
OFICIAl 
Decreto !'. o 1, (,e 24 de 1urtto de 1964 ·----------------·----.. --------------- --

Ano IX. Números 1.780 e 1.790 ~ T acapá, 5a . e 6a .-feinas, 7 /'J de fevereiro de -1974 
----~--- -··- . --·--~-

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
lE) nº 004 ãe 21 de .Joeiro de 1974 

O Governador do Territó ro rederal do ~ma•á . no 
uso das atribuiçies que lhe con.\~ e o item li, do artigo 18, 
do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de Ja neiro de 1969, e tendo 
em vista ainda, o que disp e o item I, do nrti {O -!.", da 
Portaria n." 1.136, de !:!:J de outubro de 1973 do i'..xc~lettssi
mu Senhor MiniRtro de Estado do Interior, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - I:esvincular da Sli'crelaria de Administra
ção e Finnnças , a Superintendência de Telecomu nicações do 
Amapá, criada pelo Decreto n º 8/67-GAll, de 29 de março 
de HJ67. 

A;·t. 2.0 - Vincular o men cionado o rgão, assim como 
sua d ireção, quadro de servidore~ e acervo patrimonial, à 
Secretaria de Segurança Pública. 

Art. 3.0 - Revo6adas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de janeiro 
de 1974. 1!5°. da Repúl.>!rca e 31.0 ua Ct·lação do Território 
Federal do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Gevernador 

Gentil Almeida Campos 
Sec. de Seg. Pública 

(N) n.0 002 de 31 de .i aneiro de 1974 . 

Estima a Receita da Quota TI:stacual (Territor ial) 
do Salé'. r io-Educoção, no Território Ft•deral do Amapa, para 
o exercíc io de 1974. 

O Go\'ernador do Território Federal do ."ma pá, no 
uso das atribuJ<;Õe; CJ Ue lhe confere o Item ll. do arti go 18, 
do iJc::reto-Lei n" 411. de 08 de jandro d .. 1969 e. 

CONSIDERANDO: 

- o que estabelece a alí r>ea '•a», do artigo 15, do 
Decreto número 55.551. de 12 de janeiro doi! 19•.5, que J·egu
lamenla a Lei número 4.440, de 27 de out ubro de 1964, que 
institui o Salário-Educaçéio e c!á outras prov idências; 

- também o que cons ta do p·uáurafo 2º, do artigo 
23, do ja referido Decreto n º 55.551; 

- arrecadação da Quota Estadual (Territorial) do 
Salttrio-Educaçi:io efetuada nu Banco do Bra~il, Al{encia de 
Macapá, etravés do Instituto Naciotn l de Previdência So
cial (lNPS), em conta vincula da ao «Desenvolvimento do 
.l!:nsino Primário - Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964», 

RESO LVE: 

Art. 1 º - Para os efe itos legais junto ao Ministério 
da Educação e Cultura e ao Tribunal de Contas d::t União, 
fica es timada a Receita da Quota Estadual (Territorial) do 
Salário-Educação, no Território Federal do Amap~ . para o 
exercício de 1974, do valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqüenta mil cruzeiros). 

Art. 2º - Fica a Secretaria de Educação e Cultura 
do Terrltório, autorizaàa a elaborar o P lano de Aplica ~·ão 
do tola ! dos 1·ecursos mencionados no artigo 1º deste De
creto, de acordo com os critérios recomendados pelo Minis
t ério da Educação e Cultura, através do Depai'l::unento de 
Ensinu Fundamental - DEF em consonüncia com a Siste
m:ítica Operaciunal dos Territórios, Caphulo II, item I . 6 e 
4 . 1 (Quota Territorial do Salario-Educação): 

I 
I - Quarenta por cento (4ll0i ), no mmJrno serão 

aplicados na construção. rcct peração c equipamento de sala 
de aulas rara o ens ino •. rimaria, inclusive em financiamento 
de programas dessa natureza; e 

II - S,..ssenta pc·r cento (6U0·u). para suplementar as 
despesas públicas de custeio des. e ensinv. 

Art. 3.0 - R evogadas ns dis1 osições em contrár io. 

Palácio elo Setentrião, em Macnr;á, 31 de janeiro 
de 1974. 85.0 da República e 31.0 da Cr iação do Território 
Federal do Amupá. 

José Lisboa l"reire 
Governador 

Maria Eisa Brandão de Melo 
Sec. de Educ. e Cultura 

M.I.- Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia - SUDAM 

PROCESSO N!' 047~8j73 

CONV~NIO N° 122/73-SUDAM 

Termo d.e Convênio firmado entre a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazõnia (SUDAM) e o Governo 
do Território Federal do Amapá para aplicação da Dotação 
de C r:~ I 50.000.00 (cento e cincocnta mil cruzeiros) destaque 
do projeto •Desenvolvimento Local Integrado - 007 - Ur
banização e infra-estrutura - 02 - programa de acão 
concentrada - 01 - instaloc;ão de centrof; comunitários, 
constante do Orçamento Ger<J l da União - 1973 - e des
tinada a Implanlat;ão e Dinamizaç:lo do Programa de Desen
volvimento de Comunidade no Território Federal do Amapá, 
at ravés do Governo daquele Terrltorlo (Processo n2 4748/73). 

