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.\ 'I' O S O O t• O U ll R E X E f: U I I V O 
Decreto-Lei n°. 977 - de 20 de oul.nbro 

de 1969 
Autoriza o Porle r Exc<"urinJ a :1b~ir ao ~linis
Lét· lo elo Joterior. f'ID favor uo Ter~ltório Fede
ra l do .\mapíi. o crédito especial <le ~Cr$ 
-120.000.00 para o fim qUL' especifica. 

Os Miuistt·os du ~larinlt'i de Guel'fa, do Exercito <' 
da Aet·onáulica ~lilitar, usando das utrjbuiÇÕE'êl que \bes 
contere o art. 3º do Alo Ju sti tucional u". lü. de 1-1 de ou
tu bro de l969. éombinaclo com o s 1° . do urt. zn. elo Ato 
lnstitucioonl JJ0. 5. l!e 13 rio dezembro de 19titl, decr~tam: 

Art. 1°. - Fi<:u o PodN Executivo autorizado a abrir 
110 ~linisté;· i o do Interior, em \'avor do Tet·rilóri o Fe\11'1'!11 
do Am~tp~. 11 or~d ir o especi11l uo valor ds NCrS 420.00~,ll0 
(quatt·oce!ltos c v inte mil c ruzeiros novos) para uteutlt'l' 
des pesas de Contribuições dt> Prc\·idên0ia :-·oeis l. 

Art. 2". - Os recursos n~cessários à execução dês
te Oecreto·ll·i decorrerão de anulação parci11l dt~ dotacões 
orçdmcnrnri lls c·onshwadas oo Yigen re Orçamento uo Sub
anl!.xo fí.OY.OU - :i.!J!I ua. a ~;abPr: 

Nl:rS 
!í.o9.oo - ~1 inistérlo do lntt'rior 
5.o9.o3 - Tf'l'rllório Federal do Amapá 

Ath·ida<le - ol.vl.11.:!.o7!1 

:1.o.o.o - De~:~pesas Corrr.ntrs 
:U.o.o - · Ocspesal'l Cusr<•io 
:u.l.t> - Pessoal 
:'l t.I.L - Pessoal Civil 
o2 <lO - Despesas va1·iáveis com pessoal Cil'll 1!!5.ooo.ou 

Ali vidndo - o l.o:-!1 1.2.oSu 

3.o.o.o - DPspesas Cn rr r. nLcs 
:u .o.o - OP.spesns Custeio 
:l.l.il.o - Serviços de Tci'C<'ir os 

Atividade - oS.o l.ll.:l,ohi 

a.o.o.o - Dcspcsas Cor-rent<·s 
:u.o.o - Despesils Custeio 
J.l.4.o - Erl(;argos ll1 \'~ rsos 
a.~.n.o - 'l'ram;fe réLl<' ÍllS Co rrentes 
:-l.2.7.o - lllversas 'l'ranstcrént:laS CorreniL'S 

Atividttdl• lf>.oli.ll.2 vSI 

:-l.o.O.ll - Despesas <'<n·renres 
3.1.o.o - IJ<'!'pcsas Cus1cio 
:u .:l.n - SNvíç·os de 1'e rcciros 

Pr11jcto - o8.ol.U.'l:l~l 

~.o.o.o - Oesp<'oU!i du Capita l 
-l.l .u.o - In v.:slimentus 
-I.I.B.o Equipame11tos <' fustàl!il,'ÕI'i'; 
·LI.tl.o - ~1at~;rinl Permnn entc 

1'o11al 

lf!.ooo,oo 

5.000,00 

]1).0Q(1,01J 

10.000.0() 

111.000,00 
i5.\J00,0ll 

~20 .0011.00 

Art. a•. - Este De<:réto-IPi entmrá ~m vigor nu dn
ln ele sun publicação, revogadas as dispo:>ições em contrá r io. 
Hrasilfu , 20 de outubro d~ 196\l: 148°. da ludepeud ência ,, 
h l". du Hepübll<.:a. 

