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t\ T OS D O PODE R E X E f U T I \1 O 
DECRETOS 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe conferem os itens 
I, VII e IX, do artigo 4.0 , do Decreto-Lei nr. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, e tendo em vista o 
que consta do Processo n úme ro 8.345/69-SGT., 

R ESOLVE: 

Aposentar n os têrmos d os a rtigos 101, item 
III, Parágrafo Único e 102 . item 1, alínea <-:a», da 
Constituição do Brasil , a se rvidor a O sca rina Sosi
nho Martins e Silva, ocu pante do cargo de Profes
sôra do Ensino Pré-Primá rio e Primário, nível 11 
(Código EC-514), do Quadro de F uncionários do 
Govêrno dês te Território, lotada na Di visão de 
Educação. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 d e j a 
neiro de 1970. 

Genera l Ivanhoé Gonçalves Ma rtins 
Governador 

Coronel Ad~Ivaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governa dor de T .F.A., usando dR s atribui
ções que lhe conferem os ite ns I, VII e IX, do ar
tigo 4°, do Decreto-Lei nr. 5839, de 21 de setem
bro de 1943, e t endo em vista o que consta d o 
Processo número 178/ 70 - SGT., . 

RE S OL VE: 

. A P OSENTAR, nos t êrmos dos artigos 176, 
ttem III e 178, ítem III, t odos da Lei nr. 1711, de 
28 de outubro de 1952, combinados com os de nrs 
101, ítem 1 e 102, ítem 1, alínea " b" da Consti~ 
tuição do Brasil, Raimundo Valen te 'cunha, ocu
pante do cargo da classe "A", da série d e classes 
de Auxiliar de Portaria , nível 7 (Código GL-303), 
do quadro de Funcionários do Govêrno dêste Ter
ritório, lotado na Divisão de Prod u çã 0. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 22 de ja
neiro de 1970. 

Ge neral Ivanhoé Gonçalv es Martins 
- Governador -

Coronel Adá lvaro Alve s Ca valcan ti 
Secretário-Geral 

PORTARIAS 

O Governador_ do Terr itório Federal de Amapá , 
usando das atrlbulçoes que lhe confPrem os itens VII e 
IX, do artigo 4.", dg Decrete-Lei o.0 6.1!39, da 21 setembro 
de 1943, 

RESOLVE: 

.Exonerar, '!lOs têrrnoa do artigo 76, ítem U, allnea 

Q 

«8», da Lei w.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, o 1. 
Tene nte (AM-FNl R. Rl'm Otho n do Oliveira Li~c~boa, do 
cargo isolado da provimento em Comis s!io, tl~mbol_'l 8-C, 
de Delegado l!a Policia, do Quadro de FunciOná r iOs do 
Oovêrno dêate Território. 

1970. 
Palácio do Setentrl!o, em Macapá, 21 de janeiro de 

Oe!eral Ivaohoé O( o a lvcs Martins 
Governador 

~·. 004J70·GA B. 

O Oovernador do Território Federal do Amapá 
usa ndo das atribuições qu e Iha conferem os itrn~ I c Vil, 
do artigo 4°, do Decreto-Lei o0 . ~.839, c1 e 21 ele setembro 
óe 1943,e 

CONSIDERANDO 

- a majoração de preços dos merheamentos e m ge
ral, dos gêne,.os alimontfiiiOi e demais do$pe!las que one
ram a mRnu tençli.o dua serviços hospitalares do Ter ritório: 

- que gg atudlmcotos no Hospital Gorai i e .Mncapá 
e no Pronto Socorro Oswaldo Crnz têm seus preços exces
sivarr~ente bll.i xos e am con t ra~to com o.; preços comunfl 
de outras cidades da Amazôoia: 

- que o nível de \'l<l~t do povo am&par n~e nt\o 
permite um rt:ajus tamento totnl ue proços; 

R E SOL VE: 

Autorizar o Senhor Oi retPr da Oh·i~ão rll' ~aúde a 
majorar de 30°/0 os preços rollrsdrs aos ~ervi(,'(•S rlt> I lo" · 
pila! Geral de Macspá, do l.aburatório e do Pronto So~~~~r-
1'0 , nêles locluin do Tt!XIl. de iutcroamento, preçOK ue nen
BiORato, etc. 
Palácio do SeteHtriAo, em \1n··llpA 5 de janPit'Q de 1!170 

Ot~neral Ivanhoé (l"nç dves Martins 
Governador 

Gabinete elo Governador 
Despacho do Governador 

T endo em vista o que consta do relatório da 
Comissão de Tomada de Contas da gestão do Ca
pitão-d ~ -Fragrata João de Oliveira Côrtes, como 
Super intendente da SUSN A VA, resolvo: 

a) Consid era r o Tenente Pau lo Fiock dos San tos 
F ilho como responsáve l pela quantia de NCr$ . . . 
46.265,96 (quar enta e seis mil , duzentos e sessen ta 
e cin co cruzeiros novos e noventa e seis centava s), 
saldo fi nanceiro daqu e la t omada de contas. 