Entre a Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia e o Go·,crno do Territürio Feaeral do Amapá, 
entidades daqui por diante deuominadas respecLivamente 
SUDA:\1: e Exec utora, J-Or seus representantes ao fim 
assinados, foi firmado o oresenle acordo nos termos da 
Lei n° 5.173, de 27 de outubro de 1966, c om as alterações 
introduzidas pela Lei n° :>.374, ele 7 de dezembro de 1967, 
combinado com o Decreto n " 60.079, de Hl de janeiro de 
Hl67, modificado em parte pelo de nQ 62.235, de 07 de 
fevereiro de 1968, pelo DPcreto n" 756 de li de agosto de 
1969, pelas regras estabel ecida ~ no Rc~ulamento Geral de 
Contabiiidade Pública, pela legislação federal aplicável e~ 
de modo especial , p elas clausulas sc~uintes: Cláusula Pri
meira: - Os serviços a serem executados, a qu P. se r efere 
o presente convênio, destinam-se à implantação e dinamiza
ção do Programa de Desenvolvimento de Comunidade no 
Território Federal do Amapá. Cl:.usula Segunda: - O pre
sente acordo será encaminhado ao Conselho Deliberativo 
da SUDAM, para apr ovação, a partir da qual passará a v i
gorar p or 1 (umJ ano. A reeusa de apt·ovação pelo Conselho 
Deliberativo, bem como a sustação dos pagamentos por par
te da SUDAM à Executor::t, não dará cabimento a qualquer 
indenizaçiio ou reclamação. Clausula Terceira: - A Exe
cutora obriga-se a empregar os recursos recebidos da 
SUDAM ebedccendo o Plano de Aplicação devidamente 
detalhado, anexo integrante e Inseparável deste termo, ru
bricado pelas partes contratantts. Clilusula Quarta: - Para 
a realização do objeto deste convênio. entregará a SUDAM 
à Executora, parceladamente, a quan t ia Cr$ 150.000,00 
O rçamento Geral da União - 197:3 - 59.00 - Ministério 
do Interior Entidades Supervi&ionadas - 59.03 - Superin
tendência do Desenvul vim enio da Amazônia- 5903.ll06.ll63 -
Desenvolvimento Local ln.tegrado - 007 - Urbanização e 
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As Rep11rtiçõesPúbü~s 
Territoriais tl ever!o remE t~r 
o expediente destinado a pu. 
f11icação neste DIÁHIO OFI
CIAL diàriameate, até às 
fli>3U horils, exceto aos si!"la
dml quando deverã8 f11ZO-Ie 
at~ às 11 :20 horas. 

EXPEDIENTE I As R~?parti~ões Públir:u 
cingir-IH:•ão â1 i! llisinatu ru 
allu~ ia renoY:ld:U até 2:l d0 
reverein de cada ano 3 à! IMPRENSA OFICIAL 

· ·- ··-~-
inieiada.s, em q ualqner épociS 
pell'>ti órgãos eompt'tentes. DIRETOR 

1 A fim de possibilitar a 
CaTlos de Andrade rern('ssa de valores acompa.

Dhal.los de esç-Jarccimente~s As reclamações pertinlln
tes à matérJa retrib"ida 1 os 
"~tQos cte erres nu aroissr e11, 
duverão ser forro ulad9.s por 
<~~ut·ito. à Seção @e I'tedaç-io, 
das 9 às 13::lo noras. no má
ximo até 72 h o r as ap<ís e 
!!!l.ída dos órgãos oficiais. 

.... ..... .. 
DIÁRIO QFICIAL 

Impretso lHl S Oficinas da lm]trcns.~>, 
MACAPA - T. F. AMAPA 

Oficial 

1

1 quanto à sua a1tlicaçi'io, soli
citamos usem n~ interes~ado! 
preler~ncia.lm.n tt Glleque llU 
vale posta I. 

ASSINATURAS 
Cr$ Anual . 

Semestral. 
Trimestral 

25 ,00 
12,!i0 
6,;~5 

O,~lO 

Os &upl~mentos às udi
çõos dors órgãos aUcials sú 
se [oroeacrfi(l aos assinante:, 

Número avulso. (( 

• que as Rolicital'em no a to d.~ 
ass icu tura. 

Os oritzina is deverão ner 
detilografnfl~s e autenticados, 
ressalvadas, por queru de di
~elto ··asu rns e emendas. 

O funcionário público Ir-·-
*••• '*' "' *'* d 1 d t l «BRASÍLIA - ~ste Diário Oficial é encontrado para leitu- era • tera um escon ° '~ 

~xcetuadas as para o ex
terior, que serão s e m p r e 
anuais as asEinaturas pud rH
se-ão tllmar, em qualquer 
épGea, p~H· sei~ m eses ou wm 
ano. 

10°10 . f'ara fazer jus a êsle 
ra no Salão Nacional e Intern~~ional cl~ Impr.>nsa, da clt:t.conte, duvct·A pt'O\'ar et.ta 

COOP.ER PRESS, no «Brasth~I_:npe~I~l_!lote ":....__ <:I)Udição cw alo da a.i~iu atlil'll 
Para facilltnr aos assin:.m-I A. fia1 de e vil81' sr:> lu~ão 

te11 a verificaçê.o do prazo de de coutia1:lidade oo r ecebi- O ccasto d& cada exempler 
validade de suas aarsi.aaturas, wemto dos j0rmo.is, 11 e v e Bl/ atrasada dos élrgãoti uh
na. part6! superio r do cnd~ré- os af:sinantes provitl t: nciar a <.:iaü1 será, na \' OU( a avulii.o 
ço vão ímprosos o número rei!!ptdifn reeovaç·.io ~om acrt:ll.cida de Cr$ v,Ul t;rl da 
ào talio fie registro n mês e an:.cctldência minim, de trin- Ult:srno ano, e clü Cr$ ?.00 

As assinatnras vencidas 
poderão ser suspensas seu. 
aviso prévio. G ano em qne finda r 1. ta (30) aias. por a11o decorwlo. 

