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DIA RIO OFICli\L 
['eercto n° 1. !!f! 24 de 1ulbo de 1§64 

-------~----------~------~·~------ ~~-----------·---------------------------------------Ano VI. l\úmero 1250 i\1acapá, 3a. e 4a.-feira. 10 e 11 de novembro de 1970 - - -----

J>residi'J?l'ia da República Divisão de PToduç·tio 
ll1·rrc ' o n°. (jJ :;0!. 1!e ·~ l ti,· marçn de Hl70 - [)i"[)Õt' 

~úb rc a ('•)IL"liatiçüo c!e Gru po~ oe T•·nl"'llto pt!r:\ propur 
a , ln;:e~ dt: e• . .:J\'ên:o~ a 'cr l' !il lt ,·In:;i!u .; c: nt l·:~í.H<l os e 
~.luni : ípiLlS, I'Pl;1lirumvnlt' à !Ji l••::.r. t; <io cie s: t'\'i<; o, Jig-~tttos 
ú f.<:c ut:!tc;:lo e ~athlo-. · 

O P•cs' l ·n' t• ,~ a i!,•·),·,!l!ir·;•. il" IJ..:o ci:-~ atr:~u i çü ;; que 
lhe conl'ere o a!'l• ~ • ':l. ''ól.t 111. tlu : ·cn;l i tJil;:: '· e 

Co ns iderandc que n :Hti:.;·• 13, p:,t•;;gralo :.o .. d11 cous 
tit uiçJo prc n i a celehra~ao. pe!·l ~'ni:io, b;l~ : r;; e Munwí
pi lls . de conv .. u -us jJJ.l'.! a ..:~e t:u•;:t v de serT•~·~.~ em gert~ J; 

l'onSh orando que n !Hligo ~:i . pa:ágrafo 1°., alin • a 
"e ". d u Con:; titUiçüo conrti ciou..t a cuu·ep-1 r''lfl quota s es
taduais e municipftis à sntishçiio . entre out ros n·quisitos. 
da <·tutiva tran::t"et'QLCi:l, pu:·u o s Esta tl<lS, o Di~t r i t,, l<'l'ae
ral c os Mutticip ios, rle cucargo t':,cculi\'<Js cl u l'nião; 

Considerando que r·~sa r owliç,io é ig'IHlmeatc r r fe 
rida no artigo 5". do Uecn•w- !...c1 :;av. rl P 8 ue sPLcmbt·o úe 
1!lti9, que r~~~ ·J!a a aphca~·ão do J n ,ulu rle l:-'a!·ticipJç:1Ct dos 
Es,r.r.o.;, d .) Dtoh'ito f-'Lucral e uuH Territórios c úo Fundo 
do Pa rticipnçüo dos l.iuo i ~ l p ios: I 

Con5id,.rando qlll', ;le a~,;õ,·do com o d~sposto no pa
ngrll fo l:''· do ar· ti ~o í 0 . d o IJecr 'l <l 11°. tio.231, de 24 de fe
ver(>iro de HJ70, é liC'ito ao Po•ler t<:xec: u ·ivo da L'ni:1o con
uieinna:·~ lillCrdi;ãu ddS quota , dos l.!udi ·.!t ~ Funt1•;S a USSÍiHl
tUI'a tio conv ruios q uc IH st'gllrC!It llll (' 4U:ula úi\'isfto de rt>s pon
sullilidaclc entre a União, l~st;1dos P :\l ullit:i p ios, b em como 
a integração dos resp c·ctivoR sc·n· i:;r.s, IJ!'i nci!n, lnwntc uo" 
scturPs ú :~ Elucaç:lo t Snúdt>: 

Cnn:-iJtlraudo quo é urgente C!' tab·decer base!' par ..t 
os aludido!! ~on,·êni··~. rt>laci\ :tmt>ntc <W •< !·:"htd o-;, u o to
cante uos serv!ço-; de E !UC;!\:ào e Saúde. d ·~e ret!l: 

