
OFICIAl 
~c 2~ de ll..;ffto 'e 1984 

t~no IX. Números 1.848 e 1 8•±9 Macapá, 5a. e 6a.-feinas , 28 e 29 de junho de 1974 

ATfiS [0 PODER EXECUTIVO 
(P) n. 0 0730 de 18 de junho de? 1!)74 

O Governador do Território FPdE:'ral do Amopá, no 
uso das atribul~:ües que lcle Si:IO confertdas em Lei, 

RESOLVE: 

r'..rt. 1 q - Nomear na forma cio itcn: III, do artigo L!, 
da Lei n9J711, de 28 de outubro ê e 1:;52, o f. t·. l•'cr 1~ndo Luiz 
F amos Dia~. Enl;enlleiro N::;-71 J.'f, cl1sse C, uu Qu<-dro de 
1 es~oal d•J o:::.trito FedPral, po-;to i' J 1spo<ição dl) Governo 
desta Untda<le. para e~:ercer c can{" isolad J de rrovimento 
Pm comissüo. de Sccrcttlrlo de Gaverno de Obras P•1blicas, 
c;-:a.io pe lo Decreto n4 70.5-2, de 19 de ma.o de D72, a par
tir ele i8 d e junho do correJtto :::nrJ. 

Art. 2.0 - Re •oga..ias as d.spo~ições em contrário. 

Palácio do Setentt ;ã.,, em ?v1acnp:., 18 de junho de 
1!174, 85.<l dn Rt-pública e 31.0 da Cri~ção do Território Fe
ueral do Amapá. 

Arthur L\zevedo Hennlng 
Governador 

(P) n º 0734 de 20 de junho de 1974 

O Governador do Te rritório Federal do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Designar nos t ermos dos ar tigos 72 e 73, 
da Lei n!! 1711, de 2a de outubro de 1952, Domicio Campos 
de ~!agalhães, ocupante do cargo isolado de provimento em 
com'ss~o. símbolo 5-C. de Diretor da Divisão de Finanças, 
do Quadro de Funcionários do Governo dest e Território, 
p::ra exercer em substituição o car go em comissão de Se
cretfu·io de Administração e Finanças, do Quadro acima 
referido, durante o impedimento do r espect ivo titular. 

Art. 2.0 - R :!vogadas as di!lposições em contrário. 

Palácio do Seteotrião, em Macapá, 20 de junho de 1!174, 
85.0 da República e 3J.O da Criação do Ter ritório Federal 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n\! 0731 oe 18 de junho de 1974 

O Governador do Território Fede r<>! do Amapá, 
uso das atribuições que lhe são conferid,:s em Lei, no I 

uso 

<P) n C? 0735 de 20 dt junho de 1974 

O Governador do Territór io Federa l do Ama pá , no 
das atribuições que lhe ~âo conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomeat· ra forma do ltPm UI, do artigo 12, 
da Lei n.0 17!1, de 28 de outuro de 1932, o Sr. Leonardo 
Gomes de Carvalho Leite NE:lo, T<'ClliCJ LegLlativo do 
Sen~do Federal, posto à disposi(,'âo do Gon:rno desta 
Unidade, para exercer o carQo isnlndo d·' provimento em 
comissão, :ie Secretário C:e GO\'CJ'lO de 8d!lcação e Cullura, 
c:r:ado pelo Decreto n' 'ill.572, àe 19 de? maio de 1972, a 
partir de 18 de junho do corrente ~:no. 

Art. 2.0 
- Re\·oga las óS disposições em cont r/,rio. 

Palf1eio do Setentrião, em Macupa, 18 de junho de 
1974, 85º da Hepública e 31° da Cria<;iio do Território Fede
ral do Am;;pá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nQ 0733 de 20 de junho de 1974 

O Governador do Territ6rio Federal do Amapá, no 
use das atriuu!ções que lhe siio conferidus em Lel, 

R[S0LV8: 

Art. 1° - Exom'rar a pedido, na forma do artigo 75, 
item I alínea ,,a, , da Lei nº 1711. de :l8 de outub:·o de 1.952, 
Joaquim de Vilhena Netto, do cargo isolado t.e provimento em 
comis~ão, de Secretário de Obras Públicas, do Quadros de 
} uncionários do GovPrno deste Território, C1 ia do pelo De
creto nº 70.57:!, de 19 de maio de 1972, :1 contar de 18 de 
junho no corrente ano. 

Arl. 2° - Manter interinamente no PXercício do cargo 
em comis~ito de Secretár'o de Obras l'úhlicas, o referido 
ser11idcr, at~ a d<:t a da tr~nsmbsão do c&~go uo novo titular. 

Art. Sº - Revogadas as d!sposit õul em contrár io. 