Infra-Eslrutura - 02 - P r ograma de Ação Concentrada 
- 01 - Instalação de c. ·ntros Comunitários - 4.0.0.0 -
Desoesas de Capital - 4.1 •J.O. - Investimentos - 4.1.2.0 -
Serviço em Regime de Prúgramação Especial, dev idamente 
empenhad:~. Cláusula Qumta: - A quantia por este 
documento convencionada e devidamente empenhada, será 
depositada no Banco da Amazônia S/ A - BASA, em conta 
vinculada SUDAM/Executora e sua liberação depende de 
prévia autorização da SUO. \M. A liberação dessa quantia 
sei-á feita em 3 (três) parcelas iguais. A primeira delas será 
paga logo após a aprovaçi:o do ajuste pelo CONDEL, de
vendo a última somente ser liberada posteriormente à apro-
vação por parte da Aud itc!·ia àa SUDAM, das prestações 
de contas referentes os parcelas anteriores. Cláusula 
Sexta: - O pe~soa l que a Executora, a qualquer título 
utilizar na execução dos s( rviços de que trata este con
vênio ser-lhe-á dire tamer.te vinculado e subordinado e 
jamais terá com a SUDAM qualquer relação contratual ou 
estatutária. Cláusula Sétimã: - A Executora, através da 
SUDAM, prestará contas ao Tribunal de Contas da União 
das quantias recebidas err, decorrência deste ajuste. A 
prestação de contas r eferente à última parcela será apre
sentada no máximo até I ('Jm) mês após o término da vi
gência do ccnvênio, tornando-se elemento indispensável à 
mencionada prestação de contas, a apresentaçã0 do Laudo 
Tér.nico, o qua l deverá acompanhá-la. A SUDAM poderá sus
pender a entrega Ele dotações consignadas em favor da Exe
cutora cuja prestação de c,mtas do exercício an terior , que 
envolva r ecursos do plano, tenha s ido rejeitada pela autg-
riàade competente. Cláusula Oitava. - Fica estipulado que 
sobre a quantia objeto deste convênio, se obriga, a Execu
tora a permitir a retenção de 1% (um por cento) pela 
SUDAM, destinado a faze r face às despesas de fi scalização. 
Cláusula Nona: Por força deste convcmo compete à 
EXECUTORA: - 12 Implar.tar e dinamizar Processo de DC 
no Território, tendo como base os Municípios que constitu
em essa Unidade Federati\·a; 2°) - Preservar os princípios 
e métodos do Desenvolvi!T'ento Comunitário objeto da Po
lítica Nacional; 3º) - Articular-se com a Coordenação Regio
nal de DÇ/SUDAM, de quem receberá assessoria técnica; 4º) 
- Divulgar a idéia de Desenvolvimento de Comunidade, sen
sibilizando as liàeran~a institucionais e cemunitãr:os para 
a utilização da mesma com graus crescente em suas ativi
dades; 5º) - Submeter à apreciação da Coordenação Regio
nal/SUDAM, o Programa de atividades como quaisquer al
terações sofridas pelo mesmo, para que possa ser compati
bilizado com as diretrizes l raça das pela mesma; 6°) - Em
viar trimestralmente à Coordenação Regional relatório de 
ativ idades; 7Q) - Avaliar o Desenvolvlmento do Programa 
a nível Territorial e ;v'iunicipal; 8Q) - A ind it:ação dos téc
nicos para prestarem serviços no Progr:~ma, mediante re
muneração por este ronvêt. io. deverá ser submetido à apre
ciação da Coordenação Regional/SUDAM. Cláusula Décima: 
- A Executora deverá prestar até o último dia de cada 
trimestre civil informações d0s trabalhos realizados duran
te a execuçã o do plano de aplicação, através do «Acompa
nhamento Físico Trimestral » bem como fornecer o extrato 
de contas correntes bancária. e no seu t érmino, r elatório 
fina l, sempre acomp::mhado de relação deta lhada das apli-