Augusto Hamann ltetJemaker Gruue\\'ald 
Aurélio dL• Lira Tavar!'s 
~1urcio dt:! Souza e .\1ello 
ADLônjo Delfim Nello 
H<!lln l.ieltr·l\o 
José Costa Caval<'anti 

Obs.: - 1'ransr. rito do Diário Oficial n°. 20:! tlP. 21 d1• outubro 
de 191ifl. 

DecrPto-Lei n°. 1.067 - ele 2.9 de outubTo 
de 196.9 

Autoriza o Poder Execuli,·u a abrir ao ~linis
tl•rio da Fazenda, em favor do T<'rrirório Fcde
rdl do Amapá. do Tt•rr it1:-io Fe~fcral de Ron
dônia e Jo Território Federal de Roraima o 
o ct·édito especial de ~CrS 290.i 5:i,8i, par·a o 
fim que especifica. 

Ü$ Minist,·os t111 Ma1·in lw tle Guen·a, do Exército c 
ela Aeronáutica Militar. Ui'Hndo das atribuições (!Ue lhes 
con~~::r-em os ar-ligos 3o. e 6o. do Ato Institucional n•. lo, 
de 1.1 de outubro de H-.160, decrctnrn: 

Art. l Q - Fica o l)oclcr Executivo auto r izatlo a abrir 
ao Ministério da Fazcuda , em lavOI' Jo Tt: rl'itót•lo Federal 
do Amapá. do 'l'el'l'itór·lo ~·eoeral de Roudônia e do Teni
tóri o Ft!deral de Ho1·aima, o crédito especit:d no Yalor de 
NCrS 290.753.87 (duzt>ntos e noventa mil. setN:t>ntos e cin
qüenta e três < ruzeiros novos <• oitenta e sete centavos) 
para atender a complcmeutação correspondente ao produto 
d11 arrecad~tçüo do fmpõsto de Circulação de ~16rCtHJorias
ICM, rfos municípios situadoJ nos Terr itórios Federais. no 
excrti<·iu de l9titi. s<'gundo o dh;posto nu parágral'<• 5°, do 
lll'tigo U da Cun~tiiUIÇilo . 

Art. 2". - Os recursos ncce~sõrios A t•xecução dê~le 
Decreto-lei l!e<:Ol'ren.lo ne anu taçãn pal·cial dr tlotaçôes 
OrQamt:nl~rins, t•nn ~; tanlt!S tiO Decrt'lo-LI' i 0°. i86, Lle 2;i de 
agõsto dt:' 1969. 

Art. :l" - Aplica-se uns tounicipius dos Te r ritórios 
llM determill<l<;ÜeS do 0eCr(!l0-Jei 11°. ){/)(). dC 2:~ dtl dCZt'n1-
bl'O ne W6H, que uiio colida m com a.; pre::e nks disposiçüct:. 

Art. -1°. - E~;te Decreto-lei cutranf em YigM na da
la de sua publicação. ,.r,·ogallas as dispttl--ições em cont1•ário. 
Urusilítt. 29 clt~ Otllllbrn de J96}J; 1AI">0

• da Jntlcpenlle'ni'ia C · 
!:l l " da f{epública. 

Augusto I lama nn EctJemuker· (i runP\raiJ 
AurPiio de lxra Ta vares 
Márcio de s.;uza Ml'llO 
Autõnio Dl'lnm .\"cuo 
llélfo BC'ltrà11 
Jo::.é Cot-ota Caralcauri 

Ob~.: 'J rar ft·li to < 1 I ;: 1i l Olitit•l n". 2lli, de 29 de· 
uurubt·o de l!Hi!J. 

Decreto n.o. 65.456 - de 20 de nulubro 
de 196[) 

Abre aú Ministério rl(l lnterior, em favor do 
Território Federnl do Amapá. o Cr·édito suple
mentu r de NCr$ il5.ooo,oo para refôrço (!e do
tação consignada no \' igL'tttu orçamento. 