Palácio do Setcntrfho, em II:Iacr:~pfl, 20 de junho de 
J 974. 85° du Hepública r:: ~Iº da CriaçZ.o do Território Fe
c!~ral do Am:.pà. 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 

RESOLVE: 

Art. 1!! Designar nos termos dos artigos 72 e 73, da 
Lei n.0 1711, d ~ 28 de outubro de 1952, Leandro Alves 
Paiva Filho, T~cnlco em Contabilida de, n ível 13·A, do 
Quadro de Funcionários do Governo de~te T err itório, lo
t ado na Secret aria de Administração e Finanças, atualmente 
exercendo a função gratificada, s!mbolo 2-F, de Chefe do 
Se rviço de Contabilidacie, para exercer em subst ituição, o 
cargo em comissão, símbolo 5-C, de Dir etor da Divisão de 
Finanças, do Quadro acima referido, dur ant e o impedimento 
do r espectivo titular. 

Ar t. 2.0 
- Revogadas as d isposições em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 de junho de 
1974, 85° da República e 312 da Criação do Terr itório Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 0736 de 20 de junho de 19':·l 

O Governador do Território FedPra l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas ern Lei, 

RESOLVE: 

Art. I º - Designar n os termos dos artigos 72 e 73, 
da Le i n.0 1711, de 28 de outubro de 195:!, Manoel Rodrigues 
de Albuquerque, ocupante do cargo de Oficial de Adminis
tração, n lvel 12-A, do Quadrl) de F uncionários do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Administração e 
Finanças, para exercer em substituição, a função gratificada, 

' slmbolo 2-F. de Cheíe do Serviço de Contabllldade, do Qua
dro acima referido, durante o impedimerto do respectivo 
titular. 

Art. 2º - Revogadas a s disposições em con trár io. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 20 d e junhG de 197<t, 
85º da República e 312 da Criação do Terr itór io Federal da 
Amapá. 

A rthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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Gabinete do GovernadoT 
ORDEM DE SERVIÇO N q 0014/74-GAB 

Aos Senhores Secretários do Governo do Território 
Federal do Amapá. 

O Governo do Território, no uso de suas atribuições 
legais e Considerando a necessidade de estimular a fixação 
de servidores nos Municípios doT erritórlo, bem como redu
zir o mínimo o número de missões ao interior. 

RESOLVE: 

I - Limitar em 29 fvinte e nove) dias no mtximo, o 
prazo para execução de missões .no interior do Território e 
fora do Tenitório. 

II - Arbitrar pelo máximo o valor da ajuda de custo, 
q11ando o ser.vidor for des i~nado para servi r efetivamente no 
Interior e pelo mínimo quando ocorrer o retorno pa ra a capital. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de junho de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

PODER JUDICIAR!O 

Justiça dos Territórios 

Território Federal do Ama pá 

Juízo de Direito da Comarca àe Macapá 

Edita l de Terceira Praça dos Bens Pertencentes a M.C. Filho 

O Doutor José Clemenceau P edrosa Maia, Juiz de 
Direito da Comarca de Macapá, Capital do Território Fe
dera l do Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz saber a quem interessa r possa no dia 30 de julho 
do conente, o porteiro dos auditórios deste Juízo, quem 
suas vezes fizer levará à público o pregão de terceira praça 
dos beni pertencentes a M.C. Filho penhorados nos autos 
de Ação Executiva, movida por J. T. At&íde constante de: 
Uma casa construída em madeira de lei, sito à R ua 
Hamil ton Si!va, c/ Diógenes Silva, n.O 2655, coberta com 
telha de barro ti po convexa, contendo; um alpendre uma 
sala de vi3 ita; dois quartos; uma sala de estar; uma cozinha; 
uma 11a la para comércio, um depósito, pelo lado externo um 
poço: um banheiro e sanitários, medindo 12 metros de 
frente e 14,5 de fundos, avaliada em Cr$ 8.000,00; um 
mereadinho construido em a lvenaria medindo seis metros 
de frente por cinco (51 ditos de fundos, com dois alpendres, 
fe ito em a lvenaria, coberto com telhas de barros t ipo con
vexa , s ito no mesmo terreno da casa acima descrita, 
evaliado em Cr$ 12.000,00, E, para que chegue ao 
'Conhecim ento dos intere~sados e não possa m de futuro 
'l>ll ea::.r ignorância, maneei expcdic o presente e outros 

iguais que serã0 publicados e ofix:l'los na fonnr. da lei. 
Dado e passa do nesta cidade de Marup:1, ao vmte e um 
dias do mês de ju 1ho do ano ele mil novecentos e ~e~tlltél 
e quatro. Eu. Nino .Jesus Aranhn Nuues. E~cri\ciO eru 
exercicie, subscrt!vi. 

