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1\ TOS D O f• O DE ll E X E C UI IV O 
Serviço de AdministTaçc7o Geral 

Seção do Material - Setor de Concorrências 

APROVO: 

Gen. I vanhoé Gonçálve:; Martins 
(JovernH dor 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
VENDA DE BENS ALIENÁVEIS 

De ordem do Exmo. Sr. GoYernador do Território 
Federal do Amapá, fa ço público c Glou C'iência aos interes
sados, na conform idade do ReguiRme nto do Código de 
Contabilidade Pública da União e Lei n.0 200/ 1967, que 
nesta data f tca aberta Licilação Pliblica, pnra "enda pelo 
maior preço, dos bens arli'lnte indi cados, tllicnados con
forme vistoria publicada oo Diál'IO Oficial do TFA ., nº IOfJl 
de 19 de janeiro do corrente ~no. 

1. A licitação será r ea l izada na Sa la de Rl!união do 
Palácio do Setentrlilo, às 16 horas do dia 1;j de [ evereiro 
de 19W, por Cnmi~si:!n pa•·o. tal designaria, sendo rnwqueada 
a presença no t•ecinto dos i nteressados ou se us prepostos 
IPgals. 

2. As proposta9 serão r t•cebidas na Secre taria Ge
rlll uo TFA. c>m Macap.\ ou na Repr~sentação do TE"A. em 
Belém, Pará. 

3. Do objeto da licitação 

A presente licitação tPm por finvlidade a venda ::>elo 
maior preço dos seguiutes bens: 

ESPECIFICAÇÃO VALO!{ ATRIBUÍDO - NC rS 

01 - l Caminhão «Cbevrolet»/1948, mod. BFR -
motor ·JOU.715, n.• 5/ 4t:i 5oo,oo 

02 - 1 Jeep «\Vi llys»/960, sem motor , o.0 'l/50 5oo,oo 
oa - 1 ônibus G~W/95~ - · m0cl. :!75/30, motor n.• 

270~009~2, n.0 6fti2 2.ooo,oo 
04 - 1 I<cmbi «Wolksvagen »/963, séri e B o.º 2/MI :J.ooo,oo 
05 - 1 Ruml \VIIIys Amerlcuna/954, motor n.0 

!W5[,74, n.o 1/127 2.ooo,oo 
05 - 1 J eep «Willys» mod. 3JC', moto r n.0 121061 

n.• ?.J6 2oo,oo 
07 - 1 C»mioneta «Chevrolel» suburbana 963 -

motl. 3tUU, motor 2507-0~E. o.• 2/ 10!-1 1.5oo,oo 
08 - 1 Picl;:-up «Will ys · cabiue-clupla /66 motor 

B6 ~!4 5505 - o.0 ~ / 11 <! 2.eoo,oo 
09 - 1 Automóve l «Acro- \Villys /962. motor BF-

161.410-F69, nr. l /85 l.ooo ,oo 
10 - 1 Caçamba Basculante ~l.BE~ .. ;j!J61, rnod. LP-

:.121, motor 0.\1 .3<!t.91!J.AOJ0743!J 8.ooo,oo 
11 ·- 1 Caminhão lntt:Jrn3ciooal/g4s. mod. R-160 5oo.oo 

4. Detalhes da licitação 

4.1 - Os bens objeto da presente Lici tação poderllo 
ser examinados pelos iuter·essadns nos depósitos da Gn
ragem TerritoriaL u Hua Raimu:t tlo A lvares da Cos ta , 
nesta cidade, durante as horas norma is ele expediente. 

4.2 - A remoção rh> bem adq uiriilo correrá pot .. 
conta e risco rio comprador·, 4b hor as depois de haver 
efetuaJo o pagamento. 

4.3 - O matei'ial ser·á entregue no esta do em que 
se encontra . 

5. Dos coucorrentes 

Poderão concorrer à presente licitação. as pessoas 
Hsicas ou jnrídtcas de idcntificaçãú C0111provada. 

6. Oall prupostas 

6.1 - Os concor rentes deverão apre~>en tal' ~;uai! pro
postas em sôi.Jre-carta lacrada e suhscriladas com a indi
cação seguinte: «Proposta para aquisição de velculos alie
natlos>>. 

6.2 - Nilo caberá recurso a proposto que, po
quai;;quer mo:i\·os, não Iôr presente na reunillo de aber 
tura. 

