
TerPitórlo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decreto r.. o 1, r: e 24 de Julio de 19&4 

Ano IX. Números 1.816 e 1.817 Macapá, 3a. e 4a.-feitlas, 9 e 10 de abril de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 0276 de 21 de março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o q ue consta do Processo n.0 024/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. I º - Designar, Dahyl Rodrigues Lobato, ocu
pante do cargo da classe «A». da série de classes de Escri· 
turá rlo, nível 8, do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, lotad o na Secretaria de Administração e 
Finanças, para viajar da sede de suas atribuições - Ma
capá -, até a cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado 
da Guana bara , a fim de realizar um estágio, no Banco Na
ciona l de Habilitação (BNH I, sobre a legislação e a Siste
má,ica do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
l FGTS), no per!odo de 1.0 a 12 de fev ereJrg do corrente 
a no. 

Art. 2.0 - Revegadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá 21 de :narço de 
1974, 85.0 da República e 31.0 da Criação do TerritQrio Fe
dera l do Ama pá. 

MADESA 

Gentil Almeida Campos 
Governador Substituto 

Indústria s Madereiras de 

Santana S.A. 

CGC - 05.975 .8L6/ 001 

A V I S O 

Acham-se à disposição de ; senhores acionistas 
da MADESA - Ind ústrias M 1 i eireiras de S antana 
S.A., em a sede social na Ilh:. de Santana, Municí
pio de Macapá, neste Territóriü, os documentos a 
que se refere o Art. 99 do D ereto-Lei 2.627, de 
26 de sete mbro de 1940. 

Ilha de Santana, 21 de março de 197-l. 

MADESA 

Kjeld T. And t rsen 
Diretor-Presi . 'ente 

Indústrias Madeireiras de 
Santana S. A. 

C.C.G. - 05.975.826/ 001 

Assembléia Geral Ordinária 

CONVOCA Ç ÃO 

Pelo presente Edital ficam convidados os se
nhores acionistas da MADESA · Indústrias Madeirei
ras de Santana S.A., a se reunirem na sede social , 

na Ilha de Santana, Município de Macapá, neste 
Território, às dez (1 0:00) horas do dia 30 de abril 
do corrente ano para, em Asssembléia Geral Ordi
nária , deliberarem sobre o seguinte: 

a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral e De
monstração da aonta de Lucros e Perdas relativos 
ao exercício de 1973, bem como respectivo Parecer 
do Conselho Fiscal; 

b) Eleição da Diretoria- e do Conselho Fiscai e 
fixação dos respectivos Honorários. 

Ilha de Santana, 21 de março de 1974. 

Kjeld T. Andersen 
Diretor-Presidente 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
( EA 

Assembléia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

Ficam convidados os Senh.ores Acionistas a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se rea
lizar no dia trinta de abril de 1974, às dez horas, 
na stde da Sociedade, na avenida Padre Júlio Ma
ria Lombaerd, nº 1.900, nesta cidade de Macapá, 
para tomar conhecimento e deliberar sobre a se
guinte ordem do dia: 

a) - Relatório da Diretoria, Balanço Geral e 
Demonstração da Conta de Luoros e Perdas, Pare
cer do Conselho Fiscal, contas e demais atos ad
ministrativos da Diretoria, referentes ao exercício 

, encerrado em 31 de deze mbro de 1973; 

b) - Eleição de . membros da Diretoria e fixa
ção dos seus honorários; 

c) - Eleição dos membros efetivos e suplen
tes do Conselho Fiscal e fixação da respectiva re
muneração; 

d) - Outros assuntos de interesse da Sociedade. 

Outrossim, ficam avisados os Senhores Acionis
tas que se encontram à sua disposição, na sede da 
Companhia, os documentos m encionados no aPt. 99, 
do Decreto-Lei nº 2627, de 26 de setembro de 1940. 

Macapá, 03 de abril de 1974. 

José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Diretor Presidente 
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As Repurti~õesPàbU~~s I 

rerrlh .. ria.is tleverAo remrtC~r 
o expedl&ntP àestinsdo a pu
bli3aQt\o neste DIÁRIO OFI- / 
CIAL diâriameate, até às 
l3·il'J horas. exceto tiOS sába
ff9S quando devorii ~) fazê~lo 
a té ás 11:80 horas. 

As rcclarna!}õe~ pt-rtinen
tes à matéria J eh'i buída nos 
<111.~os de erros , u oroiHsõea, 
usverão wer formuladas por 
f.lllál·ito. à SeçR@ •e Redação, 
du 9 às 13:30 horas, no má-

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL ........... 

DIRETOR 
C a r los de And'rade .......... 

DIÁRJf' QFICIAL 
tmprl ~ so nas OLilinas da Impreos.t. 

MACAPA - '1'. F. AMAPA 

ASS INATU RAS 

<JfiGtal 

As R~partlçõos Públi<llltl 
elngir-ile•ão à8 assinaturas 
anuais reriOvlldaa até 23 de 
fever&iro de cada ano '3 àe 
inici!ldas, em E\U8lquor ipoaa 
pelor; órgll.Gs eompetentes. 

I A lim àe pot!atbilitar a 
remessa de valores acampa
Ilhados de es(!'larecimentos 

1 quanto à !JUa aplicaQão, soli-
citamo• usem os interest~adoa 

1 preferenclalnmto ohoque r.v 
vale postal. 

