
TcPrrltórle Feder•l da Amapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Deaeta n.c 1, ee U de Jatm de 1984 

---------------------------------- -----------------------------------Ano XIT. :mm~r0 2.396 Macapá. 2a.-feira, 3 de j aneiro de 1977 
---------------------------·------·----~ ---·-~·~·---- ... 

ATOS DO PODER EX~CUTIVO 
Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo nº 54 do Decreto n° 73.140/ 73) 

Ins,rumrnto - Contrato de empreitada global 
rt.0 111 / 76-SOP (Pro<'esso n.O 2314/76-SOP). 

P~otes - Governo do Terrltóri~ Fedtral do 
Amapá e a Firma Proj t tos Bresler Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços de elaboração 
do Projeto básico para co nstru ção de uma em
barcação destinada a transporte de carga e passa
ge ;ros no litonl maritimo ~' nos . rios do T~.>rritório. 

Valor - É de Cr.$-20.000,00 (vinte mil cruzei
ros), valor proposto pela Contratada. 

Pnzo - f) prazo ri• conclusão e entrega do~ 
1erviço11 objeto do presentt Contrato é de 15 {quin-
21E') dias a contar da data da assinatura do mesmo. 

Dotaçãb - O pagamento dos serviços objeto do 
presente Contrato será atttndido à conta de recu r
so« do Ministétio do Intuiflr, Programa 0709042 .548, 
elemento de despesa 4.1.2.0, referente ao exeroi<!ío 
de 1976, conforme Nota de ~mpenho n.0 1.503, emi
tida em 17.11.76. 

Fundamento do Instrumento - A presente 
adjudicaçio resulta da autorização do Excelentis
~;mo Senhor Governador do Territóriv exarada às 
fls. 04 do Procttsso 2314{76-SOP, combinado com o 
art. 83 da Lei n°. 5.194, de 24. J 2.66 • alínea «d » do 
§ 2º, Art. !26 do Decreto-Lei n.0 200, de 25.02.67. 

Macapá, 20 de dezembro de 1976. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Secrttário de Obras Públicas 

Sr. RafAel Bresler 
Contratada 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 
Ata da Assembléia Geral Extraordináda, realizada 

em 10 de dezembro de 1978·. 

Ao• dez diai do mês de deztmero de hum mil 
novtce"tos t setenta seis, às dez horas, reuniram-t'e 
em p1imeira oonvoeação, na sede sooial da Empre
sa, na Av. Pad!1e Júlio Maria Lombaer.d, n.0 UGO, 
nuta cidade de Mac-tpá, ·capital do TerritóPio Fe
deral de Amapá, em Assembléia Geral Extraordi
nária, os acionistas da Companhia de Eletricidade 
do Amapá - CEA, presvntes mais de dois terços 
do capital social com direito a voto, constatado 
pelu u,:,,aaturu do Livro de Presença, na forma 
da Legislajão vigentt. V trificada a exittência do 

quvrum legal, assumiu a Presidência da Assemblé-ia, 
dE> acordo co m o art. 20, nº 11, dos Estatutos So
ciais, o Cel. rl/ 1 J caé Ma-rcos Bezerra Cavalcanti. 
Diretou-Pn: siden tc d a Comprmhia , que convidou o 
funcionário Andre Lui z Rangel Gomes da Silve , 
Assi!th·nte d a Dirttoria Administ1:ativa, para Sl' <' re-

tariar a r4'unià o e, numa deferência te na E'Spe<'i al. 
para a Presidência de Honra , o Sr. ComandHnte 
Arthur Azevedo H l nning, Governador do TeFritó
rio Federal d o .A, rr.apá e acionista ma jontálio d 1:1 

Empr t:sa. Dando início aos tlla ba lhos, o Sr. Prefi
ri.ertte determinou que eu, SE>c retá d 0, procedesse à 
leitura do Edital de Convo0ação , publi cad o no Di &
rio Oficial ri o Terriltório, de n°s. 2367f 8, 2369/ 70 e 
237 1, respectivamente de 16/ 7 11.76, 18/ 9.11.76 e 22 

de novembro de 1976, e no «Jornal do Povo ». 
rl esta cidade, de nQs 367, 367 e 3t58, respectivamen
te d P 10, 19 e 20 de novembro de 1:- 76. Em se
guida , passou a Assembléia a deliberar sobre o 

aumt>nto do capital social e a altePaçãu dos Esta 
tutos , determinando o Preside-nte ao Secretário que 
procedesse à leitura da Plloposta da Diretoria e do 
Parecer do Conselho Fiscal, feita s nos termos que 
se seguem: A) - Propo~ta da Diretoria. Ofício n .O 
280/ 76-PRE, de 26.11.1976. Do Diretor-Presidente 

da CEA aos Srs. Membros do Conselho Fiscal. A~
sunto: Propostn de aumento de oapital e alteração 
dos Estatutos (Selicita paracer sobre). Referência : 
Dec . Lei n. 0 2627, de 26.09.1940, artigos 89 • 10e. 
1. s~rvimo-nos do presente para submeter à apre
ciação dos srs. Membros do Oonselho Fisesl , a se
guinte proposta de aumento de capital • alteração 
dos Estatutos , assuntos que serão levados à deli
beração da As~embléia Geral Extraordinária con
vo~ada para o dia 10 (d ez) de dezembro vindouro. 
2. Propõe a Diretof'ia o aumen to do €apitai 
Social, d e Cr$ 51.248.411,00 (c in que n t 1 e 
um milhões , duzentos e quarenta e oito mil, qua
trocentos e onze cruzeiros) para Cr$ 85.880.00-9,00 
(oitenta • cinco milhõe!l, oitocentos e oitenta mil e 
nove ~Puzeiros), sendo o acrés"mo de Cr$ . 
34.631.598,00 (trinh e quatro milhões, seiscen~s e 
trinta e um mil, quinhentoe e noventa e oito cru
zeiros) realizado da seguinte iorma. convertendG-se 
em ações ordinárias nominativas: a) - subscrição 
do Governo do Território Federal do Amapá, pelo 
ingresso das quotas estaduais do Imposto Único 
sobre Energia Elétrica, referente ao 4.0 trimestre 
de 1975, no valor de C11$ 1.673.172,72 (hum milhãr· , 
seiscentos e setenta e três mil, cento e setenta e 
dois cruzeiros e Fetentfl e eois centavos); ao }Q tri
mestre de 1976, no valor de Cr$ 1.914.025,00 (hum 
milhão, oovecento~ e q uatorze mil e vinte e cinco 
cruzeiros); ao 2.0 trimest1 e de 1976, no valor 
de C r $ 2.03!.0 ' 1 75 (d o i s m i 1 h õ e s, 
trinta e nove ndl, q uatflr ze cruzeiros e 
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AR Repartições Pliblicafl 
Territoriais deverão remetor o 
expediente dtlstlnado à. publi
cação neste DiÁRIO OFrC'IAL 
diariamente até- as 18:00 boras.

