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I 
T:l 'f Ifi ('I fi 0 n ti n 11 R -r. y E 111 U ~Wl 'H V 0 1 g o 4°, d o D e c r e to -1 e i a ~ IJ .u [" u i9 ~ li 11. ~ li : nr. 5.839, de 21 de setembro 

Xr. 100-A/65-GAB. d t> 1.943, 

PORTARIAS 

" . . . I c!~s a t r i b i u çõ e s que Conceder a Manoel da Cos-
, O Governador do ,1 erntotw lhe C01üerem os itens VH a ta Figueira Junior, ocupante RESOLVE: 

I:t·uerai do_ Amapa, usando l X. do ?.i'ligo -!", do Decreto- do cargo da classe «A>>, da • 
n~~ f>tnbm~~ocs ~ ue lhe , evn- lei m·. 5.b::u, de 21 de setcm-1 s9t'ie de classet> de P~rtei:;;, . ?on~ede r· , ~o~ t~rmos d.~ 
!Ct~m os Itens v li e J~, do l>ro cie UJ-13, I ntvel 9, elo Quadro de hmcJO- 1L111 L, elo a ttt.,o 88, combl 
al'l1g0 -!0

, do 1Jecreto-le::t nr. 1 nários Püb!icl•S do Govêmo n tdo ?Oill o artigo ~06, todos 
5.fl0U, cie 21 <le setembi'O dt: HESOLVE : 

1 

deste Território Jotül.lo no da Lei nr. J 711 , ~le. 18 '.ic ou-
1.9Jo, . SE:r\'iço de Admi~istração GP.· tub~o. ele 1.95_2, hc~~ç.a ?a~·a 

, ! Couccdet· a Hofsilda Go- rui noYenta (90) di&s <'.e li- assistir pessoa enter n.a da_ ~~-
1\ESOLVE: ., mes do:; Santt s, ocupante do\ ee~ç~t para tr&tamento de IJ?ilia, avs serdd~res.: Luc1o 
('o"c"d"'r a l)omet~l a Ca- e;argo da classe de 'lrabOJlha- saúde em [H'OI'J'O"a~'ão. con- t l<reltas, Coztnheu o, mvel 5-A, 

_ .... " " - 1 d · · · 1 1 1 (1 · d t , ' · "' ' • 't ·· t t30) dtas contados ilO marao Moura, ue;upante ào .ur, ui\ e . · C,.? . lua ro c c tados no periú•Jo Llc .'\J de I un. a \ . : . , . . ~ 
ca rgo da clas~e de Professô- I F~ncion ~rws ,l, ubhc_o~ do Go- janeiro a 30 ctc abt•il de Hl65, penado de 23 ue {a.t~en o a -1 
r a Allxiltar do Enr.iuo Primá- ~ ~e ruo d~s;e- 1 emturro, Io_!a- nos têt·mos do ítem I, do ar- u,e reveretro d~ 1Y6v, e, Reny 
rio, ni\·eJ 7, rio (~uarlro de M na lJJv,s~o d~ Ed~tcaça~, tigo 88, combinado com 0 Ge , '"ct ' ''' ~-on~ul: ~s O Afb;I
Func <L·n;ir ios PúbliCos <~o Go· j cento e _vw .<:: (120) dms ue ar:igo S2, t•)tlos da Lei nr. querq~1 e . ~ tulessot,a ~? ~n7 t-
vêrno úêste T(;i'l'Hório lot~tda llcen~·a. a gestante, .~onta~os l.íll, de 28 de outubro de n? Prc-Pnn.1árto e .1 uma~10, 
ua llivi!iâO de Etl~ca.çüo, 1 ~~. pcno_do,

