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ATUS DO PODER EXECUTIVO 
(N) n° 01 8 de 20 de junho de 1974 

O Governador do Território F~dernl do Amapá, no 
uso da~ atribuicõe;; que lhe confere o item II, do artigo 18, 
do Decreto-Lei n.0 411 , de 08 de janeiro de 1969, e 

Considerando inoportuna e prematura a inotalação de 
Policiamento Feminino neste Território, por motivo da ca
rência de recursos maler,ais, finance'ros e hum&nos dispo
nh eis, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Adiar, «s!ne die>> , a instalação do Grupa~ 
mento de Polícia Especi•l Feminino, criado pelo Decreto 
rN) n ° (li O. de 22 de abril d<> 197 4, até t u,• se ;-presentem 
melhores condições para seu estabelecin.cnto ddiniti\·o e 
pleno fum.ionmnento. 

Art. 2º - Determinar quP. as servidoras que concluí
ram com aproveitamento o Curs:> Especial de Polícia Fe
minina, realizado na Secretaria de Segura 1ça Pt blica, após 
a entega do certificado de apr o·Jaqão, retornem aos seus 
órgãos de origem. 

Palácio do Setent1·lão, em Macapá, 20 de junho de 
1974, 85º da República e 31° da Criação do Território Fede
r al do Arrnpá. 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 

José Ubirajar~ Lopes de Souza 
Sec. Subsl. de Seg. Pública 

(P) nº 0719 de 12 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapt., no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Deslgn~>r José Ubirajara Lopes de Souza, 
ocupante do cargo em ct mi3sâo, símbolo n .. c, de Chefe de 
Gabinete rlo Governador. do Quadro de Funcionarias do 
Go\·ernl!l des te Território para exc rcer in te ·inamente o cargo 
isolad t. de provimento er1 comis~i:io, de s .... ret~no de Segu
rança Publica, do Qua,fro acima referido, a partir de 1. 0 de 
junho do conenle ano. 

Art. 2.0 
- Revogãdas as disposi~ões em cont rário. 

Palbcio do Setentri i o, em 1\Iacapt •. 1 ~de junho de 1974, 
85.0 dt-1 República e 31.0 da Cria~,·ão do Territór io Federal 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Hen nln~ 
Governador 

(P) n º 0720 de 12 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amap;", no 
uso das atl'ibL<i.,:ões que lhe eão conferid<Js em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proce&so n" U276j74~ Sl:..AC ., 

RESOLVE: 

Art. Iº - Designar na forma dos artigos 72 e 7'3, de 
Lei n ° 1711, de 2ll de outubro de Hl52 Pompeu de Souza 
Cardoso, ocupante do cargo de Eletricista Instalé.dor, nível 
12 D, do Quadro de Funcionários do Gover tto deste Te1 ritó 
rio , lotado na Secretaria de Economia, Ag1 icultura e Coloni
zação, para exercer em substituição, a função gratificada, 
símbolo 3-F de Chefe da Seção de Fomer.to da Produção 
Industrial, do Quadro acima referido, durante o lmpedlmen-

to do T'espectlvo tit ular. que se encontra em gozo de férfas 
r egulamentares. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em eontrárlo. 

Palácio do Setent rlão, em Macapá, 12 de junhCi> de 1974, 
85° da República e 312 da Criação do Território Federal do 
A ma pá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governqdor 

(P) n.O 0722 de 12 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e lendo 
e m vista o que consta do Processo nQ 0249/74-SEAC., 

RESOLVE!: 

Art. 1.0 - Designar na forma dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, Raimundo de 
Souza Ataide, Auxiliar de Inspeção Sanitária e Rural, nível 
8, do Quadro de Funcionários do Governo deste Território, 
fotnd ... m; Secretaria de Economia, l'.gricdtura e Colonlz:\ção, 
para exercer em substituiçí:io, a função gratificada, símbolo 
3~F, de Chefe da Seção de Fomento à Produção Animal, do 
Quadro acima referido. durante o impedimento do r especti
vo titular. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrario. 

