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Ano IX. Número 1.760 Macapá, 2a.-feina, 19 de novembro de 1973 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) Nº 1.696 de 16 de no\'embro de 1973. 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

_ Art. 1 o -. Des~gnar. Waiter B.atista Ner~, Che~e da 
Seçao de Mater1a l, s1mbolo 3-F: LUiz Gonzaga Perei ra de 
Souza, Chefe da Seção de Análise e Est3tí~ca, símbolo 4-F 
e C::trlos Fukuoka, Técnico em contabilidade; nível 13-A, • 
t odos do quadro de Funcionários do Governo deste Territó
rio, para, sob a pl'esidência d9 p r;neiro, com.titui rem a 
Comissã<:> Incumbida de pr oceder auditagem na Farmácia do 
Hospi ta l Geral de Macapá. 

Art. 2° - Revoeadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de novembro de 1973. 

84° da República e 312 da Criação do Te rritório Fe
dera l do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(E) n2 o3o de 19 de novembro de 1973. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d~s <'~tribuições que lhe conferem o item li, do artigo 
18, do Decreto-Le i nQ 411, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 1 Q - Determinar, na for ll!a ds item l, do artigo 
4º, da portaria nº 1.136 de 23 de outubro do corrente ano, 
do Excelentísso Senhol' Ministro do Inte1·ior, que os órgãos: 
Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapa, Setor de 
Auditoria , Divisão de Planejamento e Orçamento, Garagem 
Territorial, Superintendência de TelecomunicaçõEs do Ama
p;i, Setor de Organização AdministratiYa e as Repr esenta
ções do Governo, na Guanabara. Brasilia e Belé m, passem, 
a p:trtir da data da pt.;bl!cação áest~ Decreto, a p restar su
bot·dinação à Sécretaria de Administração Finanças. 

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 19 de novembro de 
1973. 

84º da República e 3!º da Criação do Território Fe
de•·al do Am<Jpa. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Dr. Raimundo Sousa de Oliveira 
Sec. de Adm. e F' inanças 

SectetaTia de Obtas PúbliCIJ,S 
Apro\'o e Publique-se 

Pedro Salvador Diniz 
Governador 

CONV~NIO Nº o4/73-SOP 

Convênio de Compromissos e Delegação de 
Atribuições entre o Governo do Território Fe
deral do Amapá, e a Companhia tle Ele tricidade 
do Amapá, na forma abaixo: 

1. Partes Convencionadas: -O Governo do Território 
Federal do Amapá, através da Seçretaria de Q!Jras. .Públicas, 

daqui por diante denominado GTFA-SOP, representado pe
lo Secretário de Obras Públicas, engenheiro Joaquim de 
Vilhena Netto e a Companhia de Eletrecidade do Amapá, 
daqui r-or diante denomin::tdo CEA, representada por seu 
Diretor-Presidente, Jose Marcos Bezerra Cavalcanti. 

2. Local e Data:- Lavrado e as>inado nesta cidade, 
na Secretaria de Obras Públicas, aos trinta dias do mês de 
m arços do ano de hum mil no\·ccentos e setenta e trés 
(30.03. 1.973). 

3. Objeto do G:onvênio :- O GTF A-SOP faz à CEA, 
a Ele legação de atribuições e recursos para a execução dos 
serviços de extensão da rede de diStribuições de energia 
elétrica da Fazendinha par v ila de Santana. 

4. Fundamento Legal do Convênio:- O presente 
convênio foi lavrado fundamentado no § 5~. d o art1go lo, 
d o Decreto-Lei n º 2oo, de 25 de fevereiro de 1.967. 

5. E''ecução:- A execução dos trabalhoo caberá à 
CEA P obedecerá às normas t.ccnicas. Os projetos, espcci
fica~,ões e plano de aplidcaç5.o serão fornecidos pela CEA 
e apwvados pelo GTFA-SOP. Os serviras de implantação 
da li11ita de trnnsmissf10, que ligaru as lvcolid;.d~s acima r e· 
ferida, serão iniciadas .. pós a prep:Jração da via de ace!so 
ptla erefeitura Municipal de l\1acapa. 