cações com as qua·ttias r ecebidas da SUDAM. A gestão f:
naneeira relativa a• s programas, e projetos (I cargo da 
Executora. fica suj• ita a fiscalização da SUDAM, que a 
ex~rcerá diretamen .e ou mediante contrato com fn·ma es
pecializada d<! audi' o ri:- de notória idoneidade. Qualqutr 
solicitação feita pe 'a SUDAM no exercício de fiscaliz:~çào 
que lhe compete, deverá ser atendida pela Executora, de 
conformidade com dS normas adotadas pela SUOAM den
t ro de quin,;e (1 5) dias do recebimento do pedido por esta 
formulado. Está CO"!lprnendiclo na Fiscaliza<.·ão da SUDAM. 
qualquer verificaçã :> cc,ntábil que se faça necessária, poden
do para esse fim examinar livras, assentos contábeis, plan
tas e documentos de qualquer natureza, assim como o 
acesso :t obra e t rêbalhos relacionados com o plano de apli
Cilçiio. Clá usula D•·cima Primeira:- Poderá a SUDAM a 
qualquer tempo su tar o pagamento convencionado, se ve
rificar que as cond ções estabelecidas no tempo de acordo 
ou no plano de ap icação n<io forem cumpridas, total o:.t 
parcialmente pela 1-..xecutora, bem como sejam comprov;ctdos 
irregularidades no t!mprego de qualquer das parcelas en
tregues à Exe l!utora . sem prejuizo das cominaçõPs de ordem 
civil e pena~ c11bív• is . Cláusula Décima Segunda:- Poderá 
ser este convênio alterado, r enovado ou rescindido, quar,do 
for de interesse á - s partes convernantes observadas as 
formalidades legais e mediante a assinatura de t~::rmo aditi
vo autorizado pela SUDAM, após o exame da~ justificativas 
apresentadas. A solicitação de aalltamento deyerá dar entr ada 
no setor competente com anteced ência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias ant.es io término ela vigência do ajusto inicial 
E, por ass im estarem ae acordo foi lavrado o presente t Pr
mo de ..:onvênio em seis (6l vias de igual teo:· e forma o 
qual lido perante 2 (duas) testemunhas, aos representantes 
foi por ~les e pel a~: duas testemunhas, rubricado e assin::<do 
nas fo lhas devidas e m toda as suas vias. 

Belém. 31 de outubro de 1973. 

Milton Câmara Se na 
Superintendente da SUDAM 

Raimundo Nonato de Araújo l!, ilho 
pjExecutora 

Testemunhas: Ilegíveis 

Anexo ao Convênio firmado e ntre a SuperlntendênciJ 
do Desenvolviment) da Amazônia (SUDAM) ~ o Goverr.o 
do Território Federal do Amapá para aplicação da dota~ão 
de Cr$ 15o.ooo,oo (c ~nto e cinqüenta mil cruzeiros) destaql.e 
do projeto «Desenv.Jlvimento local in~cgrado - 007- url.J:,
nizaç::lt> c infra-estrutura - 02 - Programa de Ação Concen
t rada - OI - Insta uçào de Centros Comunitários. constante 
do orçamento ge ral da união - 1973 - e destinada a in l
plantação e clinami.!ação do programa de desenvolvimento 
de comunidade no Tenitório Fe deral do Amapá. através do 
Governo daquele Território (Processo n.0 4748;73). 
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PL ANO DE APLICAÇÃO 

4.1.2.0 - Serviços em Regime de P rogramação Especial 

Serviços de Terceiros: 

- Pagamento de t écnicos para Coordenação 
Territorial: 

I técnico x Cr$ 3.ooo,oo x 12 meses 

2 técnioos x Cr$ 1.5oo,oo x 12 meses 

- Pagamento de pessoal auxili:u: 

I x Cr$ 7oo,oo x 12 meses 

- Despesas com des locamentos (passagens) dos 
t écnicos da Coordenação Territorial 

- Outros Ser viços de Terceiros 

Encargos Diversos 

- Hospedagem e alimentação dos ttcnicos da 
Coordenação Terr ito rial, quando de seus de~lo
camentos em função de Programa ctlrrespondendo 
o valor máximo de cada cl iária Cr$ 144,oo 

- Eventuais 

Material de Consumo: 

Despesas com treinamentos T 3 e T 4 

Iª pa ra fiscalização 

36.000,00 

36.000,00 

8.4oo,oo 

5.000,00 

10.000,00 

2o.88o,oo 

5.720,00 

lo.ooo,oo 

16.5oo,oo 

1.500,00 

TOTAL C r§ 15o.ooo,oo 

Secr etaria de Econ01nia, Agricultur a 
e Colonização 

PORTARIA (N) N" 28/74-S.E. A.C. 

O Secr etário de Economia, Agricultura e Colonização 
do Governo do Território Fec:leral do Amapá, no uso de 
suas airibuições legais, e tendo em visto o que consta da 
Ordem de Serviço n.0 019/72-GAB, de 29 de junho de 1972, 

RESOLVE: 

Estabelecer os preços abaixo discriminados, para a 
cobrança de passagens, fretes, tra'1sportes de cargas diver
sas ou outros serviços correlatos, prestado!! pelos caminhões 
da Divisão de Produção qu~ fazem a s linhas de viagen s de 
Colônias Agrícolas e Núcleos Colonü: is do Território, con
duzindo cereais e outros gtcnerO$ produzic!?S nas diversas 
zonas r urais: 

T recho a percor rer Espécie de serviço P reço 
Unitá r io 

Macapá-Colônia do Matapi Passagem Cr S> 4,00 
3,00 )) » )) 

, )) )) )) 

)) )) » )) 

" » )) )) 

Macapá-Ferreira Gomes 
)) )) » 
» » )) 

)) » " » )) » 

Macapá-Bacaba do Pirlrim 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

~ 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 

Macapá·Itaubal do Piririm 
)) 

» 
)) 

» 

)) 

» ,. 
,. 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 
)) 

)) 

" 

Saco » 

Fretado » 
Quilo » 
Grade refrigerante » 

Passagem 
Saco 
Fretado 
Quilo 
Grade refrigerante 
Passagem 
Saco 
alqueire (far inha) 
Fretado 
Quilo 
Grade refrigerante 

Passagem 
Saco 
alqueire (farinha) 
Fretado 
Quilo 
Grade refrigera nte 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

» 
)) 

» 
)) 

» 
» 

» 
)) 

)) 

» 
» 
» 