Os .\linislros da Marinha de Guerra, do Exército e 
da AeronàuUca Ylilitar, UHHHIO <las alrihuições qtw lbe~ 
COU[C'n' o ar·tigo ao. do Ato lns litnclonal n°. 16, de 14 de 
outubrc. de 1969, corubina<lo com o artigo SS. item 11, tia 
ronblituição e da autorização contida no artigo Jll da Lt>i 
n°. !l.Mô, de 2ti tJ~;: non·mbro de t9tiS. deereta 1ll: 

Arl. 1". - Fic:a aberto uo .\linisterio elo Interior, em 
fa\'or de Território Pedcral do Amapá, o t·r~tllto suplbmcn
tar de NCr$ :35.ooo,oo (trintan e cio co mil cruzeiro:- uovus). 
para rt·fôrço de dot~ção nrçamen1 !\ riH con;. igna.Ia ao Sub
nuexo 5.o9.oo. a saber: 
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As H~parttçõea Públicas I E X p E. D I E N m E . As Repartições Públ!c:u 
Territoriais deverão remeter 1 1 I cingir-se-ao às ansinaturai 
o expedJeute deslinJldO à pu- 1 anuais renov11das o.tó 23 de 
bliaação neste IHARIO OFI- · Imprensa Ofieinl i fevereiro de cada ano e à!' 
CIAL, d!àFiamentP., até às ! ! Iniciadas, em qualquer épocs 
t3,:·m horas, exc:eto aos flába- DiRETOR pelos órgãos competentes. 
rios quando deverão fazê-lo CARLOS DE ANDRADE PONTES ! A Um de possibilitar a 
at~ àc; 11,30 horas. I re1Ites11a de ralôres llcompu-

A.-. reclamações pert!nen- DIÁRIO OfiCIAL nhados de esclttrecimenlu~ 
tes à matértt retribuída, nos lm!Jresso nas Oficinas da lmpl·cn.:>a Oficial quanto á !'Ua ap\lcaçllo. soll· 
casos de erros ou omissões. MACAPÁ - 'T'. F. A MAPA' I citamos usem os interessados 
deverão ser rormuladns por 1 prt'ferencialmente cheque ou 
escrito, à Seção de Redação, A S S I N A T C R A S ~ vale postal. 
dt1.~ 9 às 13,30 horus . no má- Anual NCr$ 7,~0 Os suplemen tos às edl· 
X

1
"

10 nté 72 h 0 r a 8 após a Semestral NCr$ 3,90 ções dos órgãos o.ficiaia da 
s9.tda dos órgãos oficiais. f - · l Trimestral NCr$ 1,45 se ornccerao aos asstaa n Cl.l 

Os originais deverão sei' N. . 
1 

$ 0 0 
que as sollcitarem no ato só 

da tuografndos e a.utentlcndos, umet o s vu so NCr. ' 5 assinatura. 
r essa I vadas, po r q nem de di- o r i á · úbli t 
reito, rasuras 11 P.Ulendus. «HRASlLIA - Este Diá rio <'licial é enc•mtrado para leitu- . une 011 no, P co e

ra no Salão Nacional e ln~~rnacíonal ela Im prensa, dl\ 1 deJ al, terá Ulll de~conto . tle 
Excetuadas a~ par&. o ex- COOPER PRESS no Brasília 111, 1Jcrial Hotel.» 

1

10 ~0. Para fazer )US a êste 
tP.rlor, q uc serão e e m p r e • desconto, deverá pt'OVlÃ.r esta 
aau&.ls, as usstuatura~ poder- Para facilitar aos assinan- 1 A nm de evilar solução condição no ato da assinatura. 
se-llo tomllr, em qunlquer tes a verificação do prazo de de cont!·nutdnde oo recebi- i O de custo cada exemplar 
épnc:a. por seis meses ou uo1 validade de suas ailsinaturas, meoto dos joruais, de vem , atrazado dos Mgãof' do ofl
a•lo. oa parte superiot· do endertl· os assinautes provldtmcíar a · ciais se rá. no venda avulsa 

As a,;sinuturas vencidas Iço vão impressos o numero reBpeC'tlva renovaçl.o com 1 acrescida de ~l!r$ 0,01. 11e 
poder~u ser suspensas aem do talão de regis tl'O, o mês e aotececlêocia mmlma, de tr!n . . de mesmo ano, c de N L c S 
avtso prévio. o 1mo em que findará . t11 {80} dia~;. ~ 0,02. por ano deconido. 