PaJ;ício do Setentrião, em Macapá, 12 de junho de 
1974, 85~ da República e 319 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 0723 de 12 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
u~o das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 595/H-SAF., 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar nos termos cios artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 17LI, de 28 de outubro de 1952, José Moacir Ba
nhos de Araújo, Mestre, nível t3-A, do Quadro de Funcio
ná rins do Gove1 no deste Território, lotado na Secr<~ta ria de 
Adnlinis tração e Finanqas, atualmente exercendo a função 
gratiiicada, símbolo 4-F, de Chefe das Oficinas Gráficas da 
Imprensa Oficial, para exercer em substit uição, o cargo em 
comissão, símbolo 7~C, de Diretor de Imprensa e Radiodi
fusão do Amapá, do Quadro acima referido, du rant.e o im
pedimento do r espectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Falá cio do Setentrião, em Maca pá, l 2 de junho de 
1974, 85.0 da RE-p ública e 31.0 da Criação do Território F e
deral do Amapá . 

Artbur Azevedo Henning 
Governador 

Preço do exemplar : 
Cr$ 0,30 
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rurttorli.t!l t.leYerlo remt·t•r 
e expediente destinado a pu- • 
blicação n.este DIÁRIO OFI- 1 
C!AL dia riamente, até às ,. 
t.q·ao horas. ex ceto aos s-ába
diltl quanüo deverã o fazt.Io 
nt9 às ll :iO i.Joras. 

EXPEDIE NTE 
IMPRENSA OFICIAL ...... ....... 

DIRETOR 
CnTlos de AndTade ...... ...... 

DIÁRW OFICIAL 
lmpre•so nas O!.dna'" da lmprensh 

MACAPA - T. F. MIAPÁ 
Qficial 

,\s 1\t•partiçiie~ l'úblin:.·· 
r ingir-ile•l\o às nssinaturo> 
aouai11 reooYRdas a té 2:-l de 
fevereiro de cada uno "3 às 
iniciada s, em 4ua1quot· l> poc.1 
pc l<·lS órgãos competentes. 

I A lim de possibil itar ~t 
remess:l. de vslorel:l ~uompt

, nhados de es<.'larecuuentoe 
! quanto e sua !ll)lil'açã o, soh-

As recla,gaçõei pertinen~ 
tes à matéria re trihuída J·• OI! 
"u.ns rte erros N l ern is~{'el, 
!leverão ser form uladas ror 
4lUrito. à Seçii o ic Redaç'lo, 
das 9 às 13:30 horas, no má
ximo até 7~ h o r a s & p(,s 11 
l!&ída a vs Qrgãos oficiais. 

oitawos usem nto iutercs .. aà<ls 
I prereruncialmule l'hcque OI' 

' , ale postli l. 
A S S I N A T U R A S ' Os suplement0s às edi-

Cr~ 25,00 I <'ÕPil àob órg:ios oUcials Fó Anual. 
Semestral. 
Trimestr al 
Número avulso. 

12,!:10 i so lorncGerii1.1 aos assinantt.:a 
: que as solicitare m DO ato da 

6.~~ 5 I as~ ina tura . 
Qs ori gina is deverãG ser 

datllograftules c &utenticallos. 
'1'6111ltll vadas, por qu em de dl
"elto '!'!lsuras e emendas. 

" o.~:o I u tunr ion:· 1 i o público re-
.. ..... . -'• * ld 1 l j l 

«BRASlLIA - Este Diár io Oficial é ~ncontrado pora lcitu- r ro. · era um 1 <'~Won ° oc 
.-.xcotuadas as para o ex

terior, quo lleríiCl s e m p r e 
al!.uais as assinaturas plldcr 
se- ã,o toma r , em qualquer 
~peca, por S(>il'l meses ou um 
Bll6. 

s 1- N · 1 . d I 10° 0 • .l:'ara fazt:r jus a P.:.•e 
ra no a ao acJOnal e nter~a~JOnat ~ Imprt ~n sa, da <!ebeOJJlO, dl.vert, provar e11 a 

COO P.ER PRESS, no •Braslha I_~pe~J~l_Ho_te ~ _ cond içüo 01, ew ela lih~inatura 
P ara fa cilitar ao~< aslilinan - , A fim de evitar solução 

tes a v erHicação do prnzo de de conti nuidnd~ no recebi- 1 O c us to dl' ead:1 t ~.t-mpht~· 
validade de suas BI!Sineturas, . menta dos jor i'!llis, d e v e m att·as!ldo tio~ oq~ :. c " llfi
na par te I!Up~rinr do cnd eré· os B!'t>Jnan tes prO\'i <c r dar a c tai l:! R trá, nu ' r ntla a\· ulr • 

As assinaturas vencidas ço vão improsos o núm ero resp•diYa renoyac á o com acre~rlda cte L 1$ t ,l I "" cn 
nodPrão se r suspensas scn. I ao talão de r egist ro • n.ês e antecedllncia min iru. de tnu- r.n!:'sruo auo, e , e l ' r;~ · .dtJ 
aviso prévio. o ano em qne findar t. . ta (30J cllllh. p<;r ano liet.Ol'I'P!o. 