Art. 1°. Fwam in stit u ído~ . no Mini>t(· r- lo do Educa~~ · o 
e Cul tura e no ~1lni>'tót·i• l rb. Sulide, Grupos de Trab,ilho 
cuut u incumbl'ncia de pr•Jpl> r h:t.; ·s pa r t a c ekhmçüo de 
conYêúio,; entre a União e os E ;t du~. u!JJ•'tivu.tt.lo a trans
rercncia ele erJcli r~os c u i ntegraçüo de sen't\O~. nos se
to res ele EJucação e de ~aúct<>. 

Art. 2'-'. Cad,t um dr.:; Grupo• de T rabalho será cons
tituído Pl' IO S ·cr età rto Gct·al \lu Jll nistér;o intere~sado, que 
o prtsidini. pc r u m represeuleote de ca :la um dos Milliste
rios ri o Pla tlejaml'nto e loord <·ua~ão UHal. do interior l' 
do T rniJaiho " Pr·! Yid t'n~ia Social, to p~.- r cinco rc>pr~ íH!ll 
taotcs dos Esiados. 

l'ae(tgra[() lJuicn. t.)ualqu e r E-;tatlo pode t·á cl t"signar 
repres t>n t~nte para part,,·ipar t.hw r,·uutües d o~ Gruti'.•S de 
Tr.!ba lho. 

Art. :l". Os G r u!J f' de Trabalho ele QU<' t ratam os ar
tigos ant t'riores f>l' l' -.•> iast:il:u!os no praí.ú de lU p.l ez) dias, 
coat&dofi da rl<1ta da v.g~ncia d0~k i In: reto e deverilo 
UjH'e;;entar I'<' lató r io <·oudu:, iV<> dl'ntro ue ;;u (inula) dias, 
a pat·ti l' de ~> U J iosta laç;\o. 

:\rl ·1" O nr·l'seutc> lkcretn ent;·ara 1' 1ll Yi'"! ''r ua da
t.t ,[e ~ uu. pul1 l iC.:!~· :1 G , re 1 ng-adas as uh(l ;1s \ Õ,•:, <'lu ,·u,ttr.tra, , 
Brasília, 20 de nwr~·~~ dt· HIIU. 1.JU 0 ti:J it...~epcn cJ,'u l'i a (; 82'' 
da ltcptíulic:t. 

l ~ mil i n G. Méclir i 
.Jnrl..Hb O. l'·!s,al'i;dJo 
.) (dto !3awla 
F. ]{ucha Lugôa 
. João Pa t! lo llus Hcis \'ello~o 
.J osé Costa Caval ca nti. 

Apro\'o: 
Gener;;l lvanhoé Gonç:;lves Mart in s 

Govér naa()r 

C0PJ:\ AUTENTICADA 
Ata J a rtuniào pan licitação d~ pr~ços destinada a 

exccuçf.o serviço~ p<! ra ;1 /\drnims t raçào TerritoriaL de acõr
clo com os t e r:m•s dn Car~~l-ConviLe n° 03j 70-D.P., de 16 
de o t:tt,bro de 19í0. 