6.3 - A pro'posta dQvcrá conter distintamente o ma
ter ial pret <>ndiJo c respectivo valor Gferer:ido, bem como 
a idcntifi ~ação (nome completo, situação e eodcrêço) do 
licitll.ute, 

6 -1 - As propostas poderão conter preço global do 
loto ou di stinto para cada item, nélo stodo cons ideradus 
as que licitarem valor in[erlor ao estabelcr.ido no item a 
dêste .E.iital. 

7. Da Aber tura da& Propostas 

7.1 - A abcrtut\1 das propostas será feita pr, rante 
Comissão especic1 l a ser designada pPlo GTFA, co m ou 
sem a prese>nça 1 os intcrcs:~ados !Jll seus prepostos legai s 
no h cal, dia c hora r:::kridos no i tem pri meiro deste 
Etlital. 

7.~ - A Comissão caberá o julgamenta da proposta 
vene<' h•ro dl'11lro do critério dP maior valor que será 
subnwtido a aprovação governamental. 

7.3 - O proponente vencedor ~ica rá obrigado ao 
uPcolh imento rla re-pectiva importância na 1'esourar·ia do 
HAG, no pr·azo d<' 4H bn ras após a pullltração do r·tosults
do no ,, ])iári'J Ol"icLd» ti o TF.-\, sob pena d(' perder o 
lance para o conco rrt.>ote que lhe seguir na upuração. 

A presente l if'itoção poderá ser anulada, tran sferida 
r. u alterada pelo GTFA. t::cm que caiba qualquer direito 
ou intlrnização no:' licitante s. 

Macapn. 22 de janeit'O de 1970, 
Franciscw Medeiros de Araújo 

Chc[e da Seção do Material 
Visto: 

\Valdem iro Oemóstene~ nibeiro 
Diretor do S.II..G. 

Território Federal do Am.apá 
Aprovo e Publique-se 

Ivanhoé Gonçalves Martins 
• Governador 

COPIA A l fTENTICA, da Ata da r P.união para 
recebimento e j •Jigamento de propostus pal'a 
exeruçào de ~;erviços de construções para a 
Adminis tração Amapuenbe, de acôrdo com o 
Edital n" 14/ 69 DO. 

Aos quinze dias do mês de dC'zembro de hum mil 
novecentos e sessenta e no ve, na Sa la de Hcuoiõcs do 
Palácio do Govêrr.o, sito à avenida F.A.B., nesta cidad e, 
perante a Comi~süo designada pela Portaria Governamen
ta l n° 1.74168-GAB, coo stltuida pelos Senhores Cel. Adálvar o 
Ahcs Cavalcanti, Engenheiro Joaquim de Vilhena Netto c 
o Capitão F'rancis.;o Medeir·os de Araújo, ?rcsiclen ~e o 
membros, comparecP ram os Senhores Engenheiros Clarck 
ChJrles Platon, Gerente da firma Platon , Engcsharia e 
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As Hepar ti ções l'úblicas I 
T(' n.\t.rl si s devcr i.i\1 r e meter 
o expe<Heute lil'Stio!lcf t• à pu- i 
bH~a,:àu n~;stP I•IA lU O OPI-

1 ClAL, dJàridment,). até às 
l:i,:~!l hn ras. f'';' ·' ·Ln ac•s Ró.ba- 1 
rios QlHt.Odo IIP\ erão fazê-lo 
>1 IP >\-< 11,;)(} hnrHA 

EX P EL) I Er~TE 
ln1pren~a Ofieiul 

DIRETOR 
CA RLOS OE ANDRADE PO.\TES 

DIÁRIO OFICIAL 
'ITIPI'•J'<tiO nas Ofit' inafl da Impr ensa Oficial 

MACAPÁ - T . F. AMAJ ' A' 

2a . pág. 

1 
As Repai'tiÇõt!s Públlras 

1 ctogir-se-ão às aosinaturaa 
anuais renovadas até 2;-j de 
fever eiro de cada ano e à~ 
Iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

1 A fim tlc possib ilitar a 
i remes~a de valôr es llcompR
i nbados de escltueetmeatllS 
q uan to à 8ua aplieaçtl.o. ~oli

. citamos usem os i nte1·essaclos 

·\~ t·ecütma~·ões p~'rtin en 
tes 1 maU•rtr rt'lrilinida, nos 
rasns de .,nos nu omisHõe,., 
ele\'er'io sP. r J'nrmul:ulas por 
e,,.,.1\o. 11 :~t·<,:l\o de l<~>dnçiío. 

d•• :-1 à-. l;{ ,:~ll I!Pras, nn ma
x'm'' n.lé' 7:! horas 11pú!' 11 
S!ll t1a do!' orgãn« or1eia1S. 