Secretaria de Economia , Agricul tura e 
Colonização 

Aprovo: 
Arthur .-\ze vedo Henning 

Govt>rn ador 

Cópia A utentlca 

«Ata da reunião para licita ção de preços destinados 
à execução de serviços à Administ ração Territorial, de 
acordo com os termos da Carta-Con vite n !! oo3/ 74-SEAC, 
de o9-o5-74». 

As nove (o9:oo) horas do dia quat orze (141 de maio 
de mil novecentos e setent a e quatro ( 1974), na Sala de 
Reuniões da Secretaria de Economia, Agricultura e Coloni
zação, sita à avenida Mendonça Furtado núm~ro <:inqüenta 
e t r ês (53), nesta cidade de :V'!acapá, Capital do T erri tório 
Federal do Amapá , aí presentes os senhores Dr. J oaquim 
Matias da Rocha, Diretor da Oivi~ão de FGmento à Produ
.;ão Animal e Vegeta l, slm1Jolo 5-C; Dr. Van:jim Alves Ro
ci rigues, Chefe de Seção d e Fomento da Produção Vegetal, 
s lmbolo 3-F; senhor Sílvio Camilo, chefe do Posto Agropecuàrio 
de Macapã, símbolo 4·F; t Casimiro Campos Ferna ndes, 
Chefe da Seção de Expediente, símbolo 7· F, respectivamen
t e, P residente e Membros da Comissão incumbida do Iece
bimento e julgamento das p11opostas destinadas à execução 
de serviços de terceiros p:..ra a Secretaria de Economia, 
Agricult ura e Colonização, compareceram os senhores Bento 
dos Santos Dias, Antonio Teixeira dos Santos, Benedito 
dos Santos Dias e Antonio Auªusto Ferrei ra Tente, emprei
teiros regi ~trado s nest a r epartição, a fim de tomarem parte 
na licitação dos serviços de colheita e deta lhe de erros 
por processo tradiciona l, em dez (lO) hecta res de plantaçiio, 
no Campo de Propagação de Sementes Básicas, em terras 
do Posto Agropecuário de Maca pá. n~ste município. Ini
cialmente, o St!l!lhor Pres idente determinou que fosse lida 
uma (I ) cópia da Carta-Con-;itc n 9 ou3/74·SEAC., acima 
aludida, o que foi feito em voz alta pelo se nhor Casimiro 
Campos Fernandes, SecrPtá rio da Comissão, nã o tendo ha
v ido, no fina l, nenhuma re s trição a respeito da mesm:il. 
Prosseguindo, foi p rocedida a abertura da s Cartas-Propostas 
apresentadas pelos concorrentes con\'idados. as q uais a pós 
lidas, constatou-se o seguinte: resultado 

------- ---
Nomes dos Coneorrentes 

I 

I 
Pl'eço por 
Hecta res 

Prazos: 

Antonio Augu~to 
Ferreira Tente Colheita C r$ 3oo,oo) 6o dias Debul ha Cr $ 2oo,oo) 
Antonio Teixeira 
das Santos Colheita Cr$ 29o,oo) 13 diall Debulha Cr$ 24o,oo) 
Bent o dos Sa ~1toa 

Dias - Colheita e Debulha Cr$ 75o,oo)- 13 dias 
~&nedlto dos 
Sanio& Dias - Colheita Cr$ 3oo,oo) 

25 d ias - Debulha CrS 3oo.oo) 

