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' PORTARIA. 
Nr. 228-At66-GAB 

ATOS ~ DO ,. pft.DER EXEGUTIVO 
o Governador d0 Território 2a . Zona Rleitoral Santana e· Francisco Aquiles 

Bastos. Federal do Amapá, usando d 
das atribuições que lhe con- Comarca de Macapá Faz. saber, ain a, que em 

sessão do d:a 20 do mesmo 
ferem os itens VII e IX, do EDITAL Nr. 61/66 I mês, fot aprovada a nomea-
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 

1 
ção dos escrutinadores Wal-

5.83!-l, de 21 de 8etembt·o de O Doutor Germano Bonow J ter Sil veira Gama Tomé So-
1943, ~ilbo, Juiz Eleitoral com ju- bra.l Filho e Mat·i~ ·Raimunó.a 

nsdjção prorr~gad~ à tôd~s ~ Aguiar Figueira, co nrorme 
RESOLVE: as Zoua~ Elettorats. d~ CC~ r- rádio nr. 330 de 26. lO. 966, di

cuns~rlçllo do Temtóno F e- rígido a és te Juizo. 
Conceder, nos têrmos do deral de• Amapá, etc. I 

item I, do artigo 88, combi- E, para co:-~star, expede-se 
nado com os artigos 92, 97 e Faz sab~r aüs que o presen- 0 presente que será fixado 
98, todos da Lei nr. 1.711, de te edital vtrem r)u dele conhe- em Cartót•io e publicado no 
28 de outubro de 1!}52, Jicen- c~men~o ~ivet:em que, em s~s- Orgão Oficial do . Govêrno 
ça para tratamento de saúde, s.ao do dia l·~ ~e. out,ub~o ui- dê,Ste Território. Dado e p&s
em prorrogação, aos servido- ttm~. d_o ~ c..grcg10 rt·~bu~al s11do nesta eidade de Maca pá 
res: José de Carvalho Mon- RegiOnal .t..leitoral do Dtstnto 1 aos três dias do mês de no
teiro, Auxiliar de Artilice, Federal. f o r a m nomeados J vembro do ano de mil I!ove
nivt>l 5, seis (6) dias, conta- membros da Segunda JHnta 1 centos e sessenta e seis. Eu, 
dos no período de 12 a 17 de Ap~Jr~dora d ~ vo!os para as i Rérnlógenes Costa, escrivão 
agôsto de 1966, lotado nos ele1çoes do dia la do correu- eleitoral datilograrei e subs
Serviços Industliais; Narciso te mês, os seguintes cida-! crevo. ' 
Furtado Farripas, Assistente dãos; Francisco Alfredo Pe- Germano Bonow Filho 
-C.omercl~J,.--n.we1-lf,C,--W . 'r.a.._Y~cL.T.omaz..&.le.l!...!....... J!liz Eleit9r&l · ...,._ 
(20) 'dias, ·contados no perfo· r de AraújO. . 
do do 12 a 30 de agôsto de · EDiTAL Nr. 63/66 

Prefeitura Municipal de 
Má capá 

llECRETO-LEI 
Nr. 1404/66-GAB-PMM 

O Prefeito Municioal de Ma
capá, usando das âtribuições 
que lhe s~o conferidas por 
lei, tendo em vista o que cons
ta do Decreto m·. 26/66-GAB
PiVíM, de 1° de novembro de 
19fi6, baixado pelo Excelen
tissimo Senhor Governador do 
Tenitório . DECRETA, na 
conformidade do item 1° do 
artigo 9", do Decreto-lei Fe
deral nr. 5.839, de 21 de se
tembro de. 1943: 

Artigo 1o - TORNAR sem 
efeito os Decretos-leis nrs. 
1.296/65 .GAB-PMM, 1.308/65-
G A B - P M M ·e 1.32l/ô6-
GAB-~MM, do segui n te 
teor: «Decreto nr. 1.296/65-
GAB-PMM - O Pl'efeito Mu
nicipal de Macapá, usando 
das atribuições que lhe são 
on er' ja. elo 1nciso I do 

1966, lotado na Superinten- · Fa~ saber, .ainda, que em 
dência do Abastecimento sessao do dta 20 do mesmo 
cSATFA); Tiago Norberto Ro- m_ês, foi aprovada a nome~
drigues, Mestre Rura l, nível 8, ç~o dos esci'utínadores. Leo
doz~ (1 2) dias, contacos no mdus Platon,. . Ma~~o. VIlhena 
período de 9 a 20 de agõsto Souza, Alutzto 1 e1xe1ra -· e 
de l96ti lotado na Divisão de Carlos Alberto da Cruz Vm
ProduçÍlo; Raimundo Queiroz n~. c.ontorn:e rádi~ nr. 31 2, 

artigo 9u de Decr'etp-lei Fe
deral nr. 5.839, de 21 do se
tembro de 1943, - Conside-

