
Verritórlo Federal do Amapá , 

DIA RIO OFICIAl 
lleueto ~i .o 1, 'e 24 ~e Julho de 1964 

Ano IX. Número 1.759 Macap'á, 6a .-feioa , 16 de novembro de 1973 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n° 1.688 de 14 de novembro de 1973. 

O Go\'ernador do Territól'io Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são con:eridas G:m Lei, 

RE S OLVE: 

Art I!? - Aposentar, no Quadro de Pel!soal «Parte I 
Permanente» do Governo deste Te -ritório, aprovado pelo 
Decreto número 7o.572, de H! de maio de 1972, publicado no . 
Diário Oficial do à ia 23 do mesmo mês e ano, os servido- I 
res a baixo relacionados: 

I - Nos termos do artigo 17ft, item UI, combinado 
com o artigo 178, item JIIJ da Lei nº líll , de 28 de ou!.ubro 

1

, 
de 1952: 

a' Israel Marques Sozinho, ma t. 2.273.791. ocupante do 
ca rgo de Condutor Motorista, Códit;o CT-3o3.l:l. (Proces3o 
n" 24c9/73-GABl. 

Il - Nos te rmos do artigo • 76, item III e 181, da Lei 
nº 17!1, de 28 de outubro de 19:i2: 

a) Or landina Tavares Rodrigues Anajosa, mat•rícula 
2.'l59.296, ocupqnte do cargo de Servl<,.al, Cóàigv GL-lo2.5- A. 
(Proce:>so nº 2245/73-GAB). 

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Selentrião, em J!,1acélp~. 31 de outuhro d~ 1973. 

84º da República e 31 º da Cr;a~ão do Território Fe
deral do Amapá. 

Dr. Ab~mor Coul11ho 
Governador Subst!cuto 

i 

I 
I 
I 

I 

1973. 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 29 de outubro de 

84Q da República e 31º da Cr iação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Dr. Abemor Coutinho 
Governador Substituto 

PTefeitur a llfun·icipal de llfacapú. 
Lei n" 013/73- GAB-PMM 

Dispõe sobre a concessão para exploração ele 
serviço de transporte e permissão par a explo
r<:çào de linha a título precário. 

O Prelt:ito Municipal de Macapá, Território Federal 
do Amapá. 

Fac-a suber que a Câmara Municipal aprov~u e eu 
sanciono a se;:uinte Lei, na forma do que dhpõe o artigo 
66, do Decreto-Lei n º 411, de 8 de janeiro de I 959: 

Capítulo r 
Das Definições 

Art. 12 - O transporte co!lti~o urbano, na cidade 
e nas vila3. cor.~litui serviço de utilidade pública e será 
explorado diretamente pelo lVlunictpio, 0u mediante con
ccsGão, ou aind;;, a1ediante Olttorga à ~ocieclade de economia 
mista. 

I 
Parágrafo único - .Só nos casos pre\·istos nesta Lei 

será admissível a perm issão. 

(P) n º 1.694 de 14 de outubro de 197:J. 

Institui Grupo de TrabéJlho. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe conferem o item li. do artigo 
18, do Decreto-Le i n° 411, de 08 de janeiro .de 1069. 

RESOLVE: 

Art. Iº - Deter minar o Jevant::~merto do consumo de 
matl!ri,J no t'nmplexo Administrativo do Governo do Terri
tól'lo, no pe ríodo comp.reendiào entre lo de janeiro a I a de 
novembro de 1973. 

Art. 2" - Designar. Francisco Mt•deiros de Araújo, 
D:retor rl a dlvi.são de Administrac-ão, símbolo 5-C e Ana 
Bárba1a Andrade Santos, Chefe do Setor de Organiz::~ção 
Admin!itrativa, símbolo 7-C. do Quadro de Funcionarias 
dt·s te Território e os técnicos da T< bela de Pef.soal Espe
ci .11ista Temporário: Raul Soares P ereira de Souza , Hai
mundo Bartolomeu Pet·ei ra de Sou:~a c Graça Nazareth, 
Jé..ckson Costa. para co::1tituirem o C rupo de 'l'rabalhu que 
se encare gará de no prnzo de nc venta (90) dias, a par
tir da publir.ação deste Decreto, apresentar os resultado da 
tarefa. 