350,00 
o, lo 
3,00 
6,00 
4,00 

4oo,oo 
o,1o 
3,00 
5,00 
3,00 
1,50 

4oo,oo 
o, l o 
3,00 

5,90 
3,50 
1,80 

400,00 
o, l o 
3,00 

Macapá-Faz. do Aparema Passagem » 8,oo 
» " » » Saco >> 6,oo 
» » » » Fretado » 5oo,oo 
» » » » Quilo » o, I 5 
» » » >> Grade refrigerante >> 4,oo 

O Posto Agropecuár io de Macapâ passará a vender 
gêneros de sna produ ção, de acordo com os preços enume
rados na seguinte tabela: 

DIARIO OFICIAL 

a - Verduras sortidas 
b- P imentão 
c -Tomate 
d- Repolho 
e - Pepin6 e alface 
f - Ovos para consumo 
g- Le ite 
h - Galinha viva 
i - Suíno v ivo 

maço 
Quilo 
Quilo 
Quilo 
Unidade 
Unidade 
Lit ro 
Quilo 
Quilo 

3a. pAg. 

Cr $ o,2o 
» 2,00 
)) 3,00 
» 2,00 
» o,<!o 
~ o,3o 
» 1,20 
)) 7,00 
» 4.50 

j - Benefidamento de arroz Saco 60 kgs. >> 3,oo 

As Usinas de Benefic iamento de Arroz de << Pedra 
Branca » e da «Colônia Agrícola do Matapi>> , passarão a co
brar Cr$ 3,00 por saco de arroz beneficiado (60 quilos cada). 

Os traba lhos Qas máquinas e implementos do serviço 
de mecanização agrícola, serão cobrados nas seguintes 
bases: 

Trator Caterpillar D6-8 
Trator Caterpillar D4 
Trator Caterpillar D2 
Trator MF-65R e/ pá carregadeira 
Trator MF-85 e/ implemento 
Trator MF-65 e/implemento 
Trator MF-50X e/ implemento 
Trator Agrale 

Cr$ 45,oo/hora 
Cr$ 35,oofhora 
Cr$ 25,oo/hora 
Cr $ 2o,oo/ hora 
Cr$ 2o,ooj hora 
Cr$ 18,oojhora 
Cr$ 15,oo/ hora 
Cr$ 12,oofhora 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu
blicação, ficando r evogadas as d isposições em cont rár io. 

Gabinete do Secretár io de Economia, Agricultu ra e 
Colonização. em Macapá, 24 de janeiro de 1974. 

Eng.0 Agr.0 Abemor Coutinho 
Secretário de Agricultura 

Companhia de Aguas e Esgoto do An~apá 
CAESA 

Relatório da Diretoria 

Senhores Acionistas: 
Em obediência ao estatuído pelo Decreto-Lei ng 2.627 

e, consoante, o que determina o Estatuto Social, submetemos 
à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Geral e a 
Demonstração da Conta de Lucros e P erdas, correspondentes 
a o período de abril a dezembro do exercício de 1973, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal. 

Dadas as afinidades desta Empresa com a coletividade, 
urge evidenciar alguns aspectos do mais alto interesse a 
convicente interpretação dos documentos que constituem e 
insh·uem a peça contabil, e que deles nã o constam espe
cificamente. 

No p eríodo em epígrafe, verificou-se uma Receita 
global Cr$ 950.480,23 (novecentos e cinqüenta mil, quatrocen
tos e oitenta cr uzeiros e vinte e três centavos), que pro
duziu 1.1m lucro líquido de Cr$-111.440,21 (cento e onze mil, 
quatrocentos e quarenta cruzeiros e vinte e um centavos), 
correspondente a 11.6% , r entabilidade bem animadora, 
considerando-se sejam as atividades deste período gravadas 
pelo ônus da implantação da Empresa. A posição dos 
estados econômico e financeiro, atingiram estágios até certo 
ponto apreciáveis, destacando-se o patl'imônio líquido de 
Cr$-1.094.833.80, que já adictona a cada ação Cr$-0,09, 
dentro do período de oito mese's. Et;Jquanto que o índice 
de liquidez de 1,1, r esultante das operações financei ras, 
evidenciam equilíbrio nos compromissos assumidos. 

Sugerimos que, do lucr o liquido evidenciado, feitas 
as deduções legais, sejam distribuídos dividendos de 6°10 
que correspondem ao valo r de Cr$-6.686,41 (seis mil 
seiscentos e oitenta e seis cruzeiros e quarenta e um cen
tavos), enquanto que o saldo remanescente na quantia de 
Cr$-82.689,78 (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove 
cruzeiros e setenta e oito centavos) seja destinado ao 
Fundo de Manutenção e Expansão das Redes de Agua e 
Esgoto. 

Na oportunidade, desejamos expressar ao Governo do 
Amapá e demais entidades públicas e privadas que nos 
Incentivar am e prestigiaram, os nossos calorosos agra
decimentos, assim como a nossa gratidão à coletividade 
macapaense pela compreensão e acatamento à s diretrizes 
firmadas pela Companhia. 

Ao colocarmo-nos a disposição de Vossas Senhorias, 
para quaisquer esclarecimentos, damo-nos por satisfeitos 
em nossas considerações, achando-as capazes de elucidar 
os conceitos numéricos insertos n• Balanço Geral. 

