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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 0291 de 25 de ma ço de 197-1 

O G')\.ernador do Tf'rritório Fede1al do 
Amapá, no u so das atribuições que lhe são con
fer idas em Lei. 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Nomear, na forma do ~Htigo 12, 
item III, da Lei n11 1711, de 28 i~ ct. tubro dP 
1952, o 2º Ten. IM Gecél io Santos. p .ra e~:Prcer o 
cargo isolado de proviment., em co'11isc,ão, 
símbolo 5-C, de Comandante da Guarda Territorial. 

Art. :lº - R;:vogadas ns di:;posições em con
trário. 

Péllácio do Setentrião, em lVI!!capú 25 de março 
de 1974. 

85º da ReDública e 312 da C ·iação do Ter-
ritório do 1\ ma pá. · 

José Lisboa Fre:ire 
Governad )f 

Com_;;anhia de r letricidade do Amapá- CEA 

Relatório da Diretoria 

Exercício de 1973 

Senhores acionistas: 

- Em atendimento aos dlspo.oHivos legnis C' C'statutil
rio~, a Diretoria da Companhia de Eletricidade c:o Amnpá 
- CEA, vem apresentar à /\ssPmblóia Getal de AcionisLas 
o Relatório do exercício de 19í3, o Balauçr, Gerai e a De
monstra~·ão d'l Conta de Lucros e P~·rda :; , l>em como os 
pareceres do Conselho Fiscal e da Auditor.a Exterr.a. · 

1. CONSIDERAÇOES GEilAIS. 

- O exercício socl31 que fi"ldou e:n 31 de dezembro 
de 19'13, caracterizo~,;-se pcH' uma intensa atividade em toEios 
os setores da Companhia. O flux~ dt• ro2cursos pr•J\•enientes 
do Imposto Único sobre Cnc rgin Elt.tricn, tornou viávC'l a 
Pxec•H;ào de plan(Js de expans:o, r. ·cuper:~~·:'o e manutenç .. o 
nas are<as da geração, trrusmissão e di1-tr bui•;iio. Foi um 
ano também uuspicioso (! tanto à perspPcU vu de 11m a solu
çi:!o definitiva para o setor energ~ t:co do T~nitó1 i o. E l&to 
pela r:não de se e ncontrarem bastante ndianbdas ns obras 
da HidrC'létrica do Paredio, com ~eus cronogran,as perf~i
tamente em dia, executado~ plenamente em todas as :lreas 
t:omponentes do complexo e com al!{uns e~tágios ot~ ultra
P<lSSados. Essa obra vital para o uesenvolvimento do Terri
tório, virá resol\'er a situr~çi\o de atendimento de energia 
elétrica, não somente ao setor urbano da cidade de 1\1acapá, 
mas também as áreas d·~ Santan:1, c pos3i\·elmente Serra 
do Navio e o Jari, onde se encontr::Hn imtalac'!.:.s os indús
trias, o prombsor mercaüo de consumo de energia el~trica 
da região. O longo tempo, cerca de catorze anos, sem incluir 
os quatro de estudos preliminares e de p;·oJotos, e:n que 
se vem arrasl<1ndo a comtrução à· s:;a Hidrelétrica. de 19íl 
para cá toman,lo ritmo C(mpativel com a j l'andiosidaàe da 
obra, prejudicoiJ, não somente a obt<>n<;'iio da soluç::io aefi
nitiva, mas tdmbém os planos de e:.pans;}o da termclétrica, 
que não permitia maiores inves:.lmenlc:c-, S'~:npte na expec
tativa de sua própria sub:>\itu1r;iio. 

Apú!l esta introdução. relataremos adiante, C'm títL1los 
próprios, alf{umus das atividades da Companhia que mere
cem destaque parJ conlJCcimenlo dos seus acionistas. 

2. 1\SPECTOS AO:.VIINISTRATIVOS. 

- Os serviços admini~troti\'os da Companhia conti
nuuram em 1973 a merecer a móxima dedicação ela Dire
toria, que procurou àest>nvolno.r a racionalização de !:uas 
múltipla~> rllividades. \'i~ando <llt:nnçar os mcllHJres índict:s 
de rendimento nos àiíe1·c:ües setores de funcionamento da 
E:npresa. 

a) - Diretoria. 
- Apesar d 1g disposil;ões Pstr.tutárias fixarem em 

três os mC'mbros da Diretoria, dt:sde nbril ele 1969 que ela 
vem se co:npondt•, c t"' r doi c, ora de um único membro 
(Diretor Presidente). A Dassngem meteórica p~lcs cargos da 
Diretoria da E npre::a, u. ·de a s;,1a fundação, vem ocasio
nando rcfl:::xos que s0 ,17" ~ent!r gra\·es nos uspectos da 
continuldGde aclministnt 'v a. Em maio do exercício rel::~l1do, 
a Diretoria cumpJnha-sc d<> um único membro. o Di·· ·'or 
Presidente, h·\ seis anM na Co·11panhia, sendo quatt·o na 
Presidência. "i'al\'ez os impedimentos havidos no p:eenchi
tr.C•'~o do" caruos residam 'nas remunerações in :uficientes e 
também no enfrentar, pelo~ candidatos, cs diliculdades de 
vida nesta longínqu.1 região amazônica. 

b) - Emprer,adoc. 
- O eiln;'.-o foi mantido em uma média de~ 7j a 85, 

permanecendo a r~d t..çiio flUe se \'lnha proC"'Ss:wdo desde 
l!Jfi9, quando se atropelavam nos diferentes setores da 
C llnpanhin cerca de l EO. 

- Entre anto, nos diferentes DepnrtamC'ntos da Em
presa, cor:tinua a dificulrtaàe de admissão àe técnicos. ou de 
elementos qual!fic1dos, S•JbrC'tudo no qundro de opC'rarlo e~ 
da Usina. onde a rnalorh aprende u ofioio, e precariamen
te, na execução do !>Cn ic;o. Observe-se ninda que a ma'or 
p11rte do~ emp,·e.;aclos adquiriu condições de t.r<:balho na 
p,·.Jpril Companhi'l, poi\! poll!quissímlls e raras C'xceç-·es 
ingr..:ssare1.1 com haLílita~Ces definidas. 

c) - Situação econômico-financeira: 
- O Ilnlanr.;o Geral e a Denonstração da Conta de 

Lucros e Perda.~, acompallhado das rcspedi\'ns «Not:ts E:x
phcativas ~ quu a á ia ·te ,·t tt anscre\·em, denun iam realisti
camente a si~uação CCJ 1ôrnico-financeira d·1 Compaa:hia. 
Terminaram os defhrs ljue até 196B e desde a iund:tc;1io 
da Empresa chegnram a se nCLII!H)Iar num total de 
Cr$ 54lJ.OQO,lJJ (quinh~nto;; e qu.:~rentd mil cruzeiro.~). A Com
panhia vem apresentando lucros, embora mod, SLOS, a c; de o 
exerciclo ele lNHl, t;;:tanJo com to:ios os seus pag~mcntos 
em dia, inclnindt: sa1<irios, imposto, contas ele 111::Jterwl, 
obrignçõt:s contratuais com a ELETllOBRAS, COPf:L (<;qu:
sição de um·1 usinJ Gi\II de 3.400km) e firmas comtutur,l>l c 
de prestaç.1o de sen H;os (ns~if'tância t{cniLa), bem como 
com s&lclos razociveis em todos os títulos dos í·~:cursos finnn
celro~, jl1 de:iuzldas toda: as do?spesas empenhadas ate 31 
de dC'zembro t1e 1973. 1\enhuma fórmula nova foi inventaàn 
para obt ençi'io d~~llcS re:sulf a dos positivos. E.:i~te ap~n:.s 

em prática interesse e dt>rlicação. r~sponsabilidade e serie
dade n1 ndmlnistrnção c emprego dos dinhl! iros público~, 
sem méritos a re~.;allar \'isto que cstiio cumprindo um de\'er 
que a Diretoria é imposto peln confiança de quem indica 
os seus membrcs, o Governador do Território. e ele quem 
os elege os a(:ionistas da Companhin. 

d) - Aumento de capital. 

Em 31.1:!.9í2: Cr$ 102.152.4~0,00; 
Em 31.12 !J73: Cr.~ 121.123.618,00. 

- O aumr-nto de c:;pital foi autorizado peloq Asscm
blcias Gêrais Extraordimírias, !'ealizadns em 28-~12-97.3 c 
20-12·H73, po~· ~ubJcrições do Goycrno do Tcrrit;.,r;l' Fede:-
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A~> RcpartiçõesPúbltr s 1 F. X p E D I E N T E As R~pnrti~õcs Públicali 
Torritorlals lleverAo remet~r _._. cingir-se,.ão ã1 assina tu ra~ 
n oxpcdtont<> destinado 11 pu- aaual11 renovadas até 2ll dt'l 
IJ!i~ação nest9 DIÁRIO OI 1- IMPRENSA OFI""'T p L fE-vereiro ti e cada ano e ào 
('!AL uiar1amenta, até its, ~..- ... l. iniciadas, em qualquer ápOCI! •• ••• *• • t~·SIJ horas, exceto aos sába-1 DIRETOR pele~> órgfigs compet~ntes. 
rtlJ::; qnan1r dcvcrãã ft1z~-lo I A tim de posslbllitar a 
~:tf~ t\s 1U1 horas. CaTlos de AndTade J-'-'IJl [(!S remelln de va lores acon,pn-

A-; rec!anlllf,:ões pertinPn- "• ..... • • • • I nhados de es~iarecinH'ntos 
tes n m&!érla rctri!,eida 1 os DIÁRJf' OFICIAL quanto à áU a ll!"lic>a~;ão, Gol i-
•·a~os de erro,; ou 1lmi >fi.ei, fmp rCF so nas Of.e!nas da imprens.h (;ficial citamos usem os interas~adoa 
tt~verl\o sor rormula<iflG por J\IACAPA - 'l'. F. AMAPA prcferencia.lmnta cheque OP 
~o~~erlto. à Seçilo de Rcdaç~ o, * • • • • •" ~ vale posta l. 
da~ 9 ús 1:J:a•J horas. no má- A S S IN A T U R A S Os suple-mentos às edi-
ximo até í 2 h o r n s &('!(,:;a Anual . Cr$ 25,00 çõii s do& órgl'.os oficisls ~tó 
F:tfllil C: Eis órgüo:; (lficiai&. Semestral. 1 '> 50 se [orne~eriio no& assinanlí!~ 