Art. 3" -- Fi:xar o prazo de 72 hor::~s pa ra que o 
Grupo. acima ~'JotitUtdo, apresente o programa de ati\'idades. 

I 

! 
I 

I 
I 

I 
I 

Art. 2° - As disposições desta Lei não abrangem o 
serviço de tr:lnsportes col!'tivos por meio de automóvel de 
aluguel, di2ciplinados em leis próprias. · 

Art. 39 - A execu~ão dos servi<,:o.> de tranSjJOrte 
coletivo por pessoas físicas ou jurídieas destinados a 
atender exclusivamente ~eu~ empregados, associados, e,'ou 
EStudantes. embora sem fir.s comerciais, depende de per
m issão da P refeiiUJ a. 

Parágraío ún!co - São dispensados da permissão de 
que trata este artigo os transportes mantidos por órgãos 
federais e estaduais. 

Art. 4º - Entende-se por linha o tráfego regular 
feito através de um d:~do itinerário, por veículos ~a 
transporte colet ivo de categoria determinada, com inicio e 
.fina l em pon~os pt eviamPnte identificados. 

§ 1º - A Prefeitura é obri~ada a con struir abrigos 
para pass~geiros no percurso d<.~s linh<.~s em lo..:n is a serem 
determinados. 

§ 2º - Para efeito des ta Le i a alteração 
itincrsrio supressão do trecho e prolongamento 
de pe r cursoque r ep re sente m mais d e 
5U% (cinquenta por cento) do pereuso anterior. ou ut iliza
ção permanente de outro tipo de vekulo diferente do esta
belecido na concessão ou permissão, constituirá no\'a linha. 

Art. ()0 - A concessão ou' permissão. abrange o trans
porte de passageiros, bagagens c pequenes volume2. 
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A s RepartiçõesPúbl!cas E X p E D I E N T E As Repar·tiçõcs Públicns 
Territoriais tleverAo remetf!r 1 1 

. cingir-se-ão â; assinatura li 
u ex pediente destmado a pu. anuais renovadai a té 2il de 
IJli~ação neste DIÁRIO OFI- I IMPRENSA OFICIAL feve.reiro de cada ano 3 à~ 
CIAL diàr iamente, até às I iolei lldas, em qualquer époou ... ........ .. 
13:il0 horas, exceto aos sába- DIRETOR pelo.,; órgãos compe tentes. 
ao~ quando deverão razê-lo (~a? · los de A·nd·J·ade 1 i 1 A fim de possibilitar a 
até às ll:ilO hr.ras. · -'-"''J'i es rem ess:1 de valores acompa-

As reclatnações pcrtioen- • • • • • • • • nb.~tdos de t:sc\areciJUI'Utor. 
tes à matéria retril,IJHla 1:os DIÁRIO OFICIAL quanto à BUa fiíllica~lio, suli· 
llii.QOS de er ros rn omissfes, lrnprefso nas Oficinas da lm}trenst. C)ficial citarroG usem os inter es:-adns 
f! everão ser I ormulad1ts po r .MACAPÁ - T. F. AMAPA j proferencililmute cheque no 
escrito. à Seçiio .te Redaçüo, • • ... • • • ~ ~ 

1 
vale postal. 

das 9 às 1:tao horas. no má- A S S IN A T U R A S I Os ~uplementc.s àa edi-
ximo até 72 h o r a s apóH a Anual . Cr$ 25,0!) ~,:ões dos órgr.us oficiais só 
saída dos órgãos ofi cinis. Semestral. « l 'J r:o 1 sn fornecerii<J aos assinante~s 

Os originais deverão s er ~,.J • que as Roli citnrE'rn no alo dn 
datilografades c autenticad os, Trimestral 6,~5 aesiuatura .. 
ressalvadas, por qu em de ui- Número avulso . « 0,30 ú runciooó r io pllblico ro-
-eito ~asuras e emendas. • ""' • • "' " * dPral, terá um ucsconto do 

