos seguio
t (!s termos: • Of. nº 0:!5/ 73- PHE, de 08 de fevereiro de 1973. 
Do Diretor-Presidente da Companhia de Eletricidade do 
Atnapá-CEA. Aos limos. Srs. Membros do Conselho F isr.nl 
da CEA - Assunte: Pr~:t:: o sta da Dire toria r efurente a au
mento de oapila l - Referência5: a) - Dec. Lei 2627, de 
26-Set- 1940, artigos 39 e lll8; b) - Of. def-1561 73. de 24-Jan-
1973, da ELETROB qÃS. Senhores Conselheiros: Vimos s~
licihr o parecer de Vv. So. à s::gulnte proposta de aumen
t o d• capital sor ial de sta Empr!'!sa, a ser submetida à apre
ciação da As scn· blé ,, Geral Extr aordinc.ria, com·ocada pa\ a 
o próximo d ia 28 d, corrente ús 09:00 horlls, por for.; a de 
solicitaçl.;o ft ita pe ,, Centrais Elétr icas B ras ileiras 
EL.IH ROBRÃS, con Honte do O !'f cio d~:f-156/13, de 24 de ja
ne iro último, com tae no «Des taque n° 53•, de 28.121972, 
da Inspetoria Gen.l de FinAnça~ do l\íinisté rio do Planeja
I'Yiente e Conde nllç \o Geral e legisla;;·ào vigente referent e 
à s cotas do Imposte ú nico sobnJ Enegia E létrica e «royal
tles• de exportação de mangnllês. Senhore s acienistas: 
Propõe e Diretoria cll; CEA o aumento do capital soclal da 
Cr$ 102.152.420,00 (:~ ento e dois milh(ws, cento e cinqüenta 
~ dils mil , quatrec · ~ntos e vinte cruzeiros) par a C r$ ... 
111.200.660,00 (Cento e om:e milhõea, duzentos mil e ~ei s
cent &s cruze ires), r P.a lizada da seguin te form~: 1) - Con
vertendo-se em «A •;ries Nomin<!ltivas Ordinárias. a) Subs
crição pelo Governo do T.F. do Amapá, âo valor recebido 
das cat as do Impost•l Único sobre Energia E létrica, referen
tei aos 3° e 42 trim ~stres de 11112: 1.267.458,51. b) Subscr i
ção pelo Governo de T. F. de Amapá, do vaiGr r ecebido 
do~ «royallies » de tr.anganês, referentes aos snl.Ios do 1 Q 

