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ATOS DO PODER EXE·CUTIVO 

(N) N º 033 de 22 de novembr o de 1973. 

Criar a Coordenação Ter ritorial de Desenvo't
vimento de Comunidades - C.T.D. C. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item II, do a rtigo 18, 
do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969. e 

- Considerando a importância da participação das 
comunidades amapaenses no contexto do desenvolvimento 
territorial, regional e nacional; • 

- Considerando que a capacitação das instit uições 
l ocais e dos recursos humanos da comunidade para uma 
adequação às exigências do processo de desenvolvimento, 
deve constituir-se uma constante preocupação dos se us 
governantes; 

- Considerando, fina lmente, que a integração dos 
projetos locais de desenvolvimento das comunidades em 
programas mais amplos, obedecendo a objetivos gerais da 
política nacional de desenvolvimento, deve ser assegurada, 

RESO LVE: 

Art. Iº - Criar, vinculada à Assessoria Técnica do 
Governador deste Território, a Com denação Territorial de 
Desenvolvimento d e Comunidades - C.T.D.C., constituída 
das seguintes entidades: 

- Assessor ia Técnica, Secretaria de Economia, Agri
cultura e Colonização - SEAC, Secretaria de Educação e 
Cultura SEC. Secretaria de Saúde e Ação Social -
SESAS, Prelazia de Macapá, Associação dos Pastores 
Evangélicos, Fundação Legião Brasileira de Assistência, 
Prefeitura Municipal de Macapá e Movimento Brasileiro d e 
Alfabetização - MOBRAL e Associação de Crédito e 
Assistência Rura l - ACAR-AP. 

Art. 2º - A Coordenação Territorial de Desenvol
vimento de Comunidade do Amapá - C.T. D.C.A., terá 
a seguinte estt·utura: 

aJ Conselho Deliberativo que atuará a nível de 
decisã0; 

b) Secretaria Executiva que atuar á a nível de coor
denação, planejamento e controle; 

c) Equipe de Apoio que atuará a nível d e supervisão, 
pesquisa, capacitação e cooperação t écn ica; 

d) Equipe de Operação que atuará a nível operativo. 

Art. 3º - Deverão participar do Programa de Ce
senvolvimento das Comunidades (14 entidades), descrimina
das a seguir. Secreta ria de Obras Públicas - SOP, Secre
t aria de Segurança Pública - SEGU P, Indústria e Comércio 
de Minérios S.A - ICOJ\I.II, Companhia de Eletricidade do 
Amapá - CEA. Companhia de Agua e Esgoto do Amapá 
- C AESA, União Espírita Amapaense, Lions Clube, Rotary 
Clube de Macapá. Loja Maçônica Duque de Caxias, SESI-AP, 
Cn ml'!US Avançado, Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA, União dos Escoteiros - Região 
do Amapl\, e Federação das Bandeira ntes do Amapá. 

Art. 4º - A Coordenação Territorial de Desenvolvi
mento de Comunidade do Amapá - C.T.D.C.A terá como 
objetivos principais os seguintes: 

aJ proporcionar o entrosamento, a nível de planeja
mento e a artie~u lação a nível de execução, de dive rsas 
entidades territoriais, públicas e particulares, r elacionadas 
com o desenvolvimeto de comunidades, visando integr á-los 
nos obejebivos amplos dos desenvolvimento nacional ; 

b) Elaborar, a nível ter ritorial, os programas integra
dos de desenvolvimento a serem iniciados em primeira 
prioridade em Municípios amapaenses, dentro de sua 
primeira etapa de atividades; 

c) Coordenar a participação das populações nos pro
gramas oriundos do Governo Territorial e outras énti.dades; 

d ) Prestar assist ência técnica a órgãos públicos e pri 
vados sempre que esses solicitarem; 

e) Estimular as manifes taçõeg de iniciativa criadora 
da própria comunidade; 

f) Promover encontros a nível local. municipal e 
territorial de t écnicos e dirigentes de ent idades vinculadas 
ao desenvolvimento de comunidades; 

g) Incentivar a pa!iticipação mais ampla da iniciativa 
privada e do meio empresarial amapaense , em trabalhos de 
desenvolvimento comunitário; 

h) Capacitar em desenvolvimento de comunidades, 
entidades, t écnicos e grupos populacionais, participantes dos 
programas integrados. 