J osé Clcmenceau Pedro~:a lVhia 
Juiz de Direito 

Poder Jurlici::irio 
Ju stiça dus Ter ritól'ios 

Território Federal do Amnpá 

Juiz de Direito da Comarca de ~vacapá 
Edita l de Citação, com o Prazo de 15 dias, na Forma Abaixo 

O Doutor Rubens Baptist~ de Oliveka, Juiz Tempo
rário da Comarca de !Vlacélpá, capital do Território Federal 
do Amapá, na fúrma da Lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edita l com 
prn o de l 5 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trúmltes um proccs~o em que e 
acusado Roimundo AI\ es de Souza comu incur~o no art. 1~9. 
combin::tdo c0m o oe nº 4, item JI, alínea a, do Códi.,:o 
Penal Brasileiro. 

E, como tenh:t o Oficifll de Justiça dt!ste Juízo certi
ficado não o haver encontr!!do nesta Comarca, não sendo 
possível citil-lo p tssoalmente, citá-o pelo prc:.ente a com
parecer nest e Juízo. no cdiftcio do For um desta Comarca 
s ito à Avenida Amazonas, nº 26, esquina com a Rua CF!. 
Corio lano Jucá, nesw cidnde, no dia 28:08.74 às lo:·w 
horas, a f im de :::er inLerrogado, J'l'l movC' r s~ ; :i 
defesa e sPr notif:caclo dos ulteriores te rmos elo proce~sr•, 
a que deverá comparecer sob pena de r evr lia. Para co
nhecimento de todos é passado o prcsentr Edita l, cu ja 2" via 
ficará afixada no lugar de costume. Dndo e pa~sado nes t3 
cidade, aos vin te dias do mês de jt111ho do ano dP 
mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino J e,,us Aranha 
Nunes, escri\'ão em exercício, subscre\ i. 

Rubens Bap1isla de Oliveir<~ 
Juiz Tempor<ano 

Preço do exemplar : 
Cr$ 0!30 
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Ministério do Interior Vi ato: 
Governo do Território Federal do Amapá 

Arthur Azevedo Hennlog 
~rrreturia de r'tlministruçãu c ri11anças Governador 

art. 3º da 
pação dos 

Demonstração da De'Spesa realizada com recursos do Fundo de Participação 

Exercício de 19 7 3 

O Go,·erno do Território Federal do Amapá, torna· público para efeito do disposto no 
Resolução t1Q 112;71, d o Tribunal de Contas da União, que os recursos do Fundo de Part ici
Estados, Distrito Federal e Territórios, no exer cício de 1973, tivHam a seguinte aplicação: 

Are a do Prol?rama I 
Estratég ico ----- ---

Programa de Trabalho Executado PARCIAL T OTAL 

Desenvolvim~nto 

Social 

--- -~------

I -RESUMO DA APLICAÇÃO 

a) Total aplicado no exercicio 
b) Saldo transferido para o exercício de 1974 

li - APLICAÇÃO EM DESPESAS DE CAPITAL: 

a) EDUCAÇÃO 

4.1.1.0.- Prosseguimento das obras de construção de uma Piscina Semi
Olímpica no Cent ro Desportivo da cidade. 
Conclusão d; s obras de recuperação do Grupo Escolar «Ale
xandre Vaz Tavares». 
Pro~seguime 1to da s obras do Centro Desportivo ele Macapá. 
Ampliação do Grupo Escolar «Coaracy Nunes. 
Conclusão dv Grupo Escolar «Joaquim Nabuco», em Oiapoque. 
Conclusão d<J Grupo Escolar de Clevelândia do Norte. no Mu
nic'l•ir.J de Oiapoque. 
Rtc uperação do Ginás io Coberto do «Colégio Amapaense ». 
Servh;os de repan.s e pintura na Biblioteca Pública de Macapá. 
Construção de uma Escola Agrupada, na Colônia Agrícola do · 
Matapi, em madeiro de lei. 
Revisão Geral na rede elétrica do «Colégio Amapaense». 
Construção de uma quadra de esporte s no I.E.T.A. 
Prosseguimt?nto da construção da oficina de carpintaria da S.E.C. 
Reparos e outros ser viços complementares no Grupo Escolar 
«Olavo Bilac». 
Reparos da redt? hidráulica e Instalação de qualro bebedouros 
elé trico no Giná sio Feminino de Mac:\pá 