.c..xceLoadas as para 0 ex- «BTI11 st.L~A - E.~te Diário O!í~ial .é encontr 1da pa~·a ~·itu- 100,0
. rara fazer jus a êste 

te rio~·. que ser/!.(l s e m p r e I ra no Sala?> tlacJ.~~al e Intern~~wnal d~ Impr~ns ... da desconto, dt:vcrú pr o,·a r esta 
anuma ns assinaturas puder- COO!.El PF,ESS, .no «Bra~Ih~npe:J.I I Ilote.». condição no ::.to da ails inatura 
se-fio tomar, em qualquer I Para ~a.cJlltar aoH assHJ~>n - j A [ l ~l ~~ ' ,vitar Bl tução 
épocu por r>cis meser> ou um tos a ve1 !IJCa\'â.o do prazo d& 1lc contiOUiü:H c no n ·ce b1- . O cus to de eada exemplar 
ano. ' validade de su a11 oesiuaturas, mento de s j01 ,ais, d c · e m atrasado dos órgi'io~ ••li

As assinaturas venci das 
node1·iio ser susp t>ns11.s sem 
aviso prévio. 

na parte ~uper or <lo cn da1·ê- os assinante~ provl•~en iar 11 1 ciul8 sérá, nu YC'J"Hta avul~o 
ço vfio impr ussos o nún1ero resp;:,diva. renoYaçüo com I acre::>ciàa do l'I$ li,Ul fi~ da 
do ta lão de registro mês e antccedê ,JCia ninimt dl trin-

1

mes mo aoo, e <le Cr$ :'.00 
o auu em .qlleiindarl. ta (30) di1:"R. pur auo decomdo. 

-------C-.------------· -------
Parágrafo único - Não será permitido a cobrança de 

qualquer tarifa de bél ga6ens e pequenos \'olumes. 

Art. 7º - As concessões serão dadas por meio de 
termo ac contrato e, as permissões, por meio de te rmo de 
permissão ou a lvará de licença. 

Art. 8g - A exploração d ireta do serviço, pela Pre
feitura, poderá ser executac:a a qualquer tempo, por inter
mé:!io d~ órgãos próprio,' observadas, no que fôr aplicável, 
as disposições desta Lei. 

Capitulo 11 

Das Permissões 

Art. 9'! - Nenhum tr;~nsporte coletivo ou individual 
urbnno poderá ser executado sem prévia permissão da 
Prefeitura. 

Ar t. 10 - Os coucessiouários e seus empregados são 
obrigados a franquear aos fisca:s mu 1icipais os escritórios, 
garagens ou depósitos, fornecendo todas as informações 
que se relacionarem com a fiscalizaçf:o. 

Art. li - As permis5ões só serão dadas n os seguin-
t&s casos. independentemente de conco1 rêncin: 

I - Para transporte eventual, sem caráter de linha; 

H - Para transporte próprio, prevjsto no artigo 3Q; 

111 - Para linha autônoma que vier a ser criada 
por exigência do interesse público; em caráter experimen
tal; 

IV - No período que antecede o 
concorrência, e até que o concessionório 
execuç&o do contrato. 

Parágrafo único - Os prazos das 
os seguintes: 

jul g.1 mento de 
ef~t l\ o inicie a 

permissões serão 

a) para tran sporte eventual, o que for r. ecess:írio ao 
período transitório; 

b) para os demais casos, de até um ano, improrrogá
Yel, fixado no despacho de deferimento. 

Art. 12 - As permissões serão dadas mediante 
alvará de licença nos casos dos itens I e II do artigo 11 e, 
mediante termo de pennissiio nos casos dos itens lli e IV 
do mesmo artigo. 

Art. 13 - No termo a que se refere o artigo anterior, 
o permissionário se obrigará a executar o serviço de modo 
satisfatório e de acordo com as condl~:ões constantes de 
regulamento, determinações do órgão competente da Pre
feitura e, no que for aplicável, sob condições estipuladas 
para os termos de concessão. 

Art. 14 - As permissões para o ser viço de trans'porte 
coleii\'o. dr que trflta esta Lei, são int ransíeriveis. 

Ar t. 15 - A per: 1issão ce~sará automaticamente com 
a decorrência do prflZI • de vigencia, ou quando esti\'erem 
satisfeitas as finalidos ,)ara as quais foi dada. 

Art. 16 - Será 1 e:vogada a permissão: 

I .- Por descurr )rimento, pelo permissionário, dns 
condiçÕE•S esil pu l ad<:~s 1 o respectivo termo ou das que cons
tarem do r egulamento; 

II - <<Lock-out~ 

Art. 17 - A pernissão será declarndn caduca nos 
seguintes casos: 

f irma. 