I Prcferencia lulfl nte cheque ou 
S S 1 N A T {', R A Q c\ - • '-' I vale posto ' 

Anual NCr~ 7,1:!0 Oa Ruple n.entos às edf· 
~cmPslral NCr$ 3,90 ções dos óq ràos oficiai.: da 

'i-> ori!-(inai ~ devt•riio ser 
d a t nngnt(a,f n~ ., au tenl iradm•, 
r flslialvnrlas. por qiH'm dp rti 
r •j .in . ru>;llfl.i8 r Plllt'tlll!l f'-. 

·1 nn,estral NCr$ 1,45 se fornecerão aos assinantt>f' 

[\ 0 avuls<• NCr{ 0,05 que as sol.c i turcm no ato só 
ldl ll' l '~' assiul\turu. 

• Excctuad!lf' _M Clftrh o ex
r 'I'IH r. CjliC bél':tO P" 111 p f e 
a llHIÍS. <~~ liS~'IIuturas noder
s • aO !IIIOill', o' lll qtWiquer 
ép c·n. por l'il'i~ llP~"~ nu um 

«BnAS IJ.I \ - fi:s t e Diário Oficial é encontrado par a l l'itu- 1 O funclo!llll'io púhlico l e
ra no Salão Nacional e tt; ;<ornaci onal da I mpr ensa, oa l dc[al , terá llfl l de~couto • de 

COOPER Pit ES ~ . no Brasilia l n1peri al lide !., : lO Yo· Pal'U fazer JU S a este 
----------------------1 desc<_>n~o. devt>rá pro\.t.r e;,La 

h1ra ~~ci l i t~ r aos a8sinao-l A fi~ ~e evitar soluçii_o co nd1çao no fito da a;:sm:•LU rP.. 

a"' 

tcs. a vcnllcaçao do pram dt: 1 el e_ cor.t·nmdade . no r eee bi - J O de custo cad!l exemplar 
vullrladc de Ruas asslnnture.R, m~::nto dos )ürll!IIR, d l· vem , atra zudo dos órgaoF ao afi
na p'lrte I:HlfJPrior do endNê· o~> assinante11 prondenciar , a ciais será. no venda aruJ~a 

.1,, ii'lslnati i i'8R venrldt:s 

1 

vn viio impressos o nümPro resper11va r rnovaçr.c, com aaresc i da de 1\l'rS 0,01 ~e 
p •·l l:' r '.on s(•r ~~ ·; pPlhm.; ~em do tali\o de r egi.stro, o n:és r 1 a nt~c·edê.ncia n.mimH , de lrto·, do mcllmo ann, c de f\: L, r$ 
av1so~ prh 10. o ;•n·• e111 Qllf> !ind:ua. ta (.'10} cilas. 0,02, por ano eleconiclo. 

----- - ---- -- -·- -- ~~--- --
Conu'rcio Ltda. r AF1·i o ~!arques de Souza Rodrigui'S, Rv
presentantc CJl•d enl~HHio da [ 1rma Cunt•'l p<~ Con · u·uçõec~, 
'l'erraple sllgem e 1-'uvinwntuciío SfA t' o . l'nhor ,l os(' Po
lic,. rpo de ~1ira 1da, I rorurador du 1'11 ;na l'l'nstrll tora c 
l mubiliária Fo :. t'H! cu Ltda., a f1111 d" tuman m parte da 
Tomad~~o de t'ri'ÇO~ anuntiada p<'l'l Edital ll

0 14, 6! •- DO. pu
blicado no Di:'1rio ( •f •c·i!:ll n" llil:-l <' 1074, fie L7 e 28 rle 
novembro do corre:;te ano p;•ra 11 rxt>eu\:ao dos E1• r vic;os 
de con~truqã f· du sc•1lr elo SnY i ~ o de U• <•grulilJ c E - ta tis
ri ca, Armuzérn par·• Sil •s, Garagt·l •l , E~eu la Clistru ,\)V ' S 

--------
COI\TERPA 

OBRAS ~----

Fr0ço Prazo 
~--- - -

a) - Sede S.G.E. 
b) - Armazém p /Silos 
c) - Garagem D.P. 
d) - Esc. Ca~tro Alves 
e) - Residências 