Cr$ xuno até 72 h e r a s após a A'nual . 25,00 
ssílla tios órgãos oficiais. Semestral. 12,50 

I Os auplcmentos às edi
qões dos órglíos oficiais só 

I so forneGerão aos aw8inante& 
que as solioítarem no ato da Os originais deverãb ser 6 25 

rtatilografades e autenticado!, Trimestral , alisioatara. 
"-'&S!llvadas, po r quent de di- Número avulso. « 0,30 O runeiouário públlco fe-
•P.IIa "6!\Uras t· eruel'ldas. • • • • "~" • deral, terá um desconto d~ 

«BR..A S!LIA - Este Diário Oficial ,; encontrado para leitu-..:.xcetuada!' as para o ex- • . . a'a 10° 0. P&ra fazt'r jus a êste 
terlor, que ~e.!'f: (l 8 e m p r e 

1 

ra no Salao Nacwnal e Internacwnal da Imprensa, 

1 

desco. n_t(}, deverá prov.ar esta 
COOPI.R PRESS, no «Bra~ílir. Imperial Hotel». anuais ns ll.SI' iJtatur as podn- -- ---: . --· ~---..,......- condtçao ao atG da ass1nntura 

se• !i o tomar , em qualquer Para ~ae1l t lar aos assman- j A fi'? ~e t'VItar solu~ã.o 
1 épGca, por SE'i~ mt><-es ou um tes ~ verificação do prazo de c.l e contiiJUl.dade. no reoeb1- O eusto ele cada ~xcmpla.r 

ano. valluade de ~ ua1:1 !lsamaturas, mento dos ]OI'DBI S, d e v e l'll l atrasado dos orgaos otJ-
na parte I'Uptrinr do enderê· os !HII:linaotes providenciar a leia.la será, na veut.la avulso 

As assln·ttt.ras vencidas QO víio impusos o núm ero respf-ctil'n re11ovação com ;1cresclda de Cr$ 0,01 Re àa 
onder>in SPr "' spPnslls sPm do talão 8«> registro .. mês e antecedência mioimo d" trin- mesmo ano, e lle Cr$ ~.UO 
aviso pre-vw. o 11no em que tiodan. ta t30) dia&. I por tuH> daoorrtdo. 

Cornpanhla de Ã.ouas e hJsgotos do 
Amapá -- CAESA 

Ata da Assembléia G~ral Ordinária 
da Companhia de Aguas e Esgotos do 
A:r.apá, inscrita no Cad<1stro Geral de 
Contribuinte sob o número P3\l7(i311/0ll. 
realizada no dia cinco de ma rço de hum 
mil novecentos e setenta e quatro. 

Aos cinco dias do mês de março, de hum mil nove
cen•os e setent3 e quatro, às dez horas,'nesta cidade de 
Mai..apá, capital do Território Federal do Amapá na Sala 
de Reuniões do edifício-sede da Companhia de Aguas e 
Esgotos do Am1pá-CAESA, sita à rua Ernestino Borges, 
n•',.nero duzentc.,s e vinte e dois, comparecf'rnm, em atendi-
mento à pt·évia convoca.;ão, feita por EditAl datado de pri
meiro de fevere iro de hum mil novecentos e setenta e 
quatro e pubiic·1do no Diário Oficial l'!o Amapa dos dias 
sete e oito, onze. doze e treze de fevereiro do ano em 
curso, e jornal •NOVO AMAPA », dos dias no'Je e dezesseis 
d~ fevereiro do corrente ano, os acioni~tas da sociedade 
supra mencionaJa, entre os quais, o adonist;l do Governo 
do Território Ff'rieral do Amapa. detentor d>l m;;loria ,das 
a~.;ões da empl'e~a, lt-.galmente rrpr~semado pelo engenheiro
a~rõnomo .\~emor Coutinho, Governa i o r :Substituto do 
Território F~de>·al do Amapá, nomeado p t- 10 Decreto 0'1-
mero duzentos e trint;, e oito bana setent~ e qu~tro, dntado 
do dia primeiro de marco do ano couente, pan, participar 
da sessão de A ;s0mbléia Geral Orriinári;J. e d"liberar sobre 
·1 orri,m-ílo-dü· anteriorrr.ente estabelecida no Edital já 
tlW.J:.:• ,,,,, · ' 'riflcada pelo numero d<! <J:.::iinaturas de 
portador('~ de rções da Compa!ihia no livro de presença, a 
exi~tênch de atwrum, a reunião foi iniciada tratando o 
'l'llllllr , )frett~r~·Pl'f'Sidente da C.ABSA, .J vs0 1\rwria Papaléo 
i'acs, de c~nsiltuir a mesa dirigente elos trab<::lhos tendo 
puru i ~~" <.!On'' I lado os ~cguintes acioniDtas. engenheiro
Rgrónvn.o Ab~n,ot Coutinho, representante du acionista Go
verno do Territ .•rio Federal do Amapá e Presidente de 
Honro cln A~semo!t'·ia. HPitor de AzevPdo Picanço Dlretor
Finnncei ro da l. omp;mhla de r\gnas e E;,gotos do Amapá, e 
Coronel José M:ncos Bezerra Cavalc:anti, Presidente da 
Companhia de Gletricidade do A mapa •' o dar por aberta a 
sessão, Dirt>tor-Presidente C:a ÇAESA convidou a mim acio
ni•ta A~uida Móiria Homobonn Brito para •;ecretariar os 
trabalhos, os quais foram iniciados com a lettura, em voz 
alto, pelo Fresi.ümte, do oficio numero dezenove barra 
setenta e qu ltro-CAESA. de cinco de fevereiro de 
h.tm mil novt ~entos e setenta e quatro endet·eçado 
ao Exaelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Defesa c, e Capitais Nacionais, em cumprimento 
a C!tspositivos ,·ontidos no Decreto-Lei número cento e 
quarenta e sete de seis de fevereiro de hum nil novecentos 
e sessenta e se·.e. Salientou, a propósito, o senhor Presi
dente, que a CUDECAN aprovará a documentação enca
minhada relativa à Assembleia que no momento se realizava, 
mencion<~ndo ainda mais os termos da mensagem telegráfi
ca núme ro duzc:ntos e sess.;nta e oito-RR, de quatro de 