1 

E X PEDI ENTE 1 .ls Repartições Públicas 
clngir-se-ão às assinaturas 

IMPRENSA OFJCIAL 
anuais renl)vadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e ili 

...e:~ Iniciadas, em qualquor épota 
DIRETOR pelos órgAos competentes 

As reclamações p(>~rtinen
rcs à matéria retribuida no~ 
caso• de erros ou omissõe~;., 
drvNão ser formu ladas por 
l'SCrita, ll S~çíio cie ftpdaÇ!'iO, 
da~ 9 às l!l:UO horas. c das 
l f>:OU às 17:00 horas. no máxi
mo at~ 12 boras t~.p é,!' a ~aída 
do~ órl!.'ll.os ofldaiR 

11anildo T1·indarle Pontes A fim dP possibi!itar • 
~~ , remessa de valoreF= acomp11 

DIÁRIO OFICIAL nbados dr esclarE'eimentos 
lmpnsso nas Ofici nas da l17'prt>n~a QficJal quauto a s ua aplicaçlo, ilOii-

MACAPA - T. F AMAPA citam os usem os interessados 
~ pl'efrr<'ncialmen te chequE' ou 

A S S I N A T U R A S \'ale postal. 

08 origma.i~ dPVPr!l.•1 S('f / 

da ti lografados e a utentkarl M. 
rrRsalvadaR. por quem dP di
rrit o rasura~ e t>mE'ndas. 

,\nua! Cr$ :>0,00 Os suplemento• às edi-
s t J « )!') 00 çi't·~ dos órgiioR oficiais só 
• emes ra · · :... · se forneoerão aoR assi.nantes 
1"rimestral . « 12,50 Q\le as solicitarrm 11<1 ato da 
Número avulso <' 1,00 aRsinatura. 

• HR A .SI LIA F<:ste T)iát~l e r> ncontrado para lei tu- O funcionário público fe-
deral. tor3 nm desconto de 

Exeetuada~ as para o l'X
tl' rtor. que sNão ;; e m p r e 
anuais 1\f> asRinatura~ podor
sr-ão lomar, E'm qualq uur 
época. por sr i ~ ffi('~('~ ou um 
11 110. 

ril no Salio N~cional e Tnt ernacion~l da lmpn •nsa da l(JO o· Para fazer jus a C$ile 
COOPl:R PRESS. no «R_rasília Imperial HotE>I•. desconto, dt>H>rfl provar esta 

!'ara facili tar 110:> assinao- A 'tm de cv·itar solução condição no ato da assinatura. 
lps a vniflcação do prazo de I de contfnUidad l' no recrbi- O custo de cada exemplar 
valiclal!t> de sua' u~sinat uras, m<•nto dos jornaiR, dt•vcm atrasado do~ órgão R oficiai R 
na p11rw supPrior do endere- 1 os 8"~11lantes providencia r a ~era. na venda avulso a.creA-

A!l aRsin atura~' v·p ncida~ ço ,·ão impre ;bos os númNOS ' respectiva rt'novação com cida dl' Cr$ 1,00 ~r do mE>smo 
ooderAo ser ~u spensas Rem cio !alilo dL regis tro o m~s r ant<•ct•dêncil-l m!nima ele trinta ! ann, e d<' Cr$ 2,00 por ano 
aviso prhio . I o ano <'Ill que• !tndará. (30) dhts. decorrido. 

setenta e cinco ce- n tavos); ':lO :iY trimestJe de 197ti, 
no valor de Cr$ 2.201 .072,76 (<101~ milhões, duzen
tos e um mil , setenta t' fie i s cruzeiros e st- tenta e 
sei;i centavos) e mais um resíduo fracionário de
Cr$ 0,99 (noventa e nove centavos). refer.ente ao 

ú!Umo aumento ele capita l. Essas q uotas totalizam 
Cr$ 7.827.28 6,00 (set e milhõws, oitocentos e vinte 
e sete mil e duzentos e oitenta e seb c ruzeiros) e 
mais um res íduo fracionáriCI de Cr$ 0,22 ( vintle e 
dois centavos), para futuro a umt>nto d e capital. b) 

subscrição peJo Gov~rno do Território Federal 
do Amapá, refe rente ao receb1me nto no exercício 
de 1976 dos ro~ralties da export açã o do manganês, 

pagos pela ICOMl ao GTr' A e transft!ridcs para a 
CEA de a cordo com o art . 6.11 da Lei n.o 2.740, 
de 2 de março de 1956. nos seguintes valores: 4° 
trimestre de 1975 - Cr$ 7.151 911.71 (sete milhões, 

cento e cinquents e um mil, novecentos e onze 
cruzeiros e setenta e um centavos); 1° trimestre 
de 1976- Cr$ 2.511.8 1 0,9R (dois mJihões, quinhen
tos e onze mil, oitocentos e dez cruzeiros e no-

ven t tt e oito centavos); 2°. t vimestre de 1976 -
Cr$ 5.011.582 ,15 (cinco milhões, o nze mil , quin h en
tos e oitél'lta e dois cruzeiros e quinze centavos); 
3°. trimestr.e de 1974 - Cr$ 10.581.441,31 (dez mi-

lhões, quin~e ntos e oitenta e um mil, quatrocentos 
e qua11enta e um cruzeiros e trinta e um centavos) 
e mais um resíduo · fra cionário de Cr$ 1,07 (hum 
cruzei ro e sete centavos), referente a o ú ltimo au
mento de .:apitai. Essas q u otas totali21arn Cr$ ... 