Tipo A 
Tipo B 

Como se ver·i l'i ca pelo quudro ~:~ c ima, a~ mP!horC's 
pr,· po~las foram as da Co JJstr u tora I' lmobil i ria ~o~Fi"ra 
Llrlu .. as qu'li s st>r!\o ~ubmeticlas à !>Upl'!'io r aprecraçao do 
ExcelentJs>imo Senhor Govtlruador de, Tt~rritório qu e dará 
o partcer riual a rc~pelto dv assunto apr~ar da fir ma 
Conterpa et;tur preseute a esta r eunião, nüo apresPntou 
pr•'IXJStas , ele acô!'do como se ver il'ic-a no q uarlro uc1ma. 
NtHia mt.: i s ban udo a tratar, lavrou se a pre.,enle ata que 
t'.vgue do tac.la P assitw dB pelos presrntes. 

Maca(.lá, 15 ele dezembr o clt' Hl6!) 
( ' ui'OLH'I Adálvaro Alvt's Cava lcA. nti 
Joaquim tfC' Villlena Netto 
Frttn.ci.,co ~1e1lei1'0S de Araújo 
Clarck Char les Pluton -
A lirio M!trques de Sou,:a Rodrigues 
José Policarpo d r M1 randa 
Jl('lcfo HHmfls Dmnt>l 

Extraíclo ào li vro própr i o as f õlha~ 51-V e 32. 

Despacho 
Tendo em vi sta Que os itens· A . B. C, das obras es

pecificadas no quadro abaixo ultrapsssararr1 de multo os 
cré ditos disponíveis, torno sem efeito a tomada de preços 
Jl esLes itens. Quanto aos itPns O e E, são adjudicados a 
f irma vencedora a r eal ização das obra s ind icadas. Entre
ta~to, tendo em vista a carta d e ft~a firma , anéxo ao pre
sent e, do modl fieadoli os valô r rR das resld6nc ias para 
respect1vamellte NCr$ 63.758,50 c I\ Cr$ 4 t.6o l,9ti. 

211 1!70 
General lvADhoé Uonçalvea Mar ti Rs 

Governador 

e quatro residências deAtinada a !lervielores. neste 11" nn!
C1p io . f-'rC'ci <-amEnte, àS 1~:30 hv ras 11 l'• ·mi s,ão deu i ní ~ io 
uos trabalho~. exam immelo-se a dtJcunwntat;ão e propos-
tas de !-'lalon, Enge uharia e Co mé1cio Ltda., cuja d0-
cumcntaçào está em perfeita ordem e proposta que segue 
especificada no q uadro: de Igua l modo, procedeu-se com n 
Coost utora c I 111ohil iár i a l"ont;êP,a Ltda ., com docunu:nla-
ção t;·mb(>m em perYeita or· l e•n c w·l•po!".U "spcriticatJa 
abuixo: 

- ·-----------
C. L F·msêca Ltda . Platon, Eng. e Comércio 

Freço Praw Preço Prazo 

103.82 5,5 1 180 128.829,00 
260.920,97 180 
12D.461,61 180 
179.362,5 1 180 186.542,00 

56 .756,50 90 
43.604,96 90 

Divisão de Terras e Colonização 
Seção de Terras 

ED I TAL 

150 

150 

- De ordem do Senhor Diretor da Dlvlsil c. de Te rras 
e Colonização, to1 ne p tlblico que, Francisca Arat\jo de 
So!lza, b•·asilcira, v iúva, funcionár ia pública, reHid~nte e 
domi<'i liada nes ta cidade de M.acapá, requer " u nos têrmos 
do A r tigo 133 e seus §§ e § Unlco do Artigo 203, do De
creto-Lei n° 9.760, ele 5 ele se tembro de 1941), Lice n<,:a de 
OctJ pação ele uma área de terras situada á margem es
q uerda ela BR· l 56, num afastamento ap1·oximadanwntc de 
1.000 met ros, no lugar denominado Bacaba, l\'hmicípio de 
Macapá , a brangendo urna árt> a de 30.28.00 hectares, res
balvad os os terrenos de marinha porventura existentes, 
distan do da linha divisór ia de Territór i o Naci onal m ais de 
160 quilômetros. que a 11uplicante p retende para dar Iní
cio aos trabt1lhos de exploração da in dústria agríco la. Ue 
acõrdo com a demarcação efetuadfl pela OTU. as terras 
p retendida tem a s ~ cgu in tes i ndicações e lirniteR: - Faz 
f rente «N» para as terras denominados Bacaba; limi tando
se ao lado direito com te rras pr etendidas por Onhimo 
Scntana Mendes; lado esquerdo 1om ter ras ele José de 
Matos Costa e fuod us com o lado do Pacoval , med indo 
240 metr os de f rente por 1.470 dit os de hmdoa. 