Macapá, 31 de dezembro de 1973. 
José Maria Papaléo Paes 

Diretor-Presidente 
Heitor de Azevedo Picanço 

Diretor-Fina nceiro 
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A~ 'i' I v o 
·- ----- -· --·---

FlNANCEinü 
DISPONÍVEL 
Caixa 
Bancos Corre~pondentes 
Banco do Brn~il S / A 
- Conta Movimento 
- Conta Vinculada 
Banco da Amazônia S/ A 
-- Conta Movimento 
- Conta Vinculada 

REALlZAVEL 
Aeionistas e/ capital a r ealizar 
Almoxarifado 
Age ntes c Corrc 3pcndentes 
Contas a RE>ceber 

PEtüV!nNEt~TE 
Imobilizado 
Bens Imóveis 
EdHicios 
Bens Móveis 
Móveis e U tensílios de Escritório 
Equipamentos e Ferramentas 
Veículos 
Máquinas e Ac~ssóríos 
Biblioteca 
Bens de Natureza Industrial 
Redt1 da DistJ:ibuição de Agua 
Rede de Esgoto 
Capta~ão 

PENDENTE 
Despesas Antecipadas 
Suprimento de Tesouraria 

COMPENSADO 

776.819,08 
36.676,30 

740.142,78 
29.157.5-1: 
28.157,54 
1.ooo,oo 

83.989,96 

35.319,40 
88.23 1,67 
47.450,00 

1.1 oo,oo 
12.939,00 

191.769,61 
352.182,00 
111.6oo,oo 

Administração de Bens de Tercelros-CAESA 
Estação de Tratamento de Agua 
Casa de Bomba de Agaa Bruta 
Adutora e Passarela de Agua Bruta 
Tomada de Agua Bruta 
Tanque Elevado da 1ª Zona 
Tanque Elevado da 211 Zona 
Tanque de Apoio da ETAM 
Rede de Distribuição - 1= e 2• ZonaS! 
Ectirícios 
Outros Bens 
Compras Contratadas 
Bancos Conta Caução 
Ações Caucionadas 
Obras Çontrutadas 

,JOSÉ MARIA PAPALEO PAE::-.> 
Diretor- Pesidente 
CPF - 00796391a 

3.884,70 
805.976,62 

60.082,00 
52o.4o9,94 

!J.501,2o 
124.317,62 

83.989,96 

185.o4o,o7 

655.551,61 

B.-\l.i\ N~G GfEiR .~L Em 31 de dezembro de 1973 

809.861,32 

714.310,76 

924.581,64 

0.9:!o,oo 
839,2§ 

1.524.172,08 

!)24.581.64 

10.759,25 

18.948.831l.4!l 
18.487.207.08 
l.2oo.ooo,oo 

346.482,08 
2.713.132,99 

35o.74o,oo 
l.2oo.ooo,oo 
1.800.000,00 
2.0'?3.252,89 
6.293.863,44 

406.287,'15 
2.103.447,93 
~.018,50 

10.000,00 
300,00 

12o.313,9o 

21.408.352,45 

---=----=--= PASSIVO 
PEnMANENTE 

NÃO EXIGÍVEL 

CAPITAL 

Reserva Legal 
Reserva Especial 
Lucros e Pt!rdas 
Fundo de Saneumento - FA ESA 

FINANCEIRO 

EXIGlVEL 

Fornecedores de I\!aterluis 
Fo1·necedores ele Servi<,·os 
Culltas C01·rentes - G r F A 
Obriga~ÕeR Sociais 

RESPONSABILIDADES TRANSITORIAS 

Contas a Pagur 
Contribuição a Recolher 
Depósitos a Disposição de Terceiros 
D ividendos 
Snldo de Convênio 

COMPENSADO 

l',dmlnistração Bens Terceiros - GTFA 
Estação de Tratamento de Agua 
Casa de Bomba dt! Agua Bruta 
Adutora e Passarela de Agua Bruta 
'l.'emada de Agua Bruta 
Tanque Elevado da 1!! Zon a 
Tanque Elevado da 2ª Zona 
Tanque de Apoio da ETAM 
Rede de Distribuição da I a e 2!! Zonns 
Edlftclos 
Outros Bens 
Compras Contratadas 
Bancos Contu Cau~ã0 
Ações Caucionadas 
Obras Contratadas 

l.ooo.ooo,oo 

5.572,01 
5.572,01 

82.689,78 
l.ooo,oo 

149.456,05 
4 o.997.66 
75.Ui:J,27 

1o6 ,7o 

1.2oo,oo 
6.978,11 

257,00 
6.686,41 

l.o83.917,97 

Macapá, 31 d e dezembro de 19'/:1 . 

l.o94.833,So 

1.364.679, I 7 

18.487.207,08 
1.200.000,00 

346.482,08 
2.7 I 3.132,99 

350.7401,00 
1.200.000,00 
1.8oo.ooo,eo 
2.073.252,89 
6.293.863,44 

406.287,75 
2. 103.447,93 

33!.018,50 
lo.ooo,oe 

Soo.oo 
120.313,90 

HEITOR DE AZEVEDO PICANCO 
Diretor-Financeiro 
CPJõ' - 0008J 060~ 

~LODóVIS BATISTA NERY 
Técnico em Contabilidade 

COC-PA 1588 - CPF C0798 142:l 

l.o94.833 ,8o 

1.364.079,17 

18.948.839,48 

21.408.352,45 
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Cotnpanhia"de Águas e Esgoto d0 Arnapá 
CAESA Demonstracão da Conta de «Lucros e Perdas» ., 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL 