I - Não inicio d.o serviço no prazo marcado; 

II - Abandono total ou parcial do serviço; 

UI - Falência do per;niss!onárlo ou dis~clução Ela 

Capítulo III 

J:'as Cqncessões 

~rt. 18 - A exnloração do serviço de transporte 
colet ivo urbano por mltO de ônibus e micro-ônibus poderá 
ser concedida a firmas ou empresas, mediante contrato pre
cedido de cJncorrência publico, que se processará por 
termos desta ~ei. 

Art. 10 - Ao concess'onário se garant!rá prazo de 
vaiidade d< conces~ã) até I 2 (doze) anos, enquanto 
cum]:rir as condições c•mtratuais e bem ser\'ir. 

Art. 20 - No co.1trato a ser assinado o concessionário 
se obrigará: 

1 - Executar o ~erviço de modo satisfatório e ob~er
var as exigén.:ias regt lamentares, as df"tel'minações da 
P refeitura e :.s uisposkões desta Lei; 

H - C1Jmprir os horários estabelecidos e itinerários 
previamente d eterminajos; 

lll - Cobrar os preços tarifados; 

IV - IniC'iar o S?rvlço no prazo determinado e man
tê-lo até 60 (f es~enta ) •i!as após o término do contrato ou 
sua cessão a qualquer título; 

V - Rc)sponder ,Jelos prejuízos decorrentes da inter
rupção do scn·iço 1:: do~ acidentes motivados pela má con
servação dos veículos ou por culpa de seus empregados; 

VI - Segurar en companhia idônea os veiculos e os 
passageiros , c Jt:tra acic "'ntes, nos limites estabelecidos crn 

• regulamento e respeita la a legis lação pertinent e; 

VII - Tratar cor 1 urllaniçlade e r espeito os usuários 
e os agentes da admlnis traçãQ pública; 

VIII - Afastar os empregados da empresa, cuja per
manência no serviço seja julgada inconveniente; 
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XI - Respo:-~der, por si e seus prepostcs, por danos 
causados ao município, por d olo ou culpa; 

X - Compro\·ar a propriedade dÕs veículos utiliza-
dos; 

XI - Conceder, mediante apresentação dl' 
CI SI~, passagens gratuitas aos fiscais mun icipais , 
em serviço; 

creuen
quando, 

XH - Estabelecer o uso do uniforme, aprovado pela 
Prefeitura, para o pessoal do tráfego e exigi r lhe perfeito 
estado de asseio; 

Xlii - Remeter, na periodici;l'ldc dete rminada, ao 
órgão municipa l compe tente, o boleti 11 e3tatístico do mo
vimento de passagéiros tran sportados, bem c.:omo o balanço 
patrimonial e de mostt·ação da conta lu::ros e p erdas corres
pondentes ao ano an terwr, tudo confor:-ne model.o padrão 
estabelecido pelo mesmo órgão; 

XIV - Organizar e manter e.;criturados livros, regis
tros e fichários · segundo padrões estabelec idos pelo órgão 
municipal competente; · 

XV - Registrar na Prefeitur:t a emprl'sa, indivirlual 
ou sociedade, devidamente constituir!' med1ant e documen
te hábi l, bem como os n< mes e nú1 r ·~r os dos Motoristas, 
C<·bl'adores e trocadores e;r, pregadC>! ' m seus serviço~. apre
sEntando as respectivas cartGiras pn.lissJOnais. 

Art. 21 - O con~rato ,de cone = :são COlTesponderá à 
Cê.da grupo c e linha ou linhas, de acol'do com a conconência, 
" constar ão: 

I - O prazo de sua duração; 

II - A linha ou grupo de linhas e seus itinerá rios; 

III - A obrigação da revisão periódica dos preços 
ta rifado~; 

I V - As condições u<:uais e as julgadas necessárias 
p r. ra acautelar os interesse púolicos e os da concedente; 

V - As obdgações previs tas no artigo 22; 

VI - A obrig:.toriedade de inspeção perió-J ica dos 
ve>ículos, pelo óogão c Jmpetente d3 Secrelarlu de Segurança 
Pública do Território. 

CAPITULO IV 

DAS CONCORReNCIAS 

Art. 27 - A outorga da concessão para exploração 
do serviço de transporte coletivo urbano e interurbano por 
meio de ônibus e micro-ônibus, só se fará a quem a ot.ti

' v er através da prévia concorrência pública. 