1
?e 4 de r~.:eretro 1952. mvel 11, vmte e cm~o (25) 

trio!& (30) dius de heenca a_-~ de ~Ull:•0 ele ~~o:>, ~os clias, Ct>ntados no periOclo de 
ptu·a tratamento de saúde, I t.erm.os C.? Item, ll!~ c,o u~tJ~o Palácio do Go,·~rno, ~m Ma· ·I u._ f.:v!.:n.iro a l o de março 
t:o ntr.dos no período de .J de ,)t,~ cumbJ!tado c~rn.o o ai ti;,O cap.~ . 28 de rcvercn·o de de 1.9ti;J . tOdu, do Q:mdro de 
··everoiro a " de março de 10'• todos <la LeJ n J.?tl, uc Ulli5. .' · :, i. · PG blicos do Go-
1 t•·- v · , J · 12o t!e oatubro de 1952. 1 1 uLC.vllc.d .t>::. .•. 

d
l:J6<J, nt_cs ~~rnt0S bulo dllem 1, Gcn. Luiz Mendes da ~ilva vémo dêste Terntono , l otados 
o tu: 1go ·;o, com na o ~:on~ Palácio do Govêrno, em Ma- Govemuclor na Divisão de Educaçiio. 

o _arttg-o 98, todos d,t Let n , capa, ~8 ele feverca·o de 
1.1li,ü0.2/) de OU!U hJ'() c!" t l.!Hi3. 
l!J5<!. ! 

1 Gcn. Luiz Mendes da Silva 
Palácio do Guvérno, em I Goverm:dor 

l\lncapa, de ~& rcr<::rci ro de 1 

UJG5. 1 

Gen. Ltdz ?.ícncles da Silva 
lloYeruador 

1\r. 101-A/li5-GI\13. 

i\" 103· AJ65-G AB. 

O Coveroador elo Território 
Fedem! do Amapá, usando 
das a tril!uições que llw con
ferem os ítens \' 11 e JX, do 

O <Jovcrnacior tio Território ~lr~.!?o 4". r!o Decreto-Jc•i m. 
1-'eu.:L·al do Atnapá, ustmdo ' .).~0~. de: 21 de setemi.Jro de 
dai! ~ tt·ibuic;ões que lhe con- l.U-t.~. 
Iercrn os itens \ LI e IX, do 1 RE:50L \'E: 
a. tJg•J 4°, du !Jee;r~to-lei m. . 
5.c:HJ, de 21 de ::>~~tcw.f;ro ue I Cone:cder· a Jo:;c Gonçel\'es 
1
. tl •·· 1 BaJie,ro ocupante do cai'«o \ v-itJ, t t'_, 

RESOLVE: 
da c.:hsse de Auxil iar de AI'· 
tes G ri.Hicas, nível 5, do Qua
de Fn:wiolários Públicc..s elo 

Conceder a VitaliJJo M:-> reit·a uo,·ê 1·nu de:; te Território, lo
Di as, ocupante do Cargo da tauo na 8ec1·etaria Ger&l, com 
ch:ss0 <d:h t.!a Séi'i~ de clc..,;- exereldo na Imprensa OU· 
ses dt' U~tr.rda, ni·.-eJ lU, do ciul, oito (b) dias de Jicenv.1 
QuJ\Il'O d t Funcionários Pú- para trl).l:.lmento de saü • .le, 
hHcos do GoveritO dêsle Ter- -:untados no período r!c 1° a 
rilúrio, JotPdo na iJivisiio ele i:i de fev ereiro de 19ti5, nos 
t3 <.~ú llc , quinze (15) dias de li- térmo.1 do item ! , do artigo 
cc~<i<" p.m1 tratam~'nto d~ 88, Clmbinado com o l'.rtigo 
s-:.udt!, em PI't>l'l'Oi:(açao, con- ' }Jo. lotl os da Lei núm~ro l.íi I, 
turl~s n? JWnodQ , de 1° a 15 de ~S de Ol' tubro de 1952. 
de .ta oe~ro de 1.Dt15, nos ter-
mos Jo item I. tio artigo b1:>, Pal.lcio do GoYérno, em 
cnmbinacio l'IJffi os a;'tigos Mr.c~pa, 2~) de re,·ereiro de 
9:1 e 10.!, tl)<ios da Lei n ;·. H:ti5. 
J.7j], de ~8 de outubro de I 
J.!J.:i::. Genera l Luiz r.lendes da Silva 

Gon~rnador 
Palácio do Gon~mo. em 

Mucapú , 21:! de fe vereiro de 
Ul65. 

