
11'erPitórlo Fe deral do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decreto n.0 1, ~e 24 de Julho de 1964 

------------------------------------- ------------~-----------------------Ano IX. Número 1.764 e 1.765 Macapá, 5a. e 6a.-feinas, 29/30 de novembro de 1973 

-----------------------------------------------------------------------------ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 1.737 de 27 de novembro de 1973. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são .:or,feridas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 2336/73-GAB. 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Exonerar, a pedido, na forma do artigo 
75, item I , da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Ronele 
Maria de Sousa Pina, ocupante do cargo de Professora 
do Ensino Pré-Primário c Primário, nível li (Código EC-514\, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Territórir, lo· 
t ada na Secretaria de Educação e Cultura, a contar de 1 ~ ue 
abril do corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 27 de novembro de 1973. 

869 da República e 31º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) nº 1.740 de 27 de novembro de 1973. 

O Governador do Território F ede ral do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 3793/73-GAB. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Exonerar, a pedido, nos ter!llOS do artigo 75, 
item I, da Lei "119 l7ll, de 28 de outubro de 1952. Miguel de 
Oliveira Gorr.es, ocut::ante do cargo d 1 classe «C», da série de 
classes de Carpinteiro, nível 10 (Córl'go A-601), d o Quadro 
de Funcionário do Governo deste Te tritório, lotado na Se
cretaria de Adminstração e Flnançus, a partir de J!! de 
outubro do corrente ano. 

1973. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macc.pá, 27 de novembro de 

86° da República e 31º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) nº 1.741 de 27 de novembro de 1973. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 3519/73-GAB. 

RESOLVE: 

Art. Iº - Exonerar, a pedida, na forma do artigo 75, 
1tem I, da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Miro da Fonse
ca Costa, ocupante do cargo da classe «A•, da série de classes 
de Guanla Terr itórial, níve l 8 (Códi go POL-506), do Quadro , 

I 
I 
I 

de Funcionários do Governo deste Território, lotado na Se
cretaria de Segurança Pública, a contar de Iº de setembro 
do corrente ano. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

I Palácio do Setentrião, em Macapá, 27 de novembro de 
1 1973. 

86º da República e 31° da Criação 
- det·al do Amap. 

do Território Fe-

José Lisboa Freire 
Governador 

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

das as firmas e pessoas que se julgarem Credoras do Gover
no deste Território, que ap1esen c<! m suas contas na SAF., 
impreterivelmente até o dia 5 de dezembro do corrente ano, 
a f im de serem processadas e pagas, tendo em vista o en
cerr amento do exercício de 1.973. 

Macapá-AP, 14 d e novembro de 1973 

Raimundo Sousa de Oliveira 
Secretário de Administração e Finança~ 

Companhia de Eletriôdade 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 (vinte) de dezembro do corrente 
ano, às dez horas, na sede da Sociedade, na Avenida 
Padre Júlio Maria Lombaerd, nQ 1900, nesta cidade 
de Macapá, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 

1) - Aumento de capital: 

de Cr$ 111.200.600,00 

para Cr$ 121.1 23.618,00; 

2) - Alteração dos Estatutos; 

3) - Assuntos de interesse da Sociedade. 

Macapár 21 de novembro de 1973 

José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Diretor-Presidente 
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A s RepartiçõesPúbllcas 1 1:' X p E D I E N T E I As R<"pnrl ir;ões P'úblicas 
Territoriais deverf!.o rem etM I r I r.iogir-~t'-ãO Úl 86Rinatures 
o expedl \lnte des t t,na d o a pu- · ""--" anuais renovR.dall até 23 de 
hli~açüo neste VIALUO OFI- j IMPRENSA OFICIAL llcvereiro de cada a no 3 às 
CIAL diàrtumeotc, até as· ... ..... ,. .. imciudaE, em qualquel' époctl 
J:tau horas , exceto aos sába- / DIRETOR peh1.; o rgãos compt>tentes. 
llos quanc!o deve rão fazê-lo \ A !im de possibi li tar a 
~t t~ às JUlO hrra s. CaTlos de AndTade J:\..·wdes remess !-1 de valom; ílcowpa-

As rcc l u~o ac,:óes pertin en - • "' "' • • • • • . n bados de esç1ar ecimeuH18 
tes à matérJ a r etl' illt.lida no~ DIÁRIO OFICIAL ! quunto e. s ua UflliCavão, soli-
r n<:o!l <t e erro :o~ l'l ll omissr e s , lmp rcEso nas Ofi cinas da lmprens.~> (} fic ial 1 oitarros usem OI:! interes~auos 
rtevo rão se t• fo rmul ada'! por fllACAPA - 'f. F. AJ\JAPA pre[ereuciulmutl!l cheque ou 
~sc ri t o . à Seçf1 o ele R eclação, • • .. .,., * ,, • vale postal. 
ttas 9 às 1:J:ao horas. no má- AS SINA T U R AS Os tmplemento s às edi-
-ximo at~ ·72 h o r as após a Anual . Cr$ 25 ,0~ cõrs do& órgt:os oficiais só 
suftla d os órgfws ol'iciais. Se;n estral. 12,50 I SI'! foruece1·ão aus assinante& 

() s ori~iJais dEverão Eer « que as ~olicitarem no ato da 
rta tilografa dEJs c a utenticados, Tnmestral 6,:.!5 I assinatura. 
"t'SSalvadas, por <)UCIII de d i- Número avulso. « 0,30 u !'uncionário público re-
·•Htfl ~iisurc.:s e emendas. • " .. • '"" • • drra l, terá um dt>M:ooto tf\) 

L.Xcetuadas as para 0 ('X- «BRJ~ S!LI_A - ~.ste Diário Ofi~ial .é encontr:1do pa:·a_Io i tu- l 100 o· t'llra fazer jus a êt.l<t 
terior, que M:rãP 8 em p 1. e I ra no Salao Nacw~al e , Intetn~~JOn:~l ~~ Im;:>r~ ~~~a da dc:,eontO, dt:verú provar e olc1. 
e n uat,; us asf:inatu ras puder- --~Of'EF, PR_!!:SS:_ nc •Hra1>tll<:_Impell:~l I-lote ~ 1 cood1Çfl0 ou at11 da as» inatUI'a 
t-e- iio tuma t·, em qualquer ! Para!·;~cilit!lraot'assi nl• n- ~ A Iim de t\itar sc'ução