março de hum mil novecer,tos e setenta e quatro, enviada 
pelo representante da Companhia no Rio de Janeiro, Gene
ral Jardel Fabrício, cujo inteiro teor é o seguinte: «Informo 
Vossa Senhoria CODJ•:CAN aprovou documentação. Relativa 
Assembléia Geral dia cineo. Ressolução seguirá estes dias 
pt»: Em se~,;uida, o próprio Presidente passou a leitura do 
Edital de Convo.:ação, CUJO texto é a seguir ttanscristn: 
«Companhia de A~ L a s e l!'~gotos do Amap"'-CAESA - A: 
sembléia Geral Ordinária - Edital de convocaçlio- Convi
damos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar se no dia cinco de março do 
corrente ano, às dez ( 10:00) horas, na sede da Sociedade, à 
Avenida Ernestino BorgL .. , n9 222, nesta cidade de Macapá, 
para tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia (a) Contas. Balanço Geral e Demonstração de Lucros 
e Perda~ o parece>r do Consell10 Fiscal, Relatório e demais 
atos da Diretoria, referentes ao exercício encerrado · em 31 
de dezembro de 1973; (b) Eleição de membro da Diretoria e 
fixação de seu;. h .norarios: (c) Fixação de r ~munt!ração dos 
membros du Conselho Fiscal; (d; outros assuntos de inte-
resse da soctetl•• :!e. Outrossim avisamos que se encontram a 
disposi<:ão dos Senhores A.z!Jnistas. Ga s~de da Companhia, 
oç documt>nto~ mencionados no Art. 99. do Decreto-Lei n~ 
2627, de 26 de setembro de 19-tO. 1\laeapá, 111 de fevereiro 
de 1974 - José Maria Papalco Paes - Diretor·Pre~idente. 
Passando ú nri.n,..ira parte da •)rdem-do-dia, o Presidente 
da Companhia l~u a ltc e bnm-som, o relatorio da Diretoria, 
mencionando, no finnl , haver sido <jquele documento publi
cado no O;ario Oficial do Amapá números hu:n mil ~etc-
cento~ e oitenta e nove hum mil sdecentos e noventa, de 
sete e oit,, de fevereiro do ano vigente. acompanhando o 
Balanço G •ral e ·1 Dr·monstraçiio de Lu<.!ros e Perdas da 
empre~n. Prnced< u. em seguida. à leitura do pat·ecer do 
Conselho Fi:.ral, 111<' tem o segumte texto: <<Parecer do 
Conselho !!'i~cal urnprtndo o disposto no artigo 127 do De
creto-Lei n° 262', de 2fi setembro de 1 NO e no artigo 10 
do Decreto-Lei r. J 2:128. de 31 dt> dezembro de l 94C, leva
mos ao conheclntento dos s~nhores at!ionistas que exami
namos o Balanc;o Geral e a Domonstração da cont:-: e Lu
cros e Perdas rt'Ít>rentes ao período de 24 de abril de 1973 
a :31 de dt>zembr) de 1973, bem r.:omo livros obrigatorios e 
balaneetes mcns• is tendo encontrado em perfeita ordem 
e regularidade, ,·azã<> pela qual somos de parecPr favo
ravel a de\ ida aprovação da próxima As~ernbléin 