25.256.747,00 (vinte e cinco milhões, dHzentos e 
cinquenta e seis mil, select>ntoi e quarenta e sete 
c ruzeiros) e mais um r~síduo fracionário de Cr$ 0,22 
(vinte e dois centavos), para futuro aumtnto 
de capital. c) subscrição da Prefeitura 
Municipal de Macapá, pelo inJZ resso das quotas 

municipais do Imposto Único sobre En ergia Elétri
ca referen tes ao ano de 1975, no valor de Cr$ 
715.1i31. 16 (s~ttcentos e quinze mil. quinhentos e trin
ta e um c ruzeiroi e dezesseis centavos) e mais 
um resíduo fracionário de Cr$ 0,68 (sessenta e oi

to c entavos), Peferente ao último aum ento de ca
pital. Essa quota totaliza Or$ 'Yl 5 5::11,00 (setecentos 
e quinze mil, quinhentos· e trinta e um cruzeiros) 
e mais um resíduo fracionário de C r$ 0,84 (oitenta 
e quatro ce ntavoi), p&ra futuro aumento de capi-

tal. d) - subscrição da Preff-itura Municipal de 
Calçoen t>. pe lf> ingresso das quotas municipais do 

Imposto Ú ni co sobre Energia Elé t rica referentes ao 
ano d e 1974, no ~alor d!! Cr$ 30 84:'>.00 (trinta mil , 
oitooentos e quarenta a cinco cu u zriros) • mais um 

resíduo fra cioná rios de Cr$ O, 17 (dezessete centa
vos), referente ao último aumento de capital. EEsa 
quota tdaliza Cr$ 30.8-45,00 (trinta mil , oitocentos 

e quarenta e cinco c ruzeiros) P mais um resíduo 
fracion&rio de Cr$ 0,31 (trinta e oito centavos), 

para futuro aument o de capital. e) - subscriçã" 
da Prefeitura Municipal de Ma zagão, pelo ingresso 
das quotas municipais do Imposto Único sobre 

EnHgia Elétrica ueíere ntes aos anos de 1971 • 
1973, no valor de Or$ 128.097,75 (cento e vinte e 

oito mil, no venta e sete cruzeiros e setenta e sei11 
centa \'Os); ao ano de 197 4 . n o Vl·llor de Cr$ 
94.934,75 (noventa e quatro mil, novecentos e trin
ta e q uatro c ruzeiros e setenta e cinco centa vos) 
e mais um rtosíduo fracion!lrio de Cr$ 6,73 (setenta 

e três centavos), referente ao último aumento de 
capital. Essas quotas totalizam Cr$ 223.033 .00 (du
ze ntos e vinte e três mil e trinta e trêr ct uzeiros) 
e mais um resíduo fracioná rio de Cr$ 0,24 (vlntt 

e quatro centavos) para futUJ o aumento d e capital. 
f ) - subsc r ição da Prefeitura Municipal d e Oiapo
que, pe lo ingresso das quotas municipais do Im

posto Ú nico sobre Energ}a E létrica referente ao 
a no de 1974, n o valor de Cr$ 47.101 ,3 1 (quarenta 
e sete mil , cento e um cr uzeiros e trinta e um 

centavos) e mais um resíduo fracionário de Cr$ 
0,!54 (sessen ta e quatro centavos), referente ao ú1-
ttmo ~tumento de capital. Essu quotas totalizem 

Cr$ 47.101 ,00 (quarenta e seta mil, cento e um 
cruzeiros) e m ais um resíduo fracionário de Cr$ 
0,9!S (no unta e cinco centavos), para futuro au -

mento de capital. g) - subsoriçlo da Prefeitun 
Municipal de Amapá , pelo ingresso das quotss 
rnunidpars no Imposto Ú nico sobre Energia Elétri-

ca referentes aos a n os de 1973 e Hl74, no v alor de 
Cr$ 124.831,29 (cento e vinte e quatro mil, oitocen
t os e trinta e um cruze iros e vinte e nove centa
vos), Essas quotas totali7am Cr$ 124.831,00 (cento • 

vinte e quatro mil, oitocentos e trirtta e um cru
zeiros) e mais um resíduo fracionário de C11$ 0,29 
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(\1inta tl nove eentavo~) para futuro aumento de capi
tal. h) - s ubscrição pel1 CentPais Elétricas Brasi
leiras S.A. - ELETROBRAS, de aaordo com a 
Carta pre-903/ 76, de 25.10.1976. do Presidente da
quela Empresa e Deliberação nº DEL- 172/ 76, ri e 

14.10.76, do seu Consf'lho de Admin istração, no 
valor de Cr$ 406.224,00 (quatrocentos e seis mil, 
duzentos e vinte e quatPo cruzeiro~ ) e mai s Cr$ 0,50 
(cinq uenta centavos), pa ra futuro aumento d <! ca-

pital. Com esta subsc:rição , voltou a ELETROBRAS 
a integrar o t>len co de acionistas da CEA, qu'= ha
via d eixado a partir da encampação do Sistema 
Coa racy Nunes, passando a completar o número 

mínimo de sete aciornstas exigido pelo D Pc. Lei nº 
2.627, àe 26.09.19-!0. 3. A Diretoria da CEA propõe, 
portanto, e face ao acima E>xpost0, que o Capital 
Social da Empresa seja aumentado em Cr$ . . . 
H .ô:l1 .598,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e 
trinta e um mil, quinhen tos e noventa e oito cru-