2. Dete rmina r ao Ser viço de Administração Ge
ral que lavre o Alvar 't d o Quitação do Capitãc - ie
Fragata João de Oliveira Côrtes, referente à sua 
gestão a f rente da SUSNAVA. 

3, Determinar o a rquivamento do presente Pro-
cesso d e T omada de Contas. 

Macapá, 22 de janeiro de 1970. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 
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A~ Ht>partições f'úblicas 1 

Tcn.ünlals tleveriw r emeter i 
o expediente cl.'-., tiunrl" à pu- 1 
h:,('nv''i " ne~l· · i •1..\HlO Ufl- l 
Cl:\L, d litr i.t llol lltt>. alé às l 
L.i,:{'l h"ras , .. .,_ .. ,. tn fi'~-' sàba
rlo-; QiH\nrlo •IC\l'l'ii0 fazê-lo 
Jtt~ 'l" I 1,30 horas 

EXP.E;DIEI"JTE 1 As Repartições Públie&8 
, cingir-se-ão às assioat\U'as 
anuttis renovadas até 2-ll de 
fevereiro de cada ano e à'l! 

1 
lniciaclas, em qualquer épocs 

\ -: l'el'lam .t'•fi e~ ptJrtineu
trs 1 matrnr r Ptl'ihuidn, no!' 
Ca S(IS dP l:) fi' O~ Oll OllliftHÕe~. 
clt>\'e rãn ser l'ormuladas pc.: 
e-;•· ' 11.o . à Srçiio de Ht•dtH;àn 
J >t.; :-1 à" I H.:~l) h Mas, nn ma
x'm " alfo 71. horas upó~ .. 
Sttl.la dos orgiit~s ofici ·ns. 

hnprensa Ofieiul 
DIRETOR 

CARLOS DE ANDRADE PO~'I'ES 

DIARIO OF'JCI.AL 
r•· pr··'lso nas Ot_i<·inns da lruprPn:>a Oiiclal 

MACAPA - '1'. F. A~lAI'A ' 

1"\SS I N/\Tt! 
,\nual 
:-·tn ..; trai 
~ nrrt:o."tral 
f l ll1teiO avulso 

R A S 
NCr$ 7 .~o 
NC1$ 3,90 
NC r$ J ,45 
NCd 0,05 

, pelos órl!iiOs competentes. 
1 A fim de possibilitar a 

I remessa de valôres acornpa
nhactos cl ~ esel~treeimPotos 
quanto à I:' Ua ap!lcação, soU-

i citamos UAe m os intet·essados 
pr eferencialnumte cheque ou 
vale postal. 

Os suplt>mentos às t•di· 
ções dos ót·gãos oficiai~ da 
se rm·necel'ilo a0s as<>inantE'F 
que as sol!cilarem no ato st'l 
assinatura. 

').., oril!iuuit-o d(>verão ser 
d>~tllng •·;ülldn ... ~< aulenli('ados, 
rP. ttSRi\' flllAH, po" qnrm dr. rli
t' " it q. r a;: u r a~ t" I' r11 e IHhts. 

---
«littASlLJ \ - Este Diárw f"tJcial é enrontradn para lritu- 0 [unclouúrlo pú bllc<• fe· 
ra no Salão Nacional e JJ ,t<:Jnacional da Jmprcu!'.a. ll l:\ 1 deoral, tcró uru de~conto. de 

E'\celuadar- IH' l •ll rh o ex- COOP EH P!n~ss. 110 nr:~~tl ia Inrperial Ht te·" 

1

10 10. Para fa zer JUR a cbte 
c ·nor, que <;Cr~lO E> tom p r e desconto. d(>vet·á pr<nt.r e:;ta 
a llitJ.IS, ato. assin:tl\1185: poder- Para hl<'ilit~r aos a~Jsim.t~l-1 A fim t!t> evite. r l'lolud\o I condição uo ato da asBiuaturr.. 
~ ·-áo tonulr •. · 1r qualquer tC':- a \'NliH'ílçao do !Jrazq Ot' · de cont·ntHUtHlc no rln'lll- . O de cu sto cada exemplar 
ep c·rt. pc, r ~' • 'I~ llll'!i!'S ou um \'!tlidn.lt• dP ~>~tas ass inn tt; ra~ . I fll('nto dos }or·11ai ~ . rlt· \ '"m atrazado dos órgão,- rto ol'i
a ·to. · oa p•trtP r-u r •ri cw do endt·rP· os assinant\'t- ptov!Ll t'rli ' ltH a ciais será, no venda antt ~a 