Geral Ordinária da Companhia de A~uas e Esgotos do 
Amapá - CAESA - Macapa, 29 de Janeiro de Hl74, 
a) .João Jansen Rodrigues- Solon Couto Rodrigues. Bt>nedito 
Alves de Sá. Q1 antv a leitura do Balanço a Ass,'•:1bléi<~ 
dispen~ou-a, ror Jâ ha\'er stLio publicado nos orgao de 
imprensa dest<.~ capital. Postos porém, em votaçã,,, o ple
nário aprovou P• r unanimidade o documento contabil. Em 
pr<:>ssegulnwnto, o. Presidente da Campanhia propôs à 
Assembléia que o pagamento de dividendos fosse feito 
a1 ravés de «filhn.es», mediante a emissão de novas a~.;ões 
aos aci.Jnistas. dt· acordo com o valor a que cada urn tenha 
direito, pelo nún.ero de ações que possuem, integralizadas. 
S!.lbmlitida à votação do plenário, a Assembléia aprovou a 
proposta da pre· idência da emprE-sa. Em conclusão ao 
primeiro item da ordem-do-dia o P res idente da CAESA 
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solicitou a aprovaQão dos atos e contratos da Diretoria, cele
brados no exercício encerrado em trinta e um de dezembro 
de hum mil novecentos e aetenta e três, tendo a Assem
bléia se manifestado favoravelmente e aprovado por
unanimidade o que pedira o presidente da empresa. Ao ser 
tratado o item b da ordem-do-dia, «eleição do membro da 
Diretoria e fixação de seus honorádos>>, o Diretor-Presiden-
te da CAESA fez Inicialmente a leitura, para conhecimento 
da Assembléia, da carta fi:-mada pelo engenheiro José 
Aleixo da Silva Lima, pela qual formaliza sua renúncia da ' 
função de Diretor-Técnico da empresa. Em face dos ter
mos da correspondência, e tendo a Assembléia Geral acei
tado a renúncia do referido Diretor, o acionista majoritário 
indicou. para prover a função vaga, o nome do engenheiro 
Onair Pinto Ferreira; a indicação do acionista majoritário 
foi aceita sem restrições pela Assembléia e o indicado, 
eleito por unanimidade de votos. Por solicitação do Pre
sidente da Companhia, e manifestando-se de acordo a 
Assembléia, o engenheiro Onair Pinto Ferreira foi imedia
tamente empossado na função de Diretor-Técnico, para 
cumprir o restante do mandato do seu antecessor. Em pro
seguimento, o Presidente da Companhia convidou, e o 
convite foi aceito, o doutor Onair Pinto Feneira para par
ticipar da mesa dirigente dos trabalhos. Em cumprimento à 
segunda parte do item b da ordem-do- jia, o Presidente da 
empresa submeteu à apreclaçilo da Assembléiêl o assunto 
que trata da Iixação dos valores dos honorários dos 
membros da Diretoria da CAESA, tendo o acionista ma
jorJtario, Govemo do Território Federal do Amapá, pro
posto, como salário, a cada Diretor, no exercício de sua 
função, a importância de quatro mil e trezentos P sessenta 
e oito cruzeiros, e mais o percentual de quarenta por cento 
(40%) sobre o v~lor dos honorários, o título de representa-
ção, a vigorar a parti.- d0 dia primeiro de março do ano 
em curso. Submetida à votação, a p roposta alo acionista 
majoritário foi integralmente aprovada pela Assembléia. Em 
prosseguimento aos trabalhos, foi examinado o assunto con
tido no item c da ordem-do-dia, qual seja. a fixação da re
muneração dos membros integrantes do Cortselho Fiscal. 
Ainda por proposta do acionista majoritário, em consonância 
com o § 2º , do Art. 21, do Estatuto tia Companhia, foi su
gerida que a remuaeração devia ser cor-
respondente a um terço (1/3) do salário-mínimo da re
gião, a ser paga a cada membro, por reunião que realize o 
Conselho Fiscal, a partir do mês em curso. OuviJa a res
peito do assunto, a Assembléia manifestou-se favorave l
mente à proposta, então, sendo esta provada nes mesmos tt>r-
moa em que fora exposta. Em seguimento aos trabalhos, e como 
parte do item •d>> da ordem-do-dia, o Diretor-Presidente da 
Companhia fez aos acionista a apr.-sentação do quadro de 
Pessoal da empn~sa, pedindo-lhes fosse o mesmo aprovado, 
inclusive nos seus aspectos quantitativo e salarial, apr ovei
tando para fazer uma breve explan 1ção dos critédos adota
dos na preparação do documento, salientado aí, ser de 
trezentos cruzeiros o menor salário pago a empregado pela 
Companhia. Levada a proposta à c •nsideração da Assem- , 
bléia, esta deu seu aprovo integra 10 documento, em se· 
guida, o senhor Presidente da CAl iA submeteu à apre
ciação e consequente aprovaoão d;· Assembléia reunida a 
Tabela de Diárias que passará a SL· · adotada pela empresa, 
a qual, devidamente examinada qu ·1to aos valores estabe
lecidos, recebeu plena aprovação c' • plenário. Ressaltando 
desejar aproveitar a solene opurtu tidade, o P residente da 
CAESA passou as mãos do represe 1tante do acionista ma
joritário da Sociedade a Cautela d ; ações integralizadas 
pelo Governo do Território Federal do Amapá, que atingem 
o número de novecentas e cinco .111 e trezentas e dez 
ações; na mesma oportuniGiadt>, rer.Aiu o gesto, entregando 
a cautela correspondente a cinco n I ações ao senhor José 
Alves Braga, representante da firm 1 Empresa Prestação de 
Serviços do Amapá- EMPRESAP. Usando da palavra , o 
senh~r Heitor de Azevedo Picanqo Diretor-Financei ro da 
Companhia de Aguas e Esgotos do Amap:., fez uma breve 
análise do movimento contábil da e 1presa, detendo-se nos 
seus aspectos principais, manifestao •O finalmente a sua espe
rança de que o exercício que se i •icia será ainda mais 
frutuoso que 1973. Voltando a pala\·ra ao senhor Diretor
Presidente deu ele .:onhecimento ac· plenário da programa
ção da empresa, prevista para o p. -~sente exercício, a qual, 
entre outros, atacará os seguintes 'crviços: lmphmtação de 
um sistema de água em uma da~ sedes do interior do 
Território; Projeto de abastecimento d"água e esgoto sani
tário para Vila Maia; Ampliação da rede pública de abaste
cimento d'água de Macapá; Constrw,: ão de instalações para 
o Serviço técnico; Início de implantação do novo sistema 
coletor de Esgotos de Macapá; Con lusão do assentamento 
dos hidrômetros; outros projetos de menor parte. Pedindo 
a palavra, o Coronel J osé Marcos P •zerr·a Cavalcanti, Pre· 
sidente da Oompanhia de Eletricida e do Amapá, felicitou 
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a Companhia lie Aguas e Esgotos do Amapá e a seus IDire
tores por haver começado com passo certo as suas ativi
dades, daí o êxito que vem sendo colhido pela CAESA. 
Reafirmou ainda os seus propósitos de colaboração através 
da CEA, empresa que dirige. Em seguida, o Governador 
Substituto, engenheiro-agrônomo Abemor Coutinho, em 
nome da Administração amapaense, que no mo-
mento represen\ava, parabenizou a Diretoria da 
Companhia pelas bons rumos que vem condu-
zindo a empresa, expressando votos de êxitos sempre 
crescentes naquilo que diz respeito à finalidade pela qual 
foi criada. Agradecendo as manifestações de apolo e apreço, 
o Senhor J osé Maria Papaléo Paes agradeceu as palavras 
estimulantes do Coronel José Marcos Bezerra Cavalcanti e 
engenheiro-agrônomo Abemor Coutinho, transferindo à 
equipe de trabalho da CAESA os possíveis sucessos alcan-
çados, pois tem ela , equipe, sido a chave a alma da po
sitividade dos trabalhos da Companhia. Nada mais havendo 
a tratar, foi a sessão encerrada, tendo o Diretor-Presidente 
agradecido a pr~senta dos acionistas e mandado lavrar a 
presente Ata, que vai assinada pelo próprio Presidente da 
CAESA·, demais diretores, acionistas e por mim, Aguida 
Maria Homobono Brito, Secretária. 

A presente cópia foi, por mim, fielmente transcrita 
do livro próprio de Atas de Assembléias Gerais da Com
panhia de Aguas e Esgotos do Amapá - CAESA. Eu, 
Aguida Maria Homobono Brito, Secretária da Assembléia 
Geral. 

Macapá, 5 de março de 1g74. 
aa) José Maria Papaléo Paes, Abemor Coutinho, 

Coronel José Masco~ Bezerra Cavalcanti, Heitor de Azeve
do Picanço, Onair Pinto Ferreira, José Alves Braga, Mário 
da Silva Cruz e Aguida Maria Homobono Brito. 

Prefeitura Municipal de .Macapá 
D?.creto Nº 012/74-GAB- PMM. 