1 
, 

(>poca, POi' bl'is mcse:, ou um I tcs u vet·lltcaçu.o do prazo da do contmu t~a11c. no n ·ce bt- O c usto de cada ~xemp1er 
uno. I valiclade de ~uas a~stnll turas , mento d<'s Jn 1a1s, d e ·em att·at~ado nos Gf1::tlll:s o[i-

fla parte I'Upenor do t n deJ é- os al':sínantt>s providen1 iar a CI8 Íb St! rá, nu venda avulso 
As assin atu ras vencidas ço vão impresus o numero r esp•·cliva rerwvaçãu com ~:~cre!lcida de L: r$ 0,111 se d a 

noderüo s~r suspl'u::.as seu. I do talão de regi tro o més e antt!CE:dê TJc ia níoimu dL trio- ! mt-srno ano, e ue Cr$ :',U() 
nvi:>o prév io. o ano em que Hodar L • til (30) di11.11 . por a no decomdo. 

Companhia Industrial do Amapá - CIA 

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada aos 
25 dias de outubro de 1973. 

Aos 25 dias do mês de outubro de 1973. r euniram-se 
na sede social, loc:~lizada na Vila de Jarilãndia, Município 
de 1\!azagão, Terntórw Federal do Am<Jpá, Pm Assembl<>ia 
Geral Extraordinária, os acionistas da CI A - Companhia 
Ir.duslria l do A mapa, assurr indo a pre:;idência dos tr.lbalho;; 
o sr. Wctlinglon H ur,h Phillips, r epresentantes legal da 
acionista Jari Florestal e Agropecut.ria Ltda. , c~ue convidou 
o Dr. José Geraldo Garcw de Souz2, represent3nte legal da 
acionista Sntrerios Comércio e P.dminstraçào Ltda., para 
servir como Sêcretàrio. Assim compt•,ta a me~a. e dando 
início aos trabalho3 o Sr. Presidente, após ve rifica r o 
comparecimento dos acionbtas que n·presentam a tota lidade 
do capital social, encerrou o liv ro de presença e del!iarou 
que a Assumblóia havia sido convocada ::.través da cartas
convites dirigidas aos Srs. Acionistas, para lrr~ta rem da 
seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre a liquida<;ão da 
companhia; b) Eleger o liquidante e os membros do Con
selho Fiscal, fixando-lhes a r emunerau1o; c) Assuntos dê 
interesse geral. Dando prosseguimento aos T rabalhos o Sr. 
Presidente informou que. vlrtude da impossibilidade da 
imptant::~ção de seu projeto e do capital social da empresa 
atualmente encontrar- se em mão.> de apenas d,>is aciomstas, 
propos a diretoria da sociedade, que entrasse a mesma em 
I iq uid:J~·ào. Posta em votação a p roposta acima, foi ela apro
vada peta unanimidade dos acionistas pre,;enteo, pelo que 
o Sr. Presidente distribuiu as cédulas neces~;árias a eleic;ão 
do liquidante e dos membros efeti\·os e suplentes do Con
selho F iscd l, tanto estes como aquele, com mandato a té o 
final da liquidação. Apu rados os votos verificou-!e haver 
sido eleito para liquidante o S r. Eduardo Grandi, brasileiro, 
casado, Advogado. portador da carteira de id~ntidade n.O 
515, em1 ticla pela OAB tPA ], d omiciliado na cidade de 
Belém (PA), à av. J osé BonifáciO, n° J0l,7, CPF nQ 
000087102, pnra m embros e fetivos do Conselho Fi scal os 
S rs. Wi!Lon Santos Brito, brasi leinJ. casado, Economist a, por
tador da carteira de identidade nº 080, emitida peJo CREP 
(PA), 9" Região, domiciliado na cidade de Betem (PA), à 
trav. Benjamim Constante, n° 1658, CPF n° 00168548:!, 
Henrique Osaqui, bn1silei ro, ca~ado, Economista. pcr~aclor 
<.l a carttira de Jdentidade n° 076, emitida p<>lo CREP (P .h.), 
domiciliado na cidade de Belém (PA), il trav. da . Es trl:' l:!, 
nº 3066 apt9 2r.l- A, CPF' n ° 00008702 "' Jovelino Coimbra. 
brastleiro, casado, Despach c.nte Estadual, portador da c:~ r
teira de iàentidade n° i 70,687 - SEGUP (PA). CPF 
n° 00017022:., e para Suplentes os Srs. Lulz .\rtônio Chaves 
Bette.1court, brasilt!iro, casado. Advogado, portador da ca r
teira de identidade nº 14.544, emitida pela OAB (GB), do
miciliado na cidade do Rio de Janeiro (GB>, à r ua Car
\'alho de Azevedo, n° 26 aptº 30 I, CP F n Q 008536587, Re
nato Morvan F1·ossard, brasileiro, casado, Advogado, por
tador da carteira de identidade n º 1 Ul~3. emitida pela OAB 
(G 8), dom iciliado na cidade do Rio de J aneiro (G.G). à rua 

Leopoldo 1\IJlgues, 37 aptQ 302, CPF n Q 009528507 e 
Waldemar Fe gueiras \'ianr.a, brasi leiro, casado, Advogado, 
pot t ador da c lrteira dl identidade nº 565. emetida pela 
OAB (PA) dcn,iciliado na cidade de Belém (PA), à av. 
Conselheiro 1 ·u1·tado, E3 1, CPF nº 002443172. Deliberou 
ainda a Asse1nbli'ia (i> ar para o liquidante os honor;;.rios 
mensais de Cr$ 2-iO,O<I (duzentos e quarenta cruzeiro5), 
corresponde:11e a I sal rio mínimo em vigor na regtau, e 
para os mem >ros efeti os do Conselho Fiscal os honorários 
de Cr$- 20,t.CJ (vrnte cr1 leiros) por ses~ão a que ccmparê
cerem. A seg 1ir o Sr 'residente deciarou que o liquidante 
deveria ser e1 nposs.1do Jportunamente, mediante assinatura 
de termo a s ·r lavrad< no livro de atas de r eunião de Di
r .-toria, quanc o f i c& l'ia •I e investido de todos os poderes 
necessários à J;quicaçã • da sociedade, inclus ive para pro
mover a vent a de tod 1 o Sf'U a ti\ o, assimmdo o que ne
cessário for , 'nclu~ive 1 ontralos e escri t uras de comp1·a e 
venda. Franqueada a p 1Iavra, e como ninguém dela quize~~e 
fazer uso, o ~r. Pn sid nte suspendeu os trabalhos pelo 
tempo necess írio á la v ·at ura da presente ata, que após liaa 
fo t por todos a prov:1cla e a~sinada. Jari F lorestal e Agro
pecuária Ltct•. Welling' m Hoqh Pht llips e Entrerios Comércio 
e Admini stra.,ão Ltan, José Geraldo Gar cia de Souza. 