Os originJJS deverão f:er ~. que as solicitarem no ato du 
riatllopar::tte.'l o autentico.,lo~. Trimestrol 6,25 assinatura. 
rc.;;:;ulredal'., pvr quem de rH- Número avulso. " 0,30 o funcioná rio público r:t-
. .:!lt<l ~asures o t·m~r.da!t. .~ " .. " .. • ~ • . . dC'ral, te rá um dcllcocto di~ 

il.XCotur.das as r ara 0 (.>X- «BRt SlL~A ~ É~te D1arlo Oficial .e cncontrzdo para lettu- too O· Para fazer jus a ê !i (tj 

tc:rtor, c:ue srril.P 6 (' m p r r: rn no S~la~ , Naw ~ai e Inte~·n.a:wnal d? Jmpre:•sa, da d~scomo, deverá provar e~ ta 
1\fillals ;·s ns~inatums pod<'r- __ Cl._OI .LR PRESS, .nlil «<:Iras!11a Impc~al Ho~~-·--- cGndiçao o o ato da ass iuatu1e. 
Re-f.o t< mar, em qualquE'r Pa ri\ ~~cllilaraos assinlln- ~ A fim~~ evitar wluça.o . 
é!JOCtl, por ~eis rr.t·~c~~ ou t:m I tca n vct·Jflca<:AO do prazo de de contmu1~ade. no recebi-. O custo de ca~a ~xempla.r 
nno. valfr1ade de Sl' BS assinaturas, mento dos JOI'Il i! IS, t. e v e m I atrasado o os orgaos ol!-

na parte ~ Hpt>nor elo ender~ ~ os assinantes provi!hmciar a i ciai!l scz·ú, na vel'da avulso 
Aa assinaturas vencid as ço ' üo impreso'i o nümero respt:l'liYa re~ ovaçao com ocre!lcida de Cr$ 0,01 !!e dn 

nc-dc:ão ~··r &uspru·.us s•'n, do talll.o llc rC't~i~tro ,. mês e nntecedência nduima de trw- 1 mesmo ano, e de CrS ?.Oll 
aviso prJvio. 1 o ~no em que linda r 1. ta (30) dlns. ! pur ano d~ corrido. 

·--------------------
rr>! elo Amapú e da Prefeitt,rn ~.lunicipa l de Macnpa, num 
t otvl de Cr$ 18.971.1!!8,0() P<O\'t:n!t.>ntcs d0<: l\oyaltles da ex
portnc:ãu do man~::anês c elo lmpo,lo Un!co svbre Energia 
El6tril'n. 

, ) - Operaç5o. 

- A CE.\ fornece energia el~trica à cidade de 1\la
eap·í, l'apita l do Território, e dotou os quatro munil'dpios do 
interior de treze unidades diesel , no ano de 1970, cuja ex
ploração se encontra provisuriamente entregue às Prefeitu
ras locais. 
- Número de consumidores: 

- Em 31.12.972: 5.52·1; 
- Em 31.12.97:!: 5.711. 

- Geração de energia: 
- Em 31.12.!l7~: 11.387.36(1 kWh 
- Em 31.l~.!l73: 13.95:;.::90 k\n1 

- Venda dt> en~r;:!i~,; 
- Em 3l.12.972: !l.03!l.8fl3 kWh 
- Em 21.,2.973: 10.114.243 kWh 

- !ltmliPa ·iio púJ;.Jica: 
- ~·n ~1.12.n72: 61}0 luminúrias; 
- l.m 31.12.073: 880 lumin .. rias . 

- Tipo de focos: rnbta e 'apor de mercúrio. 
-- Rede oc Dbt•·ibuiçãu; 

- Em 31.1 2.!l72: 
- Primál':a (tensão 13.200 ,·o:ts). 

- Extensão 1.400 metros (reformafpostea ção 
concreto'. 

- Extensão - 3640 metros (construção/posteação 
concreto). 

- Sccund;,ri::J (ten~ão 2::'!0 \'I I 27 \') 
- Extensão - 10.230 metros (r eforma/posteação con-

crtto). 
~ Extensão - 700 m!'lros Cconstruçãv/posLe::Jçâo con

rrcto). 
- Extensão 3.300 metros - ( construç1io/posteação 

madelr::~). 

E111. 31. 12. 973: 
Prim.:;ria (tens~o 13.200 volts). 

-Extensão - 4 300 metros {reformafposteaçào con
orctol. 

- Extensüo - 2 360 metros ( constru~·iio/posteação 
conereto). 

- E':tensiio - 500 metrns (con~truçiiofposteação madeir a) 
- ~ecund;;ri::J (tensão 220 \/127 vJ. 

-- 8xtcnsiio - 10.12(1 metros (reforma posteação con-
crt>lo ). 

- Extensão - 4.690 metros (construção/posteação 
concreto). 

- Extensão - 1.960 metros ( construção/postcação 
madeira ). 

Poste de concreto: 
- Em 31. 12. 972 - 962. 
- Em 31. 12. 973 - 1.414 

O l.:os.rvaç<"io: 

- Extensão t ota l da Rede de Distribuição: 
- Em 3!. 12. !l7'?. 

Prlmár!:1 - 3!.2-tO metros; 
Secundi)ría 89.120 metros. 

- Em 31.!2.!l73: 
- Primória - 34.100 metros; 
- Sccu:Jdária - 95.77ll metros. 

f) - Geração: 
Capacidaàe instaladfl (termelé tr ita): 
- Em 31.12.973 - 7.000 kW 

Energia Produzida: 
- Em 31.12.9~2 - 11.387.360 kWh; 
- Em 31.12.973 - 13.952.290 kWh. 

Observação: 
I) - considerando o ri tmo acelerado da ccnstrução 

da Hidrelétrica do Paredão, espera-se que em deze mbr o de 
1974 estej& concluída para operar , na dependência exclusiva 
do término da linha de tJ ansmissão Paredão - Santana -
Macapá e respectiv~\S subestações, em man;-o dt-< 1975, auan
do entiio se disporá de uma potência insta lada de 40.000 kW. 

21 - a usina t ermclétrica, constituióa de sete máqui
nas, todas importr.das, sendo três de procedf ncia alemã 
(MWMJ e quatro de fabricação americana (2 Fairbanks Mor
se e 2 Gene ral Motors ), têm exigido esforços incalculáveis 
para :1 obtenção do seu funcionamento e manutenção, por 
se tratRr de material a dquirido 3á com bastante uso, com 
cercR d.: cator7e anos em operação, obrigando, soment e no 
exercício relatado, a um dispi!ndio de Cr$ I 58.000,00 (cento 
e cinqüenta e oito m il cruzeiros) de pr estação de serviços 
de manute nção c de Cr$ 1.000.000 ,00 Chum milhão d~ cru
zeiro•) de pecas i mportada~ nos últimos quatro exer cícios 
finsneei ros. AUPgirc.m o ponto de saturação das providên
cia!! sobre mRteriai a importar e de investimento de novos 
recursos financt:iros. aplicando-se agora o «milag re brasilei
ro» à geraç5o de energia elét rica em Macapá . 

g) - Distribuição. 
- A r c>de. toda aé rea, passou, du rante o corrente 

exercício pot· uma ccmpleta recuperaç;Jo (subst ituição d?. 
cabos condutores c de posl>Js de m·;cieira por concreto) e 
regular expa nsão, além de melhor atendimento em quase 
t odas as áreas da cidade, com a instalação de novos tran~
formadores. e~tando hoje em condições técnicas de energi
zação pela hiJrclétril:a do Paredão. 

h) - Transmissão. 
- A CEA ingressou. no 2no em curso, nas primeiras 

construções de linhas de transmissão para a eletrificação 
rural. 

- Assim sendo, foi construída a linha Macapá-Fazen
di!1ha, com 12kms de extensão, que Sl"rvirá às instalações 
da Secretaria de Agricultma, Matadouro da Prefeitura e a 
uma vila de cerca de duzentas casas. Também foi concluída 
a linha de transmis •à o Fazendinha-Vila Maia, com seis qui
lômetros de extensão, que atend erá aquela cidade satélite 
da ICOMI em Santana, com cerca de 1.300 ca sas. 

i ) Projetos. 

- Além dos projetos das linhas de trammissão Mo
c~pá-Fazendinha e Fazendinha-Vila Mala e da Rede de 
Distribuição de Vila Maia, os dois primeiros já executados 



5a. e 6a.-fdras, 4 e 5 de abril de 1 !J7 4 

e o terceiro com sua implantação previ~ta para o próx:mo 
ano de 19í4, contratou a CEA com a ELECTROCONSULT 
o projeto da Rede de Distr ibuiçfo de Macapá. bem como 
uma Pesquisa de l\1c- rcado de Etwrgia na regià•l, esta vi
sando a entrada em funcionamento em 19í5 da hidrelétrit.:a 
do Paredão. 

- O projeto da rede ele Distri? ulção de M2capá, con
tralRdo com uma [i"ma l''l.h'CJ?.Iiza<ia e> dt· ~1\o ·~ab~r:to pro
fissional como são os eto .. < nh-iJos d<• ELE1."fROl'ONSULT, 
firma de âmbito intern::. f' or 1l, foi um des ntos :.<dministra
t ivos mais important<>s p atic::.dús pela Dir •toria no corren
~e exercício, pois a falha 'ia mexi têr.cia à ... qualquer pro
;~ c to de Rede de Macar·i, velo a s:or cor ·1gic.a com essa 
co11trataçi:io. 1 udo o q11e ;:e vmha [:,zen do ne~te setor , e1 a 
na base da impro\•isa(iio d.; emp'li:;mo J~oejudicial numa 
:-.rea de prevalo: ncia tl>cni 'a, com :tt endimer te; c' e inleress •s 
ou de entidades púbUcaF . ou de gn .. p•1s de d"terminadP~ 
bairrcs. Marcharão O$ traha lhos d~ r eu .. per c;;itJ o• e;-.;pans .. o 
da Rede de Distribuiç~o àe Macapá, d~qu por Jii.tnte, em 
obediência estrita ao pt·ec.:mizado tecnicamente oo referido 
projeto. 