1\, d~Hin .tt· 1 ,·aH vpnc•tdas 1

1 

~·o vftn ii.JP re~.;;os ,. ntmrt•rn respt.!l t1 va r. novaçf; ,, <'om acrescid a de t\ l'rS 0.01 se 
P'J 1er :. u ser ~ ~ "P<' ll ~l:l" ::oem do lulflo de n·l!iStl o, _o ll ll'S t> ant~('edêr.dn lllltllnll>. c!P tl'lil· , do mesmo anl), E' de i\ G r $ 
a~1so prP vlo. o :"'' ' •' 111 qnt· ltndnt·a. ta (.10) dJa..;. 0,02, por auo d ecorrido. 

--------- - ------
Divisâo rir OlJrrts 

A pl'O\' · e Publ'lll 0 -"e: 
Gen. 1\•anhnt' l•onc:ah·t· :> ~la riins 

C3o 1r rnaclur 

CON\' 1~:\IO :.l0 . 12/69- DO 

Convênio de comuromisc;os ,. d <> lq~a\~fin dt' alri
buic-õl's entre o Govêrn , d o Territór o FP
d er:tl do Amap , e u Pt·Pf' turn \luni •·ipal de 
Cakocne. na Io ma ub&il\O: 

t. Partes Couv,• nci onadas:- O Gov rno tto 1\·rritório Fr
rleral dv Amapú, utravé~ da Uhns;\o d t• Obras, daqui po t' 
diantC' dcuom JU;tdo U l FA-UO, r·ep r~ · sentado por seu I )i I'('
(() r Cn ..(t!flllei i'O ,)oa(]Uilll d e \ ' ilht'IHI .~dto. llÍv~l 22-B, 
ex '1 ceudr: a tual mente o Cfil'I.{O c ru c:OIIlh ~ão :i-C e a Pre
fedur.t \lun ic ip oi ue Ca lçoeno•, d8C]U< po r cliii11 1C dP il OIIIÍ
!1 3 1n PHC. t·~~t>:·cscularl o po1· ti l' U l ' r efci tJ ~r. ,! vão Aunno 
lJias. 

2. Local e Oat 1:- Lavra ,lo e a!'sina lo nr::.ta C:.t pi tal. na 
St! IG ti~'- Divi~ão de Obras, 11abinelc elo Di retor. aos \'intc 
P qu at1 o r241 d ·1s d0 novcmhro l!o uno de huru mil JI O\'e
ce;,tos .. sesse1. ta e n •v e ( tt•69J. 

3. Objeto do Convênio:- O G'l'FA-DO raz à P~1C a dec la
rJ ,·i'to dl' 11tribu lções c r ec11rr-os r ara t' :-.er.u ~·ão do:> sc
g u' nte<> st• rviços, no .\funicip:o de ( 'a lçoPne: 

- Cnnstrnçi\o do Pôstn do Com i s:;ariaclo rle l'olí<"la 
na localidade dt• Lour enço: 

- Prossc,;uimeuto do Camp •> de Put~f. na Sl'd<' dn 
Município. 

4. Fundamento L0gal do Convênio:- O pre~>ente Convênio 
rol la,:mdo fun damentado no § 5°., <lo Art. lU ·Ju Occre-
111-Lei n°. 20li, de :!5 de fever eiro t.l e IH!i7. 

dos à I lh·i<:i'tr> ri•• Obras e a entrrga dos recursos será 
Yr> ilo nt> lo S ·· n·~t;o clp .-\rlministr Jc,·ão Gera l (SAG). com a 
auloriz ~~·fio elo t!OI"(·rnadol'. 

111. p,p,;t,,,;:i ' de Co utas: - A P~IC prestará contas 
rlnR l'<'t:urso:-; ro ·ePblrlos ao !-lerv1ço do Administra,ão Ge
rd (~.-\O J, mediante apr esentação de faturaCJ. 

11. ll PS!~I~â o: - Quaisqaer das partes, o GTFA· DO 
on a 1'\H', IW<il'l'l\ a qualfJuer mnm~'r.to r0~cinclir o fll'<' 
senle COil\(' lliO ~(· nüu rue cuu.pritJ!l tjUUiquer ue blHd; 
cl. usu la,; . 