----.~- - -----

5.o9.oo - Miulstério do luteriot· 
5.o9.o3 - Território Federal do Amapá 

ol.o1.11.2.o79 - ~oo1·deoal;âo dos Serviços 
i3.o.o.o - Uespesas Correntes 
3.2.o.o - 'l'l'lmsferências Correntes 
3.2.a.o - 1'ransterêoclas da Assistência e Previ

dência Social 

NCrS 

~.2 .3. 1 - Inativos 35.ooo,oo 
Art. 211 - Os recursos necessários à execução dêste 

Decreto decorrerão de aoulução pa rcial de dotações orça
men tál'ias cousigoadns no vigen te Orçamento ao ~ubaue
xo 5.o9.oo. a sabe•·: 

NCrS 
5.o9.oo - .Ministério do lntorior 
5.oO.o3 - Território Federal do Amapá 

Atividade - ol.ol.11.2.o79 
3.o.o.o - De~ pesas Correntes 
i:l.Lo.o - Despesas Custeio 
3.1.J.o - Pessoal 
i3.l.l.l - Pessval Ctvíl 
uZ oo - Uespesas Variáveis com Pessoal Civil 35.oov,oo 

Art. 3°. - Es te l)c(;reto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
Brasília, 20 de outubro de 1969; 1-11:>0 • da Independência e 
tH0 . da J{epúiJlica. 

Augusto Ha mano. lledema lwr O ntnewald 
Aurélio dP. Lyra Tavarell 
Márcio de Souza e Mello 
Antônio Uelflm Netto 
~Iélio Heltriio 
José l!osla C a vatcau li 

Obs.: 'l'ranscrilo do Diár,OJ Oficial n° . 202 de 21 de 
OUIUUI'O dtl J 969. 

Decreto Nr. 65.457 - de 20 ele outubro 
de 1969 

Alm~ ao Ministério do Interior, em favor do 
'l'P.rrilót•io Federal do Amapá, o Crédiw Suple
meotor de NCr$ 704.440,00 pa ra refôrço de do
tações consignadas no vigente oJ·Qamento. 

Os illinlslros da i\lar·ioba de Guer;a, do Exército e 
da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes 
cou!erc u artigo 3°. do Ato Institucional no. 16 de 14 ou
tubro de 1969, combinado com o orHgo sa, item ll, da 
l!oustilulçilo a da autorização contida no al'ligo 10 da Lei 
número 5.546, de 29 de novembro de 196~. decretam: 

Art.u 1o. - Fica abel'!o ao ~llois tério em ta vor do 
Território Federal do Amapá, o crédito &uplementar de 
NCrS iO.J..l-!0,00 (setecentos e qua tro mil, QU<ltrvcentos e 
quarenta CI'UZCiros novo:~) para refõrço de dotações orça
mentArlas co nsigna das ao Subancxo 5.09.00 a saber: 

5.oH.oo - Miniblério do Intertor 
5.o9.o3 -· 'l'crl'itóric Federul do Amspá 

Atividade - úl.01.11.2.097 
3.o.o.o - Oespel;as \::orreotes 
3.:!.o.o - 'l'ransfurêocias Cot-rentes 
il.::!.3.o - Tl·anslerências de AS!:iiStéucia (' 

prcvi<.lõoc in Sociu: 

NCr$ 

a.2.3.t - Iualivus t!2.44o,oo 
11.2.3.:1 - Slllárlo·Familla 622.ooo,oo 

To lul 7o4.44o,oo 
Art. 2°. - Os recursos uecessárit>s à t~xecuçllo dês

te Decreto decor•·erfio de auulação parcial de d ol&çõ~:s orça
menturius coosigúadus uo vigente Orçamento ao ::)ubaoexo 
5.01i.UO, a saber: 

5.o9.oo ·- Min istério rto Jntertor 
5.o!.J.oo Território l?e (lerul dQ Amapá 

Ali vidaue - o I.01.11.2.o!J7 
3.o.o.o - Despesas Correntes 
3.1 .o.o - Ue~peea s de Custei o 
i3. 1.1.o - Pessoul 
3.1.1.1 - Pessoal Civil 