DÉB I TO 

Vencimentos e Vantagens Fixas 
Vencimentos e Vantagen s da Diretoria 

MATERIAL DE CONSUMO 

<:::ombustiveis e Lubrificantes 
Material de Escritório 
M a t erial de Limpeza 
Peças e A cessórios de Manutenção 
Produtos Q11ímlcos e Biológicos 
Outros Materiais 

S ERVIÇOS DE TERCEIROS 

Energia Elétrica e Motriz 
Serviços Técnicos Especializados 
Outros Serviços de Terceiros 

ENCARGOS DIVERSOS 

Previdência Social 
F. G. T. S. 
Reposições Indenizações e Restituições 
Outros Encargos 

D ISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LlQUIDO 

Gt·atificação da Diretoria 
Fundo de Reserva L egal 5° 0 
Fundo de Reser va Especial 5°/0 
D ividendo 5010 
Saldo 'l disposição c.la Assembltia Geral 

JOSE MARIA PAPALÉO PAES 
Diretor - Presidente 

CPF - 007963912 

271.517,22 
74.005,12 

15.986,14 
38.75a,3o 

3.627,:10 
41.7 I 3.-!o 
19.42o.96 
42.596,49 

7o.496,27 
790,00 

96.oo2,81 

29.o38,oo 
11.22o,2o 

161,75 
4l.6o9.25 

lo.92o,oo 
5.572,01 
5.572,01 
6.686,41 

82.689,78 

756.938,21 

345.522,34 

162.097,59 

16·:.289 ,08 

82.o29,2o 

111.44o,21 

868.378,42 

Em 31 de dezembro de 1973 

RECEITAS CORRENTES 

EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL. 

Tarifas de Agua 

Outr as Tarifas e Taxas 

RECEITAS DIVERSAS 

Macapá, 31 de dezembro de 1973 . 

HEITOR DE AZEVEDO PICANÇO 
Diretor - F inanceiro 

CPF - 000810602 

CRÉ DITO 

747.652,63 

77.8!17,03 

825.509,66 

42.8611.78 

C'LODOVIS BATlSTA NERY 
T écnico em Contabilidade 

CRC - PA 1588 CPF - 0J 798142 2 

368.378,42 

868.378 ,42 



5a. e 6a.-feira s, 7/ 8 de fevereiro de 1974 DIARIO OFICIAL 6a. pág. 

------------------------------~--~--------------- ------
companhia rle Agua P Esgoto do 

AmaJJá - CA ESA 
P ARECER DO CONSELHO FISCAL 

Cumprindo o disposto no artigo 127 elo Decreto-Lei 
no 2~27, de 26 de setembrn de 1940 e no artigo 1º do De
creto-Lei nQ 2928, de 31 de dezembro de 1940 levamos ao 
conhecim ento dos se nhores acionis tas <,ue examinamos o 
:Ralanço Geral e a Demons .ra c5..1 d ê! conta de «Lucros e 
P e11das» referentes ao perÍl•do ·de 24 , !e a bril de 1973 a 31 de 
dezembro d e 1973, Lem cor .o os livros obr igatór ios e ba
lancet es mensais, t e:nc!o e ncuntra do em perfei ta or dem e 
r egular idu e, razão pela qu al somos de rarecer fa vorável à 
devida a provação da 11róxima Ass limbléia Gera l Ordinária 
da Companhia de Aguas e Es..,oto do Amapa - CAESA. 

Maca,,á, 29 de janeiro 1974. 

J oão Jansen Rodr igues 
Sol"n Cçuto Rodr igues 
Bened ito Alves de S i! 

·---------------------· --~.u------------------~--
Cornissr7o PeTman enle ele Li citação 

Edita l de Tomada de Preços nq 04/ H -SOP 

A V I SO 

. De ordem do Excelenlíssir.1 o Senhor Governador , 
avJsam .• s aos interessados que se acha aber ta a licita ção de 
Tom~lda de P r eços n º 04/H-SOP, para as obras de cons
t ruçao c1a Escola de Primeiro Gra u «São Pedro~ nest e 
Territór io. ' 

A licitaçi"\o será realizada à s 10:00 hs. do dia 20 de fe
vereiro de 1974, na S <: l:l de Reuniões da Secretar ia de 
Obra s Públicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos relativos aos det11Jhe s e projetos 
da obr a acima indicada, serão prestados pela Sccret:u ia de 
Obr:os P ública s, nas hora s normais de expedient e, estando 
re!erl<io Etliía l afixado ne Quadro de A\·iso dnquE>le Orgão. 

Macopil, 04 de feve reiro 1974. 

De José de Arim!llhéia Verne t Cavakanti 
Presider. te da C.P .L. 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá 
CAESA 

Assem bléia Geral Ordinária 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convidamos os se!Jhores acionistas a se reuni
rem em Assembléia Ge ral Ordinária , a realiza r-se 
no dia cinco d e ma rço do corre nt e ano , às d ez 
(10:00) ho ras, na sede da Sociedade. à avenida Er
nestino Borges, nº 222, nes ta cidade de Macapá , 
pa ra tomar conhecimer.t o e deliberar sobre a se
guinte ordem d o dia : 

a ) Contas, Balanço Geral e Demost ração de 
Contas de Lucros e Perdas, o parecer do Conselho 
Fiscal, rela tório e demais atos da Dire toria, refe
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezem b ro 
de 1973: 

b) Eleição de membro da dire toria e f ixação 
dos seus honorários: 

c) F·ixaçâo da remu neração dos membros do 
Conselho Fisca 1; 

d ) Outros assuntos de inter esse da Sociedade. 