E, para que se não alegue ign orância. será êate pu
b l icado pela Imprensa Oficial e afixado por trinta (30) 
dias às por tas d o edifíci o ctesta Reparl içiio. 

Maca}tá, 14 de novembr lil de 1969. 
Alfredo Luiz Duar te de La. Jtoque 

Ohefe da Se~h de T~rru 
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SERVIÇO DE ADYI.IN:STRACAO GERAL 
SEÇÃO DAS MUNI CIPALIDADES 

INPORM:\Ç'.:\0 ~o 40j 69·S:\Iu. 

Ref. Proposta Orçamentária da PM C 
para HJ70. 

Muapá, 26 de dezembro de 1969. 

IENHOR DIHcTOR: 

Para estudod e julgamentos nccesdrios. foi en
caminhado a esta ::;eção, o Projeto de Decreto-Lei anéxo, 
originilri9 da Prefeitura Municipal de Cn lçoone, com o 
qual ~ Senhor Prefeito daquele ~uniclpio, submete à ele
vada 1:1prcciação do Excelentlssimo !:-ienbor Governador, o 
Projeto acima citado que orça a Receita e lixa a Despesa 
do Municipio, para o exercício finall celro de 1.970 na quan. 
tia de cento e trinta e dois mil cruzeiros novos (NCr$ ... 
132.000,00 ). 

Esta Seçã0, examinando o processo e suas p~ças, 
verificou que o mesmo está preenebldo das formalidades 
legai~:~ c instruido de acôrdo com o que estabelece a Lei 
4.32u, de 17 de março de 1964. 

Foi apresenttl<lo Igualmente o seu plano da Orça
mento PluritiiiUul, que em ruzão de não preencher a6 for
malidades da Lei, rsta l::ieção gpina pelo seu não deferi
mento. 

Diante do expô!>to a Seção das Municipalidades 
ostda mal~ tem a úpôr quant o à aprovação Orçament o em 
aprêço. 

Raimunda Machado Pontes 
Che[e da SMu. 

Ser~iço de Administração Geral 
Seção das !vlunicipalidades 

Maca)Já, 26 de dezembro de 196!l. 

PARECER N° a4/63·8M u. 

Rcr. Proposta Orçamentária da PMC. 
pa rd o exercício de 1970 

Senhor Governador: 

O Senhor PrefP.ito Municipal de Ualçoene, está ISUb
metendo à elevada apreciação de Vossa Excelt\nclu, o 
Projelo de Decre:o L Ji originário daquela Comuna, qu• se 
apro\•ado, est11rP. a Receita e fixará a De~o~pesa do Muni
cípio pdr·a o exercicio ftnant:eiro de 1970, rut quantia de 
cento e trinta e dois mil cruzeiros novos (NCr$ 132.000,001 
com a seguinte redação: 

Projeto de Decreto-Lei N°. 07/ 6&-PMC. 

Ef' t imll a Receita c lixa a despesa d• 
Municfpio de Calçoenr, para o exercício 
de 1970. 

O Prefei to Municipal de Calçoene, no uso das atri 
buições conferidas prlo Item 1. do art , !:1.0

, do Decreto-Lei 
Federal n°. 5.889, de 21 de setembro de 1943, c tendo em 
vista o instituído pela Lei 4.320, ds 17 de março de 1964, 

DECRETA 
Art 1 •. - O Orçamento da Pr efeitura Municipal de 

Calçocne, para o exercleio fin~nceiro de 1970, discrimina
do peloR anexr.s integraotca desta Lei, estima a Recaita 
em NCr$ 1:32.000,00 (cento e trint!l e dois mil 0ruzeiros 
11ovos), e f ixa a despesa 0ro igual valer respeitado o dis
pôsto na lei n°. 4.320, da 17 de março de 19ti4. 