Às dez {10) hora,; do dia vinte e t rês (23) de outubro 
d e m il novecent os e St'lenta (1 970) . r,a Sala d e Reuniões 
d;; Divi~ão de Produt;ào, ~it a à Rua Mendonça Fur tado n° 
53, nesta c!dc.dc d e Macap-'1, capit<.~ l do T erritório Federal 
do A:napá, perante a Comissão incumbida do recebimento 
e julgame nto das propostas destinadas a e xecução oe ser
v iços, composta pelos Engenheir0s-Agrõnomos Luiz Albe r to 
Lavôr Benígn?, .Joaquim Matias da Rocha, o Veterinário 
Anl 'mio C !óve~ Queiroz Vasqucs e o senhor Casimira Cam
pos Fernandes, P!'esidente e Membros, compa receu o em
preitcirc. Raimundo de Souza Ferreira, único concerrente 
presente, para tomar parte da licitação para a r ealização 
dos t r<.balhos de recuperação total de urn (1) es tábulo
e nfer maria, de m adeira de lei, pertencente ao S etor Ani
mal do Pôstu A~rof)ecuário de lVIacapá, ern l•'azendinha, tudo 
conforme teo r oa Cl:lrta-Convite n ." U3/70-D.P. , de 16- 10-70. 
C omo partic ipante. estêve presente o Engenheiro-Agrõno
n:o João Dias de Carva~ho, pe rtencente ;;o Quadro de Ser
vidor es da Di\·isão de Prudu<:ão. Prosse~uindo. o senhor 
Presidente d f:u início aos trabalhos de abertura das propos
tas apres~ntado.s pelos empreiteiros int N essados, que como 
resultado, após julgamento, apresentou: Raimundo de Sou
za Ferrci ril . único concorrente , propondo-se a executar os 
serviços licitados, pelo preço g lobal de d ez mil e cinco cru
Z"ircs (Cr$ lO.OO:i.OO). para entrega do serviço pronto, no 
dia 30 de dezembro d o corrente ano. A Carta-Cun vite n.0 

O'i/ 70-DF, foi envie:~da t<~mbem, aos empreitc!ros: Construto
ra Comercial Carmo L rda., Antônio Leal Cardoso e Vltor 
P a ula & Cia. Ltcla., desta pr aça, os qua is não apresenta ram 
nen~uma propflsta oara a rea lização do serviço em aprêço. 
Assim sendo, ül)recia ndo a r eferid a propo~t3 , a Comissão 
aceitou as condições r elativas a execução do t rabalho, ex
cluin do a part e lla forma d e pagamE'nto, cuja p t oposta ser á 
s ubmetida à superior apreciação do ExcelE:ntís~imo Senhor 
General Governador do Ter rit0rio. Nada mais havendo a 
t rata r , o s enhot· Presidente m andou lavrar a presente Ata, 
que depo is de lida e ach ::tda confor mt:, va i devidamente 
da tada e ass!nadn pr;,los lVI.l."mbros da Comissão, pe lo con
corrente e pessoau presen tC's. 

Sal:~ de Reuniõe~ da Divisão de Prodttção, e m ~.1aca
pá, :!3 d e outubro de 1970. 

an ) Luiz Albr>rto Lavô r Be:1igno 
P res!rle:1te 

.Joaquim Mdtias da Rocha 
~.11 · mbro 

Antônio C'ló\ t'S Queiroz Vasqucs 
J\i€'mbro 

Casimira Cilmpos Fernandes 
M~mbro 

P.ai:nundo de Sou ~a Ferrcir n 
Em!)re lt>' iro 

J o;jo Dtas de Ca1·valho 
Com·idado Par tic ipante 

VISTO: 
Oswald o .Tosé dos Santos 

Oficial de Administração, 12-A 
Con(e re c/ o or iginal 

Macapá. 23-10-970 . 
a ) Maria de Nazaré Fernandes T rindade 

Datilógrafa 
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As ~~{lartições Públtcas [ 
T€n;tulais deverão remeter 
o expediente destin.ado à pu- 1 b!1cação neste DlARIO OFI-
CIAL d!àri<lmentl~. até às I 
u~.RO noras, exc:eto aos s&ba
rlns ouando deverão fazê-lo 
lltl'l à" ll,Hü horas. 

A.s reclamações pertinen
tes A matérie. retribuída, nos 
casos de erros ou· omissõeR, 
deverão ser formuladas por 
ellcrito, à Seção de Redação, 
d>tR 9 às 13,30 horas, no má
~lmo até 72 h o r as após a 
ulda dos órgãos oficiais. 