0 Doutor Jermano Bonow rando que o Ministério da 
~ilho ,_ J t.: iz Eleitoral com. ju- Guerra, por seu repl·esentan
nsdiçao prorrogad3 à to~~s te na Amazônia, Comando Mi
as Zonas Eleit0rais da C.Ir- Jitat· decidiu consti'Uir insta
cunscrição do Territól'io fte-' laçõ~s para uma Orga::lização 
dera! elo Amapá, etc. Militat· (0Ml e assistenciais, 

nesta Capital; Cci1slderando 
qu e esta Municipalidade cem 
como lia maior relev&neis ci
vica dar condições c apoio a 
que o E:-.::ército Nu.cional pro
mova incorporações ao pa
trimônio municipal; - Consi
de!'ando que esrá de\'idumen
te autorizado pelo Exceleu
tíssimo Senhor Governa<icr 
dêsto Te!·ritório, no~> têrmos 
do al'tigo 4° inciso XlV do 
Decreto-lei l'ederul nr. 5.8::!9, 
aeima mancionadn. DECRET.'\: 
- Art. 1° - Ficam unadas ao 
1\iinisiério da Guerra, as t..rras 
de terms do patrimônio mu
nicipaL · assim discr·imicadas: 
- l Quacira n1·. :-l54, com du-
7.entos e dez (210) mett·os de 
com primento por sessenta e 
quatro (64) metros de largu
ra, ou se:iam, l:J.HO 11)2, limi
tando-se pela it·euto com a 
Rua Hamil ton ~il va, pelo lado 
dir·cito com a Avenida ,\latem: 
de Azevedo Cvutinllo. pelo 
lado esquerdo com a . !{na 
Ernes Uno Borges e pelos f uB
clos com a Hua Manoel Eu
dóxio Pereira. - ll Quarlea 
o r. 1(38, com . oitenta e q ua t1· u 
(b<l) metros de ~rente por ceil 
to e trinta (1:30) melros de 
fundos, ou sej<l m, 10.920 m~. 
lim ltando-sc pel<l \'rente com 
a. · Rua Manoel Eurlóxio Pe
reira, pt>lo lado direito com a 
:\veuiúa Padre Júlio Muria 

Lino, Im pressor, nível 10-C, dtrigtdo a este Jmzo. Faz saber nos que o pre -
vinte (ZO) dias, contados no sente edital virem cu dele 
período de 9 a 28 de agôsto E, para constar, expede-se conhecimea to tiverem, que, 
de 1966, lotado na Secretaria o presente que será afixado em sessão do dia 13 de ou
Geral do Território; Antônio em Cartór·io e publicado no tubro último, do Egrégio Tri
Ribeiro da Rocha, Trabalha- Ú~gão Oficia l do Govêrno bunal Regional Eleitoral el o 

dêste 'ferl'itót•io. Da<lo e pas- Distrito Federal, foram no
dor, nível 1, trinta (30) dias, sado nesta cidade de Maca- meados membros da Primeira 
contados no período de 11 de · 
agôsto a g de setembro de pá, aos três dias do m~s de Jun~a Apuradora de, votos. 
19ti6, lotado na Divisão de novembro d~ ~no de mtl n.o- da Co~~rca de ~m~_pa, para 
Segurança e Guarda; José vecent~s ~ , csse?ta e r.et ~ . 1 as eleJço:-s. do dm 1o ~ye . no
Medlna Neto, Assistente Co- Eu, He~mó,enes C.os~ .. e~cn- 1 v.cmb~o c.01rente! os s~"'...~mtes 
mercial, nível 14-B. doze (!2) I vão el.eitornl. datilo,rafet e CJ.dad aos. Ant~~1o ~c.wa ,de 
dias, contados no período de subsct evo. -· 1 L.1ma e Sebashao Santos Fa-
lú a 30 de agôsto; Antônio dt Germa ~o ~O~O\\' h lho I rtas. 
O)iveira Cam?raia, r Guat:da, Jmz Elettot•al Faz saber. ainda, que em ses-
mvel 8-A. trmt~ ,30) dias, EDITAL Nr G?fOG I são do dia 20 do mesmo mês, 
~ontados .no pepo~o de 1° a · - I fo i aprovada a nomeação dos 
30 de ago~to; Rorlrw:o Augus- O Douto.r Ge1'mano B(lnow escrutinadores AHredo Pon-
to dos Santo_s, Escrev~nte Filho. Juiz Eleito1·al com j u- tes de Carvalh o, Arn.ando 
Dat!J ~ gra.fo, mvel 7, qmnze risdição prorrogada à tôdas 1 dos Santos e ,Tosé Fen eira, 
(15) dtas, co~tados no periodo ns Zonas Eleitorais da Cir- j conforme rádio nr. 329 de 
de W de a~osto a 2 de se- ouuscrição do Território Fe- 26.10.966, dirigido a éste J ui-
tembro; Miguel dos Santos, dera! do Amapá, etc. zo. 
Trabalhador, nível 1, doze (12) 
dias, cont!ldos no período de 
1° a 12 óe agôsto de 1966, 10-
tados na Divisão de Obras, 
tc,dos pertenctmtes ao Quadro 
de FuncionAri as Públicos do 
Govêrno dêste Território. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 8 ele setembr·o de 
1966. 