Jarilândia, 

Conf re com o origina l. 
J.G. Garcia de Souza 

Secretario 

Cmnpanhia Amapaense de Telefones 
C1l 'I 

c.~.c. n9 05965421 

ASSEHBLÉ!A GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ECITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senh >res i\Pionistns da Compa nhia 
Amapaense d~ Teldon s - CA r convidados a se reunirem 
em Ass~mblé a Geral J·:xtr:Jordin:iria a realizar-se no dia 
02 (doi~) de dezembro '!c 19'7:l, ús 15,00 (quinze) ho1·as, no 
Salão do Cí1·culo Milit:;r de Ma>::apa, Forte São José, neotd 
Capital do Turitório r 'deral do Amapá, a fim de àelibe
rarem subr e a seguintt Ordem do Dia: 

a) adoadio do rP •ime de Capital Autorizado e sua 
fixação em C ·S !!'.000.( 10.00: 

b) subs;rição de C<Jpital por acionistas e pela Te
lebrás; 

c) mudança de Denominação Social; 

. d) r eí01 ma estatt tária para adoaç·ão do 
P adrão de Svbsidiária dil TELCBflAS: 

Estatu to 

e) renúncia da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
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f) eleição da Diretoria e do Co:1selho Fiscal; 

g) iixação da remuneração da Diretoria e honorários 
do Conselho 1•'iscal; 

h) outros assuntos de interesse da SociC'dade. 

Macapá (AP), 21 de novembro de 1973. 

Abdallah Houat 
Di retor-Preside11te 

Laurindo dos S:mtos Banha 
Diretor-Administrativo 

-

Companhia Amapnense de Telefones 
CAT 

C.G.C. 0596541~ 

Ata d<1 Assembléia Geral Extr aordin<l" ia, realizada em 12 de 
novembro d~ 1973. 