Art. 28 - Ser,ão postos e m concorrência pública os 
grupos de linhas ex isten~es no município e os que vie rem 

i a ser criado~ pela Prefeitura. 

Art. 29 - A concorrencia pública obedecerá as se· 
guintes condições: 

I - Os editais serão públicados com o prazo mínimo 
de 15 (quinze) dias. na forma estabelecida pelo Decreto
Lei 200. 

II - .-'l.s proposlas devidamente assinadas e enviadas 
em envelopes lacrados, não poaerão contei· emendas, ra
suras ou re~ salvas, e as quantias e prazo> serão escritos 
por eÀi.ensos e em algari~mos: 

III - Os concotTentes provarão a sua capacidade 
t É.cnica e idoneidade finacei ra, prestando em dinheiro ou 
em títu los a caução q ue for arbitrada e fa rão prova que 
se acham quites com a União, o Estado e o Município, 
bem como os órgãos d e previdcncia soda!. aos quais su
bordinem-se suas atividades; 

IV - A Prefe·itura íícar6 r eservado o di reito de 
aceitar uma àas propostas ou rej ei tar t odas, anulando a 
concorrencia, sem se1· obrigada a justificar sua decisão, 
uem cabendo disso qualquer indenização. 

V - O Pre[eito Municipal nomeará, com anteceden
cia, comissão especial composta de 5 (cinco) membros de 
reconhecida idoneidade e capacidade, à qual caberá exami
nar e emit!r parecer sobre as propostas ~. finalmente, 
oferecer laudo esçrito para julgamento. 

Art. 30 - O edital dt> concorrencia discriminará os 
grupos de linhas, a sel'em concedidos. pontvs iniciais e ter
m inais, itberário, horários, número mínimo de v~::ículo para 
cada linha, cauções a serem pr=stadas, condições a serem 
prestadas, cnndi<;ões gera is do serviço. local, dia e hora em 
que ser5o abertas e J!llgadas as propostas, bem como out ros 
elementos ne€essários. 

~~ rt. 3! - Não serão cons ide radas as propostas que 
VII - As penalidades. 

Art. 22 - O preço das 
j uí'zo da Prefeitura. 

passagens será t a rifndo, à forem feitas etn d esdcordo com a s disposições desta Lei e 

Art. 23 - Será cassada a con.:essão nos seguintes 
casos: 

I - Manifesta e comprovada defi ciência do serviço; 

li - Reiterada desobediencia aos precei tos regula
mentares; 

, do edita l de con co rrcncia. 

Art. 32 - A exploração dJ serviço só será concedida 
a brasileiros natos ou naturalizados ou a emp resa ou fir
mas com maioria <1e sócios ou de diretores brasilt>iros ·na
tos, idôneos e possuidores de capacidade técnica e finan-

' ceira comprovad .s. 

UI - Inadimplemento 
contratualmente; 

das obrigações a.;sumidas , 

Art. 33 - Julgada a concorrencia. marcar-se-á prazo 
improrrogável de até 15 (quinze) dias aos concorrentes ven
cedores. para assinarem os respectivos contratos. 

1 V - «Lock-out' 

V - Falta Grave. 

Parágraf~ único - Considerar-se-á como falta Grave 
qualquer inici<~tiva , direta ou indireta, t omada pelo con
ce!:s ionál'io, no sentido de cl'iticar, c ~nsurar ou ameaçar a 
ad:nfnistração pública e os servidore .; incumbidos de fi ica
lização c contrôle do serviço, sal\·o mediaot~ re pl'esenta ção 
regular aos órgãos competentts. · 

Art. 24 - Declarar-se-á caduca a concessão nos casos 
p revistos no artigo . 17. 

Art. 25 - A cassação será prercdiJa de inquérito 
adminis trativo, em que se assegurará o mais amplo direito 
de dt:'fesa. 

§ JQ - O inquérito será instaurado apenas quando, 
notificado a sanar irn gularidades cu ileg<didades, nelas 
persist ir o concessionário por mais de 8 (oito) dias. 

§ 2Q - Será C:ispensado ir,quÉrito para casos 
dos itens I e li do artlJO 17 e inciso IV do a rtigo 23. 

§ 3q - concessão cassada na forma desta Lei, não 
dura direito a indenização. 