F, por· l'ti'Rrt>m as~im de aeôrdo. assi •J 1m o presen
t .. <'on \·rni<> l'nl qu11t"O -!t Yia <> de Igual t eor. os r epre
st•nt.n tes dv G I FA-DO e ,la PJ1C. com as duas tC'stem u
nbas abai xo. "cndo suh'lwtiuo posteriormente uo autorizo 
elo Go\·enw dor do T0rrilório Federal do A~apá. 

Etl, Dólc i n Ha 1nos Duurt l', Coo ·denador da Divi são 
de Obr·as. p rPpRn' l e aRsl no ê~ to Con \'ênio. 

Macapn . 24 d tl novemht•o de 1969. 
E~uo .• Joaquim de Vilbeua Netto 

Dir<'tor <la Divisão de Obras 
João Aul'i tio Dias 

i 're[ello \lunirtpal de Calçoeno 
ll ,que de Souza P.mafort 

'l'cstemunha 
Douglas L obato L opes 

Testem unbtJ. 
Dé lcio !{amos Duarte 

Coo rdenador d& Divisão de Obr as 

Divisüo de Obras 
~eção de Estrada de Rodagem 

AproYo: 
Gener al lvanhoé GonçaiYes i\lu rUns 

Governador 
Plano de Aplicação 

Obra: Campo <ie pouso de Calçoene 
~or\'iço: DrHrnutumcn~o. Revestimento c Uulizemcnto 

07 / 69-S ER- 00 
5. Execução:- A rxecução dos trabalhos crberá à PMC c 
obcdt•ct· ra a11 n'>rmas técn i ca~ . projeto~> ·~ e:-.pt>cili r açõet> e 1 

plaJO d<: aplicu~~<in fornecidos pela Dl\'isão d•· Obras. ITE.\1 ESPECIFICAÇ ,\0 COSIG~A<,'.\0 

6. Dotação:- As despr~<as decorre~~tes or<;a<la s em \' inl(> 
mil cruzetros novos (i\CrS 20.0u1l,1 U). para a corostrução du 
Pôsto do Com issariado de Polícta e F:t> ls mil cruzeiros no
vos (N Cr$ 6.0UO,t r0), para prosseguimrnto rlo Campo ~c Pou
so. ocorrerão por cnnta das dota~·õ"" oriundas do ~linis
tério d o lntt>rior. orçaroeutada nu t>xt• t·cície de 196!). 
7. De.- peRa a:- 'I ôdas as despt' sus efetuadas para a obm 
or orrcrão pot• r onta àa P.\'I C. i oclu~ive as de fisca lização 
pol' parte do GTFA-00. 

!:!. Fi:-caliznção: - O G~FA-DO fisca lizará a cxC'cu
t•ão dos trabalh o~ a qua l(]ur.r IPmpo e poderá determinar 
in;.peçõcs técnicos iodependE:ote da liRcaHwção perma
nente, 

Q. Roqnlsiçllo J e Numc t·árlos e [ntrega dQs Rccur-
801: - As r equl8iQões de numsrários serão encaminha-

l-00 
!1-00 

I JTI 00 
IV-00 
V-00 
Vf-00 

Balizamrnto 
Serviço mão de obra 
Combustível e lubri[iqação 
Transporte 
Eq uipam(>u to 
ltesrrva t écnica 

Soma 

NCrS ;ioo,oo 
« 1.4oo,oo 
(( 1.800,00 
(( 2.600,00 
(( 480, 00 
(( 420,00 

~CrS 6.ooo,oo 

Importa o prC'se nte plano de Aplicação na q ua ntla 
de seis mil cruzei r os novos (NcrS 6.000,00) 

~lucapá, 25 de Novrmbro de 1969 
José Aleixo da Silva Lima 

Chefe da S.E.R. 
Joaquim de Vilhcoa Netto 

DintoP da D.Q. 
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Prefeitura Municipal de Amapá 

DE.CRETO-LEI N° 320/69 

F.stima a Receita c fixr. a Oegpcsa do Muu. 
pio de Amapá. para o enrcício financeiro de 
1970. 

O Pref9ito Municipal de Amap 1. no uso das atribui
çõgs que lhe são confer i da~ pelo item f do Artigo 9° do 
llf'erClc-Le! Feclt-rlll n• 5.&:39 de 21 de setembro de 1§411, e 
tendo em vi.;;ta as norm.1s aprovada:; pela Lei Fode!'al n" 
4 .320, de 17 de mal'ço de 1!:lli4. 