Outrossim avisamos que se encontram à dispo
sição dos Senhore s Acionistas, na sede da Compa
nhia, os documen tos mencionados no Art. 99 do 
Decreto-Lei n.0 2627, de 28 de setembro de 1940. 

Macapá, 01 de fevereiro de 197-l. 

J osé Mar ia Papaléo Paes 
Di ret o r-Pre sidente 

Prefeitura Munic ipal de 1ll acapá 
Comissão de Lici~a çf,o pa ra Compra , Obras. Serviços e 

AliE-nação 
L lCIT AÇAO P t:BLICA 

A \ - I S O 

De or dem do Ex ..,.lG. Sr. Prefeito Municipal de Ma
ca: á, Cupital do Ter rit0rio Fed ' ral do A mapa, aviso ilvS 

in teressados na pr<. ;a de Macapi, ' ue se ncL:1 abert:1 a 
Licitação - Toma( J dP Pre~ os n~ 001 /7-!-Sl\1. destinada à 
cota~·ão de pr~ços •n ra fornecimento de c Jmbustín'l à P re
feitura Municipa l r·~ y, la capá, d urante 6 (seis) meses a 
contar de fevcr ei1"P de 1974, conforme especificação abaixo: 

a) - Gas ;lir 
b) - C:.leo Dtesel 
A abertura d '1s . ropostas terá luga r à s 10:00 horas 

do dia 15 de fever -•ir.::> do an J em curso. !la s~ la onde fun
ciona o D_parta me to 1e Administr<:r;ii·' da Pn':''ilura Mu-· 
nici ; a i de M;:,capá, perante a Comissão P er manente de L .
cit::Jçücs. 

As pro; •ostas r.erão recebida~ no Servii,'O cie Comur: i
cnções t;o P a lácio ~. I de Março, em 4 (quêlil o) \ ias até duas 
horas a nte s da abe t t ura, e os concorren te s deverão lnc.kar 
a forma de pagam rnto desejada. 

Os esclar ecin t>ntos comllementares serio p restados 
no Ser vi o de Mat P-rial. nas !"toras nc· rmais de expt~iente. 

Macapá, 16 d ' jn neiro de 1974. 

Qlodoal .o Can·:;J ho do Nascime nto 
P r e:-.idente 

Agro Comunitá rio Esporte Clube 

Fundado Pm 14 de ab ril de 1973 

ESTATUTOS 

(cont inuação do número anterior ) 

ArtQ 16º - (' <:~dq uerente do titulo gozará de todos 
os direitos de sócit· propr ietár io, desde qu<! satis faça em 
dia , as obrigações nancei ras prevista s ne ste E~tatuto o 
que forem est ipula. as pelo Conselho De!Jbl' rati\·o. 

Art~. 17º - ')s t ítulos são nomitati\·os, p&gos e m 
moedas cor rentes t ransfe ríveis por atos (inter vivos) ou 
(causa morti s·, obse r-.·ada s ; s restrinções dest e Estatuto. 

1\rlº 18Q - " t rans .-erê ncia do t ítulo dependera da 
prPvia aprovação o ) Consel ho Diretor (' do i•of(Hmento ela 
taxa ele 2L.u 0 sobr e o vnlor nom inal da últ uno Sl' rle ele t ítu
los e mitidos pelo Jt GRO e de l OL>,'0 quando a t ransferên.:io 
for de 1•a i pa ra (ilho c u vice-versa. 

§ único - P ::> ra tran~ferênc ia «inter \ i vos» r)~ ' cau
sa mortis• deverá ~" r levado ao conhecimento do Conselr,o 
Diretor p ara ser V' r ificado se o candidato p re .. nche as con
dfç&es exigida s no A rt '. 5° e rece~er a aprovação. 

Art0 • 19º - il/as transferências «causa mor tis> se o 
Conselho Di retor s~ opuser a aamissão do herdetro ou 1t 
ga lá rir., ele será in• 'fnJ ~a elo pelo valor do tít ulo avaliado no 
inventário, de ntro o ' pra7o de sessenta ( GO J di;.s, a cont<.J 
da dat a do pedido de I ransferência, salvo se preferir t rans
fer ir a terceiros. 

§ únicG - Oó herdeiros dlr etos ou cônjuf(P sobrevi
ventes , e stão isento > de pagamento da tax<:~ d e tran sferência 

(Continua no próxi mo número) 

Es ta tuto da A:::sor.iação ReLreativa Maracatu 
da Favela 

(continuação do número anter ior) 

Ar t. 43Q - Compete ao Vice-Presidente subistftuir o 
P residente e m suas fal ta s ou impedimento. 

Art. 44° - Compete ao Jº Secretár io. 
a) - lavrar as ata s das sessões em livro para tal 

destinado. 
b) - colecior~ar oficio, ter a se u cargo e responsabi

lidade o a1·quivo 8a secretaria da Associa(;ào; 
c) - a ssinar com Pr es idente os diplomas e mit idos 

pela Associação; 
d) - fornecer ao exame do conselho fiscal os liv ros 

c demais documen JS a o seu ca rgo; 
e ) - Comunicar , no prazo mínimo de tr·ês d ias aos 

sócios admit iJos, suspensos, d E:: mit idos, ou eliminados , redi
gir ao oficio, co:witt:, d istribuü;ões de car~os, nomeações etc . 

(co:1 linua no próximo número) 


	