Gen. Luiz 1\'Iendes da . Silva 
Governador 

Faz saber aos que o pr.e- E, para constar, expec~e-
sente ed ital virem ou dele se o presente que será Iixa
con hecimenta tlverem que. do Pm cal'tó~·.i~ e públicado 
em sessão do dia 13 de ou-J no Orgílo ?h~I~l . do Govêr
tubro último, do Egrégio Tri- ~ nc dêsle 1 ernto.no. Dado e 
bunal Regional Eleitoral do passado nes!tL CI.dade de ~1~·
Distrito FedfJral, foram no- capA, aos trcs d Hl.S do rues 
rueJtdos membros da Terceira de novembro do ano de 1968. 
Junta Apuradora de votos, E~ . r~er~uógenes ~o;.ta, e~m·i · 
da Comarea de Ma:~~a~?:ào , para vao Eleiloral , danlografet e 
as eleições do dia 15 de no-~ subscrevo. 
vembro corrente, os seguiu· Gt rmano Bonow F:Jho 

1 tes cici::ldilos : Cid Borges Juiz Eleitoral 
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As Hl.'partições Públicas r 

Territo::-iaJs deverão remeter 
o expedi e 1'lte ctest.in.adc• à pu- i 
blicnçáo neste. DJARlO OF!- i 
GIAL, dlàriamente, até às ' 
L~.:{() hor1:1.s, exc~eto aos sába-1 
·ins quanc!o deverão fazê-lu 1 

!',tr! :!11 ll,HO horas. 

~R y p. . E·· .... ·& D· .I E .N· W'lflll Ea As Repartições Pública• L & ~ cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas . n.té 23 de 

lmx~r€!ln~a OiieiaU fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 

DIRETOR pelos órgãos competentes. 
JOSÉ MARI4 DE BARROS A fim de possibilitar a 

, remessa de ·valores acampa-
. DIAR.lO OFICIAL . nhados · de escltll'ecimentos 

Iropr~sso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

1 

quanto à sua aplieaçlío, soli-
MACAPÁ - T. F. AMAPA' citamos usem os interessados 

. . preferencialmente cheque ou 
A' s·.S ·I ·N A 1' U R AS 1vale postal. 

A" reclamações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Hednção, 
nas 9 às 1:l,3U horas, no má
xim o até 72 h o r as após a 
sahia dos órgãns oficiais. 

Repartições .·e Parttculares: Os suplementos às edi-
Semestre · · Cr$ 2.000 ções dos órgãos oficiais só 

se fornecerão aos assinautee 
Ano · '~ .•. Cr$ 4.000 que as solicitarem no ato da 
Número avulso Cr$ ' 20 assinatura. 

Os originais d('verão ser 
c:ntilogl'attldos e a utenticados, 
l·f:ssaivadas, por quem de di
r eito, rasura.s e .emendas. 

·~ • .. . . . . . O funcioJ1ário público fe- · 
«BRAS .. LIA - Êste D1ar1o Oflclal e encontrado para le1tu- deral terá um desconto de 

Excetuadas as para o ex
t;n·:or, que serão sempre 
ttnuaiu; a s assinuturas jJoder 
-:.. ~-iio tomar, em· qualquer 
•~pnca, por seis meses ou um 
ano . 

ra no Sll.lão Nacional e lntern~c.ional d~ Imprensa, aa 110%.' Para fazer jús a êsse 
COOPER PRESS, no Bras!ha Imper1al Hote~., desconto, deverá provar esta 

. p. u.ra ~~cilit~r aos assJna~-1 A fi~n ~e evitar soluçã_o I condição no , ato da assinatura 
tes a venftcaçao do prazo ae de contmmdade no recebi- O custo de cada exem
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem plar atrasado dos órgão s 
na p'3.rte superior do enderê- os ~ssinantes providenciar a aliciais será, na venda avul
ço vüo impressos o númet·o respectiva renovação com sa, acrescido de Cr$ 5,00, ·se, 
do talão de registro, o mês e f ntecedência mínima, de trin- do mesmo ano, e de Cr$ 

As assinaturas vencidas 
poúel''J!) ser suspensas sem 
a vii'O prévio. o ano em que nu.dará. ta (30) dias. 10,00, per anc. decorrido. 

------------
Lombard, pelo lado esquerdo : Prefeitura Municipal de Maca pá · 
com a Avenida Níendonça Jú· J· 
11ior e pelos fundos com ter- DECRETO-LEI N° 1375-B/66-GAB·PMM 
renos afcrados pe1a Compa- l . . . . _ 
nhia Progresso do Amapá 1 . O Pre~e1to lV~t?-~~cipal de Maca pá, ·na conformtdade do que dtspoe o item I do ar-
(COPRAM). __ lii Quadra nr. , t1g·o 9.0 do Decreto-Lei r edMal n° 5.839, de 21 de setembro de 1941-1, tendo em vista o que 
2B5, com trinta e dois rue- ! prece1tua m os artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nr. 4.320, de 17 de março de 1964; 
tros e s e te n ta.' c e n t í rn e- i 

· tros (32,70) . de h•en~e pM I D E C R E T . A : 
~rinta e cinco. (35.) mett·çs .de . . . . . . . .' .. · ~ .. . , ' ··· .,. . 