6. Dotação: - A despesa decorrente, orçada em 
trezE>ntos rnil cruzeiros (Cr$ 30U.000,00), ocorrerá por conta 
do Fundo de Participação de Estados, Territórios e Mu
nicípi~·s - FPETM, 4.l.l.U. - - Obras Públicas - Programa 
Energia - AP 1.006.104 - Sistema de lluminação Publica. 

7. Despesas: - Todas as ctespe~as eietuadas para 
a obra. ocorrerão por conta an CEA, lnclusl\ e as de fis 
caliz:H;ão pur parte do GTFA-SOP. 

8. risc<Jiização: - O GTFA-SOP f iscalizará a exe
cução dos trabalhos a qualquer tempo e pode1á determina r 
inspeção técnica, independente da fiscaliza.;ão permanente. 

9. Dequisição de Numerários e Entre:za dc.s Re
cursos: - As 1·equisições de numerário serão encaminhadas 
~ Secretaria de Obras Publicas e a entrega dos recursos 
~erá ieita pela Secretan a de Administ ração e Finanças do 
GTFA. 

10. Pre~tação de Cont::ts: - A CEA prestará contas 
dos recursos recebidos à .Secretaria de Administração e Fi
nanças do GTFA, mediante aoresentação de documentos 
comprobatórios das despesas efetuadas. 

11. Rescisão: - Qua,isquer das partes, GTFA-SOP ou 
a CE.'\, poderá, a qualquer momento, r escindi r o presente 
conv<:nio, se não for cumprida qualqutr de suas cl áusulas 

E, por estarem assim de acordo, assinam o presente 
conv!,nio, em quatro vias de igu:Jl teor, os repres entantes 
do GTFA-SOP e da CEA, com as testemunhas abaixo, 
senào submetido posteriormente ao «Aprovo» do Gover
nador do Ten1tório Federal do Amapá. 

Mac3pá, .f de abril de 1973. 

Joaquim <1e Vilhena Netto 
Secretário de Obras Públicas 

J osé Marco Bezerro Cavalcanti 
Diretor-Presidente da CEA 

Testemunha 
llE'gÍ\'t'l 

Lourival B~rovenuto da Silva 
Prefei to Municipal de Macapá 

Testçmunha 
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nhartos do l'SC"Ir.-cirlll·lltu~; 

! quanto :... t' lla t i 'lica•:~!o, sc •li-
ci tarr os u He rn l•::> in' eres~ad ... > 

j pre\ t) renciulmnte l'lwquc nu 
\ alt' PU t1lii l. 

'j Os ~upl t •ment<•S às edi-
c;õl s d C'~ <irg::cJt> oficia is fÚ 
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dr rul. t1 '" UI'.' d< H:Oil\O ••a 
JOUO· t'Ha {i.JZt l' j1:s f:. ê~·(• 

' dt·~eun .n . tlt \ Pr<. J•ftJ\·ar e: .. a 
. o:cetuada" as para o ex-, t. .- • ~ ,· • . 'r •••• r 

tE.'nor, que 1-Cl'llP fi c 11 , p .- t' r a no ...,~ 1~0 ..... ~Jt:nal e lr:ternn C'r onal o~ lm;:m r.sc o1 
anua r$ as US'-inaturas pvrl r- 1 __ Cl,OI L:_! _.!_ F~ SS, nc «l:>ras~ ia In penal Hote .•. I;(•Jidil,'í.o ou •do da a:;~ir:atuo·a 
~e-ilo toma r , t•m qu:.lq t.er 1 Para ~at: :l!r:tr a()..; a ssi l< n- 1 A f1~1 de '\'J tar t;( iuçii.o 
rpot·a, p111• H j;; nn~Fe~ ou um t&s a n nl rca~ • .11 <lO pruzo de de <:ontnUJd:H e no rt ceb1- O custo t!e cada Pxemp!:!r 
atw . I \ a lidtde de :,t as &~~in& Lt. rl!s, 1 mento dos jt r ais, de em at ra~t•<~, , <1 m, ""!:a(.s :li -

n,L parte ~llp<· rrr.r do C'n de (·- o~ a~si uantes oro\'i.i~ I . ia r a 1 ct~:~t~-o !it· ra, n1~ r l:'c .• a antlE'" 
As a~sinaturas YCnci das ço YEo imrres~r CJ nurr ll'O J·esph:tiva rcuo vação COlll <tl'rt" seJda ele L r$ u,l l ~t; a a 

r.o:Jcrão _se_r susp<'D::.hs seiJJ /do taiilo de r c• •inro · wcs c antec(·dê nria 1 :r;tim<.. dt tnn- . 10\"Sil ln ano, e de Cr.3 ~' .uO 
aVttiO prcvro. , o uno em queliuda r 1. ta (30 ) di llll. I por ano ot'corrrcto. 