Art. 5º - A Comissão Territoríai de Desenvolvimt!nto 
de Comunidades terá uma Comissão Diretora, constituída 
do seguinte pessoal: 

a) Uma Secretaria Execut iva, no caso será exercida 
por um técnico da Assessoria Técnica do Governador , que 
assumirá a Secretaria do Conselho Deliberativo em regime 
de Tempo Integra l; 

b) Um Secretário; 

c ) Membros. 

Art. 6º - A partir da data de sua instalação, a Co
missão Diretora tera o prazo de seis (6) meses, para sub
meter aos membros da Comissão Territorial de Dese nvol
vimento de Comunidade, a proposta de Regimento Interno 
e o Ma nual de Operações da entidade. 

Art. 7.o- O Secretário Executivo manterá, para efeitos 
de compatibi lização e informação, ligação direta com o 
Departame nto de Infraesbrutura Social da SUDAM. 

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário. 

!Palácio do Setentrião, em Macapá, de novembr o d e 1973. 

84'1 da República e 31Q da Cria ção do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

A V ISO 
O Secretário de Administração e Finanças, avisa a t o

das as firmas e pessoas que se julr:arem Credoras do Go ver
no deste Territór io, que aprPsencem suas contas na SAF., 
impreterivelmente até o dia 5 de dezembro do corrente ano, 
a fim de serem processadas e pagas. t endo em vista o e n
cerramento do exercício de 1.973. 

Macapá-AP, 14 de novembro de 1973 

Raimundo Sousa de Oliveira 
Secretário de Administração e Finança~ 
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Jliinistério da Fazenda 
GABINETE DO MINISTRO 

Portaria nº 27o, de 19 de outubro de 1973 

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso das suas 
atribuições legais, resolve: 

I - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as em
presas individuais, que criarem, invernarem ou por qual
quer forma comercializarem ga<!lo vacum, leiteiro ou de 
corte, deverão preencher, no que a cada uma conber, for
mulário próprio, segundo o modelo anexo, a partir do exer
cício financeiro de 1974 (ano base de 1973). 

I! - A exigência prevista no item anterior, aplica-se 
igualmente aos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive empresas individuais, dedicados ao ;:Jbnte, à fri
gorificação de cart~es ou a comercializac:ão de gado vacum 
em pé. 

III - O formulário de que trata o item I será en
tregue, em cada exercício, juntamente com a declaração de 
rendimentos devida pelo contribuinte. 

IV - A partir de lº de janeiro de 1974, será obriga
toriamente indicado nos papéis, documentos, notas :fiscais 
ou fatura, pertinentes às operações a que se refere esta 
portaria, o número de inscrição no C.P.F. das pessoas físicas 
intervenientes. 

Antônio Delfim Netto 
Ministro da Fazenda 

Secretaria de Administraçâo e Finanças 

Portaria n° 

Aprovo: 

José Lisboa Freire 
Governador 

/ 73-SAF 

O Secretario de Administração e Finanças, 
usando das atribuições que lhe confere o ítem III, 
da portaria nº 020, de 15 de maio de 1970, do 
Excelentís.simo Senhor Miruistro do Interior. 

RESOLVE: 

Designar a ~ervidora Cre usa de Sousa Borda
lo, Professora do ensino primário e Pr.é - Primári0, 
nível 11 , para desempenhar: as funções de diretora 
da Rádio Difusora de Macapá: apartir de 13 de 

• 
março do ano corrente data em que assumio o 
exercício da função mencionada. 

Gabinete do Secretário de Administração e 
Finanças, em Macará, de novembro de 1973. 