Art. 26 - A concessão só pode ra ser tra nsferida com 
pré via anuênc;a expr essa da . Pref, itura, meditando prova 
de idoneidade financeira do sucessor e atendimento, por 
este, das dem~lis condições estabelecidas nes ta Lei. 

Capítulo V 
Cas Penolidades 

Art. 34 - As infra ções desta Lei e seu reguiamenlo 
são passí \'eis de : 

I - Advertencla escrita: 

Il - Multa de 1 (um) a 10 (dez) sala r:os mínimos re
gional; 

III - - Cassação. 

Art. :l5 - A inobservancia primá ria de d isposições 
regulamenta res, que não impliquem em cass0r concessão, 
será punida com ad\'ertencia ao infrator, mediante notifica
ção. 

Art. 36 - Lavrar-se-[. o auto de in f1 ação em dupli
cata, segundo modPlos e instruções expedi dos pelo ó rgão 
municipal competente, sendo uma via ent regue ao infrator, 
contra recibo. ou ao mesmo enviado dentro de 2 (doisj dias 
sob registro do protocolo. 

§ l º O auto, quando possível, será assinado pelo in
frator, independendo do seu \alo r probante. da assin::~tura 
de testemunhas. 

§ 2º - Lavrado o auto de in(rnção, não poderá este 
ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo. 
devendo o fiscal apresentá -lo à autoridade competente, mes
mo se incidir em erro, o que se rA objeto de convenie nte 
apuração. 
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§ 32 - () infrator terá, para apresentar defesa, o 
prazo ae cinco dias úteis contados do recebimento do autu, 
se este lhe foi entregue no ato. ou da notificação por meio 
de aviso publicado no órgão oficial da Prefeitura, no caso 
dt:! remessa através do protocolo. 

§ 4° - As diligenci )S determinadas em conseqüência 
de razões de defesa ou ele recurso, serão realizadas por fun
cionários de hierarquia superior, e nunca pt-lo fiscal 
que houver lavrado o auto originário de infração. 

Art. 37 - Da decisão que impusar a multa caberá 
recurso voluntário para o Pr efeito no prazo de cinco (5) 
dias contados da ciência do despacho. 

Capítulo VI 

Das Tariias 

Art. 38 - As tarifas serão revist::Js toda vez que se 
verificar alterações no cus to de vida, nos sal(tr ios, nos 
preços de combustíve l, dos acessórios e dos ca rros , capazes 
de justificar plenamente as alterações. 

Art. 39 - Os preços de passagens serão afixados, ~e 
maneira bem visível, no interior dos ve1culos. 

Capítulo VII 
Das Disposições Gerais 

Art. 40 - Os horários determinados poderão ser 
ampliaslos diminuídos ou a lterados pela Prefe itua, a re
querimento ou de oficio, sempre que o exig;r o interesse 
público. 

Art. 41 - f: proibida a emissão de va les e bilhetes 
semelhantes para servirem como moeda divisionf.r!a. 

Art. 42 - No caso de serem criadas oulras linhas, 
será aberta nova concorrência pública, 

Art. 43 - Terminado o prazo de contrato de con
cessão, se a Prefeitura decidir-se pela exploração do ser
viço, nenhum ô nus trabalhista lhe caberá , caso r esolva 
adquirir os veículos e instalações do a:1tigo concessionário. 

Art. 44 - Antes da assinatura dos termos de con
tr<Jto. deverão os concessionários depositar na Tesourari a da 
Prefeitura, a título de causão pr. t a garantia de seu cum
primento, a quantia correspondente a 5 (cinco) salá rios 
mínimos regional. 

Parágrafo único - A cau;;il<l depositada ficará em 
poder da Prefeitura enquanto o concessionario explorar o 
ser viço. 

Art. 45 - A cassação da permissão. pelos motivos 
constantes dos artigos 16 e 17, constará d e alo expresso 
do Prefeito, publicado na forma da Lei. 

Art. 46 -- Em quaisquer dos casos previstos a cas
sação de pei"missãa, não haverá direito à inde:niza~,:ão. 

Art. 47 - Constará de ato expresso elo Prefeito, pu
blicado na forma da Lei , a re~cis5o ou declat ação de c a- ' 
ducidade do contrato de concessão. 

Art. 48 - As taxas de licença dos veículos serão as 
que constarem da le~islação tributária vigente. 

Art. 49 - O poder Executivo "Municipal, dentro d e 
90 «noventa» dias, expedirá regul am~nto no qual d everão 
ser consolidadas as dii:posições desta Lei. 