----------------- --------

Ala de Reuni(lo da Diretoria da 
·< IJrnynzRel Uacleira S.A. - BRU1li ASA>>, 
Rcnlizada aos 15 de oull~bro de 1973. 

1\ os quinze dias do mês rl" cut.,bro de tr.il novecentos 
e ~et:>',tH e tres, reuniu-se ne~la ci-.J:.Lh. c'o Hi•l tle .laoe;r, , 
E•t ·1d0 d<t Gu:m .. bar~ •• n'l A\·en:J:1 A·:~Lt·lO ~ e·;c ro :1° 8-4" 
ond:;r o Llirr>tJria da Bn1ymeel ::\'I:ldeir,t. . .S.A. - BRUMA~.:' •. 
CC.G.C. n° 05 .r'J.l.!!~l5) . com a presenc.1 d·1 to:at:c:ad~ de seus 
memb--cs. As,mmll.do a rr.., sitjêntin cia r eun:ão, o Diretor
Superintendr ntc, Sarnu~'l l>' int b~rg, com !d1ttdo n mim, 
,\b-Jh5o Y<"z:_:;:i 1\e!o, para ft?c•·e:arw la, eo;cl:::receu q•.tf- a 
mesma ha• i l sido coo\•ucada ~,;:::r:1, no;; ll'tl'lOS c os 
parágrafos 1° :;Q do artigo I 1 dos :Estaf·ttos S C'c .u:•. dcci i r 
a Diretoria CPiaoto à reprcsrn,::::c;ão s:nguJar d:l ~o.:iedade 
por um de seus Diretores. Disct..Cdo o a~,u t:c,, fo1 del ibe
rJdo. po t· unnnimirl2cíe de \ ·ot0.', c.!e •·onforrr.icl.1cl., com ns 
di~pos:çiícs eslatut: •nc~s aci: ~n rt>ferid~1~, com:eJt'r-se nuto
riza<;ão para que <J Diretor-::;uperinlcnd"nte, SaJ,IUCl 
Finr•bC' rg, r cpr escntP, iso1admr·E-n1 e, 3 Sociedndl, com om1JIOS 
pode:·cs rarn, em nome do r:H:sma . a-sumir obrigações c 
nomear procu!·::Jdo:-cs, \·ir;cr ndo :<:.1 ; utor;znC'd•l ::- te o dh 
~~ de outubro de 197-l: (mil nc\·ec,ntlS e :;,~tt::ntn c qu::;tro:. 
i\:ada mnis hove:-tdo a t.·ata.· o c) r . Prt>si ... Pnte deu p · 1' 

encerr.::cl1 a n:uniJo, do que, p;tra con<t a1·. foi 1 ~\'l'<'cla c,;ta 
~ta no li\TO P!'ó•wio, sob meu d itac.o. o q~a J. n se'4uir lida 
e: nprD·. a :a , ~ctú <.ss inada pelos o· r tores pr~ Pntcs. Hio 
de .Jnnf'i ro, 15 de ou.UO"O de 19í3. (a:JI Sam tH•I I>'in.-ber~
Abr:tJ· ··o Y::7i~i Neto - Ja:t E.hl. Van Tilb111'J - Gu;Jherme 
da Silva d',\\·ila - Edmun.Jo Paes d e: Barros l\l.:rccr 
l sr, el Hirch Coslovs!-;y. Confere Cl' :T! o ong:nnl, la nado 
1;u livro próprio. 

Abrahão Yazir;i NE-to 
Secretário 

Cert ifico que um exe mplar ce igual teor ío i nrq uivn
sob n" C.Oô4 por despacho dn .Tunt:1 c11 1 i l lJ/19':':3 Junta 
Comercial do Territ.c\rio F. do Amnp:t JUCI\1-'» !Vlacap<:., 
14 de novembro de 19í3. 