Raimundo Sousa de Oliiveira 
Sec:. de Adm. e Finanças 

Prefei~ura l ·lunicipal de J.lfacapá 
Lei ~ o 09/73-GAB-PMM 

Dispõe sob ·e a abertura de Crédito Suple
rrentar pa1 J atender insuficiência na d otação 
Ir ício da C:mstruçào da Rodovia Fazendinha/ 
S.Jntana. 

O Prefeito Muni• ipal de Macapá, Território Federa l 
do Amapá. 

Faço ~aber que < Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e pr ::>mulgo a seguinte Lei, na forma de que dispõe 
o artigo 66. é. o Decrete -Lei n º 4ll, de 8 de janeiro de 1959: 

Art. 1 q - Fica suplementada a dotação Iníclo da 
Construção da Rodovi~ Fazendinha/Santana, na importância 
de (setecent os e c inqu-~nta mil cruzeiros) Cr$ 750.000,00. 

Art 2° - Pa1·a atendimento das despesas serão uti
lizados os recursos oriundos do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas a~ disposições em cont rário. 

Palácio 31 de Ma:·ço, 23 de novembro de 1973. 

Louriv.: l Bemvenuto da Silva 
«Prefeito Municipal» de Macapá 

Clodoaldo Carvalho do Nascimento 
Diretor do Departamento de Administração 

Projeto de Lei nº 014/73·GAB-PMM 

D;spõe sob"e a abertura de crélillto suplementar, 
anulação de item na Tabela Explicativa da 
dt·spesa po1 Orgão da Administração e dá outras 
providencia~. 

O Prefeito Municipal de Macapá, Territó rio Fedet'al 
do Amapá: 

Faço sabel' que a Câmara Municipal de Macapá apro
vou e eu senciono a seguinte Lei, na forma do que dispõe 
o artigo 66, do Decreto Lei nº 411, de 8 de janeiro de 1.969. 
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Art. 1° - Fica anulada na importancia de Cr$. . 
16.000,00 (dezessels mil cruzeiros), no Orçamento do corrente 
exercício, de órgão que compõe a Administração do Muni
Clpio, conforme discriminação abaixo: 

OI - Câmara Maniclpal 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.2.0.0 - Transferências Correntes 
3.2.6.0 ·- Reserva de Concorrência 16.ooo,oo 16.000,00 

Art. 2º - Com recursos proveniente da anulação 
feita pelo artigo anterior. fica suplementada na importancla 
de CrS 16.ooo,oo (dezesseis mil cruze.ros), o item da dotação 
orçamentáda confprme discriminação abaixo: 

01 - Câmara Municipal 
4.0.0.0 - De~pesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1 .4.0 - Meteria! Permanente J G.ooo,oo 16.000,00 

Art. 3º - Esta Lei entrará err \ igor na data de sua 
publicação, revogadas as disposição em contrário. 

Palácio 31 de Março, em M:Ic<Jpá, 7 de novembro de 1973. 

Lourival Bemvenuto ca Silva 
Prefeilo Municipal de Macapá 

Clodoalào Carvalho do Nascimento 
Diretor do Departamento de Administração 

P!iefeitura Municipal de Macapá 
Depa1·tamento de Obras e Viação 

Aprovo e Publique-se 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Pre..:eito Municipal 

Termo Aditivo de contrato n° 03/ 73 -
DOV. PM!.Vl, Celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Macapá e a firma «ECCIR» 
- Empresa de Construções Civis e Ro
doviárias S/A. na forma abaixo: 

Cláusula primeira: - Fica estabelecido pelo 
p:esente Termo Aditivo que a firma «ECCIR» -
Empresa de Construções Civis o:: Rodoviárias S/ A, 
~x~:>cutará ser.viços de Padmentação de Ruas e 
Avenidas desta capital e p"rte c.a Rodovia Coman
d ante Salvad0r Diniz, pelo preço global de Qui
nhentos Mil Oruzeiros (Cr$-500.000,00) obdecendo 
a ssim o mes'mo preço constante do Cont11ato inicial. 