3. NOTAS EXPLICATIVAS DA DinETOTI"ASOBRE 
AS DE:vJONSTRACOES FINANCEIRAS. 

- AsJessondos pelos nossos Aud tores Externos 
Boucinha:-:, Campo~:. Coopers & Lybrand Ltda., damos a 
seguir as •Notas Explicath as» sobre as Demonstrações 
Finnnceiras. 

Nota 1 - Imobilizr.do: 

O ativo imobiliz;~do c~lú 1 eg:~trado pelo cmto dP 
aquisi~<oo e /ou con,tru~ão : inciu·;i\ e dcs).>es .. s ele :>re-upera
çiio, acres::ido do valor d lS correeõeo mon1·tárias efetuadas 
de a.;ordo com os cril(:ric..s estabt.:H..ci r'os pt a leg1slação em 
vigor. 

As qu<ta~ de dE'preriação ar-op. iadas duran'e o ex<>r
cícío de i 973 ioram calcu'adas soiJre o vai >r cor~iglclo dos 
bt·ns do ati\·o imt.loiliz~do, pela ar;líc:::ção, hasic<l!nente, das 
~axas constantes d:> «Tabela Geral de DPpJ eciações» ane:'a 
a Po1 ta ria nº 768, de 11 de novembro ele 1968, do Ministro 
elas Minas e Energia. 

As quotas de depreciac.;ão vi'1~uladas ::.o otivo imebill
zado que está em utili7 ,J<;ào no canteiro da obra da usina 
hL.rclétrica Coaracy Nuoes fora :r. calculadr s pela aplicação 
cta taxa de 31! 11 sobre o valor do custo e da correção mo· 
netnria. 

Um certo númi'm cl.e grupos gerado es de proprie
dr cte da Con.jX:nhia, fon.trn entreg ·es a Pre eltm·,,s do Jnte
ri •Jr do Ten1tório ?tderol do A r.1: pa pa t a que <..s mesmas 
poss:l!n E'xplor'lr e opernr a distri buil,ão ele energia elétrica 
em su 1s localidade3. 

Nota 2 - Contas a Receber: 
O montante de Cr$ 32:i.823 a r eceber de e:xerc1rws 

anteriores, inclui Cr$ 250.c.Gô ~·eiercnte~ a e~tt\d::dcs publicas 
e CrS 75.517 de consumidc res parti~ukre:,. 

Baseada nos esít rçc•s que \em senck desenvoldrlos 
junto aos usuarios em atraso no sentido de St>l t:m os déi.Ji
tos liquidados e e:n deter ninadas pl'il\ iJências e entendi
mE.>ntos em fase de ex e cu ;ão com persp~ct.vas favoraveis, 
<t Companhia <:onsir:il' r a q•1e as prová\'eis rerdas decorren
t es da não real izaç.1o dos débitos er-1 alra•·o não alcancem 
v::.lot·es substancial; e. consequentPIToPnte. 1 5o justificam a 
constituição de uma n•serva r::o;ra de ~dore~ du\'iclosos. 

Nota 3 -- Obras e servi~·os em andl'l 1entc : 
CnoTtprH·nde o cust o da LOrlHrur,co c \ il e das insta

l;;ç0cs dn usi!i'l hi:lrcl':'trila Coa1 a y :'.t.nc:>s e inclui; 
a) Cr$ 8.3 7'.! l. \i42 ronespond< ntes ao~ juros duorren

tes do inve~timento e!ll obnos, varH n:munc. raç~10 tlo cupitl:l l 
pt óprk, c::tlculado~ à r Hzã.-. de I ú0 

0 , de at:ordo c.om o pará
grafo 2° do artigo l:l9 do Decreto 41.0!9 de 2li d e fe\'ereiro 
ele 1957, dos quais Cr$ '/6.871.1 74 foram calc..ulados e apro
priados em 1[!73. 

b ) Ct·S 21.247.145 correspondente a ju ·os e comissões 
culculados sobre Prnprt-stimos obt'tlos aplic··dos n 1 comtru
ção da Usin:-t Hk;l elétrica Coara.:y NL nes, cios quai~ 
CrSi 5.758A24 fur~1m calcul nrlos e apropl'iados em 1973, sen .. 
do Cr$ 2.Ct59.í69 referentes ao Fundo Fcderol de E1etrifica
~iio e Cr$ 3.698.655 de finunciamentos da ELETROBRAS. 

Nota 4 - Capital 

Durar.te o ex~rrício de 1913, o capita l da Companhia 
foi aumentado de Cr$ l:l2.l52.420 psra Ct $ 121123.618 conforme 
aprovado nas AssembiPias Gerais Extraordlna rias realizadas 
em 28 de fevereiro de 1973 e 20 de dezembro de 197:3. da 
seguinte for ma: 

DIÁRIO OFICIAL 

- Imposto único: Governo do Tenitório Federal 
do Amapá e Prefeit ura de Macapá 
- Capitalização de recursos provenientes de «ro
yaltes» de exportação de manganês, recebidos 
pelo Governo do THrit6rio Federal do Amapá 
-=- Capit<Jlizaci!o de verba orçamentária do MME 
- J11ros c e !:!11f'r•~s l '>r os do BASA 
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Cr$ 

3.929.184 

10.680.730 
4.300.000 

111.284 

Em 31 de d<'zembro de 1973 o capital da Companhia 
estava representa<io por 121.123.618 ações de valor nominal 
de Cr$ 1,00 cada uma, sendo 77.453.419 ações ordinárias, 
6.111 2tH ações pr:.>ferenciais nominativas classe A, 37.544.977 
~cões pretcrencinis nominatiyas classe B e 13.938 ações pre
ferenciais ao portador classe A . 

'\s a;;ões prc:>tc>renciais não tem direito a voto, tendo 
as seP.u!ntes r rPff ··fntias: 

Classe A: 

a ) prioridade na di~tribulção de dividendos, r espeita
do o limite mínimo de J811·n, não cumulativo, depois de cuja 
dedução serão pagos os di·:idendos as ações ordinárias. 

b) preferência nos casc.•s de resgate, r eembolso ou 
amortização previstos em lei e na forma de deliueração da 
Assembléia Geral. 

Classe B: 

Dividendo mínimo de 6° 0 ao anu, não cumulativo. 

A~ ações prefercr.tciais ela classe B são provenientes de 
incentivo<; f iscnis, scndu intransferíveis e irresgatáveis pelo 
prazo de cinco ~mos a parllr da cinta de subscr ição. 

Nota 5 - Empréstimos e financiamentos 

Curto PraZIJ Longo P razo 

Crntrais Elétric<ts Brasileiras 
S.A-ELETROBRAS 

Principal 
Juros e Corre(,'âo 

Tesouro Nacional 
Mar ubeni lida Co. Ltdn. 

Companhia P:nanaense de En< r
gia Ell:trica-Copel 

.Juros - Ma;·uben l 
,Juros - Copel 

46 ~45.905 
5.737.400 

52.Utl3.305 

1.783.691 
12.656.799 

1.896.018 

12ô.057 3.052.30·1 
1.914.748 -l7.6f\5.12 l 

214.646 
119. 59G 

3:}-1.242 

O !'aldo dP. Cr$ 52.083.305 refere-se aos seguintes con
tratos assinados com a ELETROBRAS: 

ECF 1391 70 
ECF 139-A/71 
ECF 174/í2 
Empréstimo por conta do Proterra 

Despesa da SuJ;erintendência da 
obra - Reembolsável 

CrSi 
1.275.133 

lll 702 
18.586.667 
3 1.896.666 

213.137 

52.083.305 

O contr1to ECF 139 70 e ECF 139-A 71 teve por obje
tivo o finar.ciamcnto de Cútnpra de motores para a UTE 
de Macapil. São cicvidos juros àe 10° 0 ao a no e taxa de fis
calização de l/ 2°u ao semestre. 

O valor do contrato ECF 174/72 foi assinado em Iº 
de mar~o de 1972, lendo por objetivo o financinmento da 
UHE Coaracy Nune!'. São devidos juros de 10° u ao ano, taxa 
de fiscalização de 1/ 2° 0 ao semestr e e comissão de abertura 
de 2° 0. 

Para os dos contratos acima são d'ldos em garantias as 
parcelas do Imposto Unico sobre Energia E létrica que ca
bem ao Território Federal do Amapá. 

O financiamento obtido com a Marubeni l ida Co. Ltdn. 
foi destinado a importação de equipamentos eletromecânicos 
para a UHE Co;_;racy Nunes cujas obras civis estio em an
damento. 

Os pagu!'Tientoa ctas parcelas vt:ncidas est5.o sendu 
efe tuados pelo Teso uro Nac:onal, devido :;o ava l go\'erna
mental recebido pela Companhia. 
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Componhia Poranaense d<! Energia Elétrica 

Curto pn:..o 
P1inclpol 
Juros 

Longo prazo 
Principal 
Juros 

US$ 

:w 266.34 
19.227,6!) 

39.494.03 

33-!.394.63 
156.329,-n 

49o.724.1o 

COPEL 

Cr$ 

J26.r57 
ll9.59ll 

245.653 

2.079.935 
972.3f.9 

3.o52.3o4 

Valor remanescente do contrato celebrado em 25 d<;! 
novembro de 1!-170, com a interveniência financeira da Cen
trais Elétricas Brasileiras S.A. - ELt:TROBRAS, para a 
aqqisi('ào de uma usina dif·sel-elétrica, nos mesmos t ermos 
rio conl rato de finan<:ian em o 512-L-041 conceàido pela 
USAlD à COPEL. Rende Juros de 5,5o 0 ao ano ( pro rata 
tem pore») a serem pc1~os em 39 pr·~st •t;Ões semestrais, em 
conjur:to co·n as pllrcelas do principal, s"'ndo o vencimen
to da última parcela em 22 de abril de 1991. O S<~ldo da dí
\'ida registrado pelo equivãlente à taxa de rãmbio em vigor 
em 31 de dezembro de 19í3 (Cr$ f',22 f U~$ 1). 