4.1.3.0 -Equ ipamento para oficina de carpintaria do Ginásio Orientado 
pata o Tra balho denominado «Tira:ientes», com as seguintes 
pe(·as: 
1\ á=tuina de furar madeira, horizontal, marca PENEDO, n9 2, 
equipada c0m motor e!Hrico de l,l/2 HP.; 
Máquina para furar madeira vertical, marca NEWTON, equi
pad·1 com motor elétrico de 1,1/2 HP.; 
Desempenadeira para madeira tamanho médio, de bancada de 
mePO c1 250mm de larg. x 1,150mm de comp. equipada com 
motor elctrico de 1,1/ 2 HP; 
Forja elétrica port;ítil. marca ASTEN, cf motor elétrico de 0,2 
HP. de 29u0/3400 HPM; 
1\láquina perfuratriz, mod. FB5, equipada com motor elétrico 
de 3/·1 HP.; 
Com pressor méd io, marca, SHUTZ, com capacidade para 150 lbs. 
equipa<1a com motor elétrico de l HP; 
Gu;!llOtma para cortar chave de até 1 2~0mm, marca N EWTON, 
efj uipada com motor elátrico de 4 H P; 
Serra circul~r de coluna, equipada com motor elétrico de 2HP., 
trif <co, marca P ENEDO: 
Serra tico-iico para madeira, ng 2, equipada com motor e lé trico 
de 1/2 HP., t rif<isico, marca ACERBI; 
Serra de fi t a para madeira, n.0 5, equipada com motor elétrico 
de :i/4 HP. triiá!>ico, marca PENEDO: 
P ia ·n1 desangro~~arleira, t amanho médio, marca PENEDO, de 
400mm equipada com motor elébrico de 4 HP. 

Ec;u!pamento para oficina mecânica: 
Centro rotativo para tOrno; 
C mjunto para solda r e cortar com 13 peças, marca OXIBRAS, 
Bezouro eletrico de 3/8 e cigar ra elétrica; 
QuatJo m otores elétricos, trifásico de I, 2, 3, e 5 HP., de 
2~000/R PlvL; 
Esm ~ril de bancnda de duas pontas, equipado com motor trl
iáslco cie 1,1/:?. t.:V; 
Aparelho da soldar, de fita, marca NEWTON, equipado com 
motor de 110/220 vo lts. 

Diver sos equipamentos para a SEC e estabelecimentos de en
s ino da Capital e do Interior do Território: 
Aqulsiçiio de uma camionete de uso misto, maroa RURAL 
ESl'ECIAL, com duas portas, motor de 6 cilindros, 91 CV, n.o 
-.n78!1, Série LA2DNC - 30689, cor vermelha e branco. 

TRANSPORTA 

21.589.520,99 
2.897.lo3, 75 

1Hl..B24, lo 

74.22!1,00 
82.25o,47 
78.818,70 
83.497,10 

67.158,!10 
62.450,00 
59.409,84 

58.512,00 
33.960,75 
2o.452,5o 
lo.458,oo 

8.7o7,9o 

5.327,00 

51.8eo,oo 

37.5oB,oo 

26.210,00 

88o.629,85 

24.486.624,74 
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----------~~--------~--.--~------------------------------· 
-----

Prog·rama de Tr·abalho Executado PARCIAL TOTAL Área do P rograma 
Estra té gklil 

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

TRANSPORTE 

4.-i.-3'.0 - Aquis ição de u tn motof de popa MONARK de 10/ 12 HP. 
Aq uisição d e sei e ge ~adciras ma1·ca PROSDOSSIMO, de lo.:>
pés. 
Aquisição de 17 m áqui-nas de· escr ever manua l, marca 
OLIVETTI; modelo 6oj46. 
C inco máq uinas d e somar ,. OLlVETTI, rnod. SUJV!;viA QUANT 
2o/Q e'létrlca. 
Três t'náq uinas d e' soma r m anual, O livetti SUMMA PRIMA 
Um a m áquina de ca lcula r elé tricà MULT ISUMA 20 
Três m ilqulna! de costura SINGER, t ipo comum 
Dez ventilador~s d e G"ol una, t ipo C1RRUS1 de 42 em. 
Oito v eiiU!ad ore-s· de m esa e pa rede, marca C E, com 3 rota~ 
~·ão d e 42 em .. 
T r ês d uplic"adores manual, tnatca GESTENES 
Um mimeógrafo efétrico, m arca C ESTENES 
QUatto bebcdoUl'os e létricos de i l o volts. 
Nove a parelhos t elefônícos màrca SI~ldENS 
Utna ge ladeira CONSVL,. éle 9,5 pés 
Uma ceifade ira de g:r ama, jarto eq uipada com m otor a gàso:i!'Hl, 
Outros equipàmento~ dlvej·sos 