•1}~~.~~;;~1J~6_J..a;~,1;!;!!:~0. or;?;; ~~ . ~· , · . A~~ig~ 1°. -:-.. Fica;~ber~~· ao. or"Ç!!_!!!,@J?__ylgruú.e ~-o Cr.~~;>A\,lia~on.a;LF~p.l;l:«:1a};>\\.~$L.. 
· ~~~-L·~~-: «'Y, . J:' Y· "'" :·v·,~~ vvu .. · ,7ãfor à e seiscentos e tt·mta e· do1s mllhoes; seiscentos e treze mtl, trezentos . e · emquenta 

a Avema~·. r. r ocóplO Ho~~· pe· I c cinco cruzeiros, que se destinará a contabilizar despesas executadas nos exercícios fi
lo -lado· ~n mto com te_,r P:D?S nanceiros de 1964 1965 ·e no ano corrente. 
do Governo do .· Terntorw, . ' . 
pelo lado esq~ecdo com te1:- ! Parágrafo Úulco -As despesa;;; dos exerctcios de 1964 e 196.5 foram realizadas 
r efl:O S do Governo d o T~r-r1- · com recursos constantes de superavas e passaram como documentos pagos e não contabi
tórw e pelos fundos a~nda lizados nos saldos, os quais fugiram às orçamentações e passaram a adicionais no presen
com. terrenos do Govemo te orçamento, dentro das seguintes especificações: 
ctêste Terr itório. - IV Qua- i • · 
dra nr. 166, com cento .e cin- l , ·' . 
coenta (t50) met;·os de frente I EXERCJClO DE 1964 
por sess<.;::~ta (l\0) àitos de I 
lart;Ul·a, limitaudo pela fr ente -~ 0 0 0 c~~ · ter~enos afo_l'ados pclol : ·l·0·0 ~1mzstén~ d~ Agncultura, p~-~ ~· 1 · 1 0 
1_o lad~ Act Jyet~o Ac?m a ~vem- 3:1:ú 
oa An.cmo Coelno de Carva-~ .. 3 1 p 
lho, pelo. lado esquerdo

1 
co~ 3:ú:5 

a Avemda Coaracy Nune., 311 G 
e pelos fu nuos com a Rua l · · · 
:.1 H n o el Eudóxio Pereira, \ 3 1 3 0 
!}Uill tJo tal de 9.000 m2. Uma 3:Í:Úl 
are a. l<C ter ras com quarenta 3 1 4 0 e cmco (45) quadras com ,,· · · 
1..293 metros de frente por ?·: ·~ · 1 
970 ditos ·cte fundos, ·limitan- ~·;·3 ·~0 do-se pela frC' nte com a 10" ~· 2 ·3·01 Ru a, pelo lado direito com a "'· · · 
A veuida 6 de Setembro, pelo 1 

lado esquerdo com a Avenida 1 
4·0·0·(0 

Padre Jú l.io Maria Lombard 4·1·0· J 
e pelos fundo.'.; · com a 13a 4.1.LO 
I\ua, num total de 866.310 m2. 
-· Jl.rt. 2° - Este Decreto-l ei 4.1.1 .4 
eutrarà em vigor na data de 
r> ua publicação revogadas ·as 
di sposições em contrário. -
Curr.pra-se, Regist!·e-se ·e Pu
b liq ue-se. - Gabinete do Pre-
feito Munldpai de Macapá , 2,1 4.1.1.5 
de agôsto de 195$. - AHredo 
Oli\:eira - Prefeito Municipal ! 
..2. Este Dect·eto-lei foi aoro-~ 
vad.o pela l\esolução n° ·189/ 
f15, do Excelentísslrno Senhor 4.1.3.0 
Governador dês te 'l'erritório, 14.1.3.5 
datada de 21 de agôsto de 

Despesas ôorrentes 
Despesas de Custeio 
Pessoal · 

- · Vencimento e vantagens fixas 
- Representações 

Gratifica({ão dP. Função 
Gratificação por tempo de serviço 

Serviços de Terceiros 
Outros Serv. Terceiros 
Encargos Diversos 
Desp. Mind. de Pronto Pgto 
T1·ansierências Correntes 
!nativos . 
Proventvs 

Despesas de Capital 
Investimentos 
Início de Obrt.ts 
Praça Veiga Cabral 

Prosseguimento e Conclusão de 
Obras 
As!altamanto de ruas 
Meio llo de ruas ' 
A têrro divenJOs 

Construção . de ELlii . Púb. 
a) Met·cado de Peixe 
b) Lojas·que cil·culam o Mercado 
c) Garagem do S1v1Ef{ 

Material Permanente 
Mcd . e Utens. cle EscriL 

17.o29.5o8 
180.000 
688.120 
1o3.4oo 

744.900 
3.500.000 

919.000 

21.174.700 
l ô.fl44.2oo 
15.3')9.786 

18.oo1.o28 

19.487;473 

3.950 

1.o91.5oo 

817.800 . 