DErRETA: 

A rligo 1 •. - O Orçamento Geral cto • ~funicípio de 
Amapá, p ~ua o exercício de 1970, desrrimin>tdo pelo~ Ané
X(lS iotl'graotes des ta Lei, e elaborado de acôrdo com a 
Lei n• 4.a~o. de 17 Je março de 1964,. estima e Receita eru 
trezentos mil cruzt>iros novos (N r. r .~00.00(1,00), e fixa a Despe
sa em igual lmportiincia. 

Art. 2". - S('rá n Receit'l. rP'llizarla mediante a arre
cartação dos tributos, rendas, fun los e ou tras Recellas 
orolinráia., e extraordinária s. na ror:nu da Legislação em 
vigo1· e das especiHcaçõt.!S do anéxo demonstrativo de 
fontes de ren das e fundos, de acõrdo com o S<!gu!nte dcs
dobram~>nto: 

Receitas Correntes 
R~eeit.a Tril.wtaria 
Receit11 Pa!ri•n"nial 
Rcceila ludu .. tri il l 
Tratuo\f()rPoc;as Correntes 
nc,~eitns Diver.oas 

Recei tn. rle C apita I 
Alineavi\o de Bem! .)L e 
Imóveis 
tran~r .. rúucias de l'apital 
Total Geral 

147.600,00 
14.500,00 
8.500.00 
2.600,00 

120.000,00 
4.600,00 

1.4oo,oo 
1J!l.no<>,oo 

1~9.6o ),oo 

150Aoo,oo 
~00.000.00 

300.00('),00 

Artigo 3°. - A Despesa /será realizulla segundo a 
clescrimina(:ão constante do:c~ quadro<S ané:-..o1 e distribufdos 
pelas uuidalles abaixo discrinuoados: 

Despesas Correntes 
Oespet-as de Custcl'l 
Transfprênclas de Assist. 
e Pro' id ência Social 

nespe~:<aS de Capital 
fnvestimeoto 

- Total 

I'OR PIWClR..\MA: 

Admini stração 
Admin istração Financeira 
Defesa e Segurança 
Recursos Naturais u Agrope
cuários 
Viação Transporte c Com u
nicação 
Indll iltria r Comércio 
Educação e Cultura 
Rem-Estar Social 
Serviço Urbano 

Total Geral 

1So.2 r~.91l 

1~.756,02 150.000,00 

l!'io.noo.oo 

iloo.ooo,oo 

34.fl52.oo 
17.52~,08 

1.353,60 

25.:!86,16 

124.397,61) 
35.662.10 
18.1 i8,38 
12.440,42 

l fi.8oo.oo 3oo.ooo,oo 

3no.ooo.oo 

Artigo 4". - A apli~ação rl lls rlotações inscritas nos 
quadros mtluciouauo!l uo artigo il0 ., far-se-á mediante Or
çamento Analitico OJ'j6unizuclos p>ll'a cada anéxo. até 31 
14e dezembro do ano em curso. 

Artigo 5°. - Fica o Executivo MunicipRJ au torizado 
a abrir crédito adicional, suplementar e especitt!s, no de
correr do exercício de HJ70, na [(Irma cjus artigos 7°. e 
41l

0
• da Lei Federa l n°. 4.320, de 17 d<' março do 19ti4. 

§ 1º - Fazer convõnio com a União para adminis
tração e cobrança Jo.s II·ibutos em Lei. 

Artigo 8". - Esta Lei entruá em vigor a partir de 
1". de janeiro de 1970, revegadas ali disposições em con
trário. 

Gabinete do Prefeito ~luuicipa l de Amapá. 15 de 
de rubro de IY69. 

l .eonel i\ascimento 
Prefeito .\1uo icipal 

RESOLUÇAO 
No. 36/69. 

O Governador elo Território Fed eral do Amapá. na 
conformidadr do disposto no itf"m X IV elo ar·t. 4°. cio !Je
crcto-Lei Fcdert!l 11°. 5.b3~, do 21 de setPmbro de 1943, 

RESOL\'E: 

Apro\'ar, nos próprios têrmo!' em .que se acll~ rPrli
giclo, r]e acôr·do cnm o P·u·eoa dn Servrço de Ado l roi~tra
ção Geral, que pa~sa a fazer parte integrante desta ~eso
luçl\o, o Projeto de Decr('to-l.ci, origint•rio da Prt'fertura 
Municipal de Amaoá. que orça a Receita e fixt~. a Dollpefla 
d •l Município para o ex~>rcícin dl' 1970 na quantia de 
trezent0s mil cruzeiroR novos (NCr$ 300.000,00) e o Plano 
plur·ianua l1 de Investimento. , 

Palácio do Setentrião, em Maca p~. 2!) de dezembro 
de 19!:9. 