4. t.4.0 - lHO t:árteiras indiv iduais em f6tmica, éótn estrutura de' ferro 
135 cat telras t itio Pfânchet a para de'senl'listà 
2IH eadeíta9 em ê'struturu de· ferta1 fi)Ori1 assenta e encostg 
estufado.- • 
l 5o' poltrofil:ls edro &ascmia ote, t ipo í~attà 
~66 ffluxds ê'ríí tnadelrl:i polida 
~ fogÕes a ~ás tipo índ v.strial, t om 4 i>octt9 
Ólitro's màtetíals í}ét mánentes 

li) SAÜDÉ E SANÊAMENTô 

t ,U.o ~ Ampliàçãei tia iltHiternidádé' fiúblkl:l de Macapá 
t;:onclusão d o Laboratório ela E'f AM 
Repâros e éarreção dê umã éiepandénoía da :H ctl\1, 
Constr"u t;ãc:J de üm ã iavander'ia 1 ab'rígd para vefculos, tevisiid 
da rede lild r()-sànitáfl ti ê éiéttica M H.O.M. 
Exécu~ào tle é'fuãs compiemehtài'é S n6 Hospita l dCI Pronta 
§ oêotro «à swalao Ctl1Z>i . 
Àm pliàçãd dd ámbulátôt ÍO' dá TÜii olo~ía, à nexo ao H .Q;t;t 
Ampllaçãd d á eásfi dê' caldeif as do H.G.M. 
R eforma gera i tio Post o Médlllo d ll Colônia Agrícola do Mafapt 
R eoái"ós e p intufa do àiJdit6rio do Hospita l de Pediat ria 
P tosseguilneiitl:i dé · obras de dr~nàgern fluvial e contra 
1Iiufidaç(Je9 

4.1.2.0 ~ Cotlclusã tJ dós sefVÍÇo!l êMecüta dos na constrtJçáo dô tanque 
e títel-ràdo d!l Es tação àe 'rrstgm ent() d'Aguá do Alnapá -
E1'AM. 

4. 1.3,0 

Ü.4.0 

Execiir; iÜJ éie obras de fevé stírti énto inten1o e externo do con• 
junto de R eser vatório Elevados, h esta capitaL 
Pt·oje tos do Sis te ma de Agua e Esgoto dos Mun.cípios de! 
Mazagão, Ama{1á; Ca1(ioene é Olãpoque, · 
Aqu l~ içã o de 2 veicule s de carga, mar cà JEEP, lnod. camioneta 
F-75 básico. eortl i pottas e mbto r de 6 cíllndros n.0 441304, 
Sé rie> Í..A3ANP- 20754, motor nº 441605. Série LA3AN' '•2l!l85. 
Aquisição de 2 camio!letes de uso mislo, marca H.UHAL, de 6 
cilindros, cotn 90 H P , nº 44193S. S érie n º LA2ANP-2B41, motor 
n2 441988, Sér ie nº LA2ANP-213376, cor verde angra-brallcn. 
Prosse/tunnento e ii1anu tenção de ti bras do Sistema de Abas
tecimento de Agua da Capita l 
P rossegu imént o das obras do Sistema de Esgoto 

- Aq uisição d e u m veiculo de carga, marca JEEP, mod . cnn1ionete 
F-75, básico com ~ portas e motor de 6 cllindi'os corn !lO HP. 
n9 442756, Sér ie nº Li\3A N B-22 1UO, equipado C!om ca pota e b::m
cos latera is; cor vetde angra . 
Aquisiç·do d ~> 1 ve!cülo dc:! carga. tna rca J EEP. rr.od. camion~ta 
F-75. básico com 2 portas e lno!or dé 6 cilindros com !W HP. 
n" 442496, Série fi º L A3ANB-22 151, equipado com capota e ban
cos laterais , cor ver de-angra . 
Aquisiçã o de 1 v eícu lo de carga marca JEP P , tipo camioneta 
F-75, básicu, cotn 2 por tas e motor ele 6 cilindro~. motor de 
90 HP. n. • 44249!), S éd e n,o LA~ANB-22 1 68, cor verde-'lngra. 
Aquis içãe de 1 veículo VOLK W AGEN, tipo Ambulà'lcia, col' 
brancà, ch&ssls n.d BH-2Q7- 518, motor n° BH-589-702 (04) Cilin
dros (52) HP., ano fabricaç!io 197a. 
Aq uisição d E' I camioneta de uso m i ~to, marca RUR AL, mod. 
especial,_ de 2 poi-ta s e m otor d e 6 Cilindros, 75-HP., n .• 444276. 
S ór ie n .'' L A2ANR, co1· turquesa thaiti-br::mco 
Aquis ição de I ve ícu lo \TOLKWAGEN, tipo 231-Kombi STD, 
amarelo-cajú , chassis n .0 BA-296-432, motor n.0 585 475 de 4 
cilindros, 52 H P ., an o 1973. 
Outros equi pam ent os e instaiações. 