Nota 6 - Créditos em suspenso 

Verbas do Fundo Federal de Eletrific~ção 
Escritório de ConstntQões e Engenharia 

ECEL S A. 
Outros 

CrS 

25.65:!.488 

1.906.399 
21.9(1:3 

27.581.850 

Ver!~1 do Funrlo Federal do Eletrificação refi"'re-se a 
recursos fornecidos pelo 1\.!nist~rio das 1\'inr.s e Energia a 
partit· de 191?6 pata aplicaç[·o em bens e instal&ções de acor
rl'l C""" rs f'O•wêni~s e dimo~ições df'S <!rtif.!OS 118 e 124 do 
Decreto-I ei nº 57.617 de 7 de maio de 19G6. O \'~lor perma
nece:·:: como créditos em S'.lspenso, até o t~rmino do prazo 
de cart:nda de 7 &llos, a p;.~rtir de 1966. 

Escritório de Construções e Engenharia ECEL S.A.: 

Refere-!'e à retenq:io equinJiente a 5o 0 sobre o valor 
das medições das obras Ci\ is da Usir,a Hidrt:létrica Cuaracy 
Nunes, a Lítuto de garant ia contr.lluol. 

Nota 7 - AuxUio para eonstruções: 

Representam contribt içõ<>s, duaçGcs e valorrs recebi
dos através de conv<-niGS p·u·a financi:1mento cl~ instalaçõrs 
de e1uip3r>1C'ntos e de r- :ies d~> diqribuic<io d1• energia 
elét ica em locais ou arcas n3o incluídas nus projetos nor
mai.; da Companhia. 

Durante os exercícios de 19i2 e !!)73 forarr. assinados 
COI1\'énios com o De)vntarr.ento Nacional de Agua., e Ener
gJa Elétrica com utiliza•;ão de recursos do PROTr HRA, no 
val·n· de Cr$ 68.2f,O Ov() pa;·n utiliza.,ão nas obras aa Us:nn 
Hidrell:tr:ca Coc!racy Nunes. 

Nota 3 - Passivos c.Jntingentes: 

A Companhia tem um pnssi\ o rontingcnte rl"ferer.te 
u indenizações n serem pa :as a empregados quando demi
tidos sem justa causa. Pn1:1 fazer face a uma parte desse 
passf\·o tem sido cons•.ituído um funJo alrav<:s de d('pósitos 
bancá rios compulsórios (FGTS! a partir de janeiro de 1967, 
como é- requ0rido por lei. 

4. AGRADECIMENTOS. 

- Os resultados uprec ic.veis obtidos nas dift·renies 
atividades da Companhia no decorrer do exercício r elatado, 
devem ser creditado~, em grande p:1rte, ao trabalho efic i
rnte e àedicai,'~O óos >et: s emt: regados. A e les o reconheci
mento e os agradecimentos da Diretoria. 

- Por outro lado, não ~cria justo silenciar, cabendo
nos o homoso penhor de rralirião pela substnucial colabo
ração recPbido do Sr. Ccm.wdante José Lisboa Freire, Go
vernador do T<•rntório. da Diretoria da ELETROBHAS e 
da Supe:l'intendt>ncia das Ob:·a~ da Usina do Paredão, esta 
na p essoa do .Sr. General Engº Origen--s da Soledade Lima, 
que vem condutinào aquele gr~mde empreendimento com 
sábia proficiêncin, equilíbrio e tato no vencer todas as dificulda
des de ordem técnica, a•lm!ni.traliva e fi!;anceira. Sua in
leligenda e larga experier,cia no setor, aooiadas por um 
~:en~o prático e objPti,·o, permilirom um perteilo entrosa
mento rom a Diretoria da CEA, que sua lhaneza de traio 
soube consolidnr em bel'!efício do bom andamento do ser viço. 

- Aos membros do Co'lsclho Fiscal registramos os 

nossos \'éementes agradecimentos pelo desempenho real e 
perfeito de suas a~ribuições fiscalizadnras dos atos admi
nistrativos e conta~ da Cemp_nhia, sPmpre o faundo com 
;~!to espírito de CO!~t:r~'ensiva lndagac;ão e eficiente traba
lho profissional que muito nos tem ajudado a manter a re
gula ridade do nossn sistema contúbil. 

- Os agrader·imc:>ntos e o nconhecimento niio pcd<'
deriam ser e~queci.los qu:ando \amos encontrar por parle 
do Cel. Engenheiro Raul Gbrcia Llnno, a!ndn Assistente da 
Diretoria de Engen 1aria e Planejamento da ELETRODRAS, 
o apoio mais irttegral às no!'sns Sülicitações d,! car ilter fi
nanceiro ou técnico. demonstrando s e m p r e o mais vivo 
interes se em re solver os problemas 
cruciantes que !'e <' presentam no dotar Ma capá de energia 
elétrica, em onorr so sistema ternwlf..trico, enqunto ~e 
agu::~rda o término da hidr elétrica do P:ueoão. Esse apoio 
e esse interesse, de~ce:'ldo até r1 minucia~, vem tPndo cou
tinuld:Jde na atuaç(·) do Cel. Eng2 Llano, agvra na Presi
dência da ELETRCNORTE. 

- Finalmente, cabe-nos o mai~ grato reconhec:ment'l 
permitindo-nos o agradecimento mais ~incero ao D:"JAEE, 
nas pessoas do seu o:rdor Geral. Dr. José Dualte 1\o~aga
lhàes P d0 Di··etur ela Divisão Econümka Dr. Al-cir:o Aguiar. 
Devemos a esses dois df'stacados compet<'nt~s elementos 
da alta direçk;o do DNASE, a colaboração SE'mpre imedictta e 
solicita . na ajuia t(·cnica de flx1çüo das tarifas e escriturn
çiio ~ontábil das concessionári:o1s de energia el.:.trica, ra 
libe·ação pronln das quc.t3s do IUEE e no rápido proces~<c·
mento do Pxpcdient e de isençõo do imposto sobre combu:'
tíviéis. Vencem as c:. ficu ldacles burocráticas com a rapidez 
que as no~sas nec ~sidndes exi:•(•m e por esse \·a!io~o 

apoio, tornamo·nos :Jgr;,decidos e reconhecidos ao ~eu efica<: 
trabalho em benef'cio da Empre~a . 

- A Diretor a embora julgando ter prestado aos 
Senhores Acionista: as inform::>cões sufici('nte para a apre
cincão tios docun e no:~ submei11.los à sua df'libencão, colo
ca-se à sua dispos,~ão pare~ fornecer-lhes quaisqul!r outros 
escl:Jrecimentos qu(· nccessárius se to1nart::m. 

Macapá (AP), 22 de março de 1974. 

Cel. .José r.11rcos Bezrrm Cavalcnnti 
·-·Diretor Presià(,nte-

Dr. Ric·arrlo José Laclau de Uzedn 
Diretor Administrntivo 

Companhia de Eletricida ~e do / ma pá 
. B~/\ 

AssorJ1bliia G~::rat Or::linária 

E• ital de Convocação 

F icam convidaàos os s~nbortt• Acionistas a se 
reunirem em A~s~mbléia Geral Ordinári?, a se rea
lizar no dia trinta de .. bril de \97~, às dlz horas, 
ua :,ed~ da Soei i&dE>. na avrnida Padre Júlio !\le
ria Lo•nbaerd. t Q J.HOO. ne .. ta cidade df' M2c2p , 
para tomar conh cimento ':! deliberar sobre a se
guinte ord-rn do dia: 

a) - Rdató ·io da Dirt:tutia. Bal~nço Geràl e 
Demcnstrac3o d<-. Cento-~ de Lucros c Perdas, Pare
cer do ConsElho F''sc;:;l, cuntD~ e demais atos ad
rnintstra\i\'vS àa Diretot ia, rd·aentes ao exercic:o 
Pnct:rrado rm 31 d"' dez.e,.nbro d e l9?;i; 

b) - Eleição de rnf'mbros da Direbria e fixa
~,:io dos seus honorário~; 

c) -- Eleição dos membr os E:Íetiv• s e suplen
tes do Conselho Fiscal e fixação da r~spectiva re
munernção; 

d) - Outros assuntos de intere~se da Socit-dade. 

Outn":=sim, fi<;~m n·isacos os Sc>nhores Acionis
tas que se encontram à sua dispo:::ição, na st>•Je da 
Companhia, os d:..cu :'E:tttos m ncinnados no :llt. 99, 
do D~:<creto- LE'i nº 2627, de :W de set~1nbro de 1940. 

Macapcí, 03 de abril de 1974. 