zeiros), passa11do, pois, de Cr$ 51.248,4 11,00 (cin
quenta e um milhões, duzentos e quarenta e oito 
mil, quatrocentos e on ze c:ruzeiros), para Cr$ . .. 
85.880.009,00 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e 
oitenta mil e nove cr·ULPiros), cvm a subscrição de 
Cr$ 33.084 033,00 (trinta e três milhões, oitenta e 
quatro mil e trinta e três cruzei ros) pelo Governo 

do Território Federal do Amapá, coHespor1dendo a 
3:J 084.033 ações ord inárias nominativas, no valor d e 
C r$ I ,00 (um cruzeiro) cada; subscrição de Cr-$ . .. 
715 .531,00 (se~ecentos e quinze m il, quinhentos e 
tnnta e um cruzeiros ) pela Preft- itlura Municipal de 
Macapá, corc espondendo a 715 ~ 3 1 ações oniinárias 
nominativas, no valor de ('p$ I ,00 (um cruzeiro) 
cada; subsclição de Cr$ 30.845,00 (trinta mil, oito

centos e quarenta e cinco cruzeiros) pela Prefeitu
ra Municipal de Calçoene , correspondendo a 30.845 
ações ordiná ria s nominativas, no valor d e Cr$ 1,00 
(um cruzeiro) cada: subscr ição de Cr $ 223.033,00 
(duzentos e v:inte e tr-ês mil e trinta e três c ruzei
r;os) pela Prefeitura Municipal de Mazagão, corres
pendendo a 223.033 ações ord inária s nomitivas, 

na valor de C.ll$ 1,00 (um cruzeiro) cada; sub11crição 
de C r$ 47.101,00 (quarenta e sete mil e cento e u m 
cruzeiros) pela Prefeitura Municipal de Oiapoque, 
correspondendo a 47.101 ações ordinárias nominati

vas , no valor de C' r $ 1.00 (um cruzeiFo) cada , subs
c tição de Cr$ 124.831,00 (cento e vinte e quatto 
mil, oitocentos e t rinta e um cruzeiros) pela Pre
feitura Municipal de Amapá, corresponde ndo a 
124.831 , ações or dinárias nominativas, no v1Iov de 
Ott$ J,(JO (um qruz~iro) cada e subscrição de Cr$ ... 

406.224,00 (quatrocentos e seis mil e duzento11 e vinte e 
quatro cruzeiros) pela Centrais Elétr:icas Brasileiras 
.S.A. - ELETROBRAS, correspondendo a 406.224 
ações ordinárias nominativas, no ~alor de CJ$ l,OG 
(hum cruzeiro) cada. 4. Sendo aprovada esta pro
posta, deverá ser alterado o art. 4.0 dos Estatutos 
5ocieis, qu'! passará a ter a seguinte redação: «Art. 
4.0 - O Capital Social é de Or$ 85.880.009,00 (oi
tenta e cinco milhões , oitocentos e oitenta mil e 
nove cruzeiros), representado por 85 .880.009 ações 
nominativas ordinárias, no val01 nominal de Cr-$ l ,l'iO 
(hum cr-uzeiro) aada uma». 5. No ensejo, renovamos 
aos dignos membros do Conselho Fiscal, nossos 
prote~tos de elevada consideração e particular apre-

qo. Atenciosamente, (a). Je>!lé Marcos Bezerra Caval
canti Diretor-Presidente. B - Parecer do Conselho 
Fiscel: «Por ser absolutamente legal & atender aos 
interesses da Empr.esa , os membros do Conselho 
Fiscal são de part"cer que a Paoposta da Diretoria 
de aumen~o ào capital social, de Cr$ 51.248.411,00 
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(cinquenta e um milhõu, duzentos e quarenta e 
oito mil, quatrocentos e onze cruzeiros) para 
Cr$ 85.880.009,00 (oitenta e cinco milhões, oitocen
tos e oitenta mil e nove cru zeiros), seja acolhida 

e aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária , 
bem <!orno a altera~ão dos Estatut0s, em seu r.rtigo 
4.0 Macapá, 30 de novt mbro de 197o (ass.) Cleiton 
Figueiredo de Azevedo, Membro do Conselho Fis
cal e Prefeito Municipal de Macapá ; Francisco Vieira 

da Silva, Membro do Conselho Fiscal e Contador 
do Ministério da Fazenda, lotado na Inspetoria Sec
cional do m~tado do Pará e Ronaldo Pereira de 
Olivej.ra, Mem bro d o Conselho Fiscal e Chefe do 
Gabinete do Governador do T~rritório » . Prosse-

guindo, o Sr. Presidente comunicou à Assembléia 
Geral a pr.esença do Representante da 
ELETROBRAS, Economista Dr. José de Ribarr.ar 
Camp ello, credenciado pelo ofíoio nºs cge-308/76 , 
de 07.12.1976, do s~cnetário-Geral daquela Empre
sa , que comp&rece neste ato como subscritor, Pm 

nome da ELETROBRAS, de ações ordinárias nomina
tivas, na importância d e Cr$ 406.224,00 (quatrocen
tos e seis mil, duzentos e vinte e quatro c ruzeiros), 
autorizando expressamente que se utili ze o crédito 
de 4ue dispõe aqu e la Empresa junto à CEA, refe
rente a multa pelo recolhimento do EmprÊ'stimo 

Compulsório fora do prazo no valor de Cr$ . .. 
406.224,50 (quatrocentos e sei!'! mil , duzentos e vin
t~> e quatro cru zeiros e cinquente centavos), que 
lCitegrali za a subsc r,ição a cima, pe1 menecend o o sald<? 
d e Cr$ 0,50 (cinquenta cerT~avos) como resíduo para 
futuro aumento de capital, tudo de acorào oom a De
liberação n.0 172/ 16, de 14.10.1976, do Conselho de _ 
Administração da ELETROBRÁS. Em seguida, o 
S r. Prtsidente deterrrinou ao Secretário que fos11e 
lida , sobre a aprovação do aumento de capital , a 
Resolução n.0 48/76, de 01.12.76. (Proc. n .0 07t\8.3Y, 
97 L/7ti), assinada pelo Dr. Arthur Per Pira, Insp~tor 