- Diver sos materiai ~ p ermanentes, destinados ao aparelhamento 
!;las unida des ho~pitala r es. 

TRANSPORTA 

88u.6?9,86 

13.5oo,oo 

8.981,00 

39.695,00' 

6.375,00' 
2.976.oo 
3.162,0() 
2.250,0() 
7.200,00 

3.600,00 
ll.25o,oo 
6.lt75,oo 
6.240,00 
íl .2-J.o,oo 
L6oo.oo 
Z.35o,oo 

823,00 

66.9:12,00 
lo.25o,uo 

:B-!)85.00 
19.5oo,oo 
12.euo,oo 
11.:2-&;i,oo 

l45.o2a,9o 

4!13.54 !,06 
!1.121.40 

H3.62o129 

loo.ooo,oo 

67.o76,61 
67.731!,91 
51.292,2 ~ 
19.8ú6,oo 
5.417,12 

l.2oo.ooo,oCJ 

5o8.838,2o 

45o.ooo,oo 

475.000,00 

42.o53,ío 

41.64o,34 

6i7 .4 i O, ilt 
l.695. ou., ,oo 

2!.8~0,00 

2!.85o,ou 

2Ul5o,oo 

23.ío6 OL' 

21.171,81 

2o.28o,24 
74.411,4-i 

264.232,26 

L~9tl.3o7 ,71J 

6.539.o44.'i9 

'1.835.3J2,55 
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Ar ea do P rograma 

Estrat(gico 
Progr·ama de Trabalho Executado 

-------

TR.-\~SPOHTE 

c) DE:\1AlS PHOGI~AMAS 

ADMIXISl'RAÇÃO 

4.1. 1.0 - Conclusãc d<ls obr 11s do Museu «J oaquim Caetano da Silva» 
ProsseguiJ<1ento àcs obras de construção da Secretária de Se
gur1r: ·a Púb.lca. 
C0nclusão dos obn•s do Quartel «P!:1cido de Castro» 
Rep:1l'os ;;e1ais no l'<'f.to Polh i<~ l da vila de Santana, neste munfc. 
Reforma t' ;.daptação procedida no 5° Distrito Policial 
l~e(,uros e üll<.a (Jla<,ocs no «Pa i .. cio do Set<:ntrião• 
Repa1os e pintura geral de uma residência pa ra Secretário. 
Prosseguimento e conclusão do Glnási0 Orientado para o 
Trabalho. 
Construção de um subpo~to de Rádio-Comunicação, no Muni
cípio de Am pfl. 
Constmção c.e um prédio destinado ao posto de Assistência 
.i.'.:éiico-Vett•·inário, no Município de Amapá. 
Con~tru~·ãu de um sub posto de Rádio-Comunicação na loeali
drjde de Pono Gr< nde, município deste Território. 
~ .. n•icos de melh n·amento, executados no Campo de pouso, 
do Mun:cípio de Ama(Já. 

4.1.2.() - PESSOAT : P:l!~amento de pro-lnbore a p1·ofessores do En!!lno 
i\H· do e ~<JI< rios a trabalhadores da BR- 156. 
M2tt>r;a1 de Consu no: Valor da aplicação em diversos mate
n ;is de mUIJ.lt••nção. 
St'I'\'Í<;os de Tt•rceiros: Valor aplicado na r ealização de dlv trsas 
despesas de manutenção dos órgãos da a..:lminitração. 
ElH.:ar~ os di v ~r~ os: Valor das despesas de pronto pagamento 
das unidades admi liotralivas. 
As ist<·nda e l"r<-v.dência Social: Contr ibuição do empregador 
ern favor do INPS e BNH. 
Enlida:.ies M1nicip:~is: Celebração de d iversos convênio c/ as 
Prefeit.:ras Hutdcipais do Território. 
Obras Públicas: Construção do prédio destinado à Delegacia 
de Polícia do Município de Calçoene. 
Servil;os cornplemPotares na BR-156. 
Re1orma genl das instalações do prédio da Delegacia de Polí
c ia do Munit'1pio de Amapá. 
Execução de obras complementares no pré c. ,·o da Secretaria de 
Administrnt;t.o e Finanças. 
Equipmnentos: Aquis içào de 1 Rural Ford Willy s Std, 5 mar
ch~s, compiP~a. com acessórios, motor de 6 cilindros de 90 HP. 
n 2 44183 1 S~.:rie n 2 LA2NP-21S49, cor verde. 
Aqnisiçi:io de I cJminh ão marca «Mercedes Benz», t ipo L-111 3, 
cf t'arroceria, chassis lut.go e acessórios completos, motor 
a óico diesel. d.:.! 6 Cilindros, 145 HP.,OM-352, fabricação nacional, 
mor!. 1973. motor n° 344912170419U7, chassis n 2 34403317045336. 
Aq11i~i~·ão de I veículo tipo Rural S td, tração 4x4 de uso misto, 
lT·O I. e,;peci<~l 1973. C/ motor de 6 cilindros 9o HP. motor n." 
43fl:iU, Série LA2HNM-19197, cor ve rde e branca. 
r\qui~l(ão de di\ ersos Equipamentos e Instalações. 
I\!a lerial Permanente: Aquisição de diversos materiais. 