Aos 12 de (doze) dias do mês de novemt-ro de mil 
novecentos, setenta e trêf, às 20:30 ( ·,nte e trinta .! horas, na 
sede social do Espcrte Clube Mac3p !. sita à Aveniàa FAB 
nº 718, nesta C<. p ital do Território Federal do A:napá, reu
niram· se em A!.~embléia Gc rnl Extr<:ordinária os AcioniJ
ta :; da Companhia Ama)'aeme de Tel~lones · CAT, represen
ta•Jdo mdis de 65% (sessenta e cinco) do Capital Social com 
direit o de voto, conforme se verifica pelas assinaturas do 
Ih ro «Presença àe Acionist~.s» . Assumiu a Pres:dência da 
l\ilo•sa, nos termos dos Estatutos Sociais, o acionista s r. 
Abdallah Houat, a cujo c.onvite serviu como Secretá rio o 
Sr. Coaracy Sotreira Barbosa. Consti tu id'l assim a mesa, 
o Presidente declarou instalada a Asse-mbléia Geral extraor
dinflria, a qual, acrecentou, Iôra regu!2rmente convocada por 
a nuncias publicados no Diario Oficit.l ao Território Federal 
do A mapa nos dias 31/ lo e lgfll ,5/ ll e 8/9/ 11/73, e no J ornai 
N ovo Amapá no dia 3/ ll/7 3 e duas vezes no dia lo111/73. 
Ato contínuo, mandou o S r. Presidente procedesse à leitu
ra dos Editais de Convoca~ão do tem seguinte: Companhia 
Anapaeme de Telefones - CAT- C.G.2 . o!i96542l- Assemblé
ia Geral Extraordináriü - Edital de C·J•wocação -l 'kam con
vidados os Senhores Aci:Jnistas da C )mpanhia t.mapaense 
de Telt:oíones- CAT para !;e rcunire!'T' em Assernt.Jléia Geral 
Extraordinaria a realh:ar·se no aia 12 •doze) de novembro 
de 1.973, às 2o:3o (vinl e e trinta) I t•ras, na S(de social 
do Esporte ClubP Macapá. sita~ AvEr'da F1\B n~ 718, nesta 
Capital do Território Federal ele Amapa, a fim de delibera
t·em sobre a seguinte ordem do dia: J 1 homolongar as Atas 
d<:! Assembléia Gerais Ordinarias rea izadas em 27/ 4/1.968, 
28/ -l/1.959, 3o/411.971, 29/4/1.!)7:<, e 3of4jl ~ 73; b) ratiiicar a elei
ção dos membro~ da Dire-toria e do Conselho F1scal, eleitos 
na Assembléia G e>r ll l Ord'ná: la realinda em 3o'4/1.973: c) 
ou~ros assuntos de interesse da súci.~dade. M:ilcapa (AP), 
30 de outubro de l9í 3. Pela Diretoria (a) A BDALLA H 
HOUAT - Diretor-Pere!.idenle. F:nda a leitura dt~ssa peça, 
fui lido, também, os documentos refe-rentes ú ordem do dia, 
i~to é, as Atas de Assembléias Gerais Ordinárias realiz:>das 
f':r. 27 / 4/196!1, 28 '4 HJ69, 3l!14/ J 971, 29/4/1972 e 3Q/4/ 1973. Es
clal·eceu o sr. Presidente que as refer1das Atas de Assem
blhas não puderam ser a:·quivadas e publicadas em tempo 
háail e se referem à apreciaç;;ll das Contas da Diretoria. ou 
st>,am, os relatórios da Diretoria. Bal:mçoll Gerais, Demons- , 
tra(,'ões "da Conta dl' lucrss c Perda<.:" e os pareceres do 
Const>lho Fiscal relativos aos ex~:rcícios encerrados em 31 de 
dezeml;ro dus anos de 1968, 1969, 197C,l971 e 1~72. publicados 
no Diário Oficial do Territorio Fcdt ra l do Amapá em 15/16 de 
abril de 1969, 4/5 de agosto de 1970. 6/7 de maio de 1971 , 
27f28 de abril de 1972 e 2'il/30 de maio de 1!!73, respectiva
mt:onte>. Discutidos as diferentes que~;tões , e após prestados 
os esclarecimentos necess:.rios, c submetidas a votação pelo 
sr. Presidente. verificoL-S~. por unanimidade, a sua aprova
Çàl), abHendo-se de votar os legalmenLI! impedidos. A~sim io
r .,m declaradas homologac as, S<'m resL·ição, todaJ as Atas de 
Assembléias Gerais Ordin;; r ws realizad .. s, apreci:móo e ratifi
cando, desta forma, t oaos os atos e cor.tüs da Sociedade, re
Ier ente:J aos exercícios encerrados e.n !O de dezembro dos 
anos de 1.9118, 1.969, 19'10. 1971, e 197'2 Es:~:otado o assur.to 
constante do prime1ro ite;n da Ordem do dia, passou-se ao 
seguinte, isto é, ratificar a eleição dos membros da Diretoria 
e do Conselho Fi~cal eleitos em As!.embléia Geral Ordiná
ric: rf'alizada em 30/4/73. O sr. Presi:!ente escl1rece-u a ne
cessidal.oe da r<.1tificação da Assem'Jiéia. em virtude de que 
a ,\ta da Assembléia, que elegeu os diretores e os membros 
do Conselho r'iscal . não fora arguivada e nem publicada <ien-
ro do prazo p re visto no artigo 103 do Decreto-lei n9 2.627 
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de 26/ 9/ 40. Informou. ainda, que o ~r. JOÃO FERREIRA 
DOS SANTOS, eleito Diretor-TesourE>iro, por motivos par
ticulares, deslocou-se para outro Estado, em carater defini
tivo, impossibilitanào desta forma o cumprimento de 
sua gestão, propondo a Assembléia Geral, ,que a es
colha de um novo ca.1didato ao cargo s~ efetuasse em 
outra A~sembléia Geral. Posto em discussão o 
a~suoto, verificou-se a apruv:Jção unânime. declarando-se 
vaga o cargo de Di retor-Tesoureiro, ficando o Diretor Ad
ministrativo execendo cumulativamente o cargo de Diretor
Tesoureiro, até a próxima Assemblêio Geral, ratificando 
todos os atos praticado pela Diretoria e confirmando a elei
ção da Diretoria para o triênio de 1.973/1.975 e do ConSE"lho 
Fiscal, composta:da seguinte formB: Par:J Dir etoria - DirEtor
Presidente, o sr. P.bdallah Houat, brasileiro, casado, ccmer· 
clante, portador da Carteir a de Identidade n u 19.22o-AP, 
CIC n° ool349372, Título de Eleitor nç 13o85, residente a 
Avenida Coriolano Jucá n º 267; e Diretor-Administrativo, 
o sr. Laurmdo dos Santos Banha, brasileiro, ca!'ado, comer
ciante, portador da Carteira de Id~ntidade n° l.ooa-AP, 
CIC nº oo3791152, Titulo de Eleitor n° 2.479, Certificado de 
Reservista n º 153,728, res idente à A \·enida Pro copio Rola 
u 2 29, todos domic iliados nesta ('apitai. Pam Conselho 
Fiscal:- Me<nbros Efetivos: sr. Mair Naftaly Bemerguy, bra
sileiro, casado, funcion ár io público, portador de Carteira de 
Identidade nY 48-AP, CIC n° 00r:_i39222. Título de Eleitor 
n° 540, Certificado de Reservista nº 339.807, residente à 
Avenida Ernestino Borges n° 2119; sr . AlteYir Cavalcante 
Lopes de Souza, brasileiro, casado. comerciante, portador 
ds Carteira de Identidade n º 1 1.955- A P. CIC n° 000914552, 
Título de Eleitor n° 765, Certificado de Reservista n° 
CPOR-1950, residente à Avenida Presidente Vargas n° 479; 
Alí r·io Rodrigues, brasileiro, casado. engenhe-iro civil, porta
dor do Ca1teira de Identidade nº 28.528- AP, CIC no 
002204422. Certificado de Reservista n° 766.738, Tít ulo de 
Elettor n º :'!6.103-PA, residente <.i Avenida Ernes tlno Bor
ges; Para Suplentes: - sr. Franci~co Assis Monteiro Leite. 
brasileiro. casado, comerciante, portador da Carteira de 
Identidade n º 1!!.033- AP, CIC n º 000818922, Título de Elei
tor nº 1.033, Certificado de R eservista n º 532.304, residente 
à Avenida Padre Julio Maria Lombaerd; Ter ezlr>ha Pimentel 
Pavão, brasileira ca sada, do lar. portadora da Carte:ra de 
Identidade n° 2.506-AP, CIC n° 003889202, Título de Eleitor 
n° 1.129, r =sidente à Avenida Mendonça Furtado nº 292; e 
Diniz Hemique Ferreira Botelho, brasileiro, casado, funcio
nário público, portador da Carteira de Iden tidade n9 48.188-AP, 
Título de Eleitor nQ 5.264, Certificado de Reservista n 2 7.812, 
residente à Avenida Mendonça Furtado n° 31 3, todos do
miciliados nesta Caoital do Território Federal do Amapá. 
Passando-sE> ao últii'no item da Ordem do Dia, ofer eceu o 
sr. Pt·esideP.te, a palavra a quem desejasse trazer à casa 
outros assunt os de interesse social. Ninguém o fazendo. 
agradeceu a colaborauão de todos, declarando que estavam 
plenamente sat.i!:'feitas as finalidades da reunião, e após () 
t empo necessário a lavratura da presente ata, que depois 
ae lida e ar:hada conforme vai assinada por todos os acio
nistas presentes. 