Gen. Luiz ~íendcs da Silva 
GoYernador 

Nr. 1()2-A/65-G:\B 

O G0nrnador do Território 
FedeJ·al elo Amapá, usando 

~r. 10·1-i\/65-G:\B. 

O GovernarJordoTerri tório Fe
del·al do 1\mapá. u:;antlo das 
alrifJui~·õc~ que lh e conferem I 
os ítens \'li e 1\, do artigo 
~0, ch. Decreto-lei nr. 5.bi.i9, de 

1 

;::I de setembro de 1.9,13, 

RESOLVE: 

Nr. 1G3·A/ü5-G..-\B. 

u Governador do TetTitó rio 
F'ederal elo Arné!pú, usando 
das atribuições que lhe eco
ferem os :ten~ VIl c IX, do arti-

P&.!f~<.:io t.lo Govêrno, em 
i\ia.capá, 28 de fevereiro de 
!.965. 

Gen. Luiz J[endes da Silva 
Governador 

Prefeitura Municjpal de Macapá 

DECHETO-LEI ~o u :mj64·GAB-PMM 

O Prefeito Municipa l de i\1acapá, Teri'itório _F~deral do 
Amapá. no uso das atribuições que lhe são conlendas pelo 
ítem 1°, do Artiso 9". do Decrew-Lei Feelenll nr. 5.839, de 
~1 de setembro de Ui43, e de acôrclo com a ltesoluçl:o nr. 
106/6-J, do Exct'lemis8imu ~enhor Gencrul GoY crnudor do 
Território, 

DECRETA: 

Artigo 1° - Fica al!crto o crédito esr,ecial na im
portüneia de cento e quutrG milhões, quatrocentos c setE>n
ta mil ouit~hentos e sessenta e sete cruzeiros (CrS 
10·U7Ó.567,00), ao Orçamento em vigência nésle i\lunicipio, 
destinado a oconer a regularização conlilbil de desp?~as 
extra-urçamcntàr itls reallz:.tdas no t.l.econer dos cxerclCIOS 
Yinanceir·us de Ulíill e 19li·l. 

PHdgrafv 1" - Pe ra atcndel' as despczas relativas 
ao ex<-~·cicw àc 191i::l, será dc;.;tinada a quantia de quarenta 
e cinco milhõ es, (]\liltrocentos e no,·c nta e quatt·o mil, qui
nhentos e quarerha e uub cntzeiro6 (CJ·S -lf>.I9.J.5.12,0U). 

Parúgraro 2° - A quantia de cincoenta e oito milh~es, 
novecent u.s e setenta e seis mil e vintt' e cincu cruz.e1ros 
(C"S 58Kô.02;),uO). *3erá deo,tinada a cobertura dos docu
mentos reicrentt's ao cxercieio de l.Sü~. e;oill'orme o artigo 
ucima. 

Artigo 2° - A dcRpcza ele que trata o artit~o anle
t·ior, ocorrérà por conta uo «Sr PE!.tA V IT» constatado, at~·a
vés de índices tél:nieos cou veuienlimente apurado pelo Or
gão competente desta Prefeitura. 

Artigo H0 - Os efei tos dêste Oecreto-Jei, serão con
tados a p:trtir diJ data de sua aprovação. 