trlmestre,ol 972 e cc;ota s do 22 e 3° trimestres/72: 3.209.103,44 -
4.476.562,00. c ) Subsrrição pela Centrais Eletrlcas Bra~ ilei -
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r as - ELETROBRAS, referente à Verba Orçamentária 
«Destaque n2 53•, de 28.12.72, do Ministério de Plamja
mento: 4.3oo.ooo,oo d) Subscrição paln Prefeitura Municipal 
de Macapà, pelo valor recebido d 1s cotas c'c Imposto úr,ico 
sobre Energla Elétrica, referent11 lOS saldou do exercício de 
1g7o e a cota do exercício de JJ71 : 1!.'0 334,00 - soma 
8.936.896,00. 2) - Conv1·r-tendo-se em «At,:Ões Preferenciais 
classe .A»: a) Subscriçf..o da Cen •rais Elétricas Brasileiras 
- ELllYTROBRÁS, referente a 3\:Jia ntam••nto para futuro 
aumento de capital peln liquiàac ão do saldo do contrato 
CEA/BASA, de 13.03.S67: 99.449,8: . bl Subscrição da Cen
trais Elétricas Brasileiras - EI .ETHOBRÁS, referente a 
juros ~ubre ;.1diantamento, ele março/72 a fevereiro /73: 
11.834,18 = I 11.284,00. total Cr$ 9 J46.18U,Ll0. A Diretoria da 
CEA propõe, por conseguinte e face à c·xposição supra , 
que o capital social desta Empresa seja aumentado em 
ers ll.048.180,00 (nove milhões, Ql arenta e oi ~o rnil. cento e 
oitenta cruzeiros), pas!ando, pr is, ae \r$ 102 152.420,00 
(Cento e dois milhões, cento e cinqüenta e dois mil, c;,ua
troce ntos e vinte cruzeiros) p<lra :::rs lll.201 .eoo,ro (Cento e 
onze milhões, duz~ntcs mil e sei centos c 1 uzeiros), com a 
subscrição de 4.476.56::! (Quatro rr .Ihõe~. qtratrocentas e se
tenta e seis mil, quinhentas e se: ~enta e duas) «Ações no
minativas ordinárias», no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) 
cada uma, pelo Govj!rn0 do Te1 ritório Ftode ral do Ama pó; 
de 4.300.000 <Quatro milhões e tre :enf as mi ) «Ações nomi
nativas ordinárias >> no valor de C1 $ 1,00 (hllm cruzeiro) cada 
uma, pela Centrais Elétricas Brasil iras- ELETROBRÁS; de 
160.334 (Ceato e sessenta mil, tr !Zen tas e trinta e quatro) 
«Ações nominativas ordinárias» no valor da Cr$ 1,00 (hum 
cruzeiro) cada uma, pela PrefciLtra Mun!dpal de Macapá; 
totaliza n de 8.936.896 (Oito milhões, rovecentas e td 1ta e seis mil 
oitocentas e noventa e sels) «Ações •IOrr inativJ~ ordinárias», no 
va lor de Cr$1,00 (hum cruzwiro) c.td" uma;berr assim com a su
bscrição de mais I 11.284 ~Cento t: o; ze .nil, duzentas e oitenta e 
quatro) «Ações preferenciais• class• «A >>, no valor de Cr$ 1,00 
C hum cruzeiro) c! da uma, pela C• ntrais E. ~tricas Brasilei
ras - ELETROBRÁS. Caso a prc sente prc:posta seja apro
vada pelo nobre Conselho, passar o Art. 4 ' , dgs Estatutos 
da Empresa, a ter a seguinte red; ção: «Art. 42 - O capital 
social é de Cr$ 111.2oo.6oG,oo (C~nto e o;•,ze milhões, du
zentos mil e seiscentos cruzeiros), r·~pr,!sentado por 67.530.401 
(Sessenta e sete milhões, quinheo as e trinta mil, quatro
centas e uma) «Ações nlfminativa ordinárias», nc valor no
minal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada umf; 6.12!3.222 (Seis 
milhões, cento e vinte e cinco m il, duzente>s e vinte e duas) 
«Ações preferenciais classe «A>, no valor nominal de 
Cr$ 1,00 I hum cruzeiro) cada um<; e 37.5~4.977 (Trinta e 
sete milhões, quinhentas e quar e1 ta e quatro mil, nGvecen
tas e setenta e sete) •<Ações preJ ~renclais classe «B», no 
valor neminal de Cr$ 1,00 (hum CJ Jzelro) <a da uma ». No 
enseje, enviamos os nossos pr0te tos da n&is alta consi
deração e elevado apreço, eubscrt ver do-ne l ateneios6lmen
to. (a) José Marcos Bezerra Cav •lcanti -- Diretor-ztresi
dente-C EA». - «Parece r do Conselho Fi ;cal - Ata da 
Sessão do Comselho Fiscal realiza Ja no di~ . nove de feve
reiro de hum mil novecentos e s<: ten'a e t r~s. Aos nove 
dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentoll e se
tenta e três , nesta cidade de Ma <opá, c3pltal dv Território 
Federal do Amapá, nos Escritóri •R da Companhia de Ele
t ricidade de Am<.pá-CEA, à Ave 1ida Paci re Júlio Maria 
L~mbaerd , 1900, às 10 hons, reun u o Con 'e lho Fiscal da 
Empresa, com presença de seus m !mbres e etivoa, senhores 
Waldemar Antônio Lopes, membt J da CO:ilECAN, Lever
r iher Alencar de Oliveira, ba ncá! .o e Carlos de Andrade 
Pontes, trcnico em cont;.billdade, ·om a fir alidade especial 
de apreciar a ~roposta da Diret m ia da Empresa sobre o 
aumento de seu c[,pital Social. J bertu a sess~o foi exami
nada a P roposta da Diretoria, co1 stante do Oficio n!l 025/ 
7:1-PRE, de 8 de fevere!ro de 19~ ~. seAdo, ,!ntào, exarado o 
seguinte «Parecer Elo Constlho l: ·scal»: Os membros do 
Conselho Fiscal da Companhia 0 1 Eletticiâade do Amap&
CEA, no cumprimento das exigências pre••istas pelo Art. 
108, do De .retc-Lel nQ 2€~7. de : 6 de sd ~mbro de 1940 e 
art. 24, dos Estatutos da Empre!t: e Leis I:Osteriores depCilis 
de auidadoso exame da Prcpc.sla du I:llttoria sobre o 
aumento do &eu Capital Social de Cr$ 102. ,5:!.420,00 (cento 
e dois milhões, cento e cinquenta e dois n il, quatrocentos 
e vinte cruzeiros) para Cr$ 111.201.60 3,00 (cento e onze mi
lhões, duzentos mil e seiecentos •:ruzeiros), com a subscri
ção de ações ordinárias nominati1 as no va:or de CrS 1,00 
(hum cruzeii:o) cada uma, pelos s•'guintes: a) Governo do 
Terrítórlo do Amapá, decorrente do ingresso das cc.tas de 
Imposto Único sobre Energia i:h tr!ca referentes SQ e 4º 
trimestres de 1972, de Cr$ 1.267.4 i8,5 'i (hum milhão, duzen
tos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito 
cruzeiros e cinquenta e se is centavos) e sa ldo pendente ori
ginário dos «royalties» sobre a I'XPC•rtação do minério cle 
manganês, de Cr$ 3.209.103,44 (trt3 milhões. duzentos e no
ve mil , cento e três cruzeiros e qu i!renta e quatro centavas), 
c orrespondendo a um total de Cr$ 4.4i6.562,00 (quatro mi-