P osta em julgamento, a t'emiss1io por unanimidade 
de votos , coosiderc u Yenredora da concorrência a propustn 
apresPntada pelo emp-~iteiro Antonio Teixeira dos Santc s, 
que se c-:-mprometf' a e fetuar os traba lho em 1 Pfere nc<:> 
p elos preços de: C·>lheita Cr$ 2\10,00 e Debulha Cr$ 2~.•,u o 
por hectares , dent r .> du prazo de treze (13) dia~, os quais 
llào de intere sse da Administração Publica, em r::::zão do prd
zo e do preço, tendo em vista a exigidade do t empo para 
colheita do cereal, •!Ue já se acha caindo das árvores. Colo
cada a palavra livre para q uem dela quizesse fazer uso, 
ninguém se manif1 -; tou, e como nada mais houvesse a tr~tar, 
o senhor P resident ~ da Comissiio deu encerrada a reunião 
e mandou lavrar a presente ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da 
Comissão, pelos com.orrentes e por mim (ass.) Casimlro 
Campos Fernandes Secretário da Co mil!são, que subscreve 
e assino. Sal;; de I.euniões da Secretaria dP. Economia, 
Agricultura e Colonização, em Maca pá (A P), 14 de maio àt> 
1974. 

Assinaturas): - Joaquim Matias da Rocha - Presidente 
Vnndim Alve~ Rodrigues - MerPlJ,-o 
Sílvio Cami!o - Mt>mb10 
Casim!ro Campos Fernandes - Membro 
Bento dos Santos Dias - Concl.rrenle 

A11!0 ·1io T eixeira dos Santos - · Concorre nte 
Bt nedit o dos Santos Dias - Çoncorrenle 

Anton :o Augusto Ferro>ira Tente - Concorrent~ 

Confere com o e riginal: 

Macapá (.'\Pl, 22-5-7-l. 

Acord de J\.'Iatos Pmto 
t:scriturário Contrat<ldo 

G.T.I".A.-S.E.A.C. 

Visto: 

Osvaldo Jos~ dos Santos 
Of.Adm. Nh·el 12- ,\ - SEAC. 

Junta Comercial do 
Amapá 

Território Federal do 
«JUCr\P» 

Certidão n2 046/ 74 

Certidão de Arquivamento 

Certifico par;l os devidos ffns que de conl'ormidade 
com o despacho fa·.roriivel do Ilustrí ssimo Senhor Presiden
te da Junta Comercial do Territério Feder<Jl ào Amapá 
cJUCAP», exarado as fl s. 02 do processo n º 4S31H-.JUCi\P, 
de 29 de abrll de 1974, no qua l a Cooperativa de Econom ia 
e Crédito Mútuo dos Empregados da fndústria de 
Minérios Sf.t>, - l COMI. em Serra do Navio - CHEDINAV 
estabelecida nesta cidade de 1\lacapá Território Federal do 
Amapá à Vila de Serra do Navio. constituída e m 25 de 
fevereiro de 1970, com cert ificado de Autorização de Fun
cionamento n." 359 de 24 de murço à~ 1970 e inscnta no 
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Cadastro Geral de Contribuintes (MF) !'ob o n.0 05 98ti 
484í0Cl, com os autos de pedido de certiaão de a rqui'. a- , 
m ento de docum<·nto de sua reforma estat utf,ria Certifico, 
que foi devidamente arquivado nesta Junta CumercJ[.l do 
Território Federal do Amapá- «JUCA p, soJ o nº 46?/74.. uma 
via da Ata da As~embléia Geral Extr :.;vrC.iLária r c , !:zada em 

Associação Beneficente São Benedito 

Fundada em 25 de outubro d e 1967 

EST ATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Capítulo VIl 

27 de julho de 1973. 

E, para constar, eu, f1'aria Elizett> Mur ici Teixeira, 
Chefe da Seçao do Are; 1 vo t-xpcdi a pr,!sente q-te depois 
de lida i! ach;~.Ja confOJ r c. \·ai dr.>viclamcnte as~ir.< àa pelo 
Senhor SE>(!retario Geral. Dado e passado n!'Sta cidade de 
Macapá Território Federa l do Amapú, aos dois dias do 
n,ê~ de maio do ano de u:n rn ll novecentos e seter.ta e 
qu:!tru. 

Maria Elizete Mur ici Teixeira 
Chefe do f, rq. 

«JUCAP>· 

Benjamin Almeida Soares 
Secret.,rio Geral - JUCAP 

CPF' - OU3Sil6762 

Jurta de Ccnciliaçãc e Ju1ga:nento de 
:v1acapJ 

Edital de Prac.a, com 1 razo de :O Dias. 

A Doutora Ju:za do Trabalho, Presidente da J unta 
de Conr.ilinc;ão e Julgam mto de ;,Jac~pll. 