General lvanboé Gonçal ves Martms 
Governador 

Prefeitura Municipnl de Mazagão 
UECRET0-~8 N° S~6~PMz 

O Prefeito Muuicipal de ~fazrtgãn, OQ UP.O das Fuas 
atribu1c:ões confcrrdas pelo item I, do artigo 9", rio Dec re
to -L<.'i Federal n° 5.~30 de 21 Je S(•tembro de 1943 e. tt'n
do em vis ta o instituído pela Lei n° 4 320, de 17 úe Março 
de 1964. 

O E C R E TA: 

Art. 1°. - O Orçamento da Prefeitura Munfcip'81 de 
~lazagilo, para o ex ·1·r·ício l'inanceiro de 1!J70, d iscrimltw
do pelos intl'grantes de~ ta LPi, C!! tlma a Heceita em 
NCt·$ 4-15.00\l,OII (qua't'OGI'Il l os e quarcnt>l e rinc•o tl'il cru
zeiros novos) <' fixa a l>e~pesa 1'm ig~al vttlor, respe;ta
dos o d t ~ posili,·o da Lei nu L .l:!O, de 17 de marco de 1964 

Art. 2o. - A Recf'litll da Prefeitura ~ft; uicipal de Ma
zagão, sc t·á r eal i7acla mediaut e arlecada~,-ão dos lrlhutos, 
Hend~s. Suprimt>ntos de fundo s c outras rreceitas Ordiná
rias c Extraorclinárlss, na forma na L "!!islaçilo em vig"r 
e de acôrdo com os scguintfls rJt>,.dobram(·ntos: 

Receitas CorrentPs 

Heceita. Tributá r ia 
Rccl3ita Patrimonial 
Receita lnclusti·ial 
Tran~l'et·ências Corn:nh•s 
Receitas Di versas 

Heceila de \Japita l 

:'J RS :Uílo.oo 
(( 5.5no.oo 

11.000.00 
« 24o.ooo.oo 
(( 2.4,;0.00 

- - - -

Alienação de Bens Móvei' e Imóveis 7oo,co 
Transferências de Capi ta l t82.Zon,on 

TOTAL 

2ti~.O f! O,OO 

1 R:l.ooo.oo 

4-l fi.ooo.oo 

A!'t. 1!0 
- A D<'sre-;a lia Prefeitura ~lurw: i pa i rte 

Mazagiio, será efet•Jada na rormu dos quadros nnéxos e 
distribufda. P<' los Unidades abaixo cs pec1fi eariH~: 

Dcspcaas Correntlls 

Despesas de Custeio 
Trausf<.'rêndas r ' orrenl et> 

Oespl•sa.s de Capital 

InYcsti mentos 

TOTAL GE!AL 

lt\.J.. 751,5() 
4J.7!l t,Ho 209.54:1,92 

23:>. 15 t ,o8 

445.000.00 

Art. 4° - A aplicação dtt s Dotações inscritas nos 
quadros mencionados no A rt. 3", far· se·a mecfra ntc OI·ça
mentos an11 1itiros organizadvs para cada anéxc, até :1 1 do 
Dezembro do Exercício d~ 1!:170. ' 

§ 1°. - Os Orçamentos analíticos serão publlcll.dos 
obrigatàriameute no Diário Ofi cial do Govêrno do Turl
t6rio, e poderão ser alteraQ!os até 29 de eutubro. 
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Ar t. ~0. - Fica o !"refei t o :VIunicipal de Mazagã" au
t orizado a: 

1°. RFalizar operações de créditos por antecipação 
d~ H.Pceita utl'> o limite de ~oo 0 (cinqüenta por ceo to) da 
Heceita Tribut:, t'ia; 

2°. - Abri r Créditos Suplsmenta rea que se fizet om 
nec f'Rsá r io R até o limi tr de 100° 0 (cem piH conto) ela He
crlta orçada nwrlin r ! ~e l)ecrl"t o- LPI e de Hcõrdo com o 
di R!JÔSt!l ua Lei .1.820, dtl 17 de ma rr;o dr H(S4 . 

:1°. - Firmar Convêni r.f. ('o rn a t ' ni!lo para a Admi
ni~t ,·uçiio e cob rança dos tr i ll · Jto ~ pr ,: v isto s pm Lei. 