Revoga o Decreto nº 73/73-GAB-PMM, estabelece 
norma para o trátego de «KOmbi» de passageiros 
no Município de Macapá. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribui
ções que lhe são conferidas pelo jnciso V, do artigo 9°. do 
Decreto-Lei Federal n° 5.839, de 21 de setembro de 1943; e 

- Considerando o dispos to no artigo 15, iFlciso 11, 
letra b, da Constituição da Repúbl'ca Federativo do Brasil; 

- Considerando que os veícul r-s tipo ~Kombi» que trans
portam passageiros dentro deste Município não possuem 
Permissão fornecida pela autoridade competente, mas que, 
de certa forma. prestaram relevantes serviços à comunidade; 

- Considerando que a maioria dos Exmos. Snrs. verea
dores deste MunlcipiCI, com o espírito voltado a.o bem com um 
da coletividade, solicitou ao Prefeito que estuda se nova fór
mula que atenda aos proprietários dos ve ículos precitados; 

- CEmsicierando que é da competência da Prefeitura 
Municipal de Macapá estabelecer normas sobre transporte 
cole tivo; 

- Considerando, finalmellte, que compete a Prefeitu
ra Municipal de Macapá, cumprir e fazer cumpl"ir tudo 
aquilo que seja do seu peculiar interesse; 

DECRETA : 
Art. 1° - Fica r evogado, totalmente, o Decreto n° 

73/73-GAB- PMM. 
Art. 2º - · Os veiculos tipo <• Kombi>>, qu e tran~portam 

passageiros no Município de Macapfl que tenham atingido 
10 (dE>z) anos de vida útil, não terão suas liaença renovadas. 

§ Único - Os veículos de q ·.1e trata o artigo anterior. 
poderão ser substituídos por outrvs, modelo 1974, desde 
que essa substituição se faça somente em come do próprio 
dono do veículo, retirado de clrcmJação. 

Art. 3Q - Ressalvados os casos previsto3 no parágra
fos único, do artigo 22, deste Decreto, sob nenhum pretex
to será permi~ido a inclusão de novos veículos, <<Kombl >> 
como transporte de pa~sageiros, no Município de Macapá: 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogadas as dispesições em contrário. 

Mandamos, p;H t::mto, a todos quanto o conhecimento 
e execuçãa do p1·esente Decreto pertencerem, que o cum
pram e façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. 

Palácio 31 de março, 02 de abril de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
-Prefeito Municipal de Macapa-

Publicado Neste Departamento de Administração, aos 
02 dias do mês abril de d e 1974. 

Ciodoaldo Carvalho do Nascimento 
Diretor do Deptº. de Administração 
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Pref'eitura Municipal de Macapá 
Aprovo: 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Pre feito Municipal 

Ata da Reunião de Concorrê ncia Pública para 
l"l luguel, mediante Contrato, de um Imóve l de propriedade 
da Prefeitura Municipal de Maea pá. 

Aos vint e e cinco dias do mês de março do ano da 
hum mil, novecentos e ~etenta e quatt o, na sala do Depar
tamento de Administração, situada no P alácio 31 de Marqo, 
Pl'efeitura Muniaipal de Maca pá, na A ven!Gla F AB, nº 840, 
nesta Cidade, reuniu-se e Comissão de Licitação para 
Compras, Obras Serviços e AlienaçÕi!S, constituí6a pelos 
senhores: Clodoaldo Carvalho do Nascimento, Diretor do 
Departamento de Administração, José Ney Picanço e Silva, 
Chefe do Gabinete do Prefeito, Nelson Ferreira dos Santos, 
Chefe da Contadoria e Raimundo Oliveira Alencar, Che fe 
do Servi~e de Material, P residente e Membros, respectiva
mente, com o objetivo de receber, examinar e julgar as 
propostas para Alugar , medlantt> contrato, um imóvel si
tuado na Av. Coriolano Jucá s/'tl , nesta Capiial. pe rtencente 
ao Patrimônio Municipal, de conformidade com o Edital de 
Concorrência Pública s/n, da ta do de 8/3/74, publicado no 
Diário Oficia l do GovernCJ e o Território Federal do Amapá 
núme ros 1.807 e 1.808, de 12 e I 3 de março em curso. A 
reualão que teve o seu início às dez horas, compareceu, 
apenas, o Representante da fi r ma Alencar, Araújo Cinemas 
Ltda., para participar da llcitaqão em apreço. A hora pre
vista, 0 senhor Presidente deu por iniciados os trabalhos, 
que constaram, inicialmente, do exame da documentação 
apresenta da pela entidade comercial acima mencionada. 
Examinada a documentação e achando-se em perfeita har-
monia aom as exigências legais, previstas no Capítulo II, 
das Condições de Licitações, proposta e Documentação, do 
Edital de Concorrê ncia P ública , o sr . Presidente, em pros
Geguimento, a colhe u a propostél apresentada que ofereceu 
n resultado o seguir. Ressalva ndo-se, todavia, q ue a com
provação de propriedade do equipamento sólido, constante 
Lia letra c, do citado capítulo, foi feita conforme Deela ração 
firmada pelo Administrador da Prelazia de Macapá, cons
tante do processo, cedendo as máquinas para fins einema
tográfi cos pelo espaço de einco a nos, lápso de t empo su
fic iente para a observânoia de contrato, cuja vigêRcia é 
prevista para cinco anos: 

Firma Proposta P razo-Anos 

Ale ncar, Araújo Cinemas Ltd a. Aluguel mensal: 5 anos 

Cr$-950,00 

Nada rna is havendo a bratar, lavrou-se a presente 
ATA que após ser lida e achada conforme, segue ass inada 
pelo s r . Presidente, Membros e Concorrente, a qua l, a se
g uir, aerá submetida à superior apreciação do Exmº Pre fei
to l\·lunicipa l, pa ra homologação na for ma da legislação vi
gcntP Decreto - Lei nº 200/67 - . 

Macapá, 25 de março de 1.1174. 