Geral d e Finan<?as do Ministério da Fazenda , 
sendo apravada por despacho datado de 03.12.76, 
do Dr . José Carlos Soares Freire, Secretário Geral 
do Ministé rio c:la Fazenda, nos seguintes termos: 
«Resolução N.0 4 8/7~ , de 01.12.\976. Intere~sado : 
2ompanhia de Eletricidade d0 Amapá - CEA. 
Assunto: aume nto de capital. A inspetoria Geral 
de Finanças d o Ministério da Fazend& , nos termos 
do Decreto n.0 74.176, -ie 12 de junho de 1974 e da 
P•rtaria Ministerial nº 428, de 15 de agosto seguin
te e em face do que consta do proc~sso n.0 O?!iB-
39.971 / 76, R esolve: a) msnifestar-se favoravelmen
te à realização cio aumento do capital social da 
Companhia de Eletricidade do Amapá -- CEA de 
Cr$ 51.248 .411,00 (cinquenta e um milhões, duzen
tos e quare rrta e oito mil e quatrocentCll e onz& cruzei
oos) para Cr.$ 85.880.009,00 (oitenta e cinco milpõe&, 
oitocentos e oitenta mil e nove cruzeiros) re,ahzado 
da seguintu forma: I - Pelo Go~Aerno do t eHitó
rio Federal do Amapá - Cr$ 33.084.N~~~9 (trinta 
~ três milhões, oitenta e quatro mil e t trin~ ~ J;rês r;l(, ;> () fl q (fl . (' 
cruzerros); II - Pela Preftiturar. r :·:un\sWtl;1 'r Ma-
capá, - Cr$ 716.531 ,00 (setecent:ris e. jhin'ze. m}l • 

1 • Jl"fl )['' ' "Jd·•. 
q uinhentos E> trinta e um cruzenos.\ I - Pela 

'Ml ?IH 1 ~ i'l ~ I ~ Í Pnfeitura Municipal d.e. Calçoene· - cr<l: 3 ).H5 ,00 
~q m ;I rn ~ 1 '1.'>1'11 ~ 1 

(trinta mil, oitocen~o~f\eHq~~.r17n.t~ e 1 cprC.?L crjlzei-
ros); IV - Pela Pr~fe1turi:\ Mumc1paÍ d1-fll~t~~ao -
223.033,00 (1uzen1dsl é'~inte 1~ trls mii e tr'~·nt~ ertrês 

. )' V '~~t : •; rtcr r1 > ~, I!P. 1- .ríd• 6. cr;uze1ros, 1 1 a rereJtura{ lVlUnlC}p• e , Ja· 
\ 1 \ I' I T '1 'li f ' ~ "}> l l [') ' 

poque - Cr$ 4:: .'1 1 O lquaren a e s~e tfF}tn cento 
e um Cll\7i~iro':>);;.>)7i11 

.:...._ pe18 
111Pr~feitÜra ( !YJ~picip&l 

de A'm\ini .... !..'::.rtrs; l'i4.<a:J~ 100 t'c 6~0:. e "'v1hte1 en '(u~tro 
.rwr·Hl P.r >mt?í w· n ~ffllJCI l~- I''.•f·u 1r;; P P~~ mu e oitocentos E' tnma . e \lm cruzeno'-) 'h -

?fõOfQJ;):lO~ Stl .,tc:t Up..l. ~ '') 0 6 " ~IJ:.lj').IJ ( , 8 ffiO )., 
1~ ( 

l:"'eta ~,..entrats l:!..letncas T tHasllelrss ~ . . -
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'G'J ETROBRAS - Cr$ 406 224.00 (qu; trocentos e 
sr-~s mil. duzentos e \'inte quatro cru:t.eiros). b) 
submeter esta .Resolucão à h omol ogação do Senhor 
Sec retário Geral do Ministéno da Fazenda. Em lº 
de dezembro de 1976. (ass) Arthu r Pt>reira. Inspe-

tor Gera l de Finanças do Ministério da Fazenda ». 
11espacho do Sect eta lio Geral do Ministério da Fa~ 

zenda: aprovo a Resolução n.U 48;7~ do Senhor 
In3p t> tor Geral de Finanças d o Ministério da Fe~ 

zenda. Restitua-se à Inspetoria Gt-ral de Finanças 
para os rlevi<ios fins. (ass.) José Carlos Soares 