4.1.3.o - .\qui t>i~·ão de I Perua marca <<C hevrolet », mod. CI4J6L, a no de fa
bl·i<'n~·iio 19í3. equipada com motor a gasolima, possuindo 6 cilin· 
dro> em linh ·-t 149 HP., bateria com encosto r ecliná v e! Veraneio 
I u:w, à irecão hldraú lica, revestimento teto vernll, p:ntura me tálica, 
motor 3 J l.!llo-H2, Série (! 146CBR4983j8. 
Aq11i>il;ào de I veículo «Volkswagen >> tipo 231 Kombi STD, cor 
bi 5ttca lotus chass s n.o BH-308.537, motor n.0 BH-633.913 (ú4) 
cilindros !5'>) HP, mod. de fab. 1973. 
AC]Itb;i~·ão de 2 motores Y AMMAR diesel, de 4 HP, acoplado, 
com gerador de 2 KV A, de 15 a 20 aml)s 60 HZ. 
Aqu!~Ição de 1 motor YAMMAR d!Peel. de 4 HP, acoplado c/ 
g ad r de 2 KVA de 15 a 20 amps. 60 HZ. 
Aqui"ição de 2 meteres YAMM'AR diesel, de 6 HP, acoplado 
com qcrador de 3 KV A, ! I O volts, 25 a 30 amp.•. 60 HZ 
,\qubição de I motor YAMMAR diesel de 6 HP, acoplado c , 
ger::.dor de 3 KV A, de 110 vol<.s, de 25 a 30 amps. 60 H P. 
,\q I;' iC'ão de I veicul CAMIONETA de uso misto, marca Ru
ral, mod. Esryecial. 2 portas, motor de 6 cilindros, de 90 H P., 
n~ 45 1302, Súie n.• LAZHNC-29774. éor laranja mandarlm e 
Lrdncu. 
10 ventiladores de teto, tipo SILMAR de 500 RPM. 
I máquina Fotocopiadora ~·m, mod. 271 de 110 volts, 60 ciclos, 
automatica, o o 350!0 1. 
l maquina de somar Olive lti-Línea 88146-TD, tipo e lite de 
2l0 espí,'OS. 

TRANSPORTA 

P ARCIAL 

161.92~,30 

138.627,65 
177.484,72 
43.286,30 
29 484,60 
13.381,58 
i5 172, 12 

23.624,00 

22.230,00 

32.362,59 

52.317,77 

13.533,00 

ll8.728,19 

148.355,94 

425.904,12 

389.385,92 

56.982,47 

246.729,12 

67.913,48 
lo2.ooo,oo 

5o.o48,oo 

14.289, lo 

2o.82o,l7 

72.000,00 

25.983,20 
61.757,00 
73.449,95 

44.800.00 

2o.28o,2-t 

13.400,00 

6.7oo oo 

15.350,00 

7.675 ,00 

27.000,00 
ll.9oo,oo 

12.622,00 

14.olo,oo 

2.769.513,53 

TOTAL 

7.835.352,55 

7.835.352,55 

"' 



.. 

5a. -e 6a.- ft!iras, 27 e 28 de junho de l!J 't4 DIARIO OFICIAL 6a. pr,g. 

-----------... ----~---- ----------~----,---~--~---~,.c.a. , .... ,....._.. 
Pr ograma de Trabalho Executado Area do Programa 

Estratégico 
·-----~---.!-.. . _____ - ----- ·-- ---- ---

TRANSPORTE 

4. 1.3.0- Duas màqulnas de escrever e létrica mod. TEKNE l\~:S-4/46 de 
21l0 espaço nº 6.587.226 e 6.536.52!1. 
Uma milquina de escrever elétrica mod. TEKNE !VIS-!J0-4 46 de 
2ll0 espaços n.0 1!.586.84 1. 
Uma máquina de calcular Olivetti mod. MC-26-D n.0 33767. 
Uma máquina de ca lcula r Ol!vettl mod. MC-26· D n.0 39255. 
Equipamentos diversos destinados ao aparelhamento dos diver
sos órgãos do Governo do Território. 