Indústria 

Benjamin Almeida So3res 
S<Jcrctárin Geral 

C PF - 003396íG2 

Mnrin Eliz<:te Murici TeixPi ra 
O f. de . \ dm inistr::sção 

Mobiliária D'AltC S.A. 
JJ1DASA 

C.G.C. 05.965.389,001 

Ata de Assembléia Geral Extrao rdinária para 
homologação da Ata de Assemblé ia Gernl 
Ordini1 r ia, eleição da Diretoria e Con~elho Fis
cal , propost3 da Diretoria para Emi ssão de re
cursos oriundos do Decreto-Lei n° 756/69 e 

Intcgra!izadjo de açÕPS Ordinúrias, re::lizada 
em 30 de ,,ulubro de 1ll73. 

Aos t:-i 1t1. (:30 ) ~hs do me" de outubro do <Jno àP 
hum mil novt ,ento~: P ·,•tenta e t i(;;; (l 97:31, nos hot·;p i os 
m ~ lO:t.lJ . I' :3 1 e 11 :' ll ,wras dn !1' :mh3, na ;:cc e da Inàustr:a 
l'1obi!i:l"i3 L'. ,'1C ~~ I A - !;o.H>,\~:\. loc.!liz~Nl à AHnida 
l\;t:ndonça FL.r'at!o, li: :. nC'<tn c iC.:~oc de 1\'<,cap:t - Cnp:tal 
do Tcrr.tório ~· eder I t l Amnpá, co npar< Ct·ram ~:;m ate'1-
di n •nto a p· ' \'h c n• c:.ç.io os n~.·wnistus oa ~upra ciLda 
O r;; m'zocão 11iust tnl ' .ra uma st>ss;io t 1e Assembl 'ia Ge
ra l E:xt aorL I' á:·:a que !ontou com . HOrurn•, c:on!orme éo:> 

assi;rlturas c. l!stantes lo Li-.·ro d!.' Pr-'sl'!n\·n. !r,h:'ados os. 
traba!h(;s, o S;. üire •r-P r••siJcnte com·idou a ncioni ,ta 
1\lar:a L liza !\ aia iV uri, , nat"1 se.!rctari:.lr t•S trabalhos orJc
nadu em scp dD a Ie:• tn c:n vo t aot·t do e~:p"'i ient-? de 
csséncia: l nd\ stria r.1o' ·li .'1 ri~t D'AHC Sjb. - 1,\;D AS A, a 
se reun ' rem ' m Asse" ;:Jiú io GPrrt l h.:truo:·rlinil ria . dia 30 
de outuoro d · 1973, en su1 sede socia l. slluad;.. ne~ln t'i
d<lde ele "·3c.q_á, à Av nidJ lV!t.ndun•·n Furtado, 1786, (':TI 

1 ~ - za e 3• cc nvoc&l;;i•) 110s hurt.rios cl3S lu: no, 10:30 e l i :r•O 
h oras cn m:-~ . hã. n i.m de t rotarem a s~~uin te Ordem do 
Dia: n) Homo ogação rL Ata de A~semb,(•i;:: Ger~l Oràin:i.ria 
quE- apro\·ou ' Balanç< G•• rnl (' Contas d;t Diretoria, re~e
r ente ao ex·~1 cicio < e \112; b) ElPit/•O da Dirctona e do 
Con ~cll:o Fis. a!; c) Pn !)<,slfl d1. Diretor!a P<•ra emis~ão ele 
Aç.) .•s Q;·'i:,;r·ias. Tvlac rfl . (AP.), 26 de oututJI'n ele 1913. ;:;) 
Luiz C;,:·io~ ~lul'icy Di t:1 ) l'·t'r<:>sià•!nte. Pa~sauào a p rim•'ira 
p;,rte d·1 OrC: !ffi do Di, (1 t ns: A, B e C da C' m·ocaçãt•), 
o Sr. Diretor- f'resiucn1•• aut('rJzou a Secretaria o pros~cgu1-
mento cb Lf-itura co He1atório d ;, Dire c rin . leitL:rn c.o 
Bn11nço e P<:;ecer Fis< 11 rel~•tivol. no exercício de 1 9í:~. 