Freire. Secretár.io Geral do Minis tério da Fazenda». 
Em prossPg uimento aos trabalho<>, foram as propos
tas de a umerto de capital e dt- alteração do art. 
4.0 dos Estatutos, submitidas à votação de Assem
bléia, que as aprovou por unHnimidede. PPssando
se. em seguida , a do libr-rar sobre a letra .<C» do 
Edit:,J de Conll'o\.'ação - úlltl O'> assuntos de inte
resse da Sociedadt apresentou e ~ r. Govermador, 
acioni~ta maJori t ário, as segu intes propostas: Pri
meira - solicitar a concessão aos Pmpregados e 
Diretores, de uma gratificação especial de fim de 
exercJCIO econômico- fmanceiro. ronstitUJda dl:! um 
mês de sa lários e honorárros, a ser paga !m data 
a critério da Diretonia e: em função da produtivi~ 
dade e possibilidade financ1-iras da Empresa, co m 
bgse na legislação do 13º salário, i" t o é. pagamento 
em doudécimos pelos m eses trabalhado~ no cor ren
te ano. Esclareceu o S!. Presidente que a proposta 
ora apresentada , constou de uma Exposição de Mo
tivos (Of. nY 295/ 76-PRI!:. de 06 12.76) da Dirt~oria 
ao Sr Governador, previamente submetida à apre
ciação de Sua Excelência, qu e com a mesma con
cordou, ad-rt-ferendum de Assembleia Geral. Segun
do Proposta do Sr. Governador: solicitan s ccnces
são aos empregados que já percebem 10° 0 (del. por 
cento) do salário ao c< mpleta1 10 (dez) anos de ser
vi(jo , que pass.:m a receber. a partir de primeiro 
de jan>eiro de 1977, 15° 0 (quinze por cento) do sa
lát.io ao completar: l~ (quinze) anos de serviço, de 
20° 0 (vint~ por ce nto) a partir de 20 (vinte) anos 
de efetivo serviço. Submetidas à votação t faculta
da a palavra a quem dela desejas&e fazer uso, não 
se tendo alguém manifestado em tontrár·io, fo ram 
as duas pvoposta3 do Sr. Governador aprovada• 
por unanimidade. Prossegu~ndo. o Sr. Presidente 
anunciou as propostas da Diretoria a sPrem sub
metidas à deliberação da Assemblé)e. Primeira pro
posta da Diretoria: Exposição de Motivos remetida 
ao DNASF: com o ofício n.0 227'76- PRE, de 27.10.76, 
proto<:'olado naqu@>]e Departamento em 22.11.76, so b 
o n.0 704.102 , sobre nivelamento salarial e promo
ção de empregados. Segunda Proposta: nemessa 
pela Diretoria à ELETROBRÁS, da prestação d e 
Contas de recursos provenientfs do PR.OTERRA, 
caracterizando a n~spoooa bilid ada da Superintendên
cia das Obras do Pa redão naqut-la prestação de 
contas. Terceira Proposta: autorização para a ven
da das unidades GM à CERON. pelo valor de 
Cr$ 5.000.0HO.OO (ci nr.o milhões de cruzei ros). Ji:n
tt>ndimentos já estabelecidos entrtt s Diretoria e 
a ELETROBRÁS, CA EEB e COPEL. Quarta Pro
posta .,oJicitando constar da A~a os I'!Sc!aNecimentoa 
da que as diúias concedidas aos empPegados que 
se deslocarem da sede para o interior do Território, 
de que t rata a AG0-30.04.71, só sePão devidas 
quando houver pernoite na locslidade de destil'PO 
e ainda que, no limite de diária s fixadas no exer
cício e de que trata a AG0-:~0.04.71, niío sejam 
computados os cursos de duração superior a 30 
(trinta) dias . Quinta Pr.oposta: considerar re~ulari
zada a situação do número mínim o de aciol'listes, 
que eom a indenizeção consequentt da encampaçãe 

do Paredão, na conformidade do Decreto n!1 74.303• 
de 19.07.l!f/4, ficou redu:t.ido a 5 (cinco) e atingiu, 

nesta Assemblé>ia, a 7 (sPtf \ mínimo previsto no 
Dec. Lei n°. 2627, de 26.09. 1940 (art. ::l8), com a 
subscrição integralizada pel11 ELETROBRÁS e Pre
feitura Municipal do Amapá (art. 138, do Dec. Lei 

n° . 2627, d a 26.09.1940). Em seguida, o Sr Pre . i
dente levou ao conhecimento da Assembléia rmnu
ciosos esclarecimentos sobre as HII.Ôes e justifica-

tivas das propostas apresentadas pela Dir•toria . 
Concluídos esses esclarecimentos, foram as pr opc s
t'fls subme tidas à votação. Facultada a palavra " 

como ninguém se manifestasse em contrário, fon:m 
todas as propostas aprovadas por una n imidade, 
Finalmente , c Sr. P1 e!>idente, usando da palav1 a, 
e~clareceu que, com r.-ferênc.:ta ao aumt:nto d<> <.a-

pitai. a parcela subscnta pelo Governo do THritó
rio com o ingresso dos recursos pr ovl niEntes c.os 
royalties , não ~tingiu a totalldade de Cr$ ... 

10.581 44I,:H (dez milhões quinhentos e oitt- nt a e 
um mil, quatrocentos e quarenta e um cruzeiros e 
trinta e um cen tavos). mas somente o valor de 
Cr$ 9.324.695,16 (nove mil hões, trezentos e vintt- e 
quatro mil, seiscentos e noventa e cinco cruzeiros 

e dezesseis centavos) ficand o a diferença re 
Cr$ 1.256.746,15 (hum milhão. duzentos e clnquen
ta e seis mil , setecentos e quarentA ~ seis cruzei . 

ros e qu.ime centavoli) para ser integtalize da clu
rante a primeira quinzena do mês de janeiro de 
1977, conforme consta do ofício n º 220,'76- GAB, de 
08.12 76, do Sr. Governador. nos seguirttes te1 mos: 
«Macapll, 8 de dezembro de 1976. Senhor Pre sidton
te: Levamos ao eonhecimento de Vossa Senhrria 
que foi depesitada p e la Indústria e ComéPcio ~le 

Minérios S.A. - !COMI e m favor do Governo des~ 
te Território, no Banco cio Brasil S.A., Ag~ncia de 
Macapá, a importância de Cr$ 10.581 441,31 (dez mi
lhões, quinhentos e oitenta e um mll, quatrocPn
t os e quarenta e um cruzeiros e trinta e um cen-

ta vos), pn.;>veniente de Royalti!!:S do manganês, J e
lativo ao 3.0 trimestrt de 1976. Comunicamos-lhe 
ainda qut o Governo deste Territór o estirrc u f m 
~ eu Oliçamento para 1976, a importâJ oCÜ1 de Cr ~ .. 
24.00o.eoo,oo (vinte e quatro milhõe~ de crU?dro ), 

proveniente dos Royalt ies do man·g&nês, que dedu
zidas as parcelas recebidas e repassadas à eHa 
empresa, relath·as ao 4.0 t rimestre flp 1~75 e 1.0 e 

2.0 trimestre de 1976, no valor totel de Cr$ .. 
14.6 7~.304,8 4 (quatot ze milhões, "eiscentos e seten
ta e cinco mil, trezentos e quatro cruzeiros e oiten·· 
ta e quatro centavos), apresenta-nos o saldo orça-

m en t ário de Cr$ 9.32-!.695 ,16 (nQve milhões, tre7en
tos e vinte e quatro mil, seiscentos e noYenta e 
cinco cruLeiros e dezesse;s centa vos), havendo, por
t a nto, um superav it de arr~cadação r.a ordem de 