Cláusula segunda: - O prazo para a conclu
são do referido serviço é de sessenta (60) dias cor
ridos, à con~ar da data da expedição da primeira 
o rdem para 0 início dos trabalhos. 

Cláusula terceira: - A Empreitei ra ficará su
jeita à multa úbr1igatéria de Quinhentos Cruzeiros 
(Cr$-500,00) por dia q11e exceder ao prazo contFa
tual. 

Ciáusula Quarto: - As dfspesas decorrentes 
do presente aditivo serão custeados peles rec:ursos 
Oriundos do Fundo de Participaç&o dos Municípios 
e Fundo Rodoviário N acionai, alocados na estrada 
Fazendinha/Sant ana, e ruas da Cidade de Macapá , 
e também recursos da Taxa Rodoviária Única. 

Cláusula Quinta: - Ficam mantidos para o 
presente termo Aditivo. os seguintes itens do Con
trato Inicia l nº03/ 73-DOV.PMM: 

Item II § - 1 -a - parte largura de 
11,00, 15,00 e 20,00 metros b, d, e - refere-se a 
Objeto e Localização. 

• 

Item II § - 1 - c - parte. 

Item II § - 2 - refere-se a Forma de Exe
cução dos ServiÇJQs. 

Item III § 1 - refere-se a preço. 
Item III § - 2 - refe1 e-se a Forma de Paga

m ento. 

Item VI § - 1 - b - refere-se a m ulta. 

VII - refere-se a Rescisão. 

Item VIII - refere-se a Fiscalizaqão. 

Item IX - r efere-se a Fôro. 

Eu, Berta Pena Vales, Chefe do Serviço de 
Ohras e Urbanismo, Javrf'i o presente Termo Adi
tivo, em cinco (5) vias d~ igual teor e forma para 
um só efeito que segue datado e assinados pel.as 
part es convencionadas pelas testemunhas e por mim. 

Macapá, 21 de novembro de 1973. 

Engº Amilton Lobato Coutinho 
Resp. p/ exp. do D.O.V. 

Eng0 Lindoval Fonseca Peres 
Empreiteira 

Ranundo Pereira do Nascimento 
Testemunha 

Ilegível 
Testemunha 

Berto Pena Vales 
Chefe do S.O.U. 

Junla de ConciUação e Julgamento de 
JJ!acapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Pelo prazo de 10 (dez) dias) 

Pelo presente Edital fica Notificado Manoel Pontes 
Brito, reclamante nos autos do Processo de Reclarllação em 
que é reclamada ECEL S/ A., o notificando por se encontrar 
em lugar incerto e não sabido, de que tem a pagar na S~
cretar;a da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapa, 
a quailtia ele CrS 28.80 (vinte e oito cruzeiros e oitenta 

' centavos) proveniente de custas em decorrência dg arquiva
mento do Precsso mencionado, em virtude de sua ausência 
à audiência inicial de instrução e julgamento ao refer ido 
processo. 

Secretaria da JCJ de Maca pá (AP); 19.1 1.73. 

Euton Ramos 
Chefe de Se.:retaria 

Junta Co'mercial do Território Federal 
do Amapá - JUCAP 

CERTIDÃO Nº 016/73 

Certidão de Arquivamento 

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Exmº Sr. 
Presidente da Junta Comercial do Território Federal do 
Amapa - «JUÇAP», às fls. 02 do processo 200/ 73, protoco
lado em 21 de novembro de 1973, no qual a Cooperativa 
de Economia e Crédito lvTútuo dos Empregados da Indústria 
e Comércio de Minérios St A ICO:VH e Empresa ASS9Cia
das em Santana Limitada «CREDICOMI», estabelecida em 
Vila Amazonas, Porto de Santana nesta cidade de Macapá 
Território Federal do Amapá, inscrita no C.G.C. do Minis
tério da Fazenda sob o n.0 05.986.4í6, requerendo Certidão 
de Arquivamento dos tlocumentos de sua reforma estatuá
ria, no qual Certifico que ficaram devidamente arquivados 
nesta Junta os seguintes documentgs da Cooperativa acima 
mencionada: uma \'ia da Ata da Assembléia Geral Extraor-
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dinár la, realizada em 07 de julho de 1973, bem como uma 
via do Estatuto Socia l reformado, aprovado na citada as
sembléia, cuja cópia autenticada foi arquivada no Banco 
Central do Brasil SJA, em 23 de agosto de 1973, con forme 
certidão do referido Banco, ~xarado no processo n.o DF 
304/73, e publicada no Diál'io Oficial da União, de 16 de 
agosto de 1973. 