Faz Saber a todos quantos o pre&eute Edital v irerr, 
ou dt>le nc:t1cia ti\'crt-m que. rio ria 31 dt' julho Je 1974, às 
12.30 hora s, na sede des,a Jurta, à Av. Proc. Rola . 294, 
serão levaaos a público pregão de n ·r.do e arrfmatação, a 
quem oCerecer o m aior lance s, a ov.>lia<·ão os berl$ 
penhorados na execucão mo\' ida por l' ·aria de Lourdes 
G. Ot;veira, contro Guedes, Oliveira, lnd. e Comércio e 
outros bens. esses encontrados à Av. F .\E, em frente à 
GRleria Comercial e que são os seguintes: 

«Uma (l) Kombi, marca Volkwagens, e!!pScif', digt•, 
m otor E fi. 37962, chassis B8-133C89, poter.cia 52 H P, cor 
azu l diamante, modelo 1968, Chapa A 1.-0679. a 4ual foi 
avaliada em Cr$-4.61Jti,CO <quatro mil e ~eiseentos cruzeiros). 

Quem pretender a1 r ernatnr ditos bPns dev•!rá compa
J·ecer no dia, hora e loca l acima mendonados, ficando 
Ciente de que d€'ver~ garanur o !dnce com o rinal corres
pondente a 20% (vinte por cento) de seu valor E, para 
que chegue ao conhecrmento dos intf' ress< dos, é passado o 
presente Edital, qt,e se.rf. publit:lclo no L iário da justiça» 
e afixado no lugar de constun:e na seo.= dest 1 Junta de 
Maca pá, de junho de 19í4. Eu, C lo loaldo Andrade, 
Tec. Strv. Jud. A datilografei. E eu. Et•to,1 Ramos Chefe 
de Secretaria, subsc revi. 

1\Iaria Adelaide Sento-Sé Gravatá 

digo 

Jac€'myr Fcr nandes de Almeida 
Juiz do Tr11balho St..bstituto, na Pres1déncia da JCJ de 

Macap:l 

Pref'eilwra l llunicipal de Macapá 

Comissão Perm anente de Lic itações 

To:11ada de Preços nu 03/74-D.A . 

A V l SO: 

Avisamos aos fnteres;.;dos na T01raca d e Preços n2 
03!74-IJ .A., r eferente à Iluminação do gramado do Estáàio 
1\íunicipal Glicério de Souza Marques. publicada po1· esta Pre
fertura , que pot razõ~s admini~t1·ati\ as, sua abertura fica 
adrada para o vindouro dia 27 d~: junho de 1974. 

Acresc>:'nta-~E: à reda~·i;io da mencionada Tomada de 
P reços que é fact..l tado à~ f1rmas conconente!', apresenta
J't>m outros projetos com preço giobal para a execu<,:ão do 
Sf'rvic;o defin ido. 

Macap2,.10 de junho de 1974. 

J<:conª Newt.m Douglas Darata dos Santos 
Presidente da Comis. de Licitações 

Art. XX - Disposições Gerais: 

Toda~ as rendas, ta is como: cot as, subscrições. co-
letas, leilões, etc., serão obrigatoriamente escrlturad_as nos 
livros da Tesouraria para os devidos fins e constarao nos 
bal:mcetes mensais e anua l. 

Art. XXI - Ê vedada às pessoas estranhas à 
Assrdacão, qu<il((mr interferência na sua administração ou 
em ouiros ser viços corre latos. 

Art. XXII - Disposições Transitórias: 

São sócios fundadores da Associação Beneficente 
São Benedito os que participa ram da reunião de fundação , 
que são os seguintes: 

Otaclano Bento Pereira, F rancisco Petronllo de Men
donça, Franciscw Alves d e Oliveira, Evandro Raimundo da 
Costa P inhei ro, Leonil Pena Amanajás. Pedro Carvalho 
Monteiro, J acin to Ferr eira Martins, Oscar Ponciano de 
Mendonça. João Reis de Souza. João Paulo de Souza, José 
Estevam , Waldelor da Silva R ibeiro, Jrene Pinto Pereira, 
Nelma Santos da Silva, Maria das Graças Leite Lobato, 
Ana Delza Pinto Pereira, Luzia Silva Souza, Constantina 
Silva de Jesus, Antonina Leite Lcbato, Anésia da Silva 
Nascimento. Dalila Barreto, Maria de Nazaré Prado 
Ribeiro e Amé lia Maria d:a Cruz Mendes. 