Macapá (AP), 12 de novembro de 1973 

Abdallah HrJUat 
Presidente da Mesa 

Coaracy Sobreira Barbosa 
Secretário 

Declara-se para os devidos fins , que a presente f. 
cópia fiel da Ata la vrada no livro próprio, em poder da 
Sociedade. 

Macapá (AP), 12 de novembro de 1.973 
Abdallah Houat 

Presidente da Mesa 
Coaracy Sobreira Barbosa 

Secretário 
Rt>conheço as assinaturas Sltpra de Abd 11 llah Houat 

e Coaracy Sobreira Barbosa. e dou fé . 
Macapa, 19 de no\·embro de 1.973. 

Em testl' JBJ, da verdade 
Jaci Ba rata Juca 

T abelião 

Certifico que um exemplar de igual teor foi a rquh·a
do sob o n º 00192/ 73 por despacho da Junta em, 27!11/73. 

Junta Comercial do Território Federal do Amapá 
«JUCAP». 

Macapá, 27 de novembro de 1.973. 
Benjamim de Almeida Soares 

Secretario Geral 
Elizete Murici Teixeira 
Of. de Administr:Jçào. 
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Secretaria de Econom.ia, Agricultura e 
Colonizaçüo 

DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO 

SEÇÃO DE TERRAS 

ED I TA I S 

De Ordem do Senhor Diretor da Divisão de Coloni
zação, torno público que, Deoclides Alberto de Oliveira, 
brasileiro, com 43 anos de idade, casado, Extrator de Pro
dutos Nativos , portador da Carteira de Identidade nº 
37.599-AP. Tít ulo de Eleitor nº 1.922 e CPF nº 016885532, 
residente e domiciliado n esta cidade de Macapá, à Av. Cô
nego Domigo6 Maltes. n ° 251 , \·em mu i respeitosamente nos 
termos do ar tigo 96 e seus § e § Únil:o do artigo 203, todos 
do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1.946, reque
rer a Vossa Excelência que se digne conceder-lhe Contrato 
de Arrendamento de uma ár ea de terras devolutas situada. 
no Rio l ratapurú, afluente esquerdo do Rio Jari, Município 
de Mazagão, para extr ação de Castanha do Pará, pelo prazo 
de 3 (três) anos, cuJa área abrange um total de 2.000 hec
tares. ressalvados os t errenos de Marinha exist entes dist an
do da linha divisória do Terr it ório Nacional mais de 150 
quilômetros, comprometendo-Ee a cumprir com as exigên
cias estabelecidas nas leis vigentes. 

De acordo com a Vistoria efetuada por est a D.C., as 
terras pleiteadas t êm a s seguinte indicações e limites:- Cas
t anha! «Floresta», Faz frettte para a margPm esquerda do 
Hio Iratapurú , limitando-se pelo lado direit o cGm o Igarapé 
Sororoca; pelo lado e squerdo com o Igarapé Areião fundoa 
com terras Nacionais, medindo aproximada me nte 5.000 metros 
de frente por 4.000 inscrição eleitoral n º 1651 ditos de fundos. 

E, para que não se alegue ignorância. será est e pu
blicado pela Imprensa Oficial e fixado pelo prazo de t rinta 
(30) dia à por ta do edifício desta R epar tição. 

Macapá, 3(J de outubro de 1.973. 

Leandro Marcelino Bezerra 
Resp. p/ Chefia da S. de Terras 

De ordem do Senhor Diretor da Divisão de Coloni
zac;ão, torno público que, Neide Alves N0ia, bra5ileira, sol
t eira, doméstica. portadora da Car teira de Identidade, 
n ~ 23.524-AP e CP F nº úl64L832. residente e domiciliada nesta 
Cidade de Macapá, à Rua Jovino Dinoá, n2 675, vem mui 
r_espeitosamente nos te rmos do a rti go 133 e seus §§ e § 
Unico, do Ar tigo 203, do Decreto-Lei n º 9.760, d'? 5 de se
t embro de 1.946, reque rer ao Governo do Território Fede
ra l do Am11pá, Lice nça de Ocupação, de um a área de t er
t·as da União, situada na área de Granja do Mirí, Municí
pio de Macapá, abrangendo uma á rea de 3 hectares e 50 
á res, ressalvados os t errenos de Mar inha porvent ura exis
tentes distando da L inha Divisór ia do Territór io Nacional, 
mais de 160 quilômetros onde a requerente ira desenvol
ver atividades de Agricultura. 

De acordo com o loteamento ela área a mesma tem 
::ts st>guintP.s indicações e limites: - Faz frente para a Es
trada «B• n a exte nsão do 100 metros, limitando-se a direi
ta com o lote nº 49 na extensão de 350 metros, a esquerda 
com o :ote n~ 51 e na extensão de 350 metros e fundos 
com o lago sem denominação por onde mede 100 metros. 

E, para que não se alegue ignorância, será este pú
blicado pela Imprensa Oficial e fixado pelo prazo de t rm 
ta (30) dias à porta do Edifício destn Hepa rtição. 

Macapá, 29 de outubro de 1.973. 

Leandro Marcelino Bezerra 
Resp. P/ Chefia da S. de Terras 

De ordtom do Senhor Di retor da Divisão de Coloni
zação, torno público que, Elias de Oliveira, brasileiro , t asa
do, agricu.ttor, residente e domiciliado na Estrada de Ferro 
do Amapá, portador da Cart eira de Ider,tidade N" 19.381-AP, 
Titulo de Eleitor, NQ 1.666 e CPF. N~ 032415212, vem mui 
r espeitosamente nos termos do Artigo 133 e seus §§ e § 
único do Artigo 203, do Det're to-Lei N'' !J.7f.O, de 5 de se
t embro de 1.946, requerer a Vossa Excelência, Licença, em 
uma área de Terras da União, sit uada a margem direita da 
Estrada de Ferro do Amapâ, Município de Macapá, abran
gendo uma área de 72 hectares, dista ndo da Lmha div isó
ria do Terr:t ório Nacional mais de 160 quilômetros qu~ o 
r t>q uerPnte pret ende para desenvol\·er os t t·abalho~ de Agri
cult ura. 