E para constar eu M. E. M. Teixeira ch efe da Seção 
do Arquivo datilografei a presente que vai assinada pele 
sr. Secretário-Geral, Macapá (APJ, aos vinte e dois dias do 
mês de nove:nbro do ano de um mil novecentos e ~etenta 
e tres. 

Benjamim Almeida Soares 
Secretário-Geral - JUCAP 

Companhia An~apaense de Te lefones -
CAT 

C.G.C Nº 05965421 
Assembléia Geral Extraordinária 

Edital de Convocação 
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Amapa- , 

ense de Telefones - CAT convidados a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 02 
(dois) de dezembro de 1973, às 15:00 (quinze) horas, no Saliío 
do Círculo Militar de Macapá, Forte São José, nesta Capi
tal do Território Federal do Amapá, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) adoção do regime de Capital Autorizado e sua fi
xação em Cr$ 10.000.000,00; 

b) subscrição de Capital por acionistas e pela Te le-
brás; 

c) mudança de Denominação Social; 
d) reforma estatutária para adoção do Estatuto Pa-

drão de Subsidiária da Telebrás; 
e) renúncia da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
f) eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
g ) fixação da remuneração da Diretoria e honorários 

do Conselho Fiscal; 
h) outros assuntos de interesse da sociedade. 

Macapá (AP). 21 de novembro de 1.973. 
Abdallah Houat 

Diretor-Presidente 
Laur lndo dos Santos Banha 

Diretor-Administrativo 

Companhi a de ElelTicidaàe do Amapá 
cEA 

C.G.C. (MF} nº 05965546/1 

Assembléia Geral Extraordinária 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os senhores acionistas a se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se 
reali zar no dia 20 (vintt> ) de dezembro do corrente 
ano, às dez horas, na sede da Sociedade, na Avenida 
Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, nesta cidade 
de Maca pá, para deliberar sobre a seguinte ord em 
do dia: 

1) - Aumen to de capital: 
de Cr$ 11 1.200.600,00 

para Cr$ 121. 123.618,00; 
2) - Alt eração dos Estatutos; 
3) - Assuntos de interesse da Sociedade. 

Macapá , 21 de novembro de 1973 
J osé Marcos Bezerra Cavalcanti 

Diretor- President e 

Sindicato dos Trabalhadores nas I n
dústrias de Construção Civil do Terri

tório Federal do A,mapá 
C.G.C. (M.F.) 05.963.707/001 

Edital de Convocação para a Eleição 
Pelo presente Edit al, faço saber que no dia 27 de ja

neiro de 1.974, será realizada neste Sindicato a eleição pa
ra a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
represE>nlantes do Conselho da Federação a que está filiado 