5.1G4.8oo 

53.428.686 

16.000 

H:l65 , e nesta data p u bllcadó I 
neste DepaE'Ülmento. - Hei-

TOTAL DA. DE~PESA EM 1964 

38.583.951 
;, 

Ml.427.286 98. () (1 .23'1 

. . . 98.o11.237 
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tor de Azevedú Picanço - 'j EXERCÍCIO DE 1965 
Diretor do Departamento de 
A~ministração. - «Decreto- 3.0.0.0 - Despesas Correntes 
le1 no 1.308/65-GAB-PMM - 3.1.0.0 Despesas de Custeio 
O Prefeito Municipal de Ma- 3.U.O Pessoal 
capá, us~ndo das atribuições 3.1.1.1 Vencimentos 
9 u~ lhe silo c?nferidas pelo 3.1.1.2 Representações 
IllGISO I. do art1go 9° do De- 3.1.1.5 G1·atificaç.ilo de Função 
ereto-lei federal n° 5.839, de 3.1.1.6 G1·atif. de Qüioqn. 
21 de setembro de 1943, e 3.1.1.7 Tl.cp. de Pn:foito nas Vilas 
Considerando que o !l'linisté- 3.1.::!.2 Diariatl 
rio da Guerra incluiu no pia- 3.1.2.4 Serviços Extraudinários 
n~ d~ expan~ã~ de se~s pa- 3.1.2.0 - Material de Consumo 
triótwos o.bJehvos, 1psta!ar 3.1.2.Cll Mat. de Expediente 
nes.ta Cap1tal or~an1zfçõ.es 3.1.2.03 Combs. e LubrHc. 
mUltares do Exército Nac10- 3.1.2.04 Peças e Accessór. 
n.~l; - Decreta: - Art. 1o - 3.1.~.08 Conservação de Hens Imóveis 
FICa doada, no que couber a . . 
alínea a do artigo 35 do De- 13.1.3.0 s ; rvlÇOS de 'fel'Celros 
ereto-lei federal no 1.::!02, de 3.Ul.O~ 1 rausporte ele encomendas 
8 de abril de 19..,9 uma área 13.1.3.0~ Passagens, etc. 

v ' 3 1 'l 16 o t s ,., de terras dentro de seu pa- · ·"· u.. erv. ... erc. 
trimônio municipal, com 252 13.1.4.0 Encargos Diversos 
ha., 96 ares e 75 centiares, - 3.1.4.1 Oespel!a~ Miúdas de Pronto Pa· 
dentro das delimitações se- I gamemo 
guintes: Ao Norte pela Rodo- 3.1.4.04 i~estividades, Recepções e Ho-
via BH-156; ao Sul coiri a menagens 
ressaca do «Chico Dias»: a 3.14.11 OutJ•os Encargos: 
Leste com área já doada ao Manutenção da Residência do 
Ministério da Guerm; e a Prefeito 
Oast~ com alagoa denomina- Anuidade do lBAM 
da «lndios». - Art. 2'' - Fi- 1 3.2.0.0 Trausfel·êncJas Correntes 
cam declaradas de utilidades 13.2.1.0 Suqvenções Sociais 
ptíblioa, de acôrdo com o 3.2.1.2 AuxílioG Divet'!:iOS 
DeCI'ClO·lei federal Il

0 3.365, 13.2.3.0() Inativos 
de 21 de junho de 19H, com 3.2.3.01 Proventos 
a~ modi!icas:õ~s nêle introdu- ~ 3.2.4.01 Pensões 
ztdas pela Le1 n° 2.786, de 21 3.2.5.00 Sah~ri o-famílla 
de março de 1.956, as posses 3.2.5.01 Pessoal Ativo 
e benreitorias n~las P-xisten- 1 3 ? 9 o Ont. Tr.aus[. Co !'rentes 
tes e de propriedade de Ali- I ·-· · Indenização por acidentes 
pio Assunr,:Ho Barbosa, pos- ' Auxilio Funer11.l 
suldor de cultivações; Leõni-
@s l?Jaton,- .uiiliza- co1~r-i:t 4.0.0.0 Desoesas de Capital 
ção de gado vacum; ur. Ar- 4.t.O.? Investimentos 
mâuio Câmara Leão, possui- 4.1.1.3 Rec. Prop. Públicos 
dor de uma casa; Petronilo Pontes nas ruas e avenidas 
Souza, possr1idor de cultivu- 14.1.1.4 Pross. Cone!. ubras 
ções; Manoel Barreto, utiliza Meio fio nas ruas e avenidas 
com extração de carvão; e 1 Pred. Mercado Peixe 
Carmelinn Cost!i, poBsuidora Trapiche Municipal 
de uma cas.l El cultivações. 4.1.1.5 Const. Edif. Públicos 
- Parágrafo Unico - Os Grupo Esc. Pará (Pacov) 
proprietários ·o foreiros men- 4.1.3.0 Material Permanente 
cionados neste artigo, deve- 4.1.3.7 Outros Materiais de uso du ra-
rão procurar o Departamento douro 
de Obras e Viação da rre- 4.3.0.0 'I'ransterênc. de Capital 

2.914.000 
200.000 
710.000 
1o4.8oo 
88o.ooo 

4.021.200 
2.526.709 

3.868.150 
2.36o.l2!l 
l.412.o5o 
3.t29.o3o 

3.b64.926 
109.000 

22.4i9.958 

20.060 

74.580 

200 
50.000 

l2.1o9.5oo 
28.ti5o.ooo 
9.014.060 
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11.356.709 

lo.7e9.558 

26.393.88-! 