DIÁRIO OFICUL 4:. pàg. 

De acordo com a Vistoria procedida pela D.C., as 
terras tê m a! seguintEs indicações e limites: - Faz fre nte 
para a marge:n dir.>ita da Estrada de F'er ro do r\mapá. a 
começar do, Krn - 15fi 2!)o metros, limitando-se pelo lado 
d il·eito com t ~nas o cu 1adas por Joaquim de Oliveira Bar
bosa, pelo laclo esquer lo com terras devolutas e peJ(Js 
fu ndos com o Rio Amr pari, medindo 45o metros de frent<! 
pur 1.6oo dito.; de funoos aprcxima:iamentc. que o supli
cante pretende para a expansão de sua agricultura. 

E, para que não se alegue ignorância, será este pu
blicado pela Imprensa O (icial e fixado pe lo prazo de tr inta 
(30) dias à porta do Edifício desta Repartição. 

Macapá, 30 de outubro de l.!J73. 

Leandr•) M<~rcelino Bezerra 
Resp. p/ ~:he fia da S. de Terras 

De ordem do Se nhor Diretor da Divisão de Coloni
zação, torno r: úblico qL e, M. Ma tias Comércio e Indústria 
Ltda, C.G.C. Hu 0473284 Fi rma Comercial. neste ato, repr('
scntada por 111anoel da Silva Mat ias, hra~ilei ro, casado, 
i ndustrial , residente e lomiciliado em Vila Luzitana, Muni
cípio de Afuá. portadt r da Carteira de Identiaade nq 
02.082-AP, vem mu i re· peitosamente nos termos do Ar tlgo 
133 e seus §§ e § únicn do Artigo 2o3, do Decreto-Lei nº 
9.760, de 5 dE se terobr l' de 1.9-16, 1"equerer ao Governo do 
Território Fcc era! do P mapá, Licença de Ocupacão, de urna 
B.rea de terra! da Uni? J , situada na margem direit a do Rio 
Araguari distiito Ferrei ·a Gomes. Municlpio de Maca pá, 
abrangendE> uma á rea é~ 15 ha. 35 a . 6o c a., ressalvados os 
t errenos de Marinho pcrventura existente, distando da linha 
d ivisória do 'I et ri tório Jaclonal mais de 160 quilômetros, 
que o requerente pret ·nde para montagem de uma (I J 
Serraria. 

De acordo com a Demarca:::ão a área t êm as seguin
tes descriminc.ções: A c omerçar do M-0 com o Rumo ele 
IJ 93(l'NO com a distância de 4oo.oo metros onde confina 
com a Vila de Ferre ira Gomes com um afastamento tie 
20,00 metros até o M- 1 o qual fica situado à margem direita 
do Rio Aragu:1ri, d:Jí t'pn tcrnando o Rio com o Rumo 
89°30'SE com a clistânc n de 81.5o metros, até o M-2, dai 
com o Rumo 77°3o'SE ~ a distância de 73.oo mt>tros vamos 
encontrar o 1\l-3: com o Rumo 60°30'SE e a distância de 
64.50 metros encontra-s':! o M-4; daí com o Rumo 42º oo'SE 
e a d is tâ ncia :le 31.50 netros encontra-se o M-5; com o 
Rumo 61~30'SI!: e a dis ância de 29.50 metros está situada 
o M-6; da i con o Rum' 53900'SE e a distânc ia de 7!.50 me
tros es tá situado o M-7 deste ponto com o .Rurno 9°30'Sl!: 
e a distância ele 54.00 r .etros, está situado o M-8; dai com 
e Rumo de 65 ~30'SE e 1 dist ância de 69.00 metros, encon
tra-se o M-9; :la[ com c Rumo de 47230'SE e a distância 
de 138,00 metros, está c ncravado o M-10; e deste M-10 com 
o Rumo de 78°30'SO c<.nfinando com t e rras devolutas corYt 
a distância de 4o6,oo m •tros, encontra-se o M-0 ponto inici
a l da Derr.arc:1ção: uma área total de 15 35 60 H.A. 

E, para :}ue não ! e alegue ignorância, será este pu-
blicada pela . mprensa Oficial e pelo prazo de trinta 
(lW) dias e fix>~do à porta do Edifício desta Repartição. 

Macap<:i , ~O de outubro de 1973 , 
Leandrc Marcelino Bezer ra 

REsp. P/ cr.efia da Seção de 1'erras 

PrefeiluTa Jlfun icipal de Jllacapá 
EDIT>\L DE COKCORHENCIA PÚBLICA 

Paa Conce,são e Explora('ãO do Serviço de 
'!:'1 ansporte ~oletivo Urbano e Interurbano no 
M1micípio de Macapá Territór io Federal do 
Amapá. 

De ordem elo Exrelentíssi:no Senhor PreCeito Muni
cipa l de Mac:;apá, Tcrrit'.iri'J Federal do Amapil, torno pú
blico, para ctonl1ecimento de q11em interessar possa nas pra
ças de Macapa e Bclérr ·PA, que serão recebidas, p l·ecisa
mente às l O:ilC horas dt> dia 11 de dezembro de 1973, na 
sala onde fundona o D·•partamento de Administraçãc., loca
l izada à Avenida F AB, n° 840, o esta cidade de Macapá, 
Capita l do Território Federal do Amapá. pela Comis~fio 
designada, sob a presidênc ia do Econom1sta Newton Dou
gl:ts Barat a dc·s Su)1tos, propostas para conces5flo e explo
r ação do ser v;ça dP tra tsporte Coletivo urba no e inter
urbano de passag~iros. A abertura da> propostas dc. r-se-u 
24 horas após o recebir 1cnto, sob a.,; condi<;ões a seguir 
especificadas: 

Capítulo I 
Do Objeto da Licita<;ão 

I. Tem o presente Edita l a finalidade de im9lanta r o 
ser viço coletivo de pas~ageiros, no Mu nicípio de Macapa 
Territ0rio lt'ederal do Amapá. 



5a. e 6a.-feiras, 29/30 de novembro de 1973---. DIARIO OP'ICIAL 

------~----------------
5a. pê.g. 