Art. 2° - A Receita da Prefeitura Muaicipal d9 Cal
çoene, será r ea lizada mediante arrecadatã• dos tributos, 
reodae, suprimentos cte fuudo e r ecl' itas ordioflrias e cx
traordillárias, na forma na le~islac:ão em vigor e de acõr
do com o seguinte desdobram ento: 

RECEITAS CORlü~NTES 
R&Oeita Tributá ria NCr$ 6.5oo,oo 
Receita Patrlmilnial ~ l o.ooo,oo 
Receita Indús trial ~ 2o.oo o,oo 
Transferências Corrent e!! « 35.91<2,69 
Receitas Diversaa « 1.45o,oo 

T o t a l 
RECEITAS DE CAPITAL 

l!.o67,31 

73.932,69 
73.932,69 

Alienação de Bens Mévels e Imóveis 
T ransferêneiais de CaJital 55.ooo,oo 6B.o67,l! 1 

Total Geral U.tte,ot 
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Arl. 3°. - A De1pesa da PrP[eitura ~·[uni.•ipal lle 
C l.,:oene, i!erA efetuada na forma dos quadros anexos E' 
d [ribuída pela•! uaidades abaixo ee1pecificada: 

DESPESAS CORRE~TES 

Despesas de C,nstel o 
T ransferências tile A!lslstrncia e 
Previdência Social 

57.980,00 

] .520,00 
Di v e rslls Tra nferenciaa Correntes 

T G t a I 

f>oo,oo 6o.ooo.oo 

6o.ooo.oo 

DESPESAS DE G.\PITAL 

Investimentos 7%.000,00 72.000,00 

Total Geral NCrS 132.oo o,oo 

Art. 4'. - A aplicação das dotações inscritas aoa 
quadros mencionadas no art. 3°., far-se-ll m0dl11nte orça
mentos analíticos organizados para ca da antSxo, até :li de 
dezembro do ano em curso. 

§ 1°. - Os or·Qam entoH ana llticos serão publloarlos 
obri«atoriamt'nte t m Diárlo OUcial do Oovêrno e poderão 
1er alterlldos até 29 de outubro. 

Art. 5". - Fica o Prefeíto Municipal de Calçoene a: 

I - Re al izar operações de Crl>dito por antecipa,âo da 
Receita, &té o l1mite de ã0° 0 (ci nquoeuta p.r cento) da 
Receita TributAria; 

li - Abrir créditos suplementares qu11 Re [ir.erem ne· 
cessá rios até o llmlle de 100 o Q... (cem por r.ento). da Recei
ta Tributária ort;a:la, mediante uecreto e de acôrdo eom o 
disposto na Lei 4.820, de 17.03.64; 

1!1 - Firlllar convênio com a União para acminis· 
tração e cobrança dos tributos previ stos em Lei. 

Art. 6. 0 A Receita s que se refere a presente Lei 
será arucad1:1da de acOrdo com o disposto no Decreto-Lei 
nr . 82, de 26 de dezembro de t!J66-Código Tributário d& 
Prefeitura Municipal de Calçoene, 

Art. 7°. No decorrer rio exercírio, 011 rerursos des
tinados aos programas, &ubprogramas 11 metas poderão 
ser alterados respP.itadn o total {.!at:; de!lpePas por unldarle 
or~amentári a c obedecldolS os limites máximos, para ca
da elemento da despesa. 

Art. 8°. Esta LPi entrar{, em vigor a partir do dia 
1°. de janeiro de 1970, revogadas as disposições 1m con
tr!irlo. 

Gabinete do Pr efeito ~!uulcipal de ~alçoence , em 

al Jo!e Aurlns Dias 
Prefeito Municipal d1-1 Calçocne 

A Seç!o das Municlpali•'ades dê~>te Senico. infor
mou que o preseRte Proj et>1 de Decreto-Lei. está precn
ohif!o das formalidades legai3 e Instruido dos documentos 
competentes. 

lliante do exposto, csla Dii·etoria é de parrcer que 
referido Projeto, que trata da Propo~<ta OrçnmentáriR do 
Municlplo de Calçoene, p •derá t1er aproYatlo por \'osõa 
Excelência. 

1969. 
Serviç0 de Ad ministracll.l) Geral. 26 de dezembro de 

Waldemiro Demóstl'nes Ribci~o 
Diretor do SAG. 

Prefeitura Municipal de Calçoene 
OEURnO· LEI N°. 007/69-PMC 

Estima a Rl:'ccita a DP.spesa do Yl rmielpi o 
de Calçornr, par a o exercício de 1970. 