. Art. 6". - A Receita a q11 •· se r Pfer ·a pr eaente Lei , 
ser:r ~o rn•cadada cie acô rdo com o ct i - p t)~ t ,> n1 Código 
T ributár io da Pr>•feitma Munrc ip•d dé ~l rrz <. g<1 o. 

Art. 7°. - ~o dt>correr do exercíc io, 0:1 recursos des
ti na c!(.~ aos pr f'~ramaq. sub-programa s e m etas poderão 
sPr alterados, r(•spettudo o total das d e~:>pesa !l por Unidu
d('~ Orçanwnturi aE e olled ecidos os limites máximos para 
cad11 elemento da Dt>spesa. 

Art. 6°. - Esta LPl entrará em vigor a !'lartir de 
1° . tlr janeiro d <J 1!J70, re vogadas a5 dbposições em con 
tr·{l ; 10. 

Gabinete do Prefeito \ lu ni cipal de ~lazagã.o , 29 de 
dezemllro de Hlmt 

l ~ ocq ue de St•U?.a Pcnns fort 
Pre ft' ito Munici pal 

Ap rovado pelo Exm o. Sr. O c ~era l GovPrnll dor do Tl'r
r itúr i o. cunsoau te [{psoltH;ãn nr . 411,"69, rl t' 2~l- l :! - t1!1 , de 
ac<'rrd u <.;om o !> trecer nt· :J?j H::l-::5 AG . d() Sen ·fç·> de Admi
nhstração Gerai. dt~ 29-1 :!-6!:1. 

Publ ic1d o nesta data. 

Serrctaria da A lmin'strnção. P lll ~Hz,.gão, 2fl de 
d!!zembro de 19• i9. 

Alfredo Dispp H age 
Secret :r rio de Adminis tra ç:io 

RE~OI.l '('.\0 
No. 40/ fiH. 

O Govern:-~ dor elo Terr itó ri o F'ederal do A mapA. na 
conformid ade c!-> ll ispb , to no it em XIV. <in art igo 4o. do 
Decrl'to·Le i FP.d er ul n°. ~XI!l. de 21 de sl'lt•mhr o de l!J.1:1, 

ltESOL\' E: 

AproYar. nos próprios têrmos em que está rerlil{ido 
r! c a"Ôr l o com ( I parecl"r elo Ser viço de .-\ rlminb-t.ração 
(i pr•al. que pasRa fi flzer rar·tc inteRrllnie desta. ltesolu
ç!i o. o l'rojeto rl c Decl'e to-Lel origina ria do Prefeitura ~In · 
nit ipa l de Maz11~ão, que orqa a Re ceita e lixa a f)pspe.;a 
do Municipio pura o exercício financei ro de 1970, na 
quant ia rle quatrocentos e quaren ta e cinco mil cr uzei ros 
tll9'r'Ol! (NCr$ 4ü U00.00). 

Paláci o do Setentrião, em MacD.pá, 29 de dezembro 
do l!lfi H. 

GenNa l I vanhoé Gonçal ves Mllrt ins 
Govemador 

.-c~-~~---~-----~------

::,ervi('o A ntônonw de Água e Esgôto 
Autorizo: 

Ivanhoé Gonc,:a l\·es Ma 1·t ins 
Governador 

T êr 'Tr o adlti\"O n° :~. ao contrato para r.oostru
ção oa passarela de apóio, fo rneciméuto e fl i:l 

tieRtamento de 650 mPtrotl linea res d<' tubos de 
ferro fundido de 500 mm. de diàmetro. classe 
«LA », c:om flanges . compouentt:R da 2a. ctnpa 
da 11dutôra de captação de água bruta tia es
tação de tratamento de égua de Mucapá , cele
brado en rrc o Govêrno do Território Federal 
do Amapá, tlo ato representad o pelo chefe do 
Se rv iço Autônomo de Agua e Esgôto, e a firma 
•ETESCO» S/ A, aos; dezenove (19) dias do mês 
de maio de hum mil novecentos a sessenta e 
sete (l967J. 