Os originais dt>verâo ser 
ciatuografados e autenticados, 
l:'essaivadas, por quem de di
reito, r asuras ~ emendas. 

Excetuadas 88 para o ex
te rior, que serão ~:>em p r e 
anuais, as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
P.poca, por Reis meses ou um 
a 'lo. 

As assinaturas vencidas 
poder~o ser suspensas. sem 
avtso prévio. 

EXPEDIENTE 
I n11prensa Ofh~h~a 

DIRETOR 
CARLOS DE ANDRADE PONTES 

DIARJO OF'ICIAL 
Impresso nas Or.icinas da lmprensu Oficial 
-1 MACAPÁ - · 'f. F. AMAPA' 

ASSINATU RAS 
A nual 
Semestral 
Trimestr'll 
Número avulso 

Cr~ 7,80 
Cr$ 3,90 
Cr$ 1,45 
Cr$ 0,05 

l 
As Repartições Públicas 

cingir-se-ão àR aes~natur.as 
anuais renovat!as até 2:.l c.e 

! fevereiro de cada ano e àt> 

!Iniciadas, em q ualquer época 
pelos órgãos competentes. 

I A fim de possibilitar a 

I rerr.essa de va lôres acompn
nbados rl o escla recim entos 

I 
quanto à sua aplicação. eoll
citamos usem os interessfldos 
preferencialmellte cheque ou 

1 vale posta:. 
Os suplementos às edi· 

ções dos órgãos ofic iais da 
se fomecerão aos assinantes 
que as sol:citarem no ato só 
absinatura. 

«BRASlLI.\ - Este Diárlo (}ficial é encontrado para ll"itu- O runciOIIIÍI'io público fe
ra no Salão Nacional e ll<~<:rnacional da Imprensa ds I deral, te rá um desconto de 

COOPER PRESS, no Brasília Irupcrial Hotel.• ' 10%. Para fazer jus a êste 
. . desconto. deverá provar esta 

.!:'ara facll1tar aos al!slnan-1 A fim de evita r solução I condição no ato da assinacura, 
tes a verificação do prazo de de cont!nuidade no recebi- O de custo cada exemplar 
validade de suas assinatura!", mento dos jornais, de vem atrazado dos Mgão!:' do oU
na parte super ior do enderê- os assinantes providenciar a I ciais será, no venda avul:sa 
ço vão impressos o núiiie ro respectiva renovaçi:o com acrescida de [';CrS O,Ot se 
do talão de r egistro, o mês e antecedência minima. de tl'lll·l do mesmo a no, e de N L. r ~ 
o ano em que findará. ta (30) dias. 0.02. por ano dccomJo. 

------------
T erritório Federa l do Amapá 

Pre~eituro Municipal. do Amapá 

APROVO: 
General Ivanhoé Gonçalves Martins. 

Governado1· 

Plano de Aplicação - N.0 05 / 70 - P .M.A. 

RODOVIA Ramal BR-156 - - Cidade de Amapá 

SERVIÇO Obras D'artes Especiais 

DOTAÇÃO ·- Taxa rodoviáYia destinada a Prefeitura de Amapá 

VALOR .- Cr$ 3.000,00 

Item SERVIÇO P . TOTAL -T UNID. I QUAN~rP. u:rr. 

--------------------------------------------~~~--~~~--~--~----~~------------~---
I-00 

II-00 

III-00 

Confecção de manilhas de 0,40 de diâmetro Uma 9 240,00 2.160,00 

Assentamento das ma nilhas Verba 480,00 

Transporte das manilha .:s Verba 360,00 

SOMA Cr$ 3.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00) 

Amapá, 06 de novembro de 1970 

Leonel Nascimento - Prefeito 
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PTele ilura :1.fun icipal de .11 acaJlÚ 
Territúrio Federal dd Amapá 
Exercício de 1970 