O Prefei:o Municipal de Calçoeoe, no uso d•ts atri
buiçõea con[eriflas pelo item I, dQ art. 9°, do Oecreto ·Lei 
Fed9Pal a0 . 5.1J39, de 21 do setembro de i9-IH, e lendo em 
vi"sta o lnsti tufdo pei~ Lei n•. 4.320, de 17 de m&rç::~ de 
1964, 

D EC R ETA 

Art. 1°. - O OrQamento da Prefeitura M~tnieipal 
4t Calçoene, ptna o exerclcio financeiro de 1970, discrimi
nado pelos anexoa integrante• desta Lei, eatima a Receita 
em Kt18 132.ooo,oo (lento e lrinta e cieil mil aruzeirtl 



• 

3a. e 4a.-íeiras, 27 e 28 de janeiro de U.J70 

novos), e fixa a deE:pesa em igual valor respeitado o dis
pôsto na Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 2°. - A Receita da Prefeitura Municipal de 
Calçoene, será realizada mediante arrec!idação dos t ribu
tos, rendas , suprimentos do fundo e receitas ordinárias e 
extraordinár ias, na forma da legislação em vigor e de 
acõrdo com o seguinte desdobramento: 

Receitas Correntes 

Receita Trihutária 
Receita Patrimonial 
Recei'a Industrial 
TranBferêoeias Cor-rentes 
Hec~itas Diversas 

Total 
Receita de Ca pital 

Alienação de Bens e 
Imóveis 
'l'ranfcrência s de Capital 

Total Gorai 

NCr$ f\ .5oo,oo 
" lo.ooo,oo 
" 20.000,00 
« 35.& 8 2,69 
,( 1.450 ,00 

NCr$ 5.o67,31 
« fi5.ooo,oo 

73.932,Hl 

73.9;!2,69 

58.o67,3t 

132.00 0 ,00 

Art. ::1°. - A Despesa da Prefeitnra Municip!!.l .te 
Calçoeue, será efetuada na forma dos quadros aneus e 
distribuída pelas unidades abaixo espccHi cadas: 

Despesas Correntes 
Despesas de Custeio NCr$ 57.9t{o,oo 
T ransferências de A~;sis-
tência e Previdência So-
cial « 1.52o,oo 
Diversas Tranferências 
Correntes « 5oo,oo 

Total 
Despesas de Capital 

Inve stimentos NCr$ 72.ooo,oo 

Total Geral 

60.000,00 

6o .o oo,oo 

72.00 0 ,0 0 

NCr$ 132.ooo,oo 

Art. 4° - A a plicação das dotações inscritas nos 
quadros mencionados no art. 3°, far-se-á mediante orça
me ntos aaallticos organizados para cada anexo, a té :.11 de 
deze ill bro do ano em curso. 

§ 1° - Os orçamento~ analít icos serão publicados 
obr iga tà riamente e m <<Diário Oficial> do Govêrno e pode
rão ser a lterados até 29 de outubro. 

Art. 5° - Fica o Prefeito Municipal de Catc:oene a: 

I - Realizar opérações de crédito por a ntecipação 
da R~ceitn, a té o limite C: e 50% (cinqüenta por cento), da 
Rece1ta Tributária; 

li - Abrir créditos suplementares que se fizerem 
necessá rios até o limite de 100% (cem por cento), da Re
ceita Tributária orçada, mediante Decreto e ele acôrd o com 
o dispôsto na Lei 11° 4.320, de 17-03-64; 

1II - Firma r Convêni<> com a Uniâo p!ir!1 adminis
t ração c cobra nça dos tributos previstrJs em Lei. 

Art. 6° - A Receita a que se refere a presente Lei 
será arrecadada de arôrdo com o dispôsto no lJP.crcto-Lei 
no. St, de 26 de dezembro de 1966 - Código Tri b u ~ário da 
~re fe 1 turd l\'lunicipal de Calçoene. 

Art. 7°. - No decorrer do exercício, os recursos ' 
destins dos aos programas, subprograrn as e metas pode
rão :ser alter!ldos respeitado o total das despesas por Uu1 -
dade orça mentá ria e obedecidos os limites máximos para 
cada elemento da despesa. 

0 

Art. 8°. - Esta Lei entrará em vigor a putir do dia I o. 
de janeiro de 1970, revogadas as di sposiçõe:s em contrár io. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Calçoene, em 26 
de dezembro de 1969. 