Jo:::é l\]arcns Beze rra Cavalcanti 
Diretor Presidente 
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Com~an~ia ~e fletrici~a~e ~o Amapá-C.[~. 
HIDRELÉTRICA «COARACY NUNES» 

TERMELÉTRICA PRESIDENTE COSTA E SILVA 

)..facapá, T. F do Amapá 

Balanço Geral do Exercício Jt}ncerrado em 31 de dezembro de 1973 

A T I V O 

--------------------------------~----------------
2 - IMOBILIZADO 

2o - Bens e Instalações em Serviço 
2o.l - Instalações pjProdução - Motores Hidráulicos 
2o.3 - Instalações p/Produção - Motores d/Comb. Interna 
2o.4 - Instalações de Transmissão 
2o.5 - Instalações de DistriQuição 
2o.6 - Instalações de Distribuição - Consumidores 
2o.7 - Instalações em Geral 

29 - Correção lVIonetária do Ativo Imobilizado 
4 - DISPONlVEL 

4o - Caixa · 
4o.o - Caixa CEA-Macapá 
4o.l - Caixa Sup. UHE- Paredão 

41 - Bancos - No País 
41.o - Contas de movimento CEA 
41.1 - Contas de movimento Sup. URE- Paredão 

42 - Disponível Vinculado - FGTS - Não Optantes 
6 - REALizA VEL 
- Curto Prazo 

6o - Cootaa a Receber 
6o.o - Exerci cios -Anteriores 
6o.1 - Exerc!cio Corrente 

61 - Obrigações e Empréstimos a Receber 
62 - Devedores Diversos 

- LongQ Prazo 
65 - Almoxarifado 
65.o - Material em Depósito 
65.1 - Material em Trânsito 

68 - Títulos de R enda 
5- PENDENTE 

5o - Débitos em Suspenso 
5o.o - Suspenso 
5o.3 - Outros Débitos Diferidos 

52 - Obras e Serviços em Andamento 
52.o - Obras em Andamento 
52.oo - UHE- Paredão 
52.01 - LT - Paredão/Macapá 
52.o2 - LT -- FazendinhafVila Maia 
52.o3 - :ftD - Vila Maia 

52.9 - Correção Monetária de Obras em Andamento 
- TOTAL DO ATIVO 

O - COMPENS ACÃO 
o2.1 - Ações Caucionadas pela Diretoria 
o2.2 - Obras e Serviços Contratados 
o2.3 - Empréstimos e Financiamentos Contratados 
o2.4 - Compras Contratadas 
o2.5 - Valores Caucionados 
o2.9 - Conta de Resultados a Compensar 

- TOTAL GERAL 

325.823,05 
619.3o4,85 

1.59o.483,13 
33o.238,75 

314.576.629,10 
l.3ol.69o,5S 

13.376,70 
46.840,00 

44.562.352,69 
ll.o65.481, 7 o 

688.o2o,57 
6.724.201,73 

168.3lo,o9 
1.656.4'15,69 

873.640,97 
95U32,65 

3U96.87o,99 
35.888.13o,89 

21.276,64 
11.276,64 

15.ooo,oo 
35.704.~18,15 

5.989.925,50 
29.714.992.65 

161.9311,10 
3.205.439,14 

1.283.217.211 
94S.l27,9o 

1.848,62 
336.S4G,74 

1.9~2.221,88 
1.92o.721,88 

1.500,00 
434.670.569,35 

1.4134.593,00 
1.156.220, 7 o 
478.372.30 

433.035.976,31 
315.938.536,35 

ll7.o97.44o,oo 

- 518.126.492,07 
239. 77t.B61,58 

loo,oo 
llo.5o6.o3o,oo 

19.16&.664,91 
46.121.387,57 
8.o24.o75,4o 
5.962.611,70 

- 7!18.lol.361,65 
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Hid.rclrtrira c{'oarac~ !\unes I Termelétrica Presirlente Cosia e Silva 

Macapá - T. F. do Amapá 

Balanço Geral do Exercício Encerrado em 31 de di'Jzembro de 1973 

P ASS1VO 

1 - Nli.O EXIG1VEL 
10- CAPITAL 
10.0 - Ações Ordinárias 
11.1 - Aç3<>s Preferenciais 
10.10 - Aç0es ao Portador «A» 
10.11 - .j,ç5es Nominativas «A» 
10.12 - Ações Nominativas «B• 
ll - RESERVAS 
11.0 - He~erva para Depr eciação 
11.00 - Depreciação de Bens du UTE-Macapá 
11.01 - Depreciação de Bens da UHE-Paredão 
11.9 - Outras Reservas 
11.92 - Resen·a para Amortização 
11.9:3 - Juros de Construçuo 
11.94 - F'ul'do de Garantia de Tempo de S er viço-Não 

Cptantas 
11.93 - hesen·a Legal 
11.96 - Reserva p1 futuro aumento de capital 
12 - CORREÇÃO MONET \RIA DE R ESERVAS 
12.0 - Correção dn Reservt1 p/Depreciaçüo 
12.00 - Correcão da Depre::iação de Bens da BTE-Macapá 
12.01 - Correção da Deprec'ação de Bens da UHE-Paredão 
12.9 - Correção de Outras Reservas 
12.92 - Correção da Resen a para Amortização 
12.99 '- L!quido não dispon1vel da Correção de Obras 
12.\.J - L.qHjdo da Conq;ãu do Imobilizado 
3 -EXIGÍVEL 

- CURTO PRAZO 
30 - Contas a Pagar 
30.0 - Geral 
30.1 - Fornecedores 
30.2 - Cias. Associadas - ELETROBRAS 

- Compromissos da CEA 1.386.835,40 
- Compromissos da Sup. UHE-Paredão 50.696.470,27 

31 - Obrigações a Pagar 
2::1 - Dívidas a longo prazo - ven cidas e vencíveis a cur-

to prazo 
36 - .Juros em Curso 
37 - Outros Créditos Correntes 
37.0 -- Obriga, ões Sociais 
37.2 - Quota de Providência 
37.6 - Quota de Reversão: ELETROBRAS 

- LO!\GO PRAZO 
39 - Dlver:,as Dívidas a Longo Prazo 
5- PEl'\DENTE 
51 - Crfditcs em Suspenso 
51.1 - Contas recebidas ad'antadamente pjaumento cio ca-

pital 
51.3 - Outros Créditos Diferidos 
51.38 - Diversos 
51.39 - F.F.E. - ELETR0.1RAS 
53 - Auxílios para construção 
53.2 - Contribuiç3es: 

- Governo do T. F. do Amapá 
- ;\Iinístério das Minas e Energia - DNAEE - verbas 

do PROTEHRA 
9 - RESULTADO 
DO - Lu-.:ros e Perdns: 

- Saldo a dlgposição da AGO 
- TOTAL DO Pt\SSIVO 

O - COMPENSAÇÃO 
01.1 - Caução da Diretoria 
01.2 - Contrato de Obras e Serviços 
OI 3 - Contrato de Empréstimo e Financiamento 
01.4 - Contrato de Corr.pras 
01.5 - Caução de Va!Ol'es 
01.9 - Insuficiência de Remuneração a Compensar 

I 
121.113.618,00 

77.453.419,00 
43 67o.l99,eo --13.938,00 

6.111.284,0G 
37.544.977,00 ------

91.125.718,32 
1.739.246,35 

1.314.233,21 
~25.ol3, 1 4 

89.386.471,97 
244.284,15 , 

88.7ol.641,98 

l61.936,1o 
15.174,49 

. ___ 263.43_5,251 
!26.265.136,70 

938.725,16 
448.415,61 

49o.3o9,55 
125.326.411,54 

154.388,71 
117 .o97 .44o,oo 

8.074.582,83 

I 64.981.576,33 

59.039,741 
53.145.96U9 

l.oo3.615,781 I 52.o83.3o5.67. 

9.483.!!78,54 

24.515..,1-

1.914.748,26 
334.242,2! 
lo2.646,15 

17.254,80 I 6o.876,o5 
17 .6ol5 .12o,81! 

17.6o5.12o,81 -- I 

1.928.360.62 
25.653.488,17 

1.231 
2í .581.848, 79 

1.418.591,80 

68. "oo.ooo.oo 

I 
27.581.85o,o2' 

I 

69.618.591,80 

24.88o,o9 

.1 1oo,oo\ 
16o.5o6.o3o,oc 

19.16o.664,91 
~6. 1 1\.387 ,57 1 
8.n24.o75,4o 

5.9ti2.611,7o 

6a. p&g 

338.514.473,02 

82.586.697,14 

97.200.441,82 

2~.88o,o9 

518.326.492,07 
239.774.869,58 

---
TOTAL GERAL 

Cel. José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Diretor Presidente 
CPF nQ 180484637 

Macapá (AP), 20 de março de 1974 

Ricardo José Laclau de Uzeda 
Diretor Administrativo 

CPF n2 048382387 

758.lol.361,65 

L uiz Carlos Araújo Monteiro 
Téc. Cont. Reg. CRC-P A n.0 !051 

CPF n 2 0008 11832 
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Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 
CGC (~hF) 059.655.46/1 

Sistema Termelétrico de Maêapá 
Demonstração da Conta de Resultado a 31 de dezembro de 1973 

Conta de Renda 
90.0 - Renda Bruta de Exploração 

90.00 - Receita de exploração: 
Fornecimento de energia elétrica 
Outras Rect-itas 

90.02 - Deduçõe-s à receita de exploração: 
Quota de reversã0 - Lei nº 5655/71 

Receita de exploração liquida . 
90.01 - Despe~as de expio! ação 

90.1 - Deduções à Renda Bruta de Explor ação 
90. 11 - Quota de depreciação 
90. 16 - ·Diferenças de câmbio 

Renda de Exploração 
90.2 - Renda Estranha à Exploração 

90.21 - Despesa estranha à explorução: 

Cr$ 

3 199.942,37 
59.570,68 

Cr$ 

3.259.513,05 

(208. 717 ,80) 

3.050.795,25 
(2.575.067' 19 

17~.802,75 
104.813,46 

é r $ 

475.728,06 

(28 4.61 6,21) 

19 1.1 11,85 

Juros s/dívidas à Cias. Assoe . - Eletrobrás 
ComissõeG e taxas s/emprésttmos ~ Ele trobrás 

142.237,49 
22.684,79 (164.922,28} 

26.189,57 Renda Líquida do Exercício 

Conta de Lucr os e Perdas 
Exercícios Ant<::riores 

Sa!Jo de Lucros e Perdas de 1972 à disp. da AGO 
Apropriações efetivadas pela AGO de 30-04-73: 

Reserva para futuro aumento de capital 

Saldo de Lucros e Per':!as do exercícios anterio res 
Exercício Corrente 

Total de Lucros e Perdas (Renda Líquida) 
Apropriações Legais e estatutárias do exercício: 

Quota para Reserva Legal 

Saldo de Lucros e Perdas à d isposição da AGO 

30.221 ,51 

(30.221 ,51) 

- NIHIL -
-·- -.. 