Plano de Aplicação de Recursos 
.Fundo de Partiaipação dos Municípios 
(Ar1. ·Jll ·el a. f{ l'S. í9(tl!:LTCU) 

~~-·- ·--~~----------------

Coeficiente de' Participação: 

Saldo do ·Exer ci cio de .1969 

Cota anual . prevista 
Total do Piano 

.178.5t5·.69 

420.000,00 

598.515 ,69 

.,...._,~~·-_.-flololõu:ao;.~~·---_,,......,~'t'!ll'9.~--~·- ---------~--~------------

A p L I C A ç O E S I Totál ·por 1· Total por Cat egoria : 
I .Elemento I .Econômica I 

. ------- ··------ ..... -.-- .... ~ .... ~ . ........__ . -...~- ---· -..... _ ....,..._ -------·- .. -----~ 
DESPESAS DE ' CAPIT1\L I 
-t i 00 

4 200 

4 200 

InvE>siime:1tos 

Inversões f ina nceiras 

Transferl:1~cia de ·C ap it-a I 

-415.:300,00 

DESPESAS Cül·tRENTES 

:3 100 

3 200 

Despesas de C usteio 

T ransferen cins Corrente·s 

Hl'3.2 l 8.69 

"'-_...,.._._.,..._,..,.,.. ............. ___ __ tU~·---__,,.,..., ___ ,. __ __; __ _ 

S OM A 

J oão de' Oliv.eira .Côrte.s 
Capitão-de-Fragata (AM) R. Rem. 

Prefeito Municipa l 

415.300 ,00 

,rB 3.2W.69 

. 598.51:5,69 

li 
• (l 

69.,3.8 

30 ,62 

100% 

____ 1........,.~'!1111f-~~•-P•"'•'---.... ~~·--------------------------

PTefeituTa Mun icipal rl e .1Jacapá .Plano de Aplicação de Recursos 
· Território Federal do Ama pá Fundo de Participação . dos Municípios 
Exercício de 1970 ( Art..HI.da R.es. 7.fl/69~TCU) 

A 'N E X 'O I 

«!nath~o llent9 :n~tra~·h~o das c\ plle a.et9,e s -e m ·DeH.pesas fie f':•Jiital 

Á rei!: do Programai PHOJ E'fO OU D.ESPESA =-·-~~,··Função e Suhfunção I Código j 
Estratég1c0 
~l:K'GI:I,~·~~ ---- I 
Função e Recur- 1 Sen ·i<;o em Hegime de Pr ogramação especial - 1

1 sos Humanos Administrnção e Manutenção - Contra tacão d e I 
Professôres f' pessoal de Adminjstrac;ão Emino P rimário ~41.20 i 

Saúde 

Aquisição de Materi<1l 41.20 ! 

Equipamentos e Insta lações - Aquisição de Má
quinas, Motores e Aparelhos 

Aqu is ição de via turas · des tinadas n . atender o 
serviço de en~ino Municipa l 

Mater ial Permanente - Aquisição de Mobiliário 
em Geral 

Prosseguimento ele const ruções de ga lerias de 
ág uas pluviais na cidade J e Macapi1 

M<m utenção de Postos-Médicos situados no in
terio l· do JVIunicipio 

Saúde Pública 

., 

.41. 31 

41'.31 

41.40 

4l.l3 

·Valcrr .do I Tota l da 
Pr Qj eto FuqçfLo 

~--
! 
I 

I 00.000,001 

30.GQO,OOi 
i 
I 

:5.000,011! 

15.000,00 

25.000,00 175.000,00 

50.000,001 

15.300,00 65.300,00 41.20 

41.12 

, __ , _ _ 
Abastecimento Constr ução de um mercado no bairro do Trem 

Instn la(·ão de Feira-Linf' 

Tr.:nsporte Aquis ição el e milqu;n<l;: e equipamçntos para 

Abastecim ent o 
Público 

41.12 

f:tbricn de tubos e artefatos ae cimento para I ' . ~----_/~ g.~leri~~~vJ:~~-=~~::~.r~ e sar::a_:__ Tral'Jsporte• em geral: 41.30 

João. dt> O liveira (Côrres 
. Capitão-de-Fragata (AM) R. Hem. 