Jo!ío Aurin o Dias 
PrefeHo Munici pal de Calçoene 

RESOLUÇÃO 
N" 37,'69 

O Governador do Territór io Federal do Ama pá, na 
coaformidade do dl spõsto no iiPm XlV , do artigo 4° do 
Decre to-Lei Federal n• 5.~39, de 21 de setcmbrQ de 1943, 

R ES O LV E 

Aprovar, nos próprios têrmo s em quo está redigido 
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de acôrdo com o parecer do Sm:viço de Administração 
Geral , que pa ssa a fazer pa rte in!egrante d€'sta H.esolução 
o Proje to de Decreto-Lei o ri gi nário da Prefeitura MuniCJpal 
de Culço ene, que orça a Heceita e fixa a Despesa elo !Vlu
nicípi o, para o exercício do lli70 na quantia de cento c 
trinta e dois m!l cruzeir üS novos (Nm·$ 1::12.000,0U). 

Palácio do Sctentrião, em Mdcapá, 2ti de dezembro 
de 1969. 

General Ivanboé Gonçalves Martins 
Governador 

Cornpanhi a Industria l do Amapá- CI A 
Assembléia Ger al Extraordinária 

Estão por ê~te edit al con vocados os senhores 
a cionista s da CIA - Companh ia Ind ustrial do 
Am apá, a se reu nirem em Assembléia Geral Ex tra
or din ária a t er lugar às 10:00 (d ez) horas do dia 
6 (seis) d e f evereiro do corrente ano, na sede social , 
à Vila de J arilâ n:lia, Município de Mazagão, Terri
tório Federal do Amapá, a fim de deliberarem sôbre 
a seguinte matéri&: 

1) Ex am e g e ral da situação e at uais condições 
d o projeto Ind ustrial da Emprêsa; 

Delib eração sôb re o m esmo assunto . 

Ja r il ândia (TFA), 25 d e janeiro d e 1970. 

Robe rt William Mac P h ail 
D ir et or 

Mau r ício Va ena 
Diretor 

Antôni o Nicolau V ia nna da Costa 
Dire tor 

Divisão de Segurança e Guarda 
APROVO: 

Genera l lvanhoé Gançalvcs t\:artins 
Governador 

PORTARIA N°. 019/70 - D.S.G. 

O Ca pitão-de-Corvettt Luiz Gonzaga Valle, Uire
tvr da Oivisão de Segura nça e Uuarela, usando 
de suas a tribuições lega is, e, 

Ccnsidcrll nuo que é dever das autoridades de t râ n
sito dist:ipliaar e zelar pela seg urança do tráfego ; 

Considera ndo que o motorista pro[issional Oscias de 
Oli vei ra Pimentel, por:ador J a Cartei ra Nacional ele Ha
bil itação n°. J l tl8 e prontuário n°. 1.210, exped ida p~ la Ins
petor ia do Trânsito Pú blico do Território F'ederal el o Am a
pá , às 12:00 ho ras do di a 16 de janeiro de Hl7l), fo i !'la
grado di rig indo o automó\ el chapa n°. 12-02-AP, pela Hua 
tlanto8 Dumont, em e ~ tadq de em briaguez alcoólica; 

Consid erando ainJa, que o motorista e m aprêço in
fringi u disposit ivos da Lei u0 . 5.108, de 21 de setembro de 
19ü6 (Código Nacional de Trânsito); 

HESOLVE: 

Apreend er pelo prazo de dois (2) meses a Ca rteira 
Nacional de Habil itação n°. 1188 e prontuário nº 121". ex
ped ida pela Inspetor ia de Trânsito Público do Territ ó rio f e
deral do Amllpá, da qual é portador Oseias de Oli veira Pi
mentel, de couform id !i de com item 111 ao art. 89 da Lei 
n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966 (L'ódigo 1 ac iona[ de 
Trâ nsito), combiuud o com o item lTI do ar t. ! Hl , do Dcereto 
n°. !i2.127, de 16 de janeiro de 196~ (Regu!umentação do 
Código Nacioaa ! de Trâ nsito), a couta r de 16 de jauciro a 
16 de março de 1970. 

Dê-se Ciência e Cumpra ·se 
Gabinete da Chefia de Polícia, em Macapá, 2il de janeiro 

de 1970 

Luiz Gonzaga Valle 
CCAFN - Diretor da DSG 


	