Capítulo IX 

Art . XXIII - O President.e da Associação São Bene
dito será responsáveL conjuntamente com seus eleitos e 
nomeados em seu atos administrativos. 

Capítulo X 

Art. XXIV - Os casos omissos se•·âo r esolvidos pela 
Diretoria. Em caso de extinção desta Entidade. os seus bens 
d everão ser dest inados a uma entidade filantrópica regis
trada n o Conselho Nacional e Serviço Social. 

Art. XXV - O Presente Est atuto enbraré em vigor 
após a data de sua publicação. 

Estatuto da .t\SSOCiação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número anterior) 

Art. 41 - Em S"-l as faltas e Impedimentos o Presi
de r:J te será substituíd o pelo Vice-Presid~nte ao qual compete: 

a) Substituir o Presidente em toda s as suas faltas e 
impedimentos; 

b) Auxiliar o Pres idente em todas as suas a tribu ições. 

c) Fazer ligação permanente entre a Diretoria, Assem
bléia Geral e Conselho F iscaL 

Art. 42 - Em suas faltas e o Vice-PresidentE' será SU· 

bstituido pelo 1 Q Secretário ao qual compete: 

a) Substituir o Vice- Presidente em todas as sua s fal
tas e impedimentos; 

b ) Incumbir -se da corresi'ondênoia e do expediente 
inte r no e ext erno, inclusive public idade de associação; 

c) Orgnnizar e manter o fichá'rio do quadro social; 

d} Organizar e manter organizada a biblioteca do 
clu be, indicando um a uxiliar para encarregaJo da mesma, 
submet e r,do proposta à Diretoria; 

Art. 43 - Ern s uas faltas e impedimentos o I 2 Secre
t al'io será substituído pelo 2~ Secretá r io ao qua l compete: 

a) Substi tuir o 1 º Secrt-tá rlo em todas a s !luas tal tas 
e impedimentos; 

b) Lavra r atas e dema is atos determinados pela Dlre-
toria; 

c) Organizar e manter organizado o a rquivo do clube. 

IContinua no próximo número) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE A MAPA 
l,resta~ão t!e Contas do Fundo de Partielpuc:iio 

EDITAL 
dos ~lunic•aw•ios 

Exercício de 1973 
O PrefE:ito Municipal de Macapá, em atendimento ao que dispõe os a rtigos 35 e 36, item I da Resolu<;ão 

n .o 11 8, de 6 de d ezembro de 1972, do T ribunal de G:ontas da Unlão, torna público o montante das despesas realizadas com 
0 1 recursos do Fundo de Participação dos Munic!plos como segue: 

Areas do Programa Estratégico 

O. Governo e Adminiltração Geral 
a} Pessoal 

Pessoal Civil 
Pessoal Temporário 

Soma 
1. Administração Financeira 
a) Pessoal 

Pessoal Civil 
.Salário de família 

So m a 
3. R ecursos Naturais e Agrli>pecuários 
11 ) Pessoal 

Pessoal Civ il 
Material de consumo: 
Aquisição de óleo lubrificantes, d ie

sel , graxa, para e motor de sete Man
gueiras 

Salário de família 
Serviço Reg. Programação Especial 
Limpesa de igarapé de Porto-Franco 
Aquisição de 116 p ostu de aguari-

quara de 35 palmos 
Aquisição de uma máquina de be

neficiame nto de arroz m arca Zaccarias 
Soma 

4. Transporte e Comunicação 
a) Pessoal 

PesSQal Civil 
Ser. Regime Programação Especia l 
Atendimento ao setor de comunica-

ÇAo com pessoal e material 
Som a 

5. Abastecimento 
a) Pessoal 

Pessoal Civil 
S om a 

6. Educaqão 
a) Pessoal 

Pessoal Civil 
Pessoal temporário; atendimento ao 

pagamento de profe ssoras, serventes e 
auxiliares 

Encargos diversos; complemflntação 
do pagamento aos a lfabetlzadores do 
MOBRAL 

Material de consumo; aquisição de giz 
Salário de família 
Construção de duas (2) salas de aula 

--

I - Demonstração do Movimento 
al Saldo anterior (em 1-1-73) 
b) Cotas recebidas em 1973 