Artigo 4° - Ficam revogadas todas :JS disposições 
em cout.rál'io. 
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As H e partições l:'tíblicas f '~C_, •' X p ~~DI 1: __ ~- ~-· tt1 ~r E•·.· r;. • As Repartições Púl:Micas 
Territoriais deverão remcier .B...I.l J....., J.,-:,. !''~ .i!.. ! cingir-se-ão à:> assinai,ur.as 
o expediente destin.ado à pu- i I anuais renovadas a.té .23 de 
bl icaçiio neste DIARIO OFl- i !tm~fi»Ire:n.sa Ofi~i:ã~ 1 fevereiro de cada ano e its 
CL\ L, diàriamcnte, até às' 1 iuiciadas, em qualqu~r IJ'{Joca, 
1;i,ilü h oras, exceto aos sába- ! DIRETOR-GERAL pelos órgãos comve~tes. 
dos quando deverão fuzê-lo I A fim de possibiiita r a 
até à:; n,:;o horas. remessa c vulores acampa-AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA I d 

As reclamações pertin en- DI á RIO OFJCTAL 1nhados de esclarecimeutos 
tes à matéria r etribuida, nos 1

- • 

1

. quauto à ~>ua aplicaçílo, soli-
casos de erros ou omissões, Impres so nas OHcinas da Imprensa Oficial citamos usem 011 interessados 
deverão ser ~ormuladlél:l por pr-eferencinlmentl'; cheque ou 
e.>crito, à Seção de Hedação, MACAPÁ - T. F. AMAPA' • vale postal. 
das n iLs 1il,3ll llol'as, no má- Os suplementos às edi-
ximo até 7'1. h o r as 3pós a A S S I N A 1' U R A S ções dos órgãos oHciaill só 
saida dos órgãos oficia~s. sa fornecerão aos assinantes Itepartições e Fa1 ti.cu!ares: Os originais deverão ser • que ar, solicitarem no ate da 
datilografados e autenticados, Cr•'.· 2 OOO OO assinatura. , - .• .•. Semestce _., . , 
r es::;u. vadas, por qt;t_jlll ue ul- ~ Cr$ O funciouário p úblico fe-
r eito , ras uras e emendas. Ano • 4-000,üO derai, para Iaze1• jus ao des-

Excetuadus as par:l o ex- Numero avulso Cr$ 20,00 I conto indicado, deverá provar 
terior, que serão s c m p r c 1 ! es ta condiçi.ío no uto da as-
&nuais, as assin~turas poder- Para f.qciJitar aos assinan- 1 A fim de evitar soluçã_o isinlltura. 
se- !lo toma~·, em qualquer tes a verificação r!o prazo de 1 de contmmdade no r eceb1- 1

1 
O custo de cada exem

época, p or seis mesc~ ou um validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem I plar atrasarJo dos ó r g ã' os 
auo. na psr te superlcr do cnderê- os assinautes providonciar a I oficiais será, na venda avul-

As assina luras vencidt.:,; ~~o vão impressos o n úmero rehper.tiva reuovação com J sa, a.ct·escido de Cr$ 5,00, se 
poderã.1J ser suspensas ~;em do talão de r egis tro, o mês e f ntecedência mínima, de trin-

1

1 do mesrr:.o ano, e de Cr$ 
tt\'iso prévio. o auo em que findará. ta (30) dias. 10,00, por UJHi decorrido. 

---·---·----------------------------------
Gabinete do Prefeito Munil:;ipal, em Macapá, 31 de 

dezembro do ano de 1.9ti4. 

Hené de Azevêdo Límonchi 

Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado nêste Departamento de Administração, aos 
31 àias do mês de dezembro de ano úe Hlü-!. 

Untl ill Charoue 
Diretor do Departamento de Admi!.listração 

DECRETO-LEr f\r. 1.131/ 64-GAB-PMM 
O Prefeito Municipal de- Macapá, Território Fedcr·al 

do Amapá, usa11do das atrilJU!ÇÕI~ô qu~ lhe são conferidas 
pel0 item i, do artigo 9°, üo Decreto- Lei F.;deral nr. 5.oil9, 
de 21 de i:ctembro de 1.9.J :! e de acôr-do coru a ):{esoluçao ur. 
1U7/!H, do Ex0elentíssimo 8e:1hor Gunet·al Governador do 
'1\ rritório, 

DECRETA: 

Articro 1°- Ficam reGuzidos nas quantiflG di scrimi
nadas, o: saldos ue1s dotac;õe::; orc;a!lientálias a!Jaixo 
enumeradas: 

Exação e Fiscalização Ji'inanceira. 