NCr$ 

o2 oo - !Je~;pe~::as Variáv~is com o Pessoal C:i'' li 704.4-to,oo 
Art. ao. - Êste Uect·eto entrará em vil{or na dttttt 

de sua publicaçüa. 
Brasília, 20 de outu bro de 1969: 148°. da lndcpt•oden-

cia e bl". tltl Ht-públicu. 
Augusto Hamuuu Redcma.ker Grunewald 
Aurélio de Lyra Ttlnues 
Má 1·cio de Louza o Mello 
Antônio Delfim .'\etlo 
lléllo Beltrllú 
.José Co::. ta l!uvalcanU 

Obs.: -- 'l'runscrito do Dici •·io Oiiclal nr. 20~ üe 21 de 
OUillb ro do HJiiU. 

Decreto NY 65.459 de 20 ele outubro 
de 1969 

Abre ao Minis tério do Interit•r, em favor do 
Território Federal do Amapá, o crédito Espe
cial de NCr$ 420.000.00 para o fim que 
cspecillcta 

Os Mloistt·os du Ma•inha de Guerra, do Exército e 
da Aeronáutica ~lilitar, usando das atribuições que lh~s 
confet•t: o urt!go 3.0 do .A to Institucional 11.0 16, de 14 de 
outubro de 19ti9, combinado com o artigo 83, item 11, da 
l!oostituiçiio e da autorização contida no artigo 1.0 do 
Decreto-lei o.0 9i7, de 20 de outubro de 1969, decrctum; 

Art. l." - Fica aberto ao Ministério do Interior, em 
r a \ ' O r do TeJ·ritórlo F~dcra l do Arr.apá. o crédito especial 
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de t\CrS 4~0.000,00 (quatrocentos e v inte mil cruzeiros 
novos) ()8J'u aten t~ er a despesa a s~·gui r discriJninada: 

5.00.00 - Miuistf>t'ifl dú fnterior 
5.09.iJ3 - ' l'erritório Feder!ll do Amapít 

01.01.11.2.079 - CoordE'nação dos ~l!rviços 
n.O.O.O- Despesas Cot·rentes 
::l.:>-.0.0 - Transftlrências Co rreutos 
:12.5.0 - ('ontribuições de Pre\•i-

dílncía Social 

NU r$ 

420.000,00 

Art. 2.0
- Os recursos necesRários à execução dêste 

Deereto decorrerão de anulação parci~tl de dotações 
orç~mentãrias cousíguadas no vigente Orçamento atl 
Subanexo, a t~aber: 

5.09.00 - Minlslüio do Interior 
5.09.0a - '1 erntórío Federal do 

..\ms.pá. 
Atividade OI.Ol.l1.2.07fJ 

::l.U.O.I.l - Despesas Correntes 
:i.l.O O - llespeeas cio cusltlo 
:~. 1.1.0 - PessMI 
:u.u - Pessoal Civil 
Ol 00 - Uespesus Variá Vl'is rom 

o Pessoul civil 
Atividade - l.t.o:uu.oso 

;;.o.u.u- Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Cu!>teio 
;ua.n- :Serviços ele 'fcrce•ros 

AtiYidade - (Jtl.OI.I l.2 ,01:17 

:3.0.0.0 - Despesas Col'fent.:s 
:u.o.o - Dc;;pcsas úe CusteJo 
J. U .O- Encargos Diversos 
::!.2.0.0 - Transferências Co rreoLN> 
a.2 7.0 - Oíverõas 'l' rausrerênclas 

Cou cnws 
Atividade - l ft.lHi.l l.2.mll 

il.U.O.O - llospes;;s Correntes 
:;.1.u.u - UespL•sus tle Custt.•io 
il.J :'!.0 - Servil;<•s de TerceiJ·os 

Projeto Ob.UJ.ll.l.illltJ 

4.0.0.0 - Despt-SUl:i rt<• !'apitai 
.J.l.O.O - Jveslimcotos 
4.Ul.!<l- E4uipamcutos e lostu l u~üt-s 

-1.1.4.0- ~lutniHI PcJ'Ulaoeu te 

Tntal 

NCr$ 

2!JfJ.OOO,OO 

15.000.00 

5.000,00 

l o.oon,uo 

10.000.00 

JO.lJOO.OO 
i5.0UO.OO 

.f~(l.lli.JO,OO 

Art. a.o - Êste Decreto enlrarâ em vigor ua data 
dt• sua publ!mu;au. 