26 .189,57 

(1.309,48} 

24.880.09 

~.Iacapá (AP), 20 de morço de 1974 

Cel. José Marcos Bezerra Cavaicé.lnti 
Diretor· Presidente 

CPF n .0 180484637 

Ricardo José Laclau de Uzeda 
Diretor- Administrativo 

CPF n º 048382387 

Luiz Carlos Araújo Monteiro 
Téc. Cont. R eg. CRC-PA nº 1051 

CPF nº 00081 1832 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os infra -assinados. membros do Conselho Fiscal da 
Companhia de Eletricidade do Amllpá - CE A, tendo pro
Cedido ao exame e verificaçao do Balanç.o Geral encerrado 
em 31 de dezembro de 1973, da Conta de Lucros e Perdas 
e do Relatório da Dire-toria, e de todos os documentos con
tábeis rela tivos ao exercício de 1973, com apoio no Parecer 
dos Auditores Públicos, certificados por Boucinhas, Campos, 
Coopers & Lybrand e à vista do que observaram e exami
naram, são de parecer que o referido Balanço Geral, a 
Conta de Lucros e Perdas e o Relatório dn Diretoria estão 
em conêições de merecer a aprovação dos Senhores Aclo
nli!tas . por ref letirem, com exatidão, a ge~tão econômica e 
financeira da Companhia nesse período. 

lVIacap:l, I de abril de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Sil\ a 

José Ubirajara Lopes de Souza 

Francisco Vieira da Sil\·a 

PARECER DOS AUDITORES 
Ilmos. Srs. 
Diret~?res da 
Companhia de Eletri:iade do Amapá - CEA 
Macapá - Amapá 
Examinamos o balanço geral da Oompanhia de Ele

tricidade do Amapá -- CEA le\·antado em 31 de dezembro 
de 1973 e a respectiva demunstra~ão das contas de resulta
do fi de lucros e perdas correspondente ao exercício findo 
naquela data . Nosso exame fo i efetuado de acordo com pa
drões de auditoria geralmente aceitos e, c:.onsequentemente, 
incluiu as provas nos r egistros contãbels e outros procedi
mentos de auditoria que julgamos necessários nas ci rcuns
tâncias. 

Em nossa opinião, o balanço geral e a demonstração 
das contas de resultado a lucros e perdas, acima referidos. 
representam adequadamente a posição patrimonial e finan
ceira da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA em 
31 de dezembro de 1973 e o resultado de suas operações 
conespondentes ao exercício findo naquela dala , de acordo 
corr. princípios de contabilidade geralmente aceitos par a 
companhias de e['lergia elétt ica, conforme normas de con-

• tabi lidade P~tnbeleciàas pelo Decreto nQ 2!!.545 de 2-l de 
a gesto de 1930, aplicados de maneira consistente em rda
ção ao exercício anterior. 

Recife, 28 de março de 1974. 
Boucinhas, Campos, Cooprrs & Lybrand, Llda. 
CRC.SP-5528-S- PE - GE:VIEC-RAI-n/058-PJ 

Nilton Claro 
Contador CRC.GB 19.344-S-PE AI/PF-CRC.GB 16-t 

GEMEC-RAI - 73/058·4-F J 
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Poder J urlici~ll·io 

Justiça dus Território!! 

Território Federal do Amapá 

Juiz de DiTeita da Cornarca de Jfacapá 
Edital d e Citação, com o Prazo de 15 din!'. no Forma Abaixo: 

O Dnut or Rub~ns B::; 1Jtista de O ii\·eira, Juiz T empor :í
r io Com .Jurisdição Plcn<~ ü<~ Comarca de Macup1\, Capita. l 
do Te rritório Feder a l do Amapá, na Forma da Lei , Ele. 

Faz Saber a t odos os que o presen t•~ Edit·l l com 
prazo dt 15 dias Yirem, ou dele ti vcre:n conheciln en to, que 
neste Juílo corre seus tré". Hmite2 um proces~o em que é 
acusado: Milton Souza Cirilo, resict ntc na loc:'liJ<~de de 
São Sel.J:.~ s tiào dos Bois, n<>·' te MunlCIJJ•U e Cumar..: a, cotno 
incurso no artº 218 d o Co'li~o Pe na l Brasilei ro. 

E. como tenha o O fie i~! de J ustka deste ,Tuízo certi 
ficado não o ha\'cr encontr tdo nesta < 'omarca, não send o 
possível citá-lo pessoalmet,te, citq-o p!•lo presente a com
pa recer nes te Juízo. no edt 1cio Jo F • ~um des ta Comarca 
s ito à Avenida Amazonas, ll'! . 26, esquír a com a Hua Cel. 
Coriolano .Jurú, ne~ta cidnd<> no prazo dE 15 dias at: ós, a publi
cação, às ú9:00horzs, a fim de ser intt•n((ado, p r unr.·. e r sua 
defesa e sr>r notifica ':lo dos ulteriores termo3 d J n rocesso 
a que de\'erá comparecer sob pena ce revitli<J. ·Pa!·,, to~ 
nhccimento de todos é pass<.do o presc n t! Edito!, cL.j;.. :.;u \'ia 
f íca!·3 afix11da no luga r de costun1e. D::.ao e pas,aC:o n esta 
cidade de Macapé1, aos vltit<' e h um clias C.:o nu!s de .ie\'ereiro 
do ano de m il novece ntos e setenta e quatro. J<:u, Nino 
Jesus Aranha Nunef', Escri\·ão em exerctcio, SLtl.Js
crevi. 

Rubens Baptista de O iivl"i ra 
Juiz Temporario cfJuris didi,, plena 

DCI/C/ 141/ !-123.1 (F2G) (846) 

ConcEssão de exequatur. S enhor 
Henri Ch arles Eduard Va n E J e 
Van DPr Pa is , Cônsu1-Geral no 
Rio de J anei ro . 

O Cheft! do D eparta mento Co lSUlc r e Ju rídico 
do :Vlinis t ério dE.s Rela ;ões Ext Pri·. re.; curnpriiTJf-n
ta o Chefe d a Gabin ete do Gon.'rnadvr do Territó
rio do Amapá e tem a honra de informá-lo ôe que 
em 14 de fevereiro do cor rente ~no, foi c,.nc~dido o 
exequatm d o Governo b rasi leiro à nomerção do 
Senhor Henri Ch a rles E:luard Vé:n Ede Vsn Der 
Pais, para exercH as fcm ções de Côn sul- Ge r al dos 
Países Baixos no Rio d t~ J a 'leiro, com jur·sdição 
sobr,~ os Estado~ da Gu1 nabc::ra , Rio de J " mi ro, 
Espírito Santo, Minas Gerai s, Bahia. S~org i p~ Ala goas, 
P ernam buco, Para íba, R io Grande do ~ortt , Ce?rá. 
Piauí, Mara nhão. Pará, Amazonas e os Ten itór ios 
do :\m<Jpú e Roraima . 

Z. O Chefe do Oepntam?nto Cun~u!ar e J u
rídico muito ag radec eri:l o 0bséquw de manriar 
publ ica r. no órgão ofici.1l do T err itó ric, a notícia 
da concessão desse exequatur. 

Bras ília, em 06 de março de 1974. 

MADESA Indústrias Madereiras de 
Santana S .A. 

CGC - 05.975.826/00 1 

A V I SO 

Acham-se à disposição do,; senhores acioni stas 
da MADESA - Indústr ias f\fadeirei1 as de S~.ntana 
S.A., em a sede social na ]lha d e Santana. ~lunif'i
pio de Maca pá, nest~ T~:rritóri o, os documentos a 
que se refere o Art. 99 do D-=ereto- L ei 2.627, de 
'26 de set em b ro de ] 9-fO. 

Il h a de Santana, 21 de março d e 197-l. 

Kjeld T . Andet sen 
Diretor - Presidente 

DIARlO OFICIAL 

MADESA Indústrias Madeireiras de 
Santana S.A. 

C.G.C. - 05 .975 .826/00 1 

Ass<•r:.bl0ia G L·ral Ordinhia 

C O KVOCAÇÃO 

Pelo present ~ Edit &l ficam c0;wid~t~ O~ os ser
h ores acioni.>tas cl~ lV1AD!':SA - Indú,;tri c.:-; ~:1 a,ieirei
ras de S an tan a ~ .. A., a se r f'unirem na ~,,L sc~ial 

na Ilha de Sanüma, Município de \Ta(;;,')'t, m:-t"' 
T~> rritóri o , às d~z (l 0:00) h 0 r as do dia 30 de fbr.l 
do curr~nte ano p:L·::~ , em Ass~,.>mbL ia c~rd Ord t
naria, delib.:rarem s.Jbre o segui rJ t e: 

a) Relatório da DiretO! ia, Balanço Ge r r.l e D(-
mcmtração da G.Ji:La d e Lucros e P erdns J elotivo;; 
ao ex~rcJclO de r173, b <> m como respecti\'O Parf"cer 
do Conse lho Fis• al ; 

b) E leição d·1 Diretoria e do Co!"selho Fiscal e 
f ix açã:> do:; resp, cti\ os Eonor&Jios. 

Il ha de Sar.~una , 21 de n:arço de : 974. 

Kjeld T. Anderse n 
IJi re tor- Pre:-iuente 

Telecomunicav< 1 s do Amapá S. A. TE[.;E \\L\Pi\ 

Ata ela "ri ·neira Asse:nbléia Geral Ord inór;a da 
Te:e.:or. uni<.:ações do Amapá S.A. TCLEAMAPA. 