Se rviços Diversos 

U · 8.1.3 • Comissão de so,-0 sôbre a receita que t>.r
r ecadar, exc()tO taxas, aos fiscais tia Capital e tiscai::, distri
ta is elo Porto ue tiautana c Porto G:ratlde 2.ooo.ooo,oo 
nducação 1'ú i:llica 

Serviços Di\·ersos 

3.4 - S.3.9 - Aqu:s)ção de fazendas para uniformes, 
calc;adot1, material thli;Hico e outros artigo~; para estudan
te;; primúl'ies l.iJoo.ooo,oo 
Fomemu 

Se rviços :Siversos 

2.G - 8.5.9 · Aquisição de produ tos qumucoa, ferra
ment«s, maquinas c mutel'ial diverso para tli~tribuiçfio ao 
pcq ueuo agrwultúl' 1.5oo.ooo,oo 

::icrviço de Utilidade Pública. 

Constru(~iio e CouserTação de Logradouro:; Públicos 
1-:U - 8.8.1 - Aeroporto de Macapa tpessoal varü\vel) 

Looo.ooo,oo 

Serviço d e Utilidade l'üblíca 

Construção e Conservação de Logradouros Públicos 

8.18 · f;.S.l - Conelusão das obras da Praça Oswaldo 
Cruz l.ooo.ooo,oo 

Sen·iço de lJülida.de Pública 

Cot:stl'Uçli.o e Conse;:vação de Pr óprios Públicos I 
em Gcrfl. l 

8.20 - 8.8.7 - Construçüo do mercado localizado à 
Vila Doutor Ivlaia 2.ooo.ooo ,oo 

SerYiço de Utilidade Pública 
Constrw-;ão e couser vação de próprios püblicos 
em geral 

8.22 - 8.8.7 - Prosseguimento das obras do Cimitér io 
de Santa Mariu, nesta Capital 2.5oo.ooo,oo. 

Serviço de t .! tiHdade Pública 

Const rução e Conservação de próprios p úblicos 
em geral 

8.25 - 8.8.7 - Prc s :;eguim~nto das obras do prédio para 
o Promo Socórro 1\'lunidp.al Looo.ooo,oo. 

Setviço de Utilidade Pública 

Construção c conservução de próprios públicos 
em geral 

8.26 - 1).8 7 - Jníeio de 3 hotéis pioneüos pat·a im
plantat;ão da ind ústr-ia turhtica n o Tem tório 6oo.ooo,oo. 

Serviço de Utilidade Pública 

CoGstruçiio e cons\Jrvação de Rodovias Munieipais 

8.27 - 8.8.2 - Cons:rução e conservação de rodovias 
municipai::;, inclu~ivt: r tlruuid de ligução il.ooo.ooo,oo. 

Ducurgos Diversos 

Diversos 

9.4 · 8.9.9 - Gratificação de função inclusive pelos 
cargos de represen~aute de Prefeito n~:~s l ocalidades do in
tenor do Muuicipio 8.ooo.ooo,oo. 

Encargos DAYer~>OS 

Diversos 

9.13 - 8.9.1 · Contribuição para Previdência Social 
2.000.000,00. 

Encargos Diversos 

Encargos Transitór ios 

~l.20 - H.!l.iJ - Fundo do Desenvolvimento Municipal 
do Amapá 14.&i5.ooo,oo. 

Total das dotações reduzidas 4o.485.ooo,oo. 

A:·tigo 2° - Fica auerto ao orçamento em vigência 
nêste Município o crédito s uplementar du ordem de cento 
e setenta e nove milhões, cento c cinco mH setecentos e 
noventa e cinco cru~eiros e dez centavos (Cr $ 179.105.795,10 ), 
que serão distrih: th!os pelas verbas, consignações e snll
consignuçõcs a utüxo discriminadas : 

Adm inistração Geral 

Adminis~ração Superior 

0.55 - 8.0.7 - Vencimento d o Pessoal lotado no De
partamento rle Finau,as 103.oo5,oo. 