147.780 48.664.nt 

47.550 

~.020.500 
350.270 

2.838.6oo 7.256.920 

100.800 
190.000 29o.8oo 

66.000 

49.773.560 

9.600 

3.000 

23!-l.fioo 50.0!\1.201 feitu1·a Municipal de Maeapá, 14.3.1.0 - Amort. de Divida do Município 
para ser efetivada a desapro- TOTAL DA IJESPESA EM 1965 ! o6.3o4.211 l otJ.3Q4.211 
priação res_pectiva, mediante . 
o disposto no artigo 10 do EXERt;:TCIO DE 1966 
ne~reto-lei fed eral n• 3.365, 
de 21 de junho. de 1941, com 
a~ modificações introduzldaR 
pela Lei n° 2.786, de 21 de 
l)larço de 1956 - Art. ao -
Este Decreto-lei entrará em 
vigor na data de sua publi
cação, revogad11s ns disposi
ções em contrário. Cum-
pm-se, registre-se e publique-
se. GabinP-te do Prefeito Mu-

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.0 
3.1.1.8 -
3.1.3.0 
3.1.3.11 

nicipal de Maea.pá, 18 de no
vembro de 1966. Heitor de 
Azevedo Pi~~nço - Prefeito 3.1.4.0 
Mnnicipal - Este Decreto-lei 3.1.4.1 
foi aprovado pela Hesoluçil.o 
n° ~14/65, do Excelentíssirr.o 
Senhor General Governador 
deste Território, datada de 18 
de nov embro de 19li5, e nesta 
d!ita publicado neste Depar- 3 2 0 0 tamento. - Douglas Lobato 3·?.·9·0 Lopes - Resp. p/ expediente I · ~· · 
dO Departamento de Adminis-
tração - «Decreto-lei no 1.321/ !4.0.0.0 
66-GAB-PMM.- O Prefeito Mu- j4.).0.0 
nicipal de Macapá, usando das 1 4.1.1.0 
que lhe são conferidas pelo 14.1.!.2 
iueiso I do artiR'O 9° do lJe-j 
creto-·lei Federal n" 5.839, de 
21 de sete mbro de 19-!;1, e -1 

Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Pessoal 
Guat·da 1\funiclpal 
Servic. de Terceiros 
Out. Serv. Terceiros 
b) llumin. Pública 
c) Serv. Limp. Públ. 
d) Serv. Ar'bo. Cida. 
a) Limp. de ·cemitérios da Cida
de, Vilas e Mercajos 
f) Serv .. de Matadouro 
En.cnrgos Dive1·os 
Outros Encargos 
Hospedagens oficiais, contri b. 
diversas 
Contribuição e.o IBAM 
Manutenção de Arborizaçá.o ue 
Praças 
Trau!lt. Corl'Pntes 
Out. Transr. r.orrent. 
Auxilio Funeral 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras Públicas 
Inicio de Obras 
Obras de Al'te 
Bueiros nas rodovias 
Abertura de Poços nas Escolas 

40.000.000 
30.000.00() 
10.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

4.0t10.000 lo4.00G.OOO 

5.000.00(1 
330.000 

1.000.000 

29.881.579 
1.000.000 

6.53o.ooo 13o.33o.ooo 

1.218.000 1.218.000 

3o.881.579 
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.., 
Considerando que o Minis- j 4.1.1.3 
tério da Guerra, incluiu no 
plano de ex11ausão da seus 
patrióticos objetivos, in~;:talar .UA.l 
nesta Capital organiza(;Ões 
Militares do Exército Nacio-
nal; -DECRETA -: Art. 1 o Fica 
doada no que couber a alfuea 
A do Artigo 35 do Decreto-leí 
federal n° 1.202, de 8 de abril 
de 1939, ums. área ·cte terreno 
dentro do seu ·patrimônio nm
nicipal, com 252 ·ha., 96 ares e 
í5 centlares, dentro das limita- 4.1.1.5 _ 
ções seguintes: 1 )Duas quadras 
delimitadas acr Norte (frente) 
pela Avenida Padre J úiío· Ma-
ria Lombard; ao ~ui (fundo!l) -. 
pela Avenida Mendonça Ju-~ 
nior; ·a O~st'? (lado ~squerdo) 
com a uéc!ma (10) .Rua; a 4 1 2 o 
Leste {lado direito com a Oi- lú'ú 
ta v~ ~8a) rua. li) Duas quadras f · · · 
de!Imitadas ao Norte (frente) 
para a Avenida Mendonça Ju-1 
nier; ao sul (l'undos) c1.•m a 1 