Cr$ 1.256.746,[5 (hum mllhão duzentoF e cinque-nt a 
e seis mil , ~etecentos e qua ren ta E' 6eis cruzeir0s e 
quinze ~entavos). Em decorrência do expo!ito acima e 
dada a impossibilidade de f'e reformular o orçamento 

·do Governo no presente exercício, cumpre-nos co
municai a Vossa Senhoria que el a parcela do 
3º trimestre de 1976, somente ser á libe ra da a im-

portância de Cr$ 9.324 695, 16 (nove milhõt-s, tre~ 
zento, e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa 
e cinco cruzeiros e dPzesseis centavos), valor cor
:aespond~nte ao saldo orçamentário, e 0 restante, 
no valor de Cr$ 1 256.74("i,l5 (hum milhão, duzen
tos e einquenta a seis mil, set€centos e quarenta e 
seis cziuzeiros e quinze crnt · · ~' . será libeliado na 
p11imeira quinzena de j anl'fro de 1977. Reiteramo• 
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A V f)Ua Senhoria proteatos de elevada estima e 
distinta couidtraçio. (a ) Arthur Azevedo Htnning. 
Gctvernador ». Nada mais havPndo a tratar, foi en
eerrada a folha de n2 47, do Livro de Pres~nQa, e 
IJuspema a uuão pelo tempo necessArio à lavratu
ra da Ata, por mim, Secretário. Reaberta a sessão, 
ft>i a ANl lida e aprovada e vai assinada pelo Pre
sidente, pelos acionistas presentes e por mim, An
dré Luiz Rangel Qomes da Silva, Secretário. Maca
p6, 10 (dez) de dezembro de l97CI. (ass). Arthur 
Azevedo Henning (Governador), José Marcos Be
Lerra Cavalcanti (Diretor Presidente), Doly Mendes 
Bou~inha (Diretor Administrativo), Ednei Bordin 
(Diretor Técnico), Francisco Vieira da SilVI (Con
tador do Ministé-rio da .razenda e Membro do Con 
selho Fiscal), Cleiton Figueiredo de Azevtdo (Pre
feito Municipal de Macapá e Membro do Conselho 
Fis~al), Ronaldo Pereira de Oliveira (Chefe de Ga
binet'l! do Governadoll e Membro do Conselho Fis
cal), Eviláaio Pedro de Lima Ferreira (Prefeito 
Mu~cipal de Mazagão), Aracy Monteiro Costa (Pre
feito Municipal de Calçowe) , J osé O notônio d e Al
meida (Prefeito Municipal de Oiapoque), José Julio 
de Miranda Coêlho (Prefei\o Municipal de Amapá}, 
José Ribamar Campello (R e p r e s e n ta n t e da 
l!ILETROBRAS) e André Luiz Rangel G omes da 
Silva (Sec retário). 

A presente cópia foi extraída fielmente por 
mim; do livro próprio de atas de Assembléias Gerais 
da Companhia de .Eletricidade do Amapá - CEA, 
•u Cri11továo Ferreira de Almeida, Secretário da 
CEA. 

Macapá , 10 de dezembro de 1976. 
José Marcos B~zerra Cavalcanti 

Diretor Presidente 

gias para Ensim> de 1.0 Grau no v alor de Cr$ 
272 .608,00 e Cr$ 63.506,00, rupectivamente. 

Art. 2.o - Esta Resolução entrará em vigor 
na data da sua publ\cação, vevogadas as dispesi
ç5es em contrário. 

Sala das Reuniões , em Macapa, '1.7 de dezem
bro de Hl76 

Annie Vianna da Costa 
Presidente da CF.TA 

Pod~>r Jurl!ciirio 

Justiça dos Territórios 

Territó r!CI F'eder a l do .~ma pá 

Juiz de Direilo da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com Prazo de 15 d1as, r a 
forma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Sil va Alve!' Perei rA . 
MM. Juiz Temporá rio da Comarca de Macapá, Ca· 
pita! do Territór-io Federal do Amapá, na forma da 
Lei etc .. . 

Faz saber a todos os que o p resente Bdital 
com prazo d e 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâ mites 
um processo em que é acusado Antonio Oliveira 
de Freitas , como incurso no art. 129 do Códi~o 
Penal Brasilt-iro. 

E , como tenha o oficial de Justiça d~ste Juízo, 
certificado não o haver: encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá- lo pessoalmente, cite-o pelo 
present~ a comparecer neste Juízo , no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Ave.nida Amazonas, 

Junta Comercial do Território 
Amapá 

CERTIDÃO 

Federal do ' n.o 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dis 02.02.77, às 09 :00 horas , 
a fim de ser interrogado, promover Eua defe

' sa e ser notificado dos ulteriores termos do pro-

Certifico que 111 prfmeln ..-la df11te cJocumC!nto, por 
~upache do Pruhlente da JUCAP. nuh •ll1lil , foi arqui
vada 10b • número OT21i. 

Muapá, 16 4e •htemltro llt 1171 

Be111j11mha Almeida Suru 
Seon•6rfo O~nl - JU!;A P 

CPF - t!ft3111TI2 

Conselho de Educação 

Resoluçlo N.• 13/ 75-CETA 

O Conselho de Educação do Ttorritórlo 
do Amapá, no uso das atribuições que 
lhe contere a Lei Federal nº 5 612/ 71 e 
a Btlegaçio de eompetêocia emitida 
pelo Conulho Federal de Educação atra
vés do Parecer n.0 773/73, etc. 

RISOLVI: 

, eesso, a que deverá comparecer, sob pena de re
velia. Para conhecimento de todo1 é passado o pre
sente Edital, cuja 2ª via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade, aos dezes
sete diu do mês de dezembro do ano de hum mil 
no\lecentos e setenta e seis (li76) . 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Tempo!\ário 

Edital de Ctlação, com Prazo de 15 dias, na 
fGrma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alves Perein, MM. 
Juiz Temporário da Comarca de Macapá, Capital 
iio Ter:ritório Federal do Amapá, na form8 da Lei 
etc ... 