lhões, quntrocentos e setenta e seis mil , quinhentos e ses
senta e dois cruzeiros); b) Prefeitura Municipal d~ .Maca
pá, decorrente do Imposto Único sobre Energia Elttl'lCa, re
ferente ao exercício de 1971, no valor de Cr$ 160.334,00 
(cento e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiro.s); 
c) Centrais Elét:ricas Brasileiras (ELETROBRÁS), verba diS
tribuída pelo Ministe rio de Minas e Energia no valor de 
Cr$ 4.301•.000,00 (quatro milhões e trezentos mil cru~eiro~) 
e pela subscrição de Ações preferenc:ais pela CentraiS Ele
tricas Brasileiras (ELETROBÁS) no valor de CrS l 11.284,00 
(cento e c.nze mil duzentos e oitenta e quatro cruzeiros), 
são de parecer seJa o aumento proposto acolhido e autorizado 
pela Assembléia Gera l Extr aordinária a se 1 eunir a 28 de feve
reiro fluente, por absolutamente legal e atender aos interes
ses da Empresa>>. J\.facapá, 09 de fevereiro de 1973. (al Wa l
demar Antônio Lopes - membro. Leverriher Alenc<n· de 
Oliveira - membro e Carlos de Andrade Pontes - mem
bro». - Farecer • Proc. n. 11378/73 da Comissão de Defesa 
dos Capit;ris Nacionais - CODECAN - Resolução núme
ro 7/73 - Interessada: Companhia de Eletricidade do Ama
pá-CEA- Assunto: Aumento de capital. A Comissão de 
Defesa dos Capitais Nacionais em sua sessão de hoje, pre
sente a maüJria dos seus membros, como c~.onsta da respec
tiva Ata e tendo em , ista o parecer do R elator, Resolveu: 
a) Manife~tar-se favoravelmente ao aumento do Capital 
da Comp::mhia de Eletricidade do Amapá-CEA para 
Cr$ 111.20v.600,00 pela forma proposta pela respectiva Dire
toria; e b) Submete o processo à consideração do Senhor 
Ministro da Fazend:J, por intermédio da Procuradoria-Geral 
da l:<'azenda Nacional. CODECAN, 23 de fevereiro de 1973. 
(a) Moacyr Lisboa Lopes - Procurador G~ral Substituto 
Presidente da CODEC AN. (a) Luiz Alberto Rist - Relator>>. 
«Proc. n. 11.378j73 - Interessada : Companhia de Eletricida
de do Am3pá-CEA. Assunto: Aumenlo de capital. pelo ofi
cio n. 029j73-PRE, de 13 do corrente, a CEA, por seu Di~·~
tor-Presid•mte, comunica a realizaçi.io d e uma Assembleia 
Geral Extraordinária com a s.,guiote finalidade: aumento de 
capital: alteração dos Estatutos; e assuntos de interesse da 
Sociedade. 2. O aumento de capital sera de Cr$ 9.U48 .180,00 
passando do att.:al. no montante de Cr$102.152.420,00 para Cr$. · · 
lll.200.6t:O,OO e pela seguinte forma: Ações Nominat:ivas Ordiná
rias o Tlit r itório Federal do Amapá subscreverá, com r ecursos 
do Imposto único sobre Energia Elétrica Çr$1.267.458,56; Idem, 
recursos do3 «royalties~ de manganês Cri 3.20!!.103,44 
-= 4.476.561,oo. ELETROBRÁS - Ve1ba Orçamentária 
Cr$ 4.3oo.ooo,oo; Prefeitura Municipal de Macapá - Impos
to Único sobre Enerl§ia Elétrica Cr$ 16o.a34,oo = 8.936.896,oo. 
Ações Pre 'erenciais Classe «A» - ELETROBRÁS - Saldo do 
contrato C EA/ BASA Cr$ 99.449,82; Idem, juros s/aàianta
mcntos Cr$ 11.834,18 - J 11.284,oo : Cr$ 9.o48.18o,oo. 3. A 
proposta C:a Diretoria, fls. 315 é concisa mos justifica bem 
o aumento em aprêço. 4. O parecer do Conselho F isc<:l, 
fls. 6/7, manifesta-se, favoravelmente, à proposi9ão da Dire
toria. ~. à fls. 8/ 9, encontra-se fotostátlca do Diário Ofici
al de 5 de fever~iro (Território Federal do Amapá) com a 
publicação do Edital de Convocação. 6. De fls. lo a 14, 
inst ruem o processo, o expediente em que a «ELETROBRÁS>> 
comunica ter ri!ceb!do o d1.1staque de Cr$ 4.3oo.ooo,co do 
Ministério do PlanejamPnto e Coordenação Geral. r ecursos 
para a participação da União na ELETROBRÁS a fim de que 
esta, subscreva o aumento de capital da CEA; cópia do 
ofício, no qual o Inspetor-Geral de Fillanças daquele Mi
nistério, encaminhll o cheque visado, da mencionada im
portância para o citado fim; cópia do destaque feito a fa
vor do Ministério das Minas e Energia para a finalidade em 