Evenluulm.:-n' , os ncir :1h:tas que se f zi<•:n p rTsentes r:·o
purnm a di!:p>nsa de t1 : lcitma. <ob argun.lnlaçi:o de que 
j a era de cor h<'ci:ncnto dos me~ mo~ as pr•cns finan"eir:l!; 
conlnbeis. uma \·ez lU~ ja e~t:vt>rnm a dispositão dos 
acionis tas nn 'ede social p tr3 o devido ex·lme. Submetida a 
vot 3cào f .;i n p ro posição aprovad<l p o1· 
u n n n i m i d a d e a s s i m. o o r t a n to. 
clispens'lcln ~ leiturn de tais documentos. D<>pois do aprc
vnçiio de todos os a tos (' fatos da Dir~>lorin, cmrC"! o 1den' e 
ao exercício · indo e m trinta c um (3 1) d~ de7embeo elo 
ano de hum Tli l novecentos e SPtcnta c dois 1111721, o Sr. 
DJJ'(·tor-Presi•rente sol i •itou nos acionistas que se procPdes
se a el içilo t!a Dil2tó1 in, bem como do~ mcmbt os do Con
~elho Fiscal, para o e:-.ercício dns nt ividadea do ano sub
seqnente. De:Jois da \·ntaçào C(lnstatou-;;e a ::> p rm·at;ão elos 
nomes dos se1horcs: L Jiz Cnrlos Mu1·rc y, pnra DireLor-Pre
sidente; Mari 1 Eliza M.1ia lVIu riCJ', para Direto~-Adrninis
t rativo-Comfc'tda!; Hug· tto Bocttger para Di:·~tOI'-l ndm:trid 
Com a conrinuacão dn apuração o Conselho Fisc~.\ !'e cons
tituiu dos se€uintes membro~: Walter Silvo Pacheco. Eco
nomista; Ne3tle•·ino do~ S:mtos Val t!nt '-!, Economi~tn e Abe· 
mor Coutinh<•, E;'lgenhl" iro Agrônomo. Para suplentes do 
Con~elho Fiscal os senhores Manoel dos Snntos Alves, 
Marlene Candeir a de Ol iveirn e Tcrezinha Maia Nogueira. 
Por outro lado, o S r. Luiz Carlos Mur icy con\'idou os de 
mai s membro~ da Diretoria e do Conselho Fiscal r ecém
eleitos para deliberarem sobre a emissão de 59.712 (cinco
enta e nove mil , setecentos e doze) ações prefere nciais, no 
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\'1lcr de C1 S- 1.00 (um cruzeiro), caàa, a serem subscritas 
cc.m r<:! c-. rsr ~ oriundos dos Incentiv ,,., Fiscais, de que tra ta 
o De -rc•o-Lt'i n° 755 6:J. perfazt!ndo um total de 
Cr$-59.71::. 00 (cincoenta e nnve mi l, sc~t··centos e doze cru
ze.rc~ J, em ac;ües dessa cntegor ia, b. tn como a int Pgraliza
çfw d:::s a\·:)~s or-.:linar: ,~ ele .t'i .. ~ •·1 p t'a 26G.20-l. ::> razão de 
Cd- ~ . 1 O (um c1'Uze:r o1, cacl3. Inicia1;nente o Sr. Diretc.r- Pre-
!'i ·ente· ~ubmetet~ à aprPc:.::ção dcs ~.P.1h,.res memtros do 1 