Preft'ito -Municjpal 

150.000,001 
I 

10.000,00 --- 160:000,00 

I 
15.000,001 15.000,00 

SOMA .415.300,00 
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----~----------~--·------------·------------------------
Prefeiút1'a ~ Municipal de· Ma capá: 
Ten:itó,rio, federal da Arp~pá. 

E-xercício de 1970 

•' . '. 

Ã).e~ do Prog~a.mul 
~~stratégico 

EDUCAÇÃ_Q. 
E 
RECURSOS 

j" ' 

•) . : ' I 

l)euao.ns.tr~tti:vo 

PROJETO OU DESPESA 

HUMANOS Administração e manutenção 

Phmo de Aplicação de ·Recursos 
Fundo de Participação dos Municípios 
(Art. lo da Res. 79/69 -- TCU) 

das Des,aesn§ ~~«~rrer11! •~s 
_...,.........lo..w.t.: U>- ............ ~~~::.tlti'OO>t"_.......,.,N~=----

1 Função c Subfunçl:io I Código I \'a!M do I Total da 
1 ProjPlo Fuuril o 

~-- , ; 'C"'tt.Q..,.. -~.J "':a' --

Pagamento de Funcionários de .\dminis-
3l.ll 1108.813,981 

I 

1 tração e . professôres do -Ensino· Primário Ensino P rimá rio 

I I 

Despesa \'ariáveis c/ pessoal 

. . . I 1 , ~ • 
1

, ; ~ 

Pagamento de salário-família de pessoal 
Civil « 

\. 

João de Oliveira Côrtes 
Capitão-de-Fragata (AM) R. Rem 

Prefeito Municipal 

--~------......::.... _____ . ------

((. 

(( 

I 

:u .u 55.771,71 '· 

32.33 I 18.630,00, 183.215,69 
~-----

SOMA . 183.215,6 9 

Ter~itório FederaL do Amapá · 

Prefeitura A1unicipal de Afacapá 
Exercício de 1970 

Plano de Aplicação de Recursos 
Impôsto Único Sôbre Minerais do País 
(A~t. i? item I do Decreto-Lei n .0 1.038 - 2l.l 0.69. 

. .• ,. 

t!undro S intético G2rn ll 
I Coeficiente de Participação ., 

I 
Cota Anual Prevista - Cr$ 1.000.000,00 , 

Total do Plano Cr$ 1.000.000,00 
~ ...... 

: ' -"""""""""'' ----· --• _,. • ._.., ____ ....,._ _____ ...,. _ _... __ o-.. ... --•~...,_.....-.-.zr• aw &ar '!'IUU".-=-----:--

; Total por Elemento J Total por_C~tegoria I APLICAÇÜES 
- __________ .,...,_ ____ _..,_..,,_. __ ..,o..;.&.&.;,. ___ 

DESPESAS DE CAPITAL 

.J: 100 Investimento . 
719.000,00 

4 200 Inversõe~ ·Financeiras 

.J: 300 Transferências de C&pitaJ 
'I 

DESPESAS CORRENTES 

IJ,, . I, 

3 100 Despesas clt! Clisteíe ... --- ·· - -· -- .. 2-81.000,0U -

3 200 Tra nsfer€>ncias Correntes 

1 • EconomJCa 

719.(100,00 

, 
2S'LOOO,O(} 

0 ' 
t O 

71,90 

2~.1(} -- .. -- ·-

--- ==~~-==~----------------------------------------------------~---------------------------
soma cl'.OCO.OOO,OO LOO% 
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Govêrno do Território Federa l do Amapá 

P1·efeitura fviurâcipnl de Macapâ 
ExPrrício el e Hl7fl. 