Realizado aos quatro (4) dias do mês de :norço du 
üno de mil n< vecer r,s e !-d<'nlo l' qu;,tro (!9";41, as vint• 
h1Jra~. na sede sod;.! da T?leco:11unic;H.;0es do AtT.apá S . .'\ 
TC.LEA \'TAPA. ~ila t r ud S?.o José, nesta capitn l. co:.vocado~ 
por anuncio 1 ublic:n~.os no Dir:ll io ( ,flcial de l>l, 21 e 22 de 
fl· ve r e iro de 1~)74, e no jorna l «Novo ,\rn apá» de 23 do-

mes·•·o mês e ano, ··,u,' r:1m-sc e rn :\:;ser:1bki::~ GI"Nl OrJi
n {. ri l , os "'' io• i t3s lÜ1 TelE>comur.iré1,,Õ.,s do An apn S A. 
'fFT"EAl\IA PA. r: R ' ·r.:a dn convocadio P.di;mte l: nns.::!" t:J . 
;,pós a~ a,o:·n:ltura~ t!L'=' ac ionht;·s no «Liv10 de l'rE'~•,n•·c 

e, v t:r fiu:.nrto-~e nl :•ero Jeg::.!, o Dirctor-Suptl in ten.:le.:te 
d1 ern.1resa d er la u, (]'JC de- aeordo com o artigo 
13 elo Ys.al\lt l Sue I. havia nect-;s:ôadc de ~e P.·C!.l itc·r " 
Presidente e !JS Sec t< -i s ao A~.-(·nli.J!éia. for:.. Tl udamc~do ; 

os arioni;ta! ,: TI:. EP H AS. l'•'PI'I:<ent<tdo pelo r d\ cg:dc 
F ranc .sco F lá ir o c •1• r ai,·; P refeit1ra Y.u:~iupa! Ele i\hca
p:i, r er,·esenta -Ja pc-o Profe-.;OJ' Clodoaldo Can alho dn 
Nas,>hnento; C'oarat:; Sobr 'lrfl B<trbvS8, respecti·:amt?r.tP, 
J.lUrn ::\S [unç(;es an1 ·~ mcnuonaua~ . lJecl.trr:Jo illst::iado:
ao tr~tbalhos, ~olici t •11 o f'resid:mttc> oue o Se:1·etf.rit) fiz~s~c 
a leitura, 0 q ·e foi •ito do anúncio ·de conv J<::tl,'fO, tio teor 
seguinte•: «TE> ltcomL ~>CãÇÕt,-S co ~.rncp::t S.A. - TEL!.:Af,JAF'A 
- As~e:Lbic!a Ger I Ordi1a1 i::1 - ...:onvoc<H;ao - Ficam 
convvcaclos os :;enh res acion!•Las da Telerumunicnçõe3 dCI 
Amapú S A. TEL ·\!,TAPA, pr.ra se reunirem .. m A;:~em
bléia GE' r<ll Ct·dina t . a ~e realiz3 r no dia 4 de março de 
1974, nesta cidade a ·m de de iber&J'dn " ~cguoc l •': Or,ier' 
do Dia - a] Toma, .a d.• conta d<: Diretoria e '- !lht•c'm 'nt o 
do seu rclütór'o sol.t·c ·~ n1arch:1 do'-~ negÓ2i·>S E'JüÜ.t's C' p:·in
cipais f~: h ::: :•dm n ·tr, ,;\'"!' d•.nrll0 o ec.<'r~..:, iv fin do. t,, 
Exam e e tli:.cu:,,à•• •io J .al<:m,:o G~cr~ l. in• iusive o d:• Conta 
de Lucn1S e Perdas ac~moan hnr!u~ do Parecer do CongeJho 
F isca l. Pns>.an.io à Ord; m. do Di<J, submeteu o l'rcdàent~ .1 
apreciaç5o da Assembh::ia o l~elatóno da Diretoria, o B.:lnn
ço Geral. a ('onl3 df' Lucros e Ferdas c o f'ur..:!ce r do 
Conselho Fiscal. do.•cume ntcs est"s publ'ccc!os no Diar :o 
Oficial do T er ritór i< de ~:3 P 2(1 de fcv t reiro de 1974 e no 
jorual Novo •\map t>> , de 23 de feverei ro de J9í4, c que 11 0 

prazo da lei havia l ícvdo à d1~posi~ão dos senhores acio
nistas, conforme a viso;; também pubJ;cajos nus mesmos 
órgãos nos di;,s 9 e 28 rle fevert:iru pro~:imo t:a~s;,do. do teor 
seguinte: «Ttlecomu 1ic;1 ,:ões do .'\mapll S. A. - TLLE \i•'lAP :\ 
- Comunicaclio aos Acionista - Acham-se a d !spu~it.iõo dus 
scnhore~ acion istas desta cidade os documentos a que s~· 
r efere o Dee. Lei n" 2ti27 , de 19l!l, a sober: a . He l.:.tóri:. da 
Dii e to ria so!Jre a Ir archa dos negócius sociais e pri tJC!pais 
fa to administrativo~ , no exercicio findo de 197 J. b: Copias 
do Balanço e da C1 nta d?. Lucn.s <' PE:rdas. c. Parecer d•> 
Conselho Fiscal. d. Listas dos adon stas que nao integrali
zam as Ações e o número delas. Após a i<>ítu ra dos .-e feri-
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dos documentos, o Presidente os colocou em discussão e 
votação. Não havendo sobre eles qualquer pronunciamento 
em contrário foram considerad ~>s aprovados pela unaminidade 
dos presentes, com exreção do Diretor-Su~eriniendente e 
dos membros do Co1~se ha Fiscal, impedidos legalmente. 
O Presidente da Assembléia proclamou aprovados todos os 
documentos re feridos anteriormentf>, Lembrou o Presidente 
que, por força do que dispõe art. 124, da Lei das Sociedad~s 
por ações, dever-se-iam e leger os membros do Conselho Fis
cal e fixar seus hcmorúrit.s para o exercício dt> 1974, embo
ra não constasse tal item na Ordem do Dia do Edital de 
Convocação. P ropos o Presidente que fossem reeleitos os 
atuais Conselheiros efetivos e suplentes da TELEAMAPA 
incluindo em substituição a César Cardoso, o nome do sen
hor, Kazumi Nagakomi, brasileiro, casado, economista, car
teira de Identidade RG-SP nº 2.678.531, res idente e domici
liado no SHG- Norte 706, Bloco O casa 12, em Brasília-DF, 
2quele já qualificados ern Assembléia Geral Extraord int.rla 
dt!~ ta emprt!sa, rt'alizada em 2 de dezt!rnbt o de l97J. Havendo 
expressa anunê ncia dos presentes, o Presidente considerou 
reeleitos o nomes supr:1 mencionados. A seguit·, propos o 
Presidente que os hunó,·nrios para <; Conselho Fiscal fossem 
fixados em melo salário-mínimo da r egião, mensalmente, 
proposta esta que tamb~m mereceu a aprovação de todos, 
Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente franqueou a pala
vra a quem dela quizesse fazer uso, falou o Presidente 
agradecendo a presença do acionista Território Federal do 
AmApá, representado no ato pelo seu Gove rnador Subs
tituto Dr. Abemor Coutic1ho; do Acionista Pr efeitura Munici
pal de Maca pá, cujo representante ja foi qL ali ficado anterior
mente, de outrus acionistas entre os quais o ex-Diretor
Presidtmte Senhor Abdallah Houat destacou o trabalho do 
atual Diretor-Presidente digo Diretot• Superitendente Dr. 
Victor Hl!go Gert Britto, à fren te dos destinos da 
TELEAMAPA. O Presiden' e dec larou encerrados os trabalhos, 
suspendendo a sessão e lida a ata e achada conforme, vai 
ela assinr.d::t por todos extraindo-se cópias para fins legais: 
Em tempo; A presente Assembléia t·eaHzou-se em 4 de março 
de 1974. (a) AbPmor coutiuho - pelo Terri tóriO Federa l do 
Aman:l (a) Clodoaldo Carva lho do Nascirr.ento, pela P refei
tura Munici p&i de Macepá, ta) Francisco Elair de Mora is 
pela Tl~LEBRÁS, (a) Haimundo da Co~ia Crespo, pelo 
Banco do Brasil SfA., (a) Rubens Qe Queirós, pelo Banco 
Br'l!>ildro de Desconto S/ A. (a) Abdalah Houat., (a) Sebastião 
de Castro Amoras pela EMBRATEL, (a) Maria Dulce Castro de 
Mora is, (a) Stephan Houat & Irmão, (a) Coaracy Sobreira 
Barbosa. 

Pelo presente Edital de Convocação, con
vidamos os senhores acionistas a ser reunirem e m 
Asserr.bléia Geral Extr aordiná ria dia 5 de abril d e 
1974 às 10 horas, na sede da sociedade, sit a à 
Av. Mendonça F urtado, 1786, nesta cidade d e 
Mtacapá, para deliberarem sobre o que segue: 

a) Apro vação de Balanço, referente a o exer
cício de 1973. 

b ) E o que ocorrer. 

Macapá, (AP), l de abril de 1974. 

Lui z Carlos Muricy 
Dir. Presidente 

PrefeituTa .Municipal de Macapá 
Lei n° 017/74-GABPMM, de 2 de abril de 1974. 

Dispõe s0bre o r eajuste de vencimentos dQs ser
vidores da Prefeitura Municipal de Macapá e dá 
outras providências. 

o Prefeito Municipal de Macapá, Capital do Território 
Federal do Amapá; 

Faço saber que a câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei , na forma d? q.ue 
dispõe o artigo 66, do Decreto-Lei n~ 411, de 8 d~ Janeiro 
1969, baixado pelo Excelentíssimo Senhor P res1dente da 
República. 

Art. 12 - Ficam majorados em 30°1
0 (trinta por cent~ ) 

os atuais vencimentos dos funcionários da Prefeitura Mum
cipal de Maca pá, do Qu'ldro P é!rmanente e Quadro Suplemen
tar do Servi~o Suniclpal de Estradas de Redagem (SMER)· 

§único- fica igualmente majorado, com o percentual des
te artigo, as vantagens previs: as pa ra os ocupantes. de cargos 
e funções de canfiança e bem assim, o atual Saláno-fam.illa. 

Art. 2o - É concedido reajustamento de 30°io sl trmta 
por cento) ao pessoal inativo, pensionistas e diarista . apo
sentado~ pagos pelos cofres da Prefeitura de Mac~pa: 

Art. 3º - As gratificações concedidas aos funcwnarios 
do Município de Macapá, com final idade d~ r~tribuir o 
exercício em r egime de tempo Integral P. ded1caçao Excl~
siva e o Serviço Extraordlnario a este vinculados, passarao 

Declara-se para devidos fins, que a prt>sente é cópia 
fiel da Ata Lavrada no livro próprio, em poder da soçiedade. 