::~préço; e publicação no D. O. do Plano de Aplicação, pelo 
Ministério das Minas e Energia, da qu<:.ntia em tela. ·,. A 
meu ver, o processo esta bem instruído e em condições de 
merecer parecer favorável desta Comissão. Uma vez des
pachado pelo Senhor Ministro da FazenC:a, poderia o pro
oesso s~:r encaminhado à Inspetoria Geral de Finanças deste 
Ministério para seu couheclmento no que tange à partici
pa~ão àa União a conta de créditos orçamentários, após o 
que dever.l o mE'smo r'<!tornar a esta CODECAN. Sala das 
das Reuniões, 23 de fe\ereiro de 1973. (a) Luiz Alberto Rist 
- Relatol>l. Terminada a leitura da Proposta do Diretoria, 
do Pantcu· do Conselho Fiscal e da Resolução da Comissão 
de Defesa de Capitais Nacionais - CODECAN, antes que 
se pronun::iasa& o plenário sobre a importantE' matéria ne
les contida, o senhor Presidente cieu os esclarecimentos 
necessários aos senhores acionistas, com base nas exigên
cias da legislação em vigor. Em seguida, a Proposta da DI
retoria reterente ao aumento de capital e a alteração do 
Art. 4 ° dcs Estatutos da Emf)resa, foi submetida à votação 
pelo plenário e, como ninguém se manifestasse contraria
mente, a proposta foi integral e unanimemente aprovada. 
Prosseguindo, passnu a 1\cFembléia a deliberar sobre o item 
três d:> Editatl de Convocação - Assuntos de interesse da 
Sociedade. PropôH, então, a Presidencia, que fGsse referen
dads p~la Assembléia a conc~tssãG de uma gratificação es
pecial at.ribulçla aos Diretores e ampregados no mês de de
zembro último e constante da «Exposição de Motivos» da 
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Diretoria ao sr. Governador, acionista IT'ajoritárlo, pelo 
ofício no 177 /72-PRE, de 22-Dez- !l72, que obteve o seguinte 
despacho: «Aprovo,» ad-referendum» da Assembléia Geral. 
Macapó. 26 de dezembro de Hl72. (a) José Lisboa Freire, 
Governador». Submetida à Yota<;ào dos srs. acion:stas, foi 
a proposta aprovada e referendada por unanimidade. Na 
oportunidade !oi spr esentado pelo representante das Cen
trais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRúBRAS. as suas 
credenciais constantes do ofício que abaixo se transcreve: 
~centrais Elétdcas Brasileiras S.A. - ELETHOERAS. 
S<i:GE/o63/73 - Rio de J aneiro, 20 de fevereiro de 1973 -
limo. S r. José Marcos Bezerra Cavalcanti. DD. Presidente 
da Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA. Av. 
Padre Júlio Maria L o m b a e r d, 19oo. 1\lacapá-Ap. 
Senhor Presidente: Comunico à Vossa Senhoria que, nos 
termos do inciso XI do art. 26 dos Estatutos, a Diretoria 
Executl\·a da Eletrobrás, em reunião de 15 do corrente, in
dicou o contador Cláudio José Rampinelli como Represen
tante desta Empresa na Assembléia GPral Extraordinária da 
Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, convocada para 
o dia 28 de fevereiro de 1973. às 10:00 horas. Aproveitamos 
o ensejo para apresentar-lhe a expressão de nossa conside
ração c aprê~o. (a) Galdino Mendes Fi.ho - Secret<hio Ge
ral». Nada m<liS havendo a tratar, foi encerrada a folha 
n. Sü do ,, Livro de Presença» e suspensa a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da Ata por mim, secretário, às 10:50 
horas. Reaberta a sessão, fo i a At:1 lióa e aprovada e vai 
assinada pelo Presidente, aeionistas e por mim, Francisco 
Bahia de Araújo, secretário, declarando o Presidente encer
r ada a sessão da Assembléia, antes tendo agradecido a 
presença dos srs. acionistas. Macapá, ~8 de íervereiro de 
1973. (aa) José Lisboa Freire, José Marcos Bezerra Caval
canti, Cláudio José Rampinelli , Pedro Salvador Diniz, Lou
rival Bemvenuto da Silva, J osé Ubirajara Lopes de Souza, 
Luiz Ribe iro de Almeida, Waldernar Antonio Lopes, Le
verriher Alencar de Oliveira, Carlos de Andrade Pontes, , 
Osvaldo Ferreira da Silva Luiz Carlos Araújo Monteiro e 
Francisco Bahia de Araújo. 

CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO: 
Certifico para os devidos fins, que ficou devidamen

te arquivada, hojli, neste Cartório, Juízo e Comarca, 1 
(umaj via desta ATA de Assembléia Geral Extraordinária 
da Companhia de Eletricidade do Amapá-CEJA, realizada no 
dia 28 ~le fevcreir·o de 1973, datilograda em 5 (cinco) vias, 
com 8 (oito) páginas. O referid o é verdade, ao qual me re
porto e dou fé. 

Maca pá, (AP), 1° de março de 1973 

Nino Jesus Aranha Nunes 
Escrevente Juramentado em exercício 

àe Oficial de Registro de Imóveis 

Cartório <<Eloy Nunes » 
Nino Jesus Aranha Nunes 

Oficial Substituto do Registro de Imóveis 

Maoapá-T.F. do Amapá-Bras il 

Registro de Imóveis da Comarca de Macapá 

Secretaria ele Economia, Agricultura e 
Colonização 

Divisão de Colonização 
Seção de Terras 

EDITAL 

De ordem do Senhor Diretor da Divisãcde Colonização, 
torno público que, Jandir Ferreira Mora<>s, brasileiro, casado 
motorista, por ta dor da Carteira de lC~ntidade n° 12.920, 
res idente e domiciliago na Serra do Nén io, 1\'lunicípio de 
Macapá, vem mui respeitosamente nos termo s do Artigo 
133 e seus §§ e§ único do Artigo 203, do Decreto-Lei n~ 9.760, 
de 5 de setembro de 1.946, requerer à Vossa Excelência, Ll
eença de Ocupa~ão de uma área de tenas da União, s ituada 
na Estrada de Ferro do Amapá, no Km. 153, Município de 
Mac"pá, abrangendo uma área de 16 hectares , ressalvados 
os terrenos de marinha porventura existentes, d :stnndo-se da 
linha divisório do Território Nacional mais de HIC quilome
tros, que o r~iquerente pretende para os trabalhos de agri
cultura. 