C lodoaido Carvalho do Na~cimento 
Presidente 

José Ney Plcanço e Silva 
Membro 

Nelson Ferreira dos Santos 
Membro 

Raimundo Oliveira Alenca r 
Membro 

A l(mcar, Araújo e Çinemas Ltda. 
Conconente 

Ministé1·io da Educação e CultuTa 
Fundação Movimento Bra sileiro de Alfabetiza;:ão- MOBRAL 

Coordenação Territ orial do Amapá 

Termo de ConvêAio Celebrado e ntre o Gover
no do Te rritório Federal do Amapá e a Fun
dação Movimento Bra~ileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) Destinado a Execução d e Progra
mas d~ Alfabetização, com a Inter veniência da 
Secretaria de Educação. 

Aos 15 dias do mês de março do 21no de 1974 o Go
v erno do Território Federal do Amapá neste ato represen· 
t ado pelo Exroo sr. Governador , Cap. de Mar-e-Guerra 
José Lisboa Freire, ou por quem de dir eito, mediante de
legação de competência, a Funda~ão Movimento Bra sileiro 
de AlfabJtização (MOBRAL), representado por se u CGlm·de
nador Territorial, Prof. Luiz Ribeir o de Almeida e, como 
interveniente, a Secretaria de Educação, representada pela 
Exma. sra. Secretária de Educação e Cultura, F'rofa. Mar ia 
Elza Brandão de Melo, doravante designados Governo do 
Território, MOBRA L e Searetaria de Educação, tenl'lo pre
sente o sentido de mútua colaboração, r esolvem firmar o 
presente Convênio, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - O Governo do Território auto
riza o MOBRAL ao p rocessamento direto junto às Comis
sões Municipais da assinatura de Convênios necessários à 
execução de programas de alfabetização, até o limite de 
8.600 alunos, meta prevista par.a o Territór io no ano de 
1974. 

Clá usula Segunda - I. Compromete-se o MOBRAL 
a enviar ao GovE-rno do Território, através de sua Secreta
ria de Educação e Cultu,·a. cópias de todos os Convênios 
que assinar com as Comissões Municipais , para que sejam 
conhecidos pelo Governo do Tenitório. 

2. Compromete-se ainda o MOBRAL a fornecer ao 
Governo do Território informaçõee per iódicas sobre o an
damento dos programas e realizações do MOBRAL no Ter- · 
ritório. 

Cláusula Terceira - O pr esente Convênio tem vi
gência at é 31 d e dezembro de 1974, sendo os casos omissos 
r esolvidos mediante consultas e mútuo consentimento 

E por estarem acordes firmam as partes o presente 
em quatro vias de igual teor. 

Macapá, 15 de março de 1974. 

José Lisboa Freire 
Governo do Território 

Maria Elza Brandão de Melo 
Secretária de Educ:ação 

Luiz Ribeiro de Almeida 
Coordenador Territorial do Amapá 

Secretaria rle Segurança Pública 

Divisão de Trânsito 

Portaria nº 001/74- DITRAN. 

O Diretor da Divisão de T râ nsito, da Secreta
ria de Segurança Pública, no uso de suas atri
buições, e 

I - Considerando a grave falta cometida pelo moto
r ista amador Mário Gazel, que no d ia 16 de m':lr ço ú ltimo 
em estado de embriaguês a lcoólica, quando dirigia o auto
móvel •Volkswagem», chapa nº DT-7600-SP, des!·espeitou o 
s inal de adver tência •PARE», existente na pista da Rua 
Hamilton St lva, cruzamento da Avenida Mendonça Furtado, 
colidindo com a Kombi chapa nº 1852, dirigida pelo moto
rista profissional Raimundo Ferna ndes Ribeiro, portador 
da Cartei ra NacionAl do Habilltação nQ 1422; 

II - Considerando que em consequência do choque 
havido, saíram com fer imentos diversos sete pessoas, seis 
passageiros da Kombi e um do Volkswagen; 

III - Considerando o resultado do exame de dosa
gem a lcoólica a q ue foi submetido Mório Gazd, cujo lau
do está ilustrando os autos de Processo proc~dido por esta 
DITRAN. 

RESOLVE: 

Apreender pelo prazo de quatro (4 ) meses a Cartei ra 
Naciona l do Habilitação n° 236.952, Prontuário n.0 236.861, 
expedida pelo DETRAN do Estado do Paraná, perte ncente 
ao motorista amador Mârio Gazfil, nos termos dos artigos 
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30 item I, 187, ltem III e 199 Inciso II, § 1.0 do Decreto n.0 

62.127, de 16 de janeiro de 1968·- Regulamento do Código 
Nacional dn Trânsito, a contar do dia 16 de março do cor
re nte ano. 

Dete rminar seja comunicado ao DETRAN do Paraná. 

Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Diretor da Divisão de Trânsito, em Ma
capá. 03 de abril de 1974. 

Hermógenes Costa 
Diretor 

Preteil ura Municipal de ll!acapá 

Gabinete do Prefeito 

Termo de Contrato de Locação 

Pelo presente instrumento particular d<.> locação de 
imóvel. de um lado a Prefeitura Municipal de Macapá, 
neste ato representada pelo Senhor Lourival Bemvenuto da 
Silva, Prefeito Municipal de Macapá, daqui por . diante 
dor,ominado Locadora e de outro o Senhor Amujacy Borges 
de Alencar, representante da firma Alencar, Araújo Cin~mas 
Ltda,. daqui por diante €ienominada Locatária, tem justo 
e contratado o seguin\e: 

Cláusula I - A Locadora da em locação à Locatária, 
o Prédio de propriedade da Prefeitura Municipal de Macapá 
localizado à Rua Coriolano Jucá s/n°, nesta cidade. 

Cláusula li - O imóvel, objeto deste contrato, desti
nar-se-á, mediante as necess!rias adaptações, ao funciona
mento exclusivo de um sistema de classe popular. 

Cláusula III - A Locatária ~agará, mensalmente, 
pelo uso do imóvel, a Importância correspondente a 
CrS 950,00 (novecentos e clncoenta cruzeiros), cujo paga
mento processar-se-á até o dia 5 (cin_o) de cada mês 
subsequente ao vencido. 