, a ser calculadas sobr e os vencimentos básicos decorre ntes 
do presente reajustamento. 

Macapá (AP), 4 de mar ço de 1974. 

Clodoaldo Carvalho do Nascimento 
Secretário 

Coaracy Sobre ira Barbo3a 
Secretário 

Reconheço a assinatura presente de Clodooldo Carvalho 
Nascimento e Coaracy Sobreira Barbosa, e Eiou: 

Macapá 6 de 3 de 1974. 

Em tes tQ FT A às verdade 

Francisco Torquato de Araújo 
Tabelião 

Junta Comercial do Território F. do Amapá 

este (s) Ata da Assembléia Geral Ordinária em 4 via s ' 
fo i (ram) a: presidido (s) no dia 14 de março de 1974 e man
dado arquivar por Despacho da Junta de 21 de março de 
1.9H contendo 3 folhas de nº OI 03 que vão por mim 
rubricadas com o apelido Emuricy de que faço uso. Tomou 
na ordem de nrquivamento n º 371/74 e para constar eu 
Elizete Muricy Siqueira Primeiro O[icial, fiz a presente 
nota, Junta Comercial do Território F. Amapá, Macapâ 21 
de março de 1974. 

Secretário-Geral Benjamim Almeida Soares 
CPF-003896762 

Indústria Mobiliária D'ARC S/ A 
LWDASA 

Edital de Convocação 

Assembléia Geral Extraordinária 

Art. 42 - Os beneficios desta Lei serão extensivos 
aos professores primários do Magistério Municipal. 

Arl. 5Q - Nos cálculos necessários a aplicação da pre
sente Lel, serão desprezadas das f rações de cruzeiros. 

Art. 6º - O reajustamento ora concedido vigorará a 
par tir de J2 (primeiro) de março de 1974, e as de~pesas 
decorrentes serão atendidas com recursos orçamentános, in
cluslve na form a p revista do art. 5º,' i-tem I, da Lei n2 07, 
de 23 de novembro de 1973, que estima a receita e fixa a 
desposa do Município de Macapá, p a•a o exercício àe 1974. 

Art. 72 - Esta Lei entrará em vigor na data de suo 
publicação, revogadas as disposições em contrário 

Palácio 31 de Março, em Macapá, 02 de abril de 1974. 
Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal d e Macapá 

Clodoa ldo Carvalho do Nascimento 
Diretor do Departamento de Administração 

Estatuto da Casa da Amizade 
(Continuação d o nú mero anterior) 

b) ter em carga e em livro especial todos m óveis 
utensl llos e valores da Associação; , 

c) manter em dia a es€rituração da Associação, men
cionan do em livr os próprloa e com clareza, todo movimento 
da Receita e da Despesa; 

(Continua no próximo número) 

Agro Comunitário Esporte ClubP
Fundado em 4 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(Continuação rlo número anter ior) 

1 - Administrar o AGRO, fazer executar 11 uas próprias 
deliberações, as do Conselho Deliberativo e €onselho Diretor 
e faze t· cumprir o Estatuto, os reg_ulamentos e regimentos; 

2 - Despachar o expediente; 
(Continua no próximo número 
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Secretaria de Segurança Públicrt 

Divisão de Trânsito 
A PR O V 0: 

Gentil Alm f:ida Campos 
Secretário de Seguran,;a Pública ... 

e) Buzina 
f) Freios 
g) Indicador de dirEcçi3o 
h) Cinto de segurar ça 
l) Exlintor de incêndio 
j) Pneus que o.ft·reçam conà ições de seçurança 
I) Para--choques dianteiros e t1 aseiros 

m) Triüngulo l umino~o 

Ordem de Servi ço ·n Q 017/ 74 -DlTRAN 1.5.2 - O veí .:u lo d t:vt:rá 1)presentar um bflm e:;-
0 d i r e t 0 r da Divisão de Trânsito , tado de conserv~,ção na parte ger a l da carroça ria. 
da Secretaria de S egurança P ública, no uso 1.6 - Para aquele s que compra rem veícu'L'S 

em outros Estaths ou neste Territó r io que t enhr-m das atribuições que lhe são conferidas pelo ' 
Artigo 30, item VI e VIII do RCN T, a pro- • de trocar uu n 3o placas, estes terão 30 dias para 
vado pelo Decreto n Q 6?..l 27 de 16 de ja- ~e regulll rizarem m Divisão de Trânsito, a pa rtir 

· da dsta da tran&açiío, vEnciuo este prazo Jegul o ne1ro de 1968, e, 
Conside rando que 0 público tome conhecimen- inobservante paga r& multa igu::.l ao maior s~ lário 

d mínimo do País. to a sis temá tica do licenciame nto. emplacamen-
to e liberação de veiculo, b em como da inscnçco 
e seleção d.e ca ndidatos aos exames t écnicos para 
motoristas. 

Resolve: 

1 Recomendar aos proprie:tários de veículos 
autom otores que preten d erem licencisr, emplacar ou 
liberar veícu lo apreendido, d evem observar o se-
g u inte: , 

1.1 - Para licencia r e emplacar v eículos n o-
vos , deverão apresentaz·: 

a) Neta Fisca l ou docum ento d e Importação 
b) CPF ou CGC 
c) TRU atual 
d) Bilhetes de Seguro Obrigatório e Ac identes 

Pessoais 
e) Carteira de Ide n t idade 
f) Carteira de Habilita ção 
g) Comprovante de R esidê!.cia (t.gua, !uz, te-

2 -· Idem, aos candidatos a exame de s ' le.;ão 
para moto ri ·tas q ue d evem observar o seg uinte: 

2. 1 - Pa ra o candidato se inscrever nos ex'3 · 
mes técnicos !J&ril motorista pr0fis sional , amarlo r 
ou m otociclista, deverá apresentar r.o <:to da in-;
crição a seguintt• documentação: 

:1) Cart,, ira ue Identidade 
b) Certificad r) de Reservista 
c) Titulo de Eleito r 
cl) At ~staclo P~i cotécnicCJ 
e) A testado de Antecedentes 
f) Atestajo i e ViJ'1 e ResLiêr.cia 
g) 3 fot 1S 3x4 de freute e l d e p ..: tfi1 
h) Taxa de Inscr ição 
i) T axa c! e Expeaição da Carteira (ao ser apro 

vado n os ex ames) 
j) Dedzraçãn de prépiio pur:ho d e que sabe 

ler e escrever (para mototista prof issional). 

lefone e policia) ~ . 2 - O candidato a motorista prc-fi ~si or.al se 
h) Designação de Mctori sta (quando se tratar 1 submeterá aos s~::guintes. testes: 

de propriet á rio não habilitado ou Empresa), 
1.2 - Para renovação ào li cenciamento e em-

placa mento de veículos, deverão apresentar : 
a) Ce rtificado de Hegis tro 
b) Carteira de Ide nt idade 
c) CPF ou CGC 
d) TRU anterior 
e) Bilhete de Seguro obriga t óiio e Acidentes 

Pessoa i& 
f) Carte ira de Habilitação 
g) Comprovante de Residência (água, luz, tr::l efo

ne e polícia) 
h) D esignação de m otorista (quando se trata r de 

pr oprietário não habili ta do ou empresa). 
. 1.3 - Os documentos me ncionadés nos itens 

1.1 e 1.2 d everão se r apresentados em cópia xerox, 
com exceção das letras h do i tem 1.1· e a e h do 
item 1.2. 

1.4 - Para liberação de veículo apreend ido, 
deverão apresentar: 

a) Certificado d e R egistro 
b) Taxa de liberação 
c) Carteira de Moto ristas 
d) Q uitaçã o de rr•ulí.as (quando se tratar d e con 

du tores não ha bilitados) 
1.5 - Para qu e os veículos s ejam licenciados 

e emplacados, deve rão estar com se us equipame n
tos de segu ran ça em perfei ~o estad o de funcion a
mento . 

1.5. 1 - Equipamentos de segura:::ça: 
a) Espelhos retrovisore<:i, in te z no e externo; 
b) Limpadores d e pars-brisa; 
<:) Para-sol para condutor; 
d) Sist ema elétri co (fa ró is r!ia nteiros. f arol etes 

d ianteiros e t rase irus . ilumin açcio de placa traseira). 

a) Escrito 
b) Baliza 
c) Cruzarnt>nto e tu3.nsito 
rl) LadE:ira 
e) Pl::Jca 
f) Cúnhecimen tos técnicos do V':Ículo (m t qui

na). 

2.3 - O c~ r. .i idato a m otorista amador, se 
submeterá aos seguint es t est es: 

a) Eo;crilo 
b) Ba li:ca 
c) C r uta m ento e trfmsito 
o) L.'lc!eira 
d Placa 

2.-1 - O candiddn a mot cic li ~ta. SI:' 

terá aos s~guintC' s testes: 
a) E3c:rito 
b) Cruzamtnto 
c) Placa 
2.5 - Os documentos r e l't:- r encicdos 

2.1, letras u. ·b, r., os canJ id&tos 
tá-los e m cópia x e rox. 

subme-

1~0 i tem 
apre <: n-

2.6 - Os te:;tes constflntr>s n u ~ it•'l1S 2.::: ; 2.3 
e 2.4 o candidato puderá repdi-ks até 3 Vf-ZtS, e 
aquele que superá -la s em qu::nsquer d t>S tes t es ten 
suA i r.scriçào automaticanJH,te L&ncE:ltdh per ti 
(seis ) meses . 

Dé- se Ciência, Publi~ ue-se c Cumpra se. 

Gabin('te rJo Dire tor da Divisão (~e 

em IVJ.Jcapà-1\P, ~ .) d.: mar çn de 1.9'7 -±. 

Hermógenes Costa 
Dire:o r da Divisão de 'J r· nsit.o 


	