-::>n~elho Fiscal que :1 sq::u.r se pronunci::~ram pür unrmi
mtd;..de fworú\ el a emi~si.io propo,;~;. pela Diretoria. Assim, 
f rmarzou o ~eu pnreccr de autoriz:.c~o a pratilar ato da 
r P:.:prc. iva emissão nos se1ntintes t ci ... os: t~ndo em vista o 
que ac::il;a de de.ibPra r a Dirt'toria da Empresa - e, con
Siàer~ndo que foi feito em plena h<.rmoma com os àispo
~it ivos 1"'-.Jis e prmcip 'o estatut"1 '< da Socie lnde, opina
lnúS f,.VOl'<IVC!P":PntP SObre a CffiÍSSl' d~ 5:}.71::! [CiOCOent a 
c no\ e mil, >ctecentos e doze), <J~·Õl ~ prt>ff'H~nci; is. no va
l<'r r.e CrC- l,\10 (u m cruzein ), catla, <. ~erem subJcr itas por 
im·e ti•lo•·es ctetent0r es de recursos oriunJ us do estímulo a 
q•Je se r f•'!'e o Decr.:t.o-Lei n" 75C, ,•!1 , a~sim como a inte-
g alizac;fto d" ~ H,(JO (cinco mili nçõ·~~ OrdJr.:'rias. aa l W;, J
ttr S,J·;a Pncheco; Nc;,t'erino dos S<·rtos \'alente c .-\bemor 
C:mt•n'1o. :\pós e.>sa dec'~ào do Con o>l ho r'iscal, o Direto r 
<la Ernpri'<a pediu a manifestaç;.o dos demais Di retores, 
mesmo porquo> , jiÍ ha\·iam convidc.cJ;, tor1os os potenciais 
~ubscri tore~ e procuraciore8 das pes c as jurídica~ depositan
t e>;; a comparl'• ert:m a rf•tmiào, os q1r:is se encontravam na 1 
><'i• c c. r.t .JL H :-~guardar do a d:.>libera·~:io da reun ão C'Onjun
t,,. P rw un:.;nin.ijJde deliuerou a Dir..?trJ;ia a re::~:-•do emis
~.f.o, dP~·-'•··nin nao c;uc ·o~sc elaborar o o indispensaYcl Bo
letim de sub,.:riçi:;o que drpois dP r. ltefinliza:::o ioi devida
mente ex·,ninacto pe los p rocmadore.; munidos dos r espec
t ivos iast, mH:ut•JS de m·· nd lto ou te>~· ''1rlos pelos deposltan-
tr ·>. 1\ s~ , J ir 0 Sr. Diretor-Pr Psiden• l dPt•'rmin.. 'I a assina
tu~.- e o '!JC:Jmir.hamf'nto do Do1Nitr dP Subsc~:dio a Jun-
t~. Co-nr" i<1l do Terrítor,o Federal d • r\n,;.p;í, rJra o com
P~'lt't~tc n ·t~tt·o e, àeclar• u que o C<ll)i l:>l c.uwr ndo (hum 
n''l, r.-. e 'S~Pnta e quatro mil, oit c ·ntos e sete c ruzeiros) 
Cr~· I.OG.f: ·•'7.00, ficnm as<in' ctistribuir'c~: 256.LIJ<i (duzentos 
,, ~"~cen1:1 e ~Pi" mil, duzentcs e qu " r <:), a~·ões ••·dinãrias e 
7!':'l ··o:~ ( ~rtf'cent, s e noventa e oito "1il. sd,ccn 'lS c tl·êsJ. 
<ll'J,':> prc,crencinis ori ndas dos ln('cnth os Fb-.ais, todas 
~L to ·.::·ita; ~ integralizad&5. a raziio ,,,... C'r~ - 1.00 !hum cru
ZPi,·ol. cac.n Dls>é ainda o Senhor Di:·et:'lt·-Pre~i ~ente que 
tendo em vbh o que nc.- bava de e··w,r coioc1v:1 a pa lavra 
à di -posidio cios scnhor0s acicrnistn> e co no ni'io h ouve 
mD: :t~st::>r •o c eu por etwe:-rada a t f' uni:io tnaP.< ndo CJUe 
se humcl ~a~st· a !'l'CSI'lHC Ata. C:ep .> " de lida, r;Jrovada e 
a: ~ina<i'l • i\lac; ~a, (A l'.l. :i o c: e ou; 1 bro à e I S'i:). aa.l Luiz 
<'3t't· •S Mt·:·;cy, Maria l~liza l\I;.ia Mllricy, I.uga,tJ Eocttger, 
V\ 1h~r S I. 't Pacheco, Nt!~t crirw do<: Santos \.a t·nLP. A bc
mor Cotll•"ho. \!aria do Cnr mo Bra.~1 Pinto. 1\1 ria Améri -
ca "luricy L\~i,~elra, Paulo Césnr M11r.cy. pp. Luiz C:Jr los 
1\lur:,•y c L:~cy MedPiro,; 1\'luricy, pp. Luiz Carlos t\>luricy. 