Encargos Diversos 

Pe:>soal fna tivo 
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~.1 - 8.9.0 - Proventos de inatividades 2.831.573,1o. 

Serviço de Utilidade Pública 
SeJ·~·iços Diversoli! 

8.1 - 8.8.9 - Vencimento do pessoal lotado no Depar
tamento de Obras e Viação 8.23b.ô33,4o. 

Encargos Di versos 
Pensões Diversas 

9.2 - 8.9.5 - Pensionistas 1.1 o5.0·12,8o. 

Segurança Pública e Assistência Social 
Assistência Social 

9.3 - 8.2.9 - Salário-Fam!lia 5.21 o.8oo,oo 

Encargos Diverso.: 
Diversos 

9.5 - 8.9.9 - Gratificação por tempo de serviço . 
117.000,00. 

Encargos Diversos 
Diversos 

Administração Geral 

Administração Super ior 
o.7 - 8.o.4 - Aquisição de máquinas para eseritório 

1.275.340,00 . 

Administração Geral 

Admi11istração Superior 

o.8 - 8.o.4 - Aquisição de móveis e utensílios para 
escritório 5oo.ooo,oo 

Serviço d~ Utilidade Públics 

Serviços Diversos 

8. Hi - 8.8.9 - A~ aisiçãn de veículos para atender ao• 
servicos municipais 12.o8o.ooo,oo 

Admlnistraçãe Geral 

AdminiHtração Superior 

o.lo - 8.o.4 - Aquisição de ~JrUgos d~ expediente 
1.864.550,00 

9.6 - 8.9.9 - Gi•atificaçâo por serviço extraordinário I Administração Geral 
1.831.1577,2o. Admioistraçllo Superior 

Encargos Diversos 
Diversos 

9.7 - 8.9.9 - Ajuda de custo 2oo.ooo,oo. 

Encargo5 Diversos 
Diversos 

9.8 - 8.9.9 - Diárias Lo59.3oo,oo. 

Encargos Diversos 
Diversos 

9.1n . 8.9.9 - Auxílie para diferença de Caixa ..... 
71.5oo,oo. 

Admlnist~:a<;ão Geral 
::>erviços !Ji veriOS 

o.6 - 8.o.9 - Despezas com o pessoal em serviço de 
interêsse da Adminil:>tHlÇilO S.9t~S.o25,oo. 

Exação e Fiscalização Financeira 
Serviços Diversos 

1.6 - 8.1.3 - Desvezas com pe~:soal para auxiliar os 
serviços da fisco.liza\:ão 5.923.854,5,::1. 
:Educação Pública 

Serviços Diversos 
3.2 - 8.3.9 - Desp&zas com pessoal necessário a com

pletar o quadro do Departamento de Educação e Cul
tuút 8.o!-i2.3o5,lo. 

Serviços Industriais 
Serviços de Transporte 

6.1 - 8.G.l ~ Salário do pessoal lotado na Gare ge Mu
nicipal 8.987.67o,8o 
Serviço de lJtüiàade Pública 

Çonstruçilo e Conservação de Logradouro Público 
8.2 - 8.8.1 - Salário do pesHoal lotado na construçãu 

de trapiches, pontes e bueiros 7.449.741,6o 
::>erviço de Utilidad0 Púbiiea 

Construção e Conservação de Logradouro Público 
8.3 - 8.8.1 - Construção de 11uas, avenicbs e rodovias 

2.7l!l.885,60 
Ser viço de Utilidade Pública 

Construção e Conservação de Logradouro Pública 
8.5 - 8.!U - Arbqrizaçáo <ia cidade 6.712.4o7,5o 

.Serviço de Utilidade Pública 
Construção e Conservaçãa de Logradouro Público 

8.7 - 8.8.1 - Salário do pessoal lotado no Estádio Mu
nicipal 2.2o3.o3S,9o 
Servlço de Utilidade Pública 