Brasília. 20 tle oui•Jbro de Hlti9: 1-1 ~." du ldepeL!dón-
<:ia e 81.0 da Hcpilblicu. 

Augusto H a mauu Heticmake•· G rune\\'al rl 
Aurelio Lira 'l'IH'at·cs 
Márcio ele Souza e ~ll'l lo 

Aotõuio Jlelfím N('lto 
Hr liu RPitn1o 
,Jl,sé Costa C a ,·alcanlí 

übs.: Tt·aosct·ito dn Uiúrio Oflcüll o.• 202 de 2J de I 
outubro de l ~!{fi 

Cnllrrr l Aru c a reir·a eLo Amapcí l\ . A. 
A viso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Srs. Acionist&s, na 
sede social. à Avenida Iracema Carvão Nunes, nY 
400, nesta <: idade, os documentos a que se refere o 
artigo 9!J, do Decreto-lei n.0 2.627, de 26/9/40, rela
tivos ao exercício social encel'!'ado em 31 de agós
to de 1969. 

Macapá. 11 de novembro de 1969. 

A Diretori a 

Divisa o de Obr·as 
Aprovo e Publique-se: 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Convênio de compromissos e delegação de 
atribuições entre o Govêrno do Território 
[1'ederal do Amapá e a P refeitura Municipal 
de Calçoen e, na forma abaixo: 

1. Partes Convencionadas: - O Govêrno do 
Território Federlll do Amapa através da Divisão de 
Obras, d aqui por riiante denominado GTFA-DO, 
representado por se u Diretor Joaquim de Vilhena 
Netto, engenheiro, nível 22-B, exercendo atualmen
te o cargo em comissão 5-C e a Prefeitura Muni
cipal de Calçoene, daqui por diante denominada 
PMC, representada por seu P refeito, senhor João 
Aurino Dias. 

2. Local da Data: - Lavrado e assinado nesta 
capital, na sede da Di visão de Obras, Gabinete do 
Diretor, aos (13) dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e sessenta e nove (1969). 

3. Objeto do Convênio: - O GTFA· DO faz â 
PMC a declaração de atribuições e recursos para 
os serviços de construção da rodovia Areia Branca/ 
Salgadei ra, no município de Calçoene , assim espe
cificados: 

- desmatamento, destacamento de árvores in
feriores a 0,50m de diâmetro e limpeza na exten
são de 13 quilômetros, numa faixa de projeção h o
rizonta l na largura de 15 metros. 

4. Fundamento Legal do Convênio: - O pre
sente convênio foi lav rado fundamentado no § 5.0 , 

do Art. 10, do Decreto-Lei nr. 300, de 25 de feve rei
ro de 1967. 

5. Execução: - A execução dos trabalhos ca
berá à PMC e obedecerá as n ormas técnicas, pro
jetos, especificaçõé?s e plano de a plicação fornecidos 
pela Divisão de Obras. 

6. Dotação:- A despesa decorrente, orçada em 
vinte mil cruzeiros nov0s (NCr$ 20.000,00), ocorre
rá por conta das dotações oriundas do Impôsto 
Único Sôbre Minerais, de acôrdo com a letra «C» 

do item 2, do Plano de Aplicação aprovado pelo 
Departamento Nacional de Produção MineraL 

7. Despesas:- Tôdas as despesas efetuadas para 
a obr& ocorrerã0 por conta da PMC, inclusive as 
despesas d~ fisca lização por parte do GTFA- DO. 

8. Fiscalização:- O GTFA-DO fiscalizará a 
execução dos trabalhos a qualq uer tempo e poderá 
detuminar inspeções técnicas independente da fis
ca lização permanente. 