Co1; cre com o Original 
tt.ac'lpft, (AP.l, :JO de outubro de 1973. 

Luiz Carlos tv:uriry 
Diretor-Presidente 

Ce··t'dfiu de Arquivamento: 

Ct:'r' :iir.:o p~ra os de·vidos flns, que confor me despacho 
do I!-.1, . ',t·. ?residt!ntr desta Junta. <'Xar"do ás fls. 02. do 
pn..:~s~o 17 ij7.1-''JUCA f:'" foram ; r.Jlll\'ados os seguintes 
dncL.ment·•• d,stn En,pn»a: (a) - UtJJa via c:1 Ata de 
A;.;:·'mbll ·1 Geral O J·din:.í rin, digo, E:.;trnoru in âr i:'l para ho
:'Th•l'>gar•;';u da Ata dt AS!lemblé ia G01 ol Ordinál'fa, Eleição 
d::J ) i ·e to ia e Conselho f'iscJI , proposta da Di retoria pa ra 
eJr.i<siln n • r\'cur.;os oriundos ôo De ... ;·tt'J Lei n~ 756/69 e 1 

int "~r<> liz~, ao ele arÕe$ ordinúrias. n·alb da em 30.10.73: (b 1 
- P.em c , 10, wna oin do Ro!e:im dP Subscriç·o e (cJ -
n'a's c..:tt.t d' m::~ra <h~ C\'C!Lçàn rie c:Jpitn l de e:npresa em 
r eil·•·ê11ch. S c•·e~aria tia Jucap, lV!al.:c:pa (AP.). 00 de no
ve:lobro c](• l.!J73. 

Eu l)sthno Leite Filho, Primeiro Of:cial. fiz a pre- , 
sen e no,· que vai de\ ida me ntc as~ir:ada. 

Secretário Geral Benjamim Al:neida Soares. 
CPF - fi038967fi2 

A V I S O 
O Secrr·t<Írio de Adminis traç':o e financ:;;~. <:Yisa a to

dr. s as fi nas e pessoas que se jul;p:cm Credon;s do Gover
n o i-st,• I'< n!tório. que ::>rresent ... n• surJs c·mt,,; na SA F., 
imí•rete ri >'L'Ir:1en te at{! o <lia 5 de C.l'Z •mbro du corrente ano, 
a Jim de ""re·11 p roceSS<ldHs e pagns, tendo em vist a o en-

· t~ nnw .• LJ do exercício de 1.973. 

Mac;:;pr'l - r'..P, 4 de nonmbro de 1973 

Ra imundo Sousa de Olivein 
Secretár io de Adm:nistração e Finança~ 

SAF - Divisão de Admin·istTaçüo 

LICITAÇÃO PÚBLICA 

A v r s o 
De ordem do Exmo. Sr. G ov e rnador do Terri

t ório FedNal do Amapá, avi samcs aos fo rnecedo
res i nteressados na praça de Macapá , que achr.-se 
aber t a a Licitação de 'lomada c' e P r eços n.O 
12/973- ~;cc, destina da a aquis:ição de 1008 par,Ps 
d e Coturno Ma ron Ti po Paraquedista d e números 
36 a 4·1:. 

A abertura das prop ostas t erá lugar no dia 
30-11-1 97::l , às 10:00 h o1;as. na Sala de Reunião da 
Sec retaria de Administração e Finanças. 

As p r opostas serão r ecebidas no 
SAF até 34 h.;ras antes da aber tura, 
apuração. 

p rotocolo da 
ou no ato da 

Os esclarecimentos complí:- rnentares serão pres
tados na S e>ção do :VTaterial (Almoxarifado-Geral), 
onde ta:nb~m encontrar-se-á af1xa do o r espectivo 
edita l. 

Ma capá. 