Capítulo n 
Das Condições de Licitação, Proposta e Documentação 

2. Poderá 11preseotar proposta todo e qualquer f irma 
indiv idual ou coletiva q.1e satisfaça U3 condi<;ões estabeleci
das nes te Edital. 

3. Kão serão tomadas em ccmsideração propo!>tas 
apresentadas por consórcios ou grupos de firmas. 

4. As condições mínimas de licitação são as que vão 
a seguir disc ri minadas: 

a) Frota mínima de dez (I O) veículos novos, modelo do 
ano de 1973, zero quilômetro rodado. com capacidade mí
nima de 40 passageiros sentados, e que dever ão est<lr de
vidamente cobertos pelo seguro de responsabilidade ci vil 
contra terceiros; 

h ) Experiencia comprovada na exnloração de t rans
porte co:etivo de p:~ssagerros de, no nínimo, dois anos; 

c) Mantenha oficina especializr ela para assistir aos 
veículos por prazo c itado na letra 8 comprovado a tra
ves de fichas de recoll·.imento do IN f:' S. 

5. A proposta e documentação E'':igidas serão entre
gues ao P residente da Ct,missão de Concorrência, no local 
frxado para recebimento, em envclo >es. -;E-parados. fechados 
e lacra jos, cont!'ndo e:n sua pa rte externa e fronteira, além 
da razão socwl os dizeres: ' PrefeitUJ a Municipll l de ~-la capa 
- Concorrência Públic:J», o primeiro com o subtítulo «P ro
pos ta» e o segundo com o subtí tulo « Documentação>•. 

6. Conterá a proposta: 

a) Nome do proponente, enderêço, ~e:le. suas carac
terísticas e identificaçã'l (individual ou coletiva); 

b) Declaração expressa de que aceita de modo total 
as condições deste Edital; 

c) A juízo do Presidente da Comissão de Concorrên
ci3 poderá ser exigido o reconhecimento da firma do sig
natário ou r esponsavel pela propostr.; 

dl A proposta deverá ser apresentada em p~pel tama
nho ofício ou cart1:1 datilografada em linguagem cla ra, não 
sendo consideradas as que contenham emendas, rasuras ou 
e ntrelinhas. 

7. Deverá ser a seguinte a doe tment:~cão a')resentada: 
a) Foto-cópia da c<>rteua de ic E·ntidade e do cartão· 

dt> contr ibuinte do Min istério da Fa;~·· nda do t·esponsável 
pela f1rma e signatário da proposta; 

b) Prova de quitaçiio com as P'1ze'1das F erlerfll, Esta
dua l e Municipal, por ce rtiaão, r efe:·1·nte ao exercício de 
1973; 

c\ Prova de cumprimento da Lq~islação Civil, Comer
cial e T rabalhista \'igente (contrato Sl•ciatl, lei dc.s 2/ 3, cer
t idão negati\ a de prct ~stos fornecid< > pelos cartorios com
petentes, imposto sindical cos empre~1óos. emp1egadores e 
responsáveis t~cnicos, nlestado de rt-~; ularidade para com o 
IN PS, referentes ao exercício de 19í3; 

d) Certidão de capac idade técnica e financeira 'forne
cida p~lo órgão público e ent idade bancária respectiva
JOente; 

e I Relflção em trê> vias da fro ta de veículos, com a 
obrigatorieàaae de con .pro\·ação de proor iedade, até, no 
maximo. 3 (três) dias após o resultado final da licitação; 

f) Prova de haver o s ignatá r io da prop,.,sta votado 
na última eleição, que pagou multa ou se justificou; 

g) Comprovante do dPpósito da caução na Tesourar ia 
da Prefeitura Municipal de Macapá, no v<~ l or de Cr$ l.2lO,UU 
(hum mil duzentos e dez cruzeiros). <~té its 09:00 h oras do 
dia mnrcadu para recebimento e ab.·rtura das propostas; 

h l Conhecidos os resul tados d1 Concorrência, as cau
ÇÕP.s serão devolvidas, exceção feita dos dois primeiros 
colocados, os quais só poderão obter devolução das meo;;mas 
depois de homologada a Concorrência pelo Preftitu Muni
cipal de Macapà; 

il A caução cor respondentE' a firma declarada vence
dora, fic"l rá em poder da Prefeitura Municipal de Macapá, 
p··n·a garantia da ass inatura e fins do contrato e será de
V<>lvida ao final do contrato. 

Capítulo III 

P rocesso e Cr itér io de Julgamento da Concorrência 

8. À Comissã0 de Concorrência competirá: 

al Verificar ~e os documentos E' propostos atendem 
as condi ~óes estabelecidas neste !<:ditai, rejeitando, desde 
Jogo, 1:1q~eles que esteJam em desacordo com o exigido; 

b) Rubricar as propostas r.ceitas e oferece-las à ru
brica dos r<!presentantes presente ao ato; 

c) Lavrar ata circunstanciada da concorrência, lê-la, 
assiná-la e colher a~ as~inatura~ dos representantes das 
firma s concorrentes; 

d) Para julgamento das propo.;;tns. orient:t rão a Co
missão, os segu intes cntérios, na ordem de preferência em 
que se apresentarem: 

1 - prazo mínimo para o início do~ !'t>rvisos após a 
ass inatura do re ·"p.:!cth o coetrato, de conce:.sao com os 
elementos apresentados pela concorrente e aceitos pela 
P .M.M.; 

2 - c:-aracterísticas técnicas dos veículos; ano de fa
bricação; modêlo, marca, potencia do motor e etc; 

3 - capacidade fin:mceira da firma concorrente. c~
pital integrulizado , comprovado com o instrumento consti
t utivo asquivado na repnriição competente; 

4 - tempo de experiencia compr ovado na. explora
ção do serviço de tran:.-porte coletivo de passageiros; 

5 - extensão em quilômetros da rede rodoviária já 
explorada pelo concorrente; 

6 - apresentação da maior frota; 

7 - condiç0es mínimas de guarda e manute nção de 
equipamento inclusive serviços mecânicos próprios ou 
contratados, com capaciàade para atender a írota nos pon
tos terminais; 

8 - Outras condições visando melhor eficiência do 
ser viÇJ; 

!) - a comissão deslocar-se-á, se necessário, até a 
cidade de origem doe concorrentes para exame da pr?pr ie
dade de que é pedido na letra a Capítulo 11, des te Ed1tal. 