9. Requisição de Numerários e Entrega dos 
Rec•.1rsos:-- As requisições de nume rários serão 
encami nhadas à Divisão de Obras e a entrega dos 
recursos será feita pelo Serviço de Administração 
Geral (S.A.G.) com autorização do Governador. 

10. Prestação de Contas: - A PMC prestará 
contas dos recu rsos recebidos ao Serviço de Admi
nistração Geral (S.A.G.l, mediante apresentação de 
Faturas. 

11. Rescisão - Quaisquer das partes, o GTFA
DO (JU a PMC, poderá a qualquer momento res
cindir o presente convênio, se nàe> (ôr cumprida 
quaisquer de suas cláusula . 

E po r assim estarem de acôrdo, assinam o 



~a.-feira, 17 de novembro d e 1969 

·------------------------·------------------
presente convênio em quatro (4) v ias de igual teor 
os representantes do GTFA-DO e da PJVIC, com as 
duas testemunhas abaixo, sendo submetido poste
riOI·mente ao autorizo do Governador do Território 
Federal no Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coordenador da 
Divisão de Obras, preparei e assino êste convênio. 

Macapá, 13 de n0vembro de 1969 

Eng0 . Joaquim de Vi1hena Netto 
Diretor da Divisão de Obras 

João Aurino Dias · 
Prefeito MuniGipal de Calçoene 

José Aleixo da Silva Lima 
Testemu nha 

Landry Queiros Mendes 
Testemunha 

Délcio Hamos Duart~ 
Coordenador 

Divisão ele OlJras 
SEÇÃO DE ESTRADA DE RODAGEM 

Aprovo : 

Gen. Tvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

PL ANO D E APLICAÇÃO PAHA IMPLANTA
ÇÃO PIONEIRA da Rodovia· Areia BrancajSalgadei
ra , no muniípio de Calçoene n°. 05/6i9 -SER-DO. 

Obra ~' Rodov ia Areia Branca/ Salgadeira. 
Se rviço : Desmatamento, destacamentos de ár

vores inferio.r:es a 50cm. e limpeza 
Extensão: 17 Km. 

Dotação : Im pôsto Único Sôbre Minerais 
·- ----

ITEM ESPECIFICAÇÃO 1 c . -1 ons1gnaçao 

I-00 Material acampamento NC r$ 500,00 
II-00 Serviço de mão--de-obra {( 15.000,00 

III-00 Cobustí v eis e lubrifican-
tes (( ] .500,00 

lV-00 Transportes « 1.000,00 
V-00 Equipamento (( 800,00 

VI-00 Reserva técnica ,, 1.200,00 - ...-...- - - · -
SOM A NCr$ 20.000,00 

Importa o pr(!sente Plano de Aplicação na 
quantia de vinte mi l cruzeiros novos (NCr$ 20.000,00). 

Maca pá, 13 de :;etem bro de 1969. 

José Aleixo da Silva LitT.a 
Chefe da S.E.R. 

Joaquim de Vilhena Netto 
Diretor da D .O. 

--~------------ ·------------=----
Poder Judiciário 

Justiça PecleTal de PTüneiTa Instância 
Seção .Judiciário do A mapú 

Hu:etim da ,J usliçn Feder·al 

N"- lti/ii!:i-JFA 

2a. - 1-le,;ião - Reção .ludiciúria do :\ma pá 

EXPED I ENTE 

til - - Executi vo Fiscal 

DIARIO OFICI AL -la. pág. 

Proc. 0 11 : 133. 
Autora : A Uniã.o Federn1. 
Réu : Manoel Tavare-s Pinheiro. 
Der;pacho : Em face da certidão de fls., do seni.J.Ot' 

Chefe da Secttetnria destn Seção J udiciária, que nos dá 
notícia do pagamtmto da llllirna quota do débito, que deu 
origem no procedimento judicial e ainda, do paTecer do 
ilustre Procurador Regional da República. determino: I -
Proceda-se o levantamento da penhora; li - Que se pro
videncie n. baixa na dis trilnúçílo: 1ll - Arquivem-se os 
autos. P.R.l. wlacll.pá, J2 de novemuro de 1969. Sllvério 
Luiz Nery Cabral - J niz Federal. 