Franc isco Medeiros de A ra újo 
Diretn ca Div . de Administração 

Governo do Terl'itório PederallLO Amapá 
Aviso de Licitação 

TO.VJADA DE PREÇOS 

O Grupo Executivo de C oncorrência, chama a 
atenc,áo dos senh0res interessados, que até o d ia 3 
de OLzemb ro do corrente ano, esta rá receben do 
propv:. tas de pr·eç as para n construção de quatrn 
(4) p· ntb espt:Clais, e :n estrutu ra de madei ra de 
l ei, s J br<! os rK>s ~~strda , :::iete Volta~ , Cu rip:i. e 
Uuç,, , lo•'alizarlas na Rodovia BR-l5ti, ~acapá/Fron
tc: i ra com a Guiana lt'rancesa trec-ho Lourenço/Oila
poqu ·• , :::. u o tre chv Cassiporé/C ur ipi, .je acordo com 
o E , i al de T omada de PrtÇJS n.0 01/ 73-GEC, afi 
x ad t n o Quadro de A visos da Secretaria de Obras 
Púb ,iC::tS. 

l\1ac<Jpá, 16 de novembro de 1973. 

Eng.O Joaquim d t: V ilhena Netto 
Prê!siJe n t~ do Grup0 Executivo de Concorrêneia 

Banco Central elo Brasil 
C O MUNICADO CEDIP N.0 224 

Obrigações dú Tesouro Nacional 
Tipo R~ajustável 

Re1~licação de t ítu los d e 1 ano, juros de 4% a.a . 

Tendo em vis ta s as 'i>i spo~ições do art. 2.0 da 
L E-i 1 ~om plernenta r n. 0 12, de 08.11. 71. combi nadas 
com c, item Vl do.1 Portaria n.0 211, à e 1:1.08.73, do 
Mini' t~ rio da Fazenda, ccmunicarnos aos portadores 
de l.Jbrigações d o Tesouro Nacioual - Tipo Rea
just<~vP l de prazo d~ 1 ano, jur os de 40foa.a, (em 
exti <. ãJ), que a facu ldade de reaplicação concedi 
da p ~ lo Aviso GB-518, dt< 12.12.72, do Sr. Mmistro 
da 1;-azenda, vigorará até 31.01.7-t, após o que so
mente será efetuado o normal resgate desses t ítu
los nas agencias. do B anco do Brasi l S .A. 

B rasili a (DF), 7 d e novE>mbro de 1~73. 

Gerência da Di vida Pública 

Ca rlos Brandão 
Gerente 
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Item 

I-00 

H.U 

li-00 

U-01 

fll-00 

lil-01 

IV-00 

IV-01 

V -00 

V-01 

Plano de Aplicação 
Sistema. de Energia Elétrica Obra 

Serviço Distribuição de Energia Elétrica de Vila Maia (1 a. Etapa) 

Nomenclatura 

Posteamento 

Postes 

T ransformação 

Transformadores 

Linhas à'! Distribufção 

Cabos condutores 

Iluminação Pública 

Braço- luminária e equipamento 

Díversos 

Aces aól'ios das J'inna $ 

Arm~'Xari!ado 100 0 s(i 

Mão-de-obra e encargo~ 
sociais 40% s/2 

Unid. i Quani. I 

Ud 321 

Ud s 

Kr 4.785 

Ud 321 

'1'' O T A t .. ............ .. ....... . 

Ma capá, 

Preço Total 

60.780,99 

21.000,00 

46.671 ,35 

18.229,10 

24.959,76 

176.141 ,20(!) 

17.6! 4,12 

193.755.32(2) 

77.592,12 

271.257,4<! 

28.742.56 

300.000,!l0 

Especificações 

CAP-I-Posteamento 

Serão adquiridos postes d e concre
to armado "duplo T'' de vários es·· 
forças. 

Il - Transformação 

Serão adquiridos transformadores. 
áe 75 e 45 KV A, chave fusíveis, pa
raralo, etc. 

III - Linha de Distribuição 

Serão adquiridos cabos de alumínio 
CAA nº 4 AWG, n º 8 AWG. 

IV - Ilumi:1ação P ú blica. 

Serão adquiridos braços luminárias, 
lâmpadas enca ndescentes de lOOW. 
ou 250 Watts , misto de 160 volts, 
relé fotoelétrico, etc. 

V - Diversos 

Serão adquiridos ferragens, isolado
r es, cruzetas , etc. 


	