Avenidtt Dr. Coaracy Nunes; l ~ 
a Oeste [lado esquerdo) com, 4'.1..2.5 
a (10") décima !'ua; a Leste l 
(lr,co direito) com a . oi ta va.j 
( sa} rua. III) Duas quadras de-1 
limitadas ao Norte ·(frente) 1 
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Recuperação de Próprios Públicos 
Pontes em diversas ruas e 
avenidas 
Pross. Cone. Obras 
Conclusão 
Usina de: 
Paooval 
Bnrltizal 
Vila Dr. Maia 
Pôrto Grande 
Macacoari 
Grupo Escolas: 
Pará (Pacoval) 

333.600 
10.086.389 

4.521 .605 
1.805.392 

147.188 

20.533.390 
Construção de ·Edifícios Públicos 
Sub-Prefeitura de·Jgarapé do Lago. 7.oo1.776 
Etm.olas: 
Curicaca 
Ipixuna 
:Matapi (2) 

2.192.728 
2.500.000 
3.000.000 

500.01'>0 

37.427.564 

Vila das Olh·eiras 2.5oo.ooo· ' 19.194.504 
Equipamentos e Instalações 
Máquinas, Metores e 
Aparelhos de: 
Motores de Popa 
Telefones 
Máquinas Datilogt•áficas 
Divers. Eqúip. Inst: 

6.500.000 
lo.ooo.ooo 
5.5oo.ooo 22.o{)o.ooo 

Corpo Municipal de Bombeiros · 3o.ooo.ooo 
Equipamentos pesados patrulba 
moto-mecanizada _ 1oo.ooo.ooo 
Matadouro do G.'r.F.A: sob a 
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responsabilidado desta PMM 3o.ooo.ooo J86.746.26o · 296;749.907 
'rOl'~t\.-L DA DESPESA EM · 1966 ----- 428.297.9o7 . ·428:297.9o7 
T O T A L D O C R É D I T O 632.613.355 

com a Avenida Dr. Coaracy \ 
Ntutes; ao Sul ,(fundos) com a 
Avenida Antônio Coêlho de 
Carvaiho; a Oe10te (lado es-
querdo) com a (lOa) . rua; a Artigo ·2°. - Êste Crédito correrá à conta de recursos previs tos .no. artigo 43, § . 
Leste (lado direito) com a Oi- 1°; itens I e II da Lei n1·: 4.~20, de 17 de março de 1.964. · 
tav& (8a) rua. t ... rt. ?.0 - Ficam . ., .., . . · 
declaradas de utilidade púbii- . A~tlgo ."0

..: - Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publlcação •reYO· 
r,a de acôrdo com 0 Decre- gadas as d!sposiçot's em contrário. 
to-lei féderal · no 3.365, de 21

1 
Gabinete do Prefeito. Municipal de MacapA, 12 de. agôsto de· .196G. 

de junho . de 1941, com as 
uw~u;cv.o;uesuêieinil-oül1zi'üast ,. . - ·-~ire'd-o Oii:v:élra · ·'-·-~--
pela Lei n° 2.786, de 21 de · Prefeito Municipar d,e Macapá 
março âe · 1956, ás posses I . · 
e benfeitorias n e 1 as exis· t:ste Decreto-lei ·fOl aprovado pela Resolução nr. 52-E/66 de·lO de agôato de 1966 
tentes. Parágrafo único . Os i do Excelentíssimo Senhor @eneral ·Governador do Território Federal do Amapá e :mbUcado 
proprietários ou foreiros que ! neo~te Departamento ·de Administração aoe 12 dias do mês de agôsto do ano de 1966. 
por ventura forem atingidos i "I t d d p 
pelo artigo acima mencio1Jado, ! . ~ ei or e Azeve o ·icanço 
d~~aoprocurMo D~ar~ ~ -----~----D_i_re_t_o_r_d_o_D_~_a~r-~_m __ e_n_~_d_e_A_d_m_i_n_~_~_a_ç_ã_o _ _______ ~ 
mente de Obr-as e Via<;ão da I PORTARIA referido, a .conta1• de 17 de Quadro de Funcionários Pú-
Prefeitura Munít:ipnl de Ma- ! t"r. 113/66-GAB-PMM. · ft:vereko de 1966. blicos do Govêrno do Terri-
capá, para ser efetivada a de- i tó rio, pôsto à, disposição do 
supropriação resvecliva me- 1 O Prsfeito Municipal de Ma- Dê-se Ciência, Registre-se, Govêrno Municipal e exer-
diante o disposto . do ar- ! capá, na conformidade do e Publique-se. . ceado 0 cargo de Chefe do 
tigo 10 do Decreto-Lei Fede- Hem III, do Artigo go, \lo De- Gabinete do Prefeito Muni- Serviço de Pessoal desta Edl
ra}. no 3.385 de ~~. ju!_lho .de ~reto-lei federal nr. 5.839, de cipal de Macapá, 29 de agôsto !idade, a gratificação de -qua-
19·1·: c~m as mod1ft~açoes 1n- ! <::1 de se tembro de 1943 e, 