Capítulo IV 
Disposiç0es Gerois 

9. A Prefeitura Municipal de Mucapá, se reserva o 
direito dE' anular, por conveniência administrati\·a, no todo 
ou em part.e. a presen c concorrencia. sem que os concor
rentes tenham direito a inuemzaçl>o de qualquer es@fcie. 

9.1 - Em caso de an ulação, os concorrentes t erão o 
direito de levantar a caução e rec ~ber a documentação que 
acompanha a respectiva proposta. 

10. A Co:1corrt-ncia serú homr>lngada pelo Excelent ís
simo Senhor Prefeito l\1u!1iCipal de Maca pá. 

11. Quaisquer informar·ões complementares serão 
prestadas. em Ma"a pá. p elo Pre~idente da Comissão de 
Concorrencia, e em 13elem pelo Senhor Representante da 
Preft:itura Municipal de Macapá, na Rua 2tl de Setembro 
n° 528. 

12. Não se far:í a transfe&ncia no todo ou em parte 
dos direitos adquiridos ,em a ;v.ltoriz<;çâo da Prefc:t ura 
Munidp~>l de 1\'lacapa, que poderà recusar, considerc:ndo a 
conveniencia odministrativa. 

13. Após a homologação do parecer d:l Comissão de 
Concorrência. SPrú r oli.nJo um contrato pE>lO prazo inicial 
de 12 (doze) an:>s, po ·e.,do ser prorrogado, automaticamen
te, por igual prazo, desde que a firma conces~ion:o~ria tenha 
sot lsfeito as condic.:ões do presente edft"ll, elo contrato e ag 
normas que viere ·n a ser estabelecidi-!S sobre a exploração 
de transporte coletivo urbano e interurbano. 

14. A Pref!'ilura i\1unici;:>al de M~Jc~p<i poderá, se as
sim lhe convi~r. opús o vencimento do contrato, realizar 
nova concorrênciél, esl'l:,elece'ldo condiçõns não previstas 
no p resentP editnl, desde que a empresa concessionária 
nà<J tenha cmdições de atendP-lo~ sem que caiba ao con
cessionáro o direito a qualquer indeniza<;ão. 

15. A rescis:io antes do ven cimento r:lo contrato será 
pt·cvista no próprio contrato a ~er· cdcbrndo, sempre con
side rando o não cumprimento rlt! obrigações contratuais ou 
normas estabelecidas posteriormente pela P r('feitura Muni
cipal de Macapú. 

Macapú, 26 de no\ embro de 1973. 

Econ• Newton Douglas Barata dos Santos 
Presídente da Comiss~o 
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Prefeitura Municipal de Macapá 
LEI N° 07 - de 23 de novembro de 1973. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Prefei t ur a Municipal de 
Macapá, para o exercicio financeiro de 1974. 

Faço saber que a Câmara Municipal apr ovou e eu promulgo a seguint e Lei: 

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Macapá para o Exercício Financeiro de 1974, composto pelas receita 
e despesa de Orgàos da Administraç1io Direta, estima a Receita em Cr$ 10.9€.8.500,00 (c.ez milhões, novecentos e sessenta 
e oito mil e quinhentos cruzeiros) e fixà a Despesa em igual importância. 

Art. 2º - A Receita 8erá realizada mediante a arrecadação dos tributos, r endas e outras Receitas Correntes e Ca
pital, na forma da legislação em vigor, constant e do Anexo n º 2, desta Lei e de acord:> com o seguinte desdobramento: 

]. - RECEITAS CORRENTES 4.998.5oo,oo 

1.1 - Receit a Tributária 9o5.ooo,co 
1.2 - Receita Patrimonial 260.000,00 
1.3 - Receita Industrial 227.000,00 
1.4- Transferências Correntes 3.o83.5oo,oo 
1.5 Receitas Diversas !i23.ooo,oo 

2. - RECEITAS DE CAPITAL 5.970.000,00 

2. 1 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis 2o.ooo,oo 
2.2 - Transferências de Capital 5.P5o.ooo,oo 

T o T A L lo.968.5oo,oo 

Art. 3º - A Despesa se rá realizada segundo a descriminação do Anexo 8, constante, desta Lei que a presenta 
sua composição por 6rgãos, conforme o seguinte uesdobramento: 

DESPESAS POR 6RGÃOS 

l. 

1.1 

2. 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara de Vereadores 

PODER EXECUTIVO 

2.1 Gabinete do Prefeito 
2.2 Asses~ori a Técnica 
:!.3 - Departamento de Administração 
2.4 - Departamento de Finanças 
2.5 - Departa mento de Educação e Cultura 
2.6 - Departamento de Obras e Viação 
2.7 - Serviço Municipal de Estradas de Rodagem 
2.8 - Serviços Industriais 

395.o57,4o 

8o9.251,88 
112.96o,oo 

1.'157.960,00 
1 759.18o,52 
U14.798,oo 
2.37o.355, 14 
l.'/oo.oo2,36 

148.934,70 

395.o57,4o 

lo.573.442,6o 

I o.968.!\oo,oo 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo 
comportamento da Receita. 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo auto rizado a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 20% 
(vinte por cento), do total da despesa fixada nes ta Lei, com as seguintes finalidades: 

I - atender insuficiências nas dota~:ões, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando, com recur
so. o Fundo de Reserva Orçamentá ria. 

II - atender programas fina nciados por receitas com destinação espf!cífica, ut ;lizando, como recur so, o definido 
no § 3º do art. 43 da Lei n º 4.320. de 17 de ma rço de 1964, dispensados os p2didos de abertura de créditos nos casos em 
que a Lei determine; 

III - atender insuficiência n21s clotações destinadas a programas prioritários , u tilizando como re curso as d isponi
bilidades caracterizadas no item III do § l º do art . 43 da Le i n º 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 6 ~ - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1° de Janeiro de 1974, revogadas as disposiçõe s em contrádo. 

Palácio 31 de Março - em Macapá, 23 de nove mbro à e 1973. 

Ass) Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal 

Ass) Clodoaldo Carvalho do Nascimento 
Diretor do Departa mento de Administração 


	