Proc. nv. : 141. 
Autota : A União Federal. 
H.é : A f irma Frnncelino Oliveira de t'ruvalho. 
Despacho : Id em, Idem. 
Proc. n°. : 14B. 
Autora : -A União Federal. 
Ré : A firma João Alves de Olindra. 
Despacho : Idem, Idem. 
Proc. n''. : 1J6. 
Autora : A Uníüo Federal. 
Ré : A firma .Manoel Tavares Pl nhelro. 
J)espaclw : Idem, Idem. 
P1·oc. n•. : 149. 
Autora : A Uniáo Pederü 
Ré u : ~unes & \\íarris. 
Ol'spacho : ldt'm, ldem. 
l'roc. 11°. : .151. 
Autora : A Coifío Fedoral. 
Réu : Maood Nunes Sobrinho. 
Dtspacho : ldem, Id em. 
Prou. n°. : 157. 
A:~tora : A Ur:~iiLo Federal. 
ll.é u : Nunes & Wurris. 
Despaeho : Tdem, fliem. 
Proc. n". : 162. 
Autora : A União Fe<!eral. 
Héu : Joüo Alves de Oliveira. 
Despacbo : Idem, l dC>m. 
Proc. ""· : .170. 
Autora : A União Federal. 
HétL : Manoel Tavamg Pinheiro . 
Dcsp!H:ho : Idem, Idem. 

Macapíi, 17 de novembro d(\ 19(i9. 

Gu ilherme Nascimento dos Sanl:os 
Chefe de Secretaria 

.lfinislério do Inle7"ior 

Aprovo e Publique-se: 

G('noral Ivunhoé Gonçalv es Marrin~ 
Governador 

TÊRMO DE DESPESA 
i\ 0

• 00l/96H 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil 
novecento:> c• sessenta e nove. nest!l. cidade de ~tnca pá -
Território Federal do Am11pá. no Almoxarifaclo. Gnl'al da 
Seção do Mataria! do ~AG, oa preseo~a do Chef~ da Se
ção, do Almoxarifado Geral e do Almoxarl!e, iav,·ou se rJ 
presMte TSRMO correspondcnl.e ao ext1·avio de 4 caixas 
(200 frascos) ele Benz,ectacil 1.200.000 a NCHS 90,64 H 
2 caixas (50 fr·ascos) de Benzec:!ar:il 300.000 a NCH$ 2::!,22. 
totallzaodo a quantia de NCH$ 40i.UO. Heferido material foi 
extraviado a quando da movirac•utaçâo ent1·o a. Hepreseu
tação do GTFA t'rn Belém e o Almoxariradu Geral onde 
chegou no dia 23 de maio de HltiU, tendG sido transportado 
pelo barco •Nossa Senllora úe Fátima». Foi adquirido 
att!tvés do Empcnllo n°. i:l05jti9 e requisiçilo :309/69-RB; 
despachado em treze volumes qu(~ foram recebidos intatos e 
sem quaisquer sinais' de avaria, poJ."\>m nu eonferência ve
I'Hicou-se as fal tas q 11e or iginaram P.stc tê r mo o qual I oi 
lavrado depois de esgotados os recursos para localizaçã.o 
do material extraviado, 'onforme consta do processo 
(i364/69-SG'I'. Do qul', pa.ra constar, foi là\'rado o presente 
têrmo quo vai assinado pelo Chefe da Seçiio do Materil\l 
do SAG, pelo Almoxarifo Ü<'ral , pelo Almoxarlfe e visado 
pelo Em". Sr. GoveroadtJr do Território Federal do Amapá. 

H~ANCISCO MEDEIROS 08 ARAfiJO 
Chefe da Seção do 'CI·faterilll 
WAL'L'ER BATISTA NERY 

Almoxariic Geral 
SAMl 'EL ,JOSÉ GALVÀO BARCHSSAT 

Alm oxarifc 


	