APLICAÇ0ES: 
d) Em despesas Correntes 
e) Em despesas de Capital 

li - Despesas de Capital 
Investi-

!
Inversões I:Trans. de l 

TOTAL 
Financeira Capital mentf!s 

- -
-

I 
-~ --

- ---··--

I 
I I 

I 
I 

I 

dos Recursos do F P M 
Cr$ 10.231,32 
Cr$ 247.530.27 Cr$ 257 .ífi I ,59 

Cr$ 95.601,98 
Cr$ 162.159,61 Cr$ 257.761.59 

I_ __I_II - Despesas Correntes 

I 
Custeio I Trans. l TOTAL I TOTAL 

Correntes GERAL ---
1 

8.614,40 I 8.614,40 8.614,40 
l.o62,72 ~.062,72 1 Lo62,í2 

9.677,121- 9.67'1,12 9.6í7,12 -
I 

3.32o,57 3.32o,57 3.32o,57 
6fl.oo 66.00 6Ô,( J 

- --
3.32o.57 - - 66,ool3.386,57 3.386,5 7 

9.841 ,56 9.841,56 9.841,56 

6.o65,3o 6.o65,3o 6.o65,3o 
2.160,00 2.160.00 2.160,00 

3.700,00 3.7oo,o o 3.700,0t\ 

21.663,93 21.663,9 3 2L663,!l3 

2.675,00 I 2.6715,0 
211.038,93 I 28.o38,Q 

I 

19.120,68 19.12o.6 
19.120,68 

- - -- I 19.12o.6 - I 

-------~ 

---- ---- ---

I 
o I._ I- 2.675,oo 
-~~ 

3 l!'Ulo6,86

1 

2.160,00 !8.o66,86 46.1o5,79 

I l.o36,8o\ l.o36,8() 

I 
Lo36,8ol 

J___ j __ l9.12o,6~ 81 

8 Lo36,80 l.o36,8o 2o.l57,48 

- 6.605,93! 6.605,93 6.605,93 

~ 6.605,931 1~05,93 6.605,!:13 

I 9.618,92, 9.618,92 9.618,92 

14.145,31 l-l145,31 14.145,::! I 

I 
9.726,oe 9.726,00 9.726,00 

72,50 72,50 ?:.!,;,o 

980,00 980,00 !JBo.oo 

na Escola Lourenço Borges Façanha _ ~ .. 40.~~0,0~~-
S o m a 40.000,00 - ------ ·-

'1. Saúde 

I ---1- 4o.ooo,oo 
74.542,'13 

a) Pessoal 
Pessoal Civil 
P essoal temporário; pal{amento de 

auxUiar de enfa rmll.gem 
Material de consumo; 
Aquisição de vassoura, escovão, sa

bão, desinfetante 
Aquisiqão de medi~amentos para o 

Posto Médico de Amapá 
Salário de famil!a 
Construção de um sub-posto médico 

em a lvenaria, coberto com t elhas de 
brasillt com 7 dependências na leca li
da<ie de Amápá-Grande 

Som a 
8. Serviços Urbanos 

Construção de 200m2 de ponte na 
Vila de Sucurij u 

So m a 
Tota l Gera 

lo.l81,23 

4.948,041 

l.o48,4o 

4.487 40 

I 

55.000,001 ____ 1 I 55.ooo.oo
1 
____ , 

__ 5_5_.oo_o,o_o ----:---- ~.ooo,oo 2o.565,971 

I 

20.000,00 2o.ooo,oo I 

2_o_. uoo.o~ --- __ _ --- -

Leonel Nascimento 
?refeito Municipal de Amapá 

162.159,61 
P- t-·e-fe- 1'-tu-raMunlcipal do Amapá. 

20.000,00 ----1 
162.159,61 9o.773,98 

em 25 de abril de 1974 

lo.l81,23 

4.948,9\1 

l.o48,4o 

4.487,40 
1.620,00 1.620,00 

Ul2o,oo 22.285,97 

' 

lo.l81,23 

4.948,9.J. 

l.o48,4o 

4.487,40 
1.620,00 

55.000,00 
77.285,97 

1

- 2o.ooo,oo. 
---- 20.000,00 

4.826,ool 95.6oi .9:J 257.761,!1_? 
José Belizio Dias Ramos 

Tesoureiro 


	