Plano de Aplicação de Recursos 
Impôsto Único Sôbre Minerais do País 
( Ar t. 17 item I rlo DecJ·eto-Lel n .• 1.083 de 21.10.69) . 

• 
A N E X O 1 

Qundro Denunastr·ndvo dns At~lica~ões em De§pesas de Capital 

--------~·----~-----------------------~--------------~----------------~----~--------~------~ 
Area do Prngra- l PROJETO OU DESPESA 

1 

Funçiio e Subfunção I Código I Valor do Total da 
ma Estraté~ico Projeto Função ........ ~~-~-~·------------~~-~------1"'=---i----'~,;,.. .. ____ -.;..:.....;. 
SAÚDE 

EDUCAÇÃO 
E R8CURSOS 
H UMANOS 

ENEHGJA 

P rosseguimer:Lc:J da C-)nstrução de Galeria3 de 
águas plu\'las oa Cid:tde de Macapú 
:-:ierYiÇo em Herime de P rogramaç3o especia l -
Manutem;~o e Conservaçéio de Postos Médlcos 
no Interior ào Município. 

P rosseguimE-:1to E.' conclusão do Ginúsio Augus-
' to Antunes, lonlizado em Santana neste Muni

cípi o 
Serviço em rq::ime de P rogr<lmaçi\o Especial 
Adrn lni st rnção e Ma n·.tt enc;ão 
Contralnção àf' Pess,•al 
Aquisic;ão de !v..ateri3 l 
Recursos H Educandos 

I I 
Saúde P ública I 

« 

Ensino 1\-lédio 

" « 
« 

« 

I 
I 
I 
I 

I 

4.1.1.1 ' 50.000,00 

-!.1.2.0 30.000,00 8t! 000,00 

4.1. 1.3 4o.ooo.oo 

4.1.2.0 95.000,00 
4. 1.2.0 lõ.ooo,oo 
4. 1.2.0 5.000,00 155.ooc ,oo 

Manutenção e Conservação das Usinas de Luz 
no Inte ri or do Município - Ma terial e Ilumina-
ção pública da cidade. ! Il uminação Pública 4 1.2.0 j loo.ooo,oo I loo.ooo,oo 

T ransporta 335.ooo,oo 

----------------~-----------------~~ 

Govêrno do Território Federal do Amapá 

Prefeitura M~micipa l de Macapâ 
P lano de Aplicação de Recursos 
Impôsto Único Sôbre Minerais do 
P aís (Art. 17 item I do Decre
to-Lei nº 1.038 - de 21.J 0.69) 

ANEX O I 

t!uadro Demousta•a tivo das Ap!lca~f'ies en1 De11pesas de Capital 

Área do Prog ra
ma Estt·atégiro 

TRANSPORTE 

URBANIZAÇÃO 

ADMINISTRA
ÇÃO E 
MANUTENÇÃO 

P ROJETO OU DESPESA Funçã o.e Subfunção I Código 

Tra nsporte 

Serviço ern Regime de P rogramaçà9 Especial 
Pligamento de Pessoal. Aquisição de Peças, 
Acessórios. Combustí ve>l e Lubrificantes 

Aquisição de Múq., Motores e Aparelhos 
Aqwisição d e Viatura.> 
Aquisição de Ferramentas E' Utens ílios de Ofi
cinas 