Aos dezenove (19) dias do mt s da janeiro de hum 
mil uoveeutoe e setent11 , (1.978) nesta cidade de Macapá, 
e&pilal de 'ferrit órlo Federal de Amapá, perante o seJihor 

J osé Maria Pa paléo Paes, Desenhista, nlvel 16-C, exerren
qo atualn,ente o cargo de Chefe do Servi ço Autônomo r.te 
Agua e E~gõ to, e o Eugenhci t'O Dario José Bernard o, na 
qual i dade de procurad or , r eprese11tante legal da firma 
«ETESCO» S/ A, Escritó rio Técnico de Rngenbaria Sanitá
ria e Coustruções, fi rma contretonte estabelecida na cida
de de SãP Paulo, estado de S!l o Paula à Rua José Boni
fácio, n°. 24, 12°. anúar, conj unl o 121, presente tam bé m a~ 
test emunhas abaixo assinadas, declur ou que aMslna o 
presente T êrmo Aditivo ao contt·!ltv, pa ra a eonatruçAo 
da passarela de apôio da 2~ . '! tapa, da ad utõra de capta
ção da Estação de T r atam ento de Água de Macapá, 66Sim 
como. o forn ecimento de 650 metr os de tubos de ferro 
fundido de 500 mm. de diâmetro, c lasse «LA » (lOm fllinge~ • 
objeto do Edital de Conco rrência Pública, no. 2/!17-SAAK 

ClAusula Décima : ( Prazo). O prazo de execução dos 
st:rviços contratados, f ica acrescirto em 150 (cento e cin
qüenta ) dias, conlfld os a partir de 17 de outubro de 1~6!), 
paasando o prazo g)flblll do Contrato a ser de 1.107 (bum 
m i l cen to e sete) rlias. & contar do dia 12 de j 1toho de 
19tl7, permanecendo sem alteração as demais Uláu~ulus 
contra t ua is. 

E por estarem ass im a.c c. rd Ps, os contratados II&Sinam 
o presenle Tér mo A tJ itlvo ao Contra to original, em quatro 
(4) via!' d e igual t.:or e forma para um só efeito com h!S
tnmunhas abaixo, o qual e:-tá isento de s~lo, con for·me a r
tig o 40 no~a 3a. da tabPla de sêlos em vigor , fic~tndo t r {l s 
( :1) vias em poder do Serviço Autôn0mo de Agu a ~ Esgo
to. e uma tl) com o Emprei teiro. 

F.u, r·;nlos Cantrdl r, Cõrt.P , l'SCrltu r llri o, n!vPI ~-A 
roorctrnndor rl êste Serv iÇil. da ttl <•gratC'i o prrsente Cou: 
t ru tu é a.c;-ino. 

\1 :~ ca pfl , 19 de j anei ro el e 1970 

,Jl•Sé Maria Papaléo Paes 
Chefe do S.A.A. E. 

Daril .)n"P 11" >1l :t rr!o 
Em prert t:iro 

Dorl va l Marzo!a 
Testemunha 

Dornlice Azevedo CostJ\ 
'['(:stemunba 

Carlos Cant!Jio Cêrte 
Coordenador do S.A.A E 

Divisão de Terras e Colonização 
Se~\ão d e Terras 

ED IT AL 

De ordern do Senho r Diretor da Divleão de Terras e 
c ,,Jonizac:ão, torno públi~o que, Américe da Silva dos 
Santos, brasileiro, casado, ag rlnultGr. com 46 ano s de ida
de , resid t'ute e d@miciiiado nestd cidade de Maeapá, r e
quereu nos têrmo li do Artigo J:-33 e seus §§ e § Ú1:ioo do 
Artigo 2113. do Decrete-Lei n• 9.760. de 5 da setembro 4e 
Hl46. Licença de Ocupuc;ãf} de uma área de terraa situada 
na zona Inicial do Hio Maruanum. Munlcipio de Maca.pá, 
flb rangendo uma á rea de 200 hectares, reBsalvado !l os ter
r enos de marinha porv entura !'XIstentes, distando da linha 
divisó ria do Te r r itór io Nacional mais de lijQ quilôm etr os. 

, QUC' o supl icanto pretende para dar pros~aguimento aos 
trabalh os de exploração da iodústr ia agrlcola. De acôrd o 
<.;om a informação do petl~ioná rlo as terras por êl~ piei· 
teada tem as seguintes indicaçõeij e limites : - Faz frin te 
p&ra a margem es qucrd:1 do Hio Martianom, lim itllndo -&e 
pelo l ado de baixo com o lgarap6 Jacaré Grand e, pilo 
latlo de c ima eom o Igarapé l.iwlio Orande, fundos com 
tt>rras devoluta s, med rndo 1.000 nfbtro11 de frente por 2.000 
ditos de fundos. 

E, para que se nA o alegue ignorância. aerá êste pu 
blicad o pela lmpreosa Oficial e a!ixatlo por tri ota <30) dl118 
às portas do Edif!clo desta Repartição. 

Macapá, 14 de novembre de 1969. 

A lfredo Luiz Duarte de La-Roque 
Che[e fia Seçilo de Terras 

------,..------~--------------------------------

Preço do exemplar: 
NCr$ 0105 


	