A~t. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio 31 de Março, 16 c.c novembro de 197::1. 

Lourival Bemvenuto da Si! v a 
~Prefe ito Municipal» 

Clodoaldo Carvalho Nascimento 
Dit·ctor do D. A. 

A V ISO 
O Secretá rio de Administração e Finanr;:as. avisa a to

das as firmas e pessoas que se julgarem Credoras do Gover
no deste Território, que apresentem suas cnntas na SAI<'., 
impreterivelmente até o dia 5 de dezembro do corrente ano, 
a fim de serem processadas e pagas , tendo em vista o en
<:erramento do exerci cio de I .973. 

Macapá-AP, 14 de novembro de 1973 

Ralmt.ndo Sous::t de 011\•eit·a 
Secretár io de Admi nistra~· iio e Finança~ 

SAF Divisão de Administração 

LICITAÇÃO PÚBLICA 

A V ISO 

De ord ~m do Exmo. Sr. Governador do Terri
tório F'ederal do f.mapá, avisamos aos fornecedo
res interessados na praça de Macapá, que achs.-se 
aberta a Liciteçã< de Tomada c e Preços n.0 

12/973-SCC, des"tÍ!;ada a aquisição de 1008 pa1;t>s 
d e Coturno Mawn Tipo Paraqu edista de números 
36 a 44·. 

A aber1;ur a das propostas 
30-11-1973, às 10:00 holiaS, na 
Secretaria de Admi.1istração e 

t erá lugar no dia 
Sa la de · Re uni ão da 
Finanças. 

As oro•1ostas strão recebidas no protocolo da 
SAF até 2-l horas a.1tes da abertura, ou no ato da 
apuração. 

Os escluecimer.tos complementares serão pres
tados na S Eção do Material (Almoxarifado-Geral) , 
onde também encoLtrar-se-á afixado o respectivo 
edital. 

Ma capá, 

Francisco Medeiros de Araújo 
Diretor d a Div. de Administração 

-------------------------------------Governo lo Ter ·:'ilório Ji'ederal do Amapá 
Aviso de LicHação 

TOMP.DA DE PREÇOS 

O Grur•o Exec~; tivo de Concorrência, chama a 
atenção dos senhor.: s interessados, que até o dia 3 
de dez:!mbro do corrente a no, e~tará receb c· ndo 
propostas .:h preços para a cons tr ução de quat ro 
(4) pontes especiais, em estrutura de madei ra de 
lei, sobre o~ r~s E~trela, ~ete Volta~, Curipi e 
Uuçá, locali ~a da~ na Rodovi a BR-l5o, \1acapá/Fron
tei ra com a Guiana Francesa treoho Loure nço/Oia
poque, :.ubt ·echo C. assiporé/Curip i, de acordo com 
o Bdital de Tomsda de Preços n.0 01/ 73-GEC, afi
xado no Quadro de A vis os da Secretaria de Obras 
Públic&s. 

I\Iacnpá, 16 de novembro de ! 973. 

Er g.O Joaquim de Vilhena Netto 
Presidente do Grup•) Executivo de Concorrência 

Banco Central do Brasil 
COMUNIC' ADO CEDIP N.O 224 
Obriga.;:õe.; do Tesouro Nacion al 

Tipo Reajustá ve l 
Reaplicação de t ítulos de 1 ano, juros de 4° '0~u·. 

Tendo em vistas as· '~1sposições do ait. 2.0 da 
L ei Comple n enta r n.O. 12, de 08.11.71, combinadas 
com o item VI de. Portaria n.0 211, de l:i.08.73, do 
Ministério ca Fazen.Ja, comunicamos aos portaiores 
de Obrigsçêes do Tesouro Naciorral - Tipo Rea
justáve l d~ prazo d'! 1 ano, juros cte 4°10a.a, (em 
extinç ã o), q Je a facu ldade de reaplicação concedi
d a p elo Aviso GB-518, de 12. 12.72, do Sr. Ministro 
da Fazenda, vigoran até 31.01.74, após o que so
mente será e:fetuadJ o normal resgate desses' t ítu
los nas agt ncias do Banco do Bra:-il "::: .A. 

Brasília (DF), 7 de novembro de 1973. · 
Gerência da Divida Pública 

Carlos Brandão 
Gerente 


	