este Sindicat0, bem como a de seus respectivos suplentes, 
ficando aberto o prazo de 15 (quinze \ dias, para o r egistro 
de chapas na Secretaria, que correrá a partir da data da 
publicação dPste Edita l no Orgão Oficial, tudo de acordo 
com o Artigo li e seug I º da Portar ia Ministerial n'-' 40, de 
21 de janei~o de 1965. As chapas deverão ser r egistradas 
em separado. sendo ur1a para os candidatos a Diretoria 
e Conselho Fiscal, e o·üra para os Delegados-representan
tes ao Conselho da Fe:deração e seus suplentes. Os reque
rimentos pan o reglst-o de chapas deverão ser a presenta
dos na Secre aria, em 3 (três) vias, assinadas por todos os 
candidatos, p;!SSoalmer te, não sendo permitida para tal re
gistro a outo ·ga de pr 1curação, devendo ser apresentados 
todos os requisitos co11tidos no § I~ do Artigo I i da citada 
Portaria. O r ~quenmetJto acompanhado de todos os dados 
e documento; exig idos para o registro, será dirigido ao 
P residente do Sindicat J , podendo, esse requerimento ser 
assinado por qualquer componentes da chapa. A Secretaria 
da Entidade, no expec; iente normal, fornecerá maiores de
talhos aos in~eressado,., achando-se afixado na sede do Sindi
cato a relação de que é )brigatór io para o citado registro. Caso 
não seja obti io «quon :n» em primeira convocação, as elei
ções em segunda com ocação serão realizadas no período 
de 28 de jan,.iro a 03 le fevereiro de 1.974, e não conse
guindo. ainda o quociE- '!te . em terceira convocação nos dias 
29 de janeiro à 10 de fevereiro de 1.974, para que ficam 
convocados. desde já t 1dos os associados da entidade. As 
eleições serãc• rea lizad~ s das 09 (nove) às 17:00 (dezesete} 
hora s de cada dia. 

M 1capá-Ap 20 de novembro de 1.973. 
Alfrec. l de Jesus Monteiro 

Se ~reté'.rio da J. G. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo pt esente E' ital ficam convocados os senhores 

associados <h ste Sindi~ato. e m pleno gozo de seus direitos 
sindicais à c<•mpar ecer ~m a reunião de Assembléia Gera I 
Ordinária qw' realizar :e-á dia 29 de novembro do exercí
cio (quinta-fe, ra), às 18 JO horas em primeira ccnvocação e, 
às 19:00 hora~, em segt nda convocação na sede do Sindicato, 
sito à Av. Mt ndonç·a J c~nior n° 268, de conformidade com 
os artigos 55\1 e 551 d; Consolidação das Leis doi Trabalho. 
para de libera rem sobn• a seguinte ordem do dia: 

a) - 1 eltura, di -cursão e aprovação da Ata da As· 
sembléia antt•rior. 

b) - r: lscursão · aprovação da prestação de contas 
da di retoria, 1companhado do Relatór io da mesma, r eferen
t e ao exercíc o 1973. 

c) - I:lscursão e aprovação da P revisão Orçament:í
ria para o ano de 1974, 

d) - C que ocorrer. 
Em se :ratando c e assunto de suma importância, a 

Diretoria solkita o cot !parecimento de todos. 
,\1acapá , 2) de novembro de 1.973. 

Alfred .> de Jesus Monteiro 
Se ~retál'io da J. G, 

Nota: 1'\ão havera parecer do Conselho Fiscal por 
motivo r:la D1retoria ser de Junta Governativa, 

CoopeTaliva M'ista AgropecuáTia de 
Pedra Branca. 

AssemblÉia Geral Extraordinária 
EDlTP.L DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Ec..ital, ficam os Senhores Associad os 
da Coopera ti\ a Mista . \gropecuária de Pedra Branca, con
vocados à r et nirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, 
no dia 02 de dezembrc do corrente ano, às oB:oo, o9:oo e 
lo:oo horas, ·~m prim1 ira, segunda e t e rceira convocação 
respectivamente, em uma das salas do Grupo Escolar de 
Pedra BrancH. sito em Pedra Banca. quilômetro 178 - da 
Estrada de Ferro do Amapã, a fim de deliberarem sobre o 
seguinte: 

a) - Reforma Estatutár ia; 
b) - Autorização da Assembléia Geral p/ a Coope

rativa assim r um t•·rmo de ajuste com o INCRA, com 
vistas a exec-:~ção de um programa de Assistência Técnica 

ISATE; 
c) - O que oco1 rer. 
O número de associados para efeito de •quorum» L 

de 73. 

Pedra Brancn, 17 de novembro de 1973. 

Francisco José Ferreira. 
Preside nte 


	