Cláusula IV - A cláusula anterior obedecerá as alte
ra(ões que por ·ventura verlflcare·m-se na f ixação de novos 
salarios mínimos, cujo critério para ba>·' de cálculo será, 
sempre, o percentual de aumento. 

Cláu~ula V - O pagamento do alt 
partir da data em que entrar em funcic 
preenchendo os requisitos mfnlmos e 1. 
uma casa de Pspetáculo do tipo popul:w, 
Departamento de Finanças desta Municfi 

:uel te r·á início a 
1mento o cinema, 
ais exigidos para 
ser" efetuado no 

!idade. 

Cláusula VI - Obrrga-se a Loca! ria, a lém das for
malidades exigidas pelo Poder Público a manter o local 
em perfeitas condições cte h igiene e seg rança, indispensa
veis ao rece~imento do público. 

Cláusula VII - Fica expressam ·1te vedada a su-
blocação total ou parcial do imovel. 

Cláusula VIll- A Locatária poder , 
pilar a estrutura do prédio locado. 
normas que t·egulam o ;tSsuoto, introduzi 
ramentos considerados necessários para 
tina, visando dar maior confor to aos eXI:· 

reformar ou am-
obedecendo as 

jo-lhes os melho
fim a que se des
ctadores. 

Cláusula IX - Cessará o dirPito c , locação quando 
a LOCATARIA atrasar o pagamento de .1 (três) m&nsalida
des consecuti\·os, podendo a LOCA )ORA desejar a 
LO CATARIA sem quaisquer indenizações mediante simples 
notificação. 

Cláusula X - As melhorias introd•Jzidas no imóvel 
não caberá o d ireit o à LOCATARIA de r.leitear indeniza
ção, e, ao final do contrato, serão incot·p, radas ao patrimô
nio Municipal. 

Cláusula XI - Excetuam-se da c á usula anterior, 
apen~s o equipamento cinematográfico (n 1quinarlol, poltro
nas ou cadeil·as estofadas 

Cláusula XII - Todoi os tributos, preços ou tarifas 
que incidirem sobre o imóvel, serão de total responsabili
dade da LOCATARIA. 

Cláusula XIII - O presente contrato terá seus efei
tos cessados em dois de abril de mil novecentos e setenta 
• nov11 (02.04.79), quando a LOCADORA, se lhe convier, 
abrirá nova cone orrêncla para logação. 

Cláusula XIV - Fica eleito o Forum de Mac:apá para 
solução de qu~lquer pendê ncia atinente aos termos do pre
sente oantrato, com a renúncia expresaa de qualquer 
outro. 

E, pgr estarem àe acordo, fi rmam as partes c on
tratantes o preRente Instrumento. em 5 (cinco) v ias de igual 
forma e teor para o mesmo fim, na presença do Diretor de 
Administração do Município e de 2 (duas) •Qstemunhas 
abaixo assinadas. 

Macapá,: 02 de abril de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal de Macapá 

C lodoaldo Carvalho do Nascimento 
Diretor do Depart.0 de Administração 

Alencar, Araújo Cinemas Ltda. 
Loca tária 

Testemunhas: 

a) Ilegivel 

b) Ilegivel 

Poder Judiciário 

Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarcil de J1 acapá 
Edital de Citação, com o Prazo de 15 dias, na F?rma Abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Temporá
rio Com Jurisdição Plena da Comarca de Maca pá, Capital 
do Território Federal do Amapá, na Forma da Lei , Etc. 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
1 

prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado: Orlando Borges Filho, res. na Lagoa dos Índios, 
nesta Capital, como incurso no artº 21 7 do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como tenha o Ofici;1l de Justiça deste Juízo certi
ficado não o h a ver encontrado n esta Comarca, não sendo 
possivel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer neste J uizo. no edifício do Forum des ta Comarca 
sito à Avenida Amazonas, nº 2!5, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, neSJta cidade, no prazo de t5.dlas após, a publi
cação, às IO:OOhoras, a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado dos ultarlores termos do processo. 
a que de verá comparecer sob pena de rev~rlla. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edita l, cuja 2a via 
ficará afixada no luga r de costume. Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, aos vinte e hum dias do mes de fevet·eiro 
do ano de mil nove'ceotos e setenta e quatro. Eu, Nino 
Jesus Aranha Nunes, Escrivão em exercicio, subs
crevi. 

Rubens Ba ptista de Oliveira 
Juiz Temporário e/Jurisdição plena 

Preço do exemplar: 

Cr$ 0,30 
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A V 1 S O 

A Secretaria de Economia, Agricultura e Colonização 
SEAC, torna público que adotará medidas para que se 

cumpra o que estabelece o artigo nº 71, do Decreto-Lei n º 
11 .760, de 05.09.946, que, dispõe: «0 ocupante de imóvel da 
União sem a!sentlmento desta , poderá ser sumariamente 
despejado e perderá, sem direito a qualquer Indenização, 
tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito 
ao disposto no~ artigos 5l:i, 51~ e ~17 do Código <:!ivil». 

Esclarece que a medida tem carát e r corretivo face 
aos lnúmerC:Js abusos verificados em ocupações indevidas 
de lot es vagos nas áres urbanas desta caplhl. 

Secretaria de Econom ia, Agricult ura e Colonização, 
em Macapá 22 de marco de 1974. 

Engº Agr º Abemor C9utinho 
Searetário 

Ministério da Agricultura 

Superintendência Nacional do 
(SUNAB) Abastecimento -

Delegacia do Amapá (DEAP) 

Pcin'laria n.0 002/74-DEAP, de 04, de :jbrll de 1974 

O Delegado Regional da Superintendência Naciona l 
do Abastecimento. (SUNAB) no Terdtório Federal do Amapá, 
no uso de suas atribuições legais. 