P rosseguimento de Meio-Fio e Linha D'água 

I 
I I 

'T ra nsporte em Geral 
I 

I : I 
I 

I 
:urbanização da cidade 

I 
Ser viço de drenageJ'Yl, p reparo de base e pavi- , 
rr.ent<lçào « 

Aquisição d E' Equipamento para o Dep. de Fi
nanças 

I 
Admi:1is-

4.1.2.0 

4.1.3.1 
4.1.3.4 

4.1.4.0 

4.1.1.3 

4.1.1.3 

4. 1.3.0 

I 
I 

13o.ooo.oo I 
5.000.00 1 

30.000.00 I 
5.000,00 

I 
8o.ooo.oo I 

I 

80.000,00 1 

! 
20.000,00 

Total da 
Função 

335.0()0.00 

170.000,00 

160000,00 

I 
Orgão da 
t ração 

AQ'.lisição àe Materia l Pl'fmonente « ,, 4.1.4.0 34.000,00 54.000,00 

I 719.000,00 
----------------~--------~--~~~ 

S OMA 719.000,00 
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Gov'ªrno do Território Federa l do Amapá 

Prefeitura .. Wunicipal de Ma capá 
Plano de Aplicação de Recursos 
Impôsto Único Sôbre Minerais do Pnís 
(Art. 17. item 1 do Dcc:·eto-lei n .0 1.038, de 21. 10.69) 

ANEXO 2 

Qoadl"fi i5ei!UH1Stra tivo das ;&e~i~e§aS ('orirente~ 

Area do Prog;ama "'""'i..._,_A_t~:::·:u ·;::sa 
Estratégico 

Administração 
e Manutenção 

----
Pessoal de Administração 

Aquisição de Material de 
Consumo 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos 

Departamento de 
Obras Jo Município I 

I 
Orgãos da Admi-
nistração 

(( (( 

« (( 

3.1.1.1 1 138.250,00 

3.1.2.0 54.500,00 

3.1.3.0 48.250,00 

3.1.4.0 40.000,00 
--- -

281.000,00 

------------~-----~--~·-~-~---..-"""'""""-~,---"""'_ ... WftiC'II"a.....,...,..,_. . ., 

SOMA 231.000,00 

------- - ------------ ---··-----

Prefeitmra ~lunieipml õe ~h~~~ioqne 
PLANO DE APLICAÇÃO 

TAXA RODOVIÁRIA ÜJ\'ICA 

OBJETIVO 

ESTAGIO 
LOCAL 
RECURSOS: 

O presente P lano tem por objetivo aplicar investimentos no setor de transportes em 
geral, nos têrmos do Decreto-Lei n.0 61, de 21 de novembro de 1966. 
A Execução dêste Plano será no decorrer do presente ExercíCio Financeiro. 
Município de Oiapoque. 

RECEITA 

DESPESA 

05.00 

Taxa Rodoviária Única. 

2.0.0.00 Receita de Capital 
2.1.0.00 Receita Tributária Prevista no Art. 65, § 3.0 da Consti

tuição Fede1:al 
2.1.2.00 TAXAS 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.2.0 

- Taxa Rodoviária Única 

Despesas Correntes 
Despzsas de Custeio 
Material de Consumo 
Materiais e acessórios de máquinas, viaturas, aparelhos e 
instrumentos 

Oiapcque, 26 de Outubro de 1970 

Francisco Guilherme P imenta - Prefeito 

CrS 3.000,00 

Cr$ 3.000,0() 

--------~----------------- -----·-----------------

t•reíieUurrn ~:lnuiciipul de t:'nlc..~oeue 

Plane de Aplicação referente a Taxa Rodoviária Única, relativa ao Exercício de 1970 

FINALIDADE: - Será aplicadu ExtraordinàLiamente como despesa Extra-Orçamentária 

LOCAL: - Realização dentro do Município de Calçoene 

CRÉDITO: -· Taxa Rodoviária Única 

RECEITA: - Extra-Orçamentária 

DESPESA: - Extra-Orçamentária - In vestimentos 

Implantação de bueiros no ro.mal cidade de Calçoene/ BR-156 

Total do Plano de Aplicação 

Prefeitura Municipal de Calçoene, 9 de novembro de 1970, 

.João Aurino Dias - Prefeito Municipal dP. Calçoene 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 3.000,00 


	