De a.:ordo com a Vistoria prccegida pela D.C., as 
terras têm as seguintes lndicaçõi's e limites:- Faz frente 
pa!'a a margem direita da Estnda de Ferro do Amapá, 
num afastamento de 50 metros, limitando-se pelo lado di-

reito com terras de Jurandir Moraes, pelo lado esquerdo 
com terr as do Senhc r Basílfo Ferreira de Souza e pelos 
fundQS aindu com ~! t erras de Jurandir Mornes, medindo 
160 metros de fre111 e por 1.000 ditos de fundo s. 

E, para que n:io se alegue lgnllrância, será este pu
blicado pela Impr ema Oficial e afixado pelo prazo de trin 
ta (30) dias à porta do Edifício desta Repartição. 

Maca)!, 8 de fevereiro de 1.973 

Vivaldo Ferreira Gomes 
P /CI:efe da Seção de Terras 

C01nissão de Inquérito Administrativo 
0 :Jrtaria n2 01 /73-CIA 

O Presidente da Comissão de Inquérito Administrati
vo, institulda pela l' 1rtaria n2 382/73-GAB, datada 14 de 
ma1 ço de 1973, us!H cto das s~;;.s atribuições que lhe s i o 
conferida.; pelo § 2 '. do art. 210 da Lei n2 1.7ll, de 28 de 
outubro ce 1.952, etc. 

RESOLVE: 

Designar, Raimundo da Silva Penafort, ocupante do 
Ca rgo de Esc1 even E' Datilográfo. nível 7, Quadro de Fun
cionários Públicos uo Governo do Território Federal C:o 
Amapá, lotado na :)~cretaria de Economia, Agricultura e 
Col•:Jnlzaç:io, com e~ ercício na Divisão de Colonização, para 
servir de Secretarill da aludida comissfi.o. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publiyue-se. 

Em Macapá, 1!3 de março de 1973. 

J a&on Barros Cardoso 
P r ~sidente da Comissão 

Associação Atlética Banco do Brasil 

\ ESTATUTOS 
(8ontinuaçiio do número anterior) 

bl - Efetivo 1 - } 0/0 (um por cento) do vencimento 
do escriturário inic· ~ l do Banco; 

c) - Corresp•mder.tes - Metade das dos efetivos; 
d) - Benem(ritos - Isentos. 
Art. 31º - O! sócios entrarão no gozo dos direitos que 

lhes confere o preH nte estatuto, tão logo autorizem o des
conto em folha de suas contrib.1ições. 

Art. 32.2 -- S.i) direitos de todos sócios quites: 
a) t omar parte em jogos e reuniões organizadas ou 

patrocinadas pela A 5 sociação; 
b) propor a a~ missão de sócios: 
c) pedir a c<. r vocação de Assembléia-Geral nos ter

mos da alínt!a "c'' dil art. ao; 
d) tomar part e nas Asserntléias-Gerais, discuti r, !)ro

por, delibe rar, vota1 e ser Yota<\0, (neste último caso se per
tencer ao quadro e '"tivo da agencia local); 

e) recorrer à . \ssembléia-Geral contra a Diretoria ou 
qualquer de seus ;r embros e o Conselho Fiscal, por ato, 
praticades contra cisposit ivos estatutários e lesivos aos in
teresses da Associação; 

(Continua no próximo número) 

A..MA PÁ CLUBE 
ESTATUTOS 

(Continuação do número anteri<. r) 

15. Estabelecet· normas e regulamento de freqüência 
de sócios ju\'en is, infantis e das pessoas da família do sócio. 

16. Em caráte< excepcional e na forma pre\'ista no 
Art. 84, eximir o sócio de responsflbilidade decorrente 
da aplicação do Estatuto, ou transigir com ele em compro
missos assumidos cc,m o Amapá Clube. 

J 7. Fornecer ao Conselho Fistal todas as informa~ões 
e documentos por ele solicitados. 

SESSÃO IV 
Do Presidente do Amapá Clube 
Art. 149Q - São atribuições do Presidente do Amapá 

Clube: 
1. Administrar o Amapá Cll.'be, fazer executar sua11 pró

prias deliberações, as do Conselho Delii>erativo e Conselho 
Diretor tl fazer com,Jt ir o Estatuto, os Regulamentos e Re-
gimentos; 

(Cont inua no próximo número) 


	