Considera ndo o que estabelece a Portaria SUPER nº 
27/74, de 29.03.74, do Snr. Superintendente da SUNAB; 

Considerando ainda, as instruções contidas no Rádio 
Circular SE/DG n2 416, de 01.04.74, sobre fixação dos pre
.;os do pescado fresco ou congelado, no decon er da Sema
na Santa: 

RE SOLVE: 

Art9 I º Estabelecer os seguintes preços máximos, no 
atacado e no var ejo, do pescado fr esco ou congelado, para 
venda ao consumidor. no período compreendido entre zero 
hora do dia 09 a zero horas do dia 16 de abril de 1974: 

Classes 

Especial 

l.d Classe 

3.a Classe 

42 Classe 

5.a Classe 

Especificações 

P escada amarela, Camar im , 
Tucunarê, Filhote , Enxóva, 
Pescada branca (graúda de 
1 kº acima). Pe11cada boca-tor
t a, Curvfna (acima de I kg.), 
Pargo, Garoupa, Serigado e 
Cavala 

P escada amarela, Camarim, 
Tucunaré, Pescada · branca, 
Curvino (ntenos de I k0 J Fi
lhote (abaixo de 3 kºsl, Dou
r ada, Curfmã, Tainha, Pira
mutaba e Pirarucu 
Curljuba, Plrapema, Tamala-

r ana, Xaréu, Surubim, Cará
Açu, Tralra-açu, Apaiari, Den
tuda (go) Matrfnchão, Curi-

matã, Tambaqui e pirapitinga 
Aracu, Sarda, Urana, Pacu, 
Pratlquelra, Plranambu, P ei
xe-galinha, Mero, Acará bra n 
co e Sardinha 

Ur itinga, Mapar~. Cação, Ta
muatá. Trnlra, J eju, Cachor
ro-de-padre , P iranha, Espa r
date, J araqui, Pacamão, Ba
gre, J andiá, Jacundá e ltu i 

Pirarara, Acarí, Mandii , Ar
rala , Cangatá, Cambéua, Ba
cu, etc. 

Em 
Grosso 

Cr$ 

6,00 

3,50 

2,90 

2,40 

1,90 

1,40 

Reta lhe 

Cr$ 

7,00 

4,00 I 

3.50 

3,00 

2,50 

2,00 

DIARIO OFICIAL 

Pirarucu salgado, até CrS B,OG 
o/retalho 

Plrarucu seco, até Cr $ 10,00 
no re talho 

Camarão fresco 

Camarão frito 

Carangueijo (dúzia) 

2,00 

2,00 

2.50 

2,50 

4.00 

Art 22 - Os preços est abelecidos nest a Portaria de
verão ser , obriga tor iamente afixados em le~ras e algarismos 
de pelo menos três (3) centlmetros de tamanho, em locais 
v isíveis e de facil leitura pelo público consumidor. 

Art. 32 - A presente Portaria entra ra em vigor a 
partir da data de sua publfcação no Diário Oficial do Go
verno do Território Federal do Amapá, revogando-se nn 
mesma data, as demais disposições em contrário. 

Ituassô Borges de Oliveira 
Delegado SUNAB/ DEAP 

Estatuto da Casa da Amizade 
(Cont. do número anterio r ) 

d) extrair e assinat·, devidamente rubricados pela 
Presidente os recibos de jóias mensalidades, multas ins
crições e toda a receita ordinária ou extraordinária da 
Associação, fiscalizando sua cwbranqa e recebendo as res
pectivas lmportâclas; 

e ) fornecer mensalmente, à Secretaria uma relação 
das Associadas em atrazo de mensalidade ou débitos de 
qualquer espécie com a Associação; 

f) apresentar à Presidente até o dia cinco (5) de ca da 
mês o balancete da receita e de~pesa do. mês anterior; 

g) depositar e m Banco a escolh;~ da Presidente, os 
valores da Assor iaçào em moeda corrente e superior a 
hum mil cruzeiro (C r$ I 000,00), não podendo ter um cofre 
ma is do que esta quantia; 

h) fraquear oO Conselho Fiscal os livros de escritu
ração da Tesouraria , documentos da receita e despesa e 
tudo quanto inte ressar à mesma , todas as veze s que for 
sol1citada à Presidência, com cinco (51 dias de antecedência , 

por esta autorizada: 

i) apresentar anualmente o relatório da gestão fi
na nceira com o ba!anço geral de toda· a receita e despesa; 

(Cont. do proxima número) 

Agro Comunitário Esporte ClubP. 
Fundada em 4 de abril de 1973 

ESTATUTOS 
(Cont. do numero anterior) 

3 -- Convocar r euniões de Assembl éia Geral e do 
Conselho Diretor, presidindo os trabalhos deste e os de 
instalaçã o daquela e solicitar convocação ex t1 a ordinária do 
Conselho Deliberativo c do seu presidente: 

4 - Resolver sobre demissões. Jlce nças, tra nsferência 
de cla sses e categorias e inclusões de pessoas da família 
do sócio, dd inldas nos Art0 s. 54º, 56", 571> e 58º deste i:s
taluto; 

5 - Exped ir carte iras pr~vistas nos Estatutos e car
tões de fraquência temporária , quando julgar que es ta de
monstração d e a prêço atente à inter e::oi es à o clube; 

6 - Aplicar penas e tomar efetivas a s imposta s por 
outro Pode r; 

7 - Resolver sobre requerimentos de sócios; 
8 - Conceder exoneração aos me mbros do Conselho 

Diretor, exonerá-los ou licenciá- los até trinta (30) dias; 
9 - Comunicar a o Conselho Dellben.tivo. a forma ção 

do Coneelho Diretor, Sub-diretores , diretores e membros 
de comissões, ass im como, as exonerações a pedido ou não, 
as licen~·a s e cassação da a utoridade a Diretoria e sub
diretores de Departamentos; 

10 - Nomear, contr atar , suspender e dispensar em-
pregados do Qlube; 

11 - Rubricar os livros de Secretaria e Tesouraria; 
12 - Assinar: 
a) - os contratos autorizados pelo €onselho Delibe

rativo ou pelo G:onselho Diretor; 

(Cont. no proximo número) 


	