Con11trução e Conservação de Logradouro Público 
8.8 - 8.8.1 - Salário do pessoal lotado nos Cemitérios 

3.393.139,7 o 
Serviço de Utilidade Pública 

Construção e Conservaç!ío de Prédios P úblicos 
em Gel'al 

8.H - 8.8.7 - Salário d(l pessoal lotado nos Mercados 
Municipais 1.4D8.66o,oo 

o.ll- 8.o.4 - Aquisü,:ílo de material para limpeza e hi
giene 2oo.ooo,oo 

Segurança Pública e Assistência Social 

Assistência Social 

o.13 -8.2.9 - Aquisição de gêneros alimentícios, fazen
das e outros artigot> para indigentes 577.784,o~ 
Serviços lndustniais 

Serviços de Transporte 

6.3.- 8.6.1- Aquisição de peças e acessórios para 
viaturas e aparelhos 7.142.b27,oo, 
AdministraçãG G e~:al · 

Administração Superior 

o.13 - 8.o.4- Passagens de transportes de intorêsse 
Aclministrativo 1.39loo2,2o 

Administração Geral 

Administração Superior 

o.l5- 8.o.4 - Assinaturas de órgãos oficiais, publlca
ções e outros pertódieos 1.5o7.54o,oo 

Serviços Industriais 

Serviços de Transporte 

6.4- 8.6.1- Serviço de terceiros em oficina!! espec1a1s 
de reparos e recupet·ações de peças, vü1.turas e aparelhos 
t>69.321,8o 

Serviços Industriais 

8crviços de Trnsporte 

8.23 - 8.3.1 -Serviços de transportes prestados por 
terceiros 782.!J71,7o 

Serviço de Utilidade Pública 
llumin!lção Pública 

8.26 - 8.8.8 - Iluminação de praças e logradouros da 
Capital e demais localidades do interior ao Município 
3.828.60:!,50 

Enca rgos Diversos 

Subvensões Contribuintes e Auxílios 

9.17- 8.9.8 - Auxilio a entidades de~:~portivas e recrea
tivas 3oo.ooo,oo 

9.18- 8.9.8 - Auxllios a entidades estudantis 2oo.ooo,oe 

Encargos DiveDsos 

Diversos 

9.12 - 8.0.9 - Recepções , hospedagens e homenagens 
382.241.00 

h ncargos Diversos 

Diversos 

9.25 - 8.9.9 - Locação e aluguel de imóvel 388.6oo,oo 

Encargos Diversos 

Diversos 

9.26 - 8.9.9 • DespQzas pequenas de pronto pagamen
to 165.5:l3,7o. 



DIARIO OFICIAL 

C<:as:,-ução e COll$Crvaçãtl de LogH<doaros Ptí~Jicos 

8. ~9 - I) 8.7 - Constr-ução do um !\fc- rcaclo de Peixe em 
~,:t: 8 (J .PU 25.000.00 0,00 

. l:í.:lo - S.8.7 - Eepa:·o e c~nscl'Y:lção de pr(•d ics pú-
b::cas ua C:ipiti!l L218. uüo,oo 

Tvtal ela Su:lll·menü.:çfio CrS 179.Io5.7D5,l o 

i\!'l!go ;}o- 0.1 creiius dês te: JJecreto-Lei, serão cou
Ldos a parHt· da data cie sua Hprcn·a<;iiu. 

Ar·ti~o 4° - Ficam r·e·;og:atias tOdus ns disposições 
em l: ~H!l.rú:·io. 

J1cn6 de A:-:c ,·cdo L:mouchi 
Pl·el'~itu Municipal de Macc:pà 

TJad ill Clw.roHc 
Diretor do lle;H~rta!COL!tu de Atlminist t·ação 

Março, 1965 

)) 10 Q -Nova Vida 

)) i1 O - 7.agur.v !\la tr·iz 

, 12 S - CcutJ·a l 

1'J » - " S - ,Jur·acy 


	