1 

de 1966. I renta por cento ( 48%). por 
t.ro~~Iwlas pela Le~, no 2.7~6·1 . . · . . Dou las Lo bato Lopes' tempo lntElgral e dedica~'ão 
<!e 2t de março de l9~h. Art. ;,o_ . ,. qonslderand? que a Lel_ d_e p · · g M · · · M á exclusiva na forma estabele-
E-te Dec~eto I el· ent· ··a t"~ Cll) I r\ ll'lOS do Govem.o d. o ~IJ:UUICI- reielto UU!Clp !U de acap I 'd· . 1 n~ t . . "' • - ' u ; . " _ ' , ~ • • , ~ c1 a pe o JX:Cre o ac1ma re-
Vlgo;· na data de ~uap~o_!Içaçao ?•? u.e. Macapá, Ie,attva . . a o · PORTARIA · j ferido, a contar de 14 de mar-
revogadas as dJ8posiçoes em ~~:Q,:erc!ciO de 1,966, consigna Nt•. 114/66-GAB-PMM . ' qo de 1966. 
contrário. Cumpra-se rcgitl- dotaçao para a.endcr ao pa- . , . . 
tre-se e publique -se. Gnbi· gamento da gratificação cte O · Prefeito ~iunl?lpal de ' Dê_-se Cl~ncia , Registre-se e 
nete do PJ·efeito Mtmicioal de· tempo in~egral aos ocupantes Macapá, na conformtdade do , Publique-se. 
Ví • • • L j d ' cargos em comissão e fun- Item UI, do Artigo go, do De- 1 
l_acapá. d~ J~Ueiro ;~e W~6. ~ o· ·u . ereto-lei Federa.! nr:· 5.839, de . Gabinete do Prefeito Muni-
Ath·~~.o Oh v~!l'!l. - rret_eito i çoes ,rati cadas, , 21 de setembro de 194~! . 1 cipal :de lv!acapá, 29 de agqs-
~1.L~mdpaL .~elLOr de A~e~t:~o 

1 

Cünsidet•undo 0 que pre- . . : . ! to de 1966. 
F lCU ?ço - Dl. etor .d?~. ~v par .a- ceituam os artigos 1 o. e seu ~OnSiderando que a Lei d.e I nouglas L? bato Lopes 
rnen.o de Admims.L<lÇcto. parágrafo único e 5o do .De- Me10 do Govêrno do Mum- 1 PrefeHo Municipal de Macapá 

-r:. i CJ·eto nr. 143/66-GAB-PMM de cipal de Macapá, relativa ao · 
At:t. 2° - .'~s te Uec1·eto en-1 14 de julho de 19c:~ ' exercício de 1966, · consigna 

traru. e!!!_ v1gor na data de s~a , · 
1 

:~o , dotação para aténder ao pa- ·, . . Publicação 
pub.l!~açao, t evogadas as dts- ~ RESOL / E: gaménto de gmtificaçil.o de . . 
lJ08Içoes em contrário. ~·· ~· . . - tempo integral aos ocupante~ . Benoni Ferre!Ia~> Lu~a, co-

. At.tbu~ a He!tor , de Aze de car•ros em comissão e fun: muulca a que!? mLressar, que 
Cumpra-se, Registre-se e • vedo PICan:;:o, '[ es~u l'eiro ções g~atificadas ; \ p~rdeu se~ dipl?z.na de Téc-

Pu biique-se. 

1

. Agl'egaclo, Sunbolo 3-0, ser- 1 owo em Coutabii!da.de expe-
'·· vidot· ugregsdo do Quauro de Considerando 0 que prece!-: !lido no ano de 1964, pelo 

. Gabi_nete do pr~feito ~'lnni- t~n?c_i onari.os Público~ do '~e_r- tuam os artigos 1 o e seu J?ll- i C?légio Ç.ornercial ~,o Ama
Clpal a e MacapCL, 3 de novem- , rttm·w, posto à d1spos1çao . ráurufo úuico e 5o do Decreto pa, localizado no I erritórto 
lJro ce 186ti. i desta Edilidade, onde exerce r1r~ 143'66·GAB-PMM de 14 Federal do Amapá, documcn-

'· o cargo de Diretor do Dep!tl'· de julhd de 19o6 ' i to êsse já registrado na Ins-
Donglas Lo bato Lopes ' ] ~~~mento de, Admini~t.t·aç. ã_o, · ' j petoria. Reg,ional da Diretoria 

Prefeito Municioal ·àe Maca pá.. olmbolo V-C, a grah~1 caçao. RESOLVE: i do ensm•> Comercial no Es-• I de qua1·enta por Ci:'nto (4.0% l, : tado do Pa.1·á e Território Fc-
Heitor de Azevedo Picanço por tempo iutsgr·al e dedica- A~rlbuir a Rubens Antônio dMal do Amapá, s<lb o nr. 

Dire tor do Oepo.l'tamento de ção exclusiva , na forma esta~- ~ Albuquerque, Oficial' de Ad- 1 AP524 às fôlhas 6 .do livro de 
Administr&çií.o ' beledda pelo Decreto acima ministração, nível 14-B, do Regi.stros ·em 12/1 l /1966. 


	