Art. 1 º -- Aprovar o Plano de Aplicação do !I 
Recuraoa do Salá rio Educação, Quota Federal DEF/ 
MEC, e xt-rcicie 197i referente ao,; Prejttos de Ca
pacitatl• de l\eelurtos Humanos e Novas Metodolo- 1 

Faz saber a tod<•s os que o presente Edital 
eom prazo de 15 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que nestE> Juí zo corre seus trâmites 
um processo em que é acu sQdo Maria de Nazaré 
Pinheiro da Silva como incurso no art. 129 do Có
digo Ptnal Bruilc- iro. 
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E, como tenha o Oficial de Justiçll deste .Juízo 
CE-rtificado uão o haver encontrado nesta Comarca 
não "endo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pel~ 
presente a com parecer neste Juizo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n.O 26. esquina com a Rua (el. Coriolano Jucá, 
nesta cidnde. no dia 25.01 1977, às 10:00 horas, a 
fim de ser interrogado, promovet s1:1a defesa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo. a quP 
de~erá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é !Jassad() o presente Edital, 
cuja 2. 8 via f1cará afi x&ia no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade , aos dezessete dias do 
mês de dezemb-ro do ano de hum mil novP.centos 
1 setenta e seis. 

Váldsen da Silva Alves PerPira 
Juiz TemporÓno 

Eriital de Citação. com o pra7o de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Al ves Pereirll, MM. 
Juiz Temporario da Comarca d<' i\1acap:J, Capital 
do Território Federal do Amapá, na Forma da Lei 
e~c, 

Faz Saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem. ou del~ tive1em conhe
cimento, que neste Juízo corre seus trâmites urn 
processo em que é acusado Antor>io Carlos da ~ilva 
Pantoja, como incurso no art.O 129 do Código Penal ' 
Brasileire. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
pres,..nte a comparecer neste JtJlZO, no edifício do 
Forum desta Comarca , iito a A venida Amazonas, 
n.0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 21.01.77, às 10:00 horas. a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notiii
cado dos ulteriores termos do proces!'lo, a que de
verá comparecer, sob pena de revelia. Para reco
nh~cimento de todos é passado o presente Edital, 
CUJ8 2.a via ficará afixada no lugar de costume 
Dado e passado l'lesta cidade, aos dessesete dias do 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e seis. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Temporário 

Eldital de Cita~ão. com o prazo de 15 diaa, na 
forma abaix'O: 

DíA-tlO OFICIAL 6a. pig. 

um processo t>m que é acusado Raimundo Jo~é 
de Amorim e Raimundo Tiradent~s Mirsnda, com o 
i-ncu rso no artº 129 do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha . o Oficial de Justiça deste Juí
zo oer\)ficaóo não o haver encontra do nesta Cr
marca. não sendo pos'Sível citá-lo peucalmen1 P, 
cita-o pelo presente a comparecer n este .Juízo, no 
edifício do Forum desta Comarca, ~ito à Avenidll 
Amazonas, n°. 26, esquio& com a Rua Cel. Corio
lano .Jucâ, nesta cidadP, no dia 14.01.1977, às 9:00 
h o rAs, a fim dt> ser in,errogado. promt>ve.r sua 
deft"sa e ser notificado àos ulteriores termcs do 
p rocesso, a que deve1 á comparecer , sob p~na de 
revelia. Para conhecimento de todos é pauado o 
presente Edital, cuja 2.a via ficará afixada no lu
gar de costume. Dado e p assadr• nesta 0idade, ll<'l' 

dezessete dias do mês de dezembro do ano àe hum 
mil novecentos e setenta e seis. Eu. ~ino Jei1UI' 
A1 anha Nune~, Escrtvão t m exercício subscrevi 

Valdst>n da Silva Alve~ Pereira 
Jujz Temporário 

Prefeitura .Municipal de Marnpá 
DECRETO N9 127/ 78-PMM 

Dispõe sobre abl'rtura de Crédito ~uplementu 
tios Itens na Tabel~ EJt1)llcatlve de Dt>Jpess I>Or 
ôrgAoi de Adm1nlstraç11.o Municipal. 

O Pre.feit0 Municipal de Macapá, no uso du 
suas atribuü,:ões que lhe sã& conferidas por lei: 

DECRETA: 

A ri. 1° -- Fica Suplementade. na Importância de 
C'r~ !.ooo.ooo,oo (trh mllhÕE'i de cruzE'irosl, 01 iiE'n& dli<: 
dotaç3es do Orçamento Analítico do corrtnte exenlcio dos 
Or~iOF ele Administração do Munlclplo, conforme dlscriml
naç!o abaixo 

O A . 

4.0.0.0 - Despe;;as de Capital 
4.1.0.0 - r nvestfmento• 
4.1.3.0 - ltquipamentos e lnAta

lações 

TOTAL 

3.R80.000,00 3.000 .• 0!o.OO 

3.000.1!00,00 

Ar t. 2 . ..., As de~peus d41'corren tE'I do artigo ftnte-
rior, correrão por conta do artigo 43 , Item I V da Lei n• 
4.ll20 64. 

Art. 39 - !:ste Decretll entrará •m vigor na dat" d11 
euft publicatão, revogadas 111 disposições •m ccn\rhlo. 

Cumpra-u, regiltrP-u e publique-u. 

Pal,clo Jl de Março 20 de dezembr o e• 11176. 

Çlelton Flg1alredo de Azeve4o 
Prefeito Municipal ele Maeapá 

Publicado nute Departamento 4h Admlnla.traçio, a o& 
20 dlu do m6s de dezembro de 11111. 

Jaey J ensen Cosia 
Diretor do Departamento cie Admlnlstra(io 

O Doutor Váldsen da Silva AlvPs Pereira, MM. 
1 

Juiz 'Demporário da Comarca de Macapá, Capi1lal 
do Tertiitório Federal do Amapá, na Forma da Lei 

I 
1 

Preço do etc ... 

-Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prszo de 15 dias vkem, ou dele tiverem co
nhecimento, q u e neste Juízo covre seus trâmite• ! Cr$ 

exemplar: 
1,00 


	