4.1.4.0 -Material Permanente destinado aos órgãos do Go •;erno do 
TelTitório. 
Material P ermanente de!'tinado às embarcações de propried::~c!e 
do Governo do Tenitório. 

4.2.6.0 - Desapropriação d e d iversos imóveis. na área urbana. 

AGROPECUÁRIA 

4.1.1.0 - Refor ma geral em um prédio da administração amaparnse des
tinado ao funciona mento da Divisão de Colonização da Secre
t aria de Agricultura. 
Construção de um prédio par a a Secretaria de AgriculLura 
destinado ao armazename nto de cereais, localizado na estrada 
Macapá-Fazendinha. 

4.1.2.0- Material de Consumo: a quisição de diversos materia is dPslina
dos à manutenção e desenvolvimento do Setor Ag r )pectwrio. 
Serviços de Terceiros: serviços executados no proparr.a de 
desenvolvimento do SPtOJ' Agr opecuár io. 
Equiçamentos: !hum) yy-1580 Tr::tor de esteiras. marc.1 C:-:terpi
lar, rnod. D-4, sér ie D, motor G 3970, série n." 97r'J 2fl3, equi
pado com controle hidráulico 143, série n.0 62G-1 313•. 
(hum) 10-2364 Bulldoze r, marca Caterpillar moà. 4- A, série 
33R-814. 
(hum ancinho, marca F leco, série n.0 65773, para uso em trator 
de esteiras ma rca Caterpi llar , mod. D-4, série D. 
Aparelho Kjeldahl, composto por (hum) 1 micro destilador 
Kjeldahl, conjugaào com um micro digesto r C/ tubo de aspira
ção micro Kjeldahl, para seis provas de fabricação Kurl Kalb 
conforme ref. KK 575-636/506, para 110 volts . HZ acompanhado 
de 12 balões de 100 m l e 12 bolas Kjeldahl. 
J\qul!;ição à e máquinas, motores e equipamentos di\ ersos de 
uso agrícola e veterinário. 

4.1.3.0 - Aquis icão de um trator MASSY-FERGUSON, mod. M-85, equi
pado com motor Diesel MWM. mod. D-226-4, de 4 ci.indro~. BO 
CV A, 2.ooo RPM, com sistema hidráulico, etc, série n.0 !9llooú867, 
motor n.C' o226o4nlí84. 
Aquisição de um trotor MASSY-FERGUSON, mod. MF· 65, eixo 
alto, equipado com motor Diesel Perkins, rnod. AIJ -1-203. de 
4 cilindros, de Go-HP a 22oo RPM, com ~eis marcho~ a frente 
e tc, série n.0 20l3-BA-4oo3o, motor n.• 135lio25442. 
Aquisição de um trator MASSEY-F~RGUSON . mod. r. ,F-65. eixo 
alto, equipado com motor Diesel Perkin:;, rnod. AO ·1-203 . de 
4 cilindros, 60- HP de potência a 2.2oo RPM, com sei:; ma rchas 
et c. motor n.0 1356o25H7, série n.0 2o3-BA-3c6!l-D. 
Aquisição de um 1:1utomével ChevrollPt opala , mGd. 5NC9C, espe
cial, 4 portas, 6 lugares, com motor de 4 cilindros LO-HP, n. 0 

3Jo3lo, série n.O 5N69CCBI47666, preto fo rmal. 
Aquisiçllo de um Jeep universal, mod, CJ-5, tração 4x4. motor 
de 6 cilindros, com 9o .. HP. nº 44198o, série Li\-lBNB-21983, 
verde. 
Uma Roçadeira MF-77, com facas reversíveis, patins ~ubstltuí
vels nQ 4069. 
Uma plantadelra t ipo MF'-37 com capacidade para ~ l inhas de 
plantio e um pulver izador e irr igador agrícola, com t a nque com 
capa cidade pa1·a 1.200/ 1.500 lts. scb :·e rodado, para acoplamento 
em trator MF-5o, e demais a cessórios. 
Outros equipamentos destinados aos diversos setores de 
agropecuár ia. 

4.1.4.0 - Mater ia l P ermanente: aquisição de outros ben s móveis para a 
Secretaria de Agricultura, Setores de Agropecuaria e Colonização. 

COMll:RC (Q 

4.1.1.0 - Conclusão das obras de construção do Matadouro Modelo de 
Macap;i . 

E NERGIA: 

4.11.0 - Extensão da rede de eletrificação da localidade de Fazendlnha 
para a Vila de Santana. 

TRANSPORTA 

P .\RCIAL 

2.769.513,5'3 

IO.l'2S,OO 

4.480 00 
5.033,00 
4.539,00 

125.64·1,5 1 

203.043,13 

9.687,20 

~:!2.733,03 

57.849,18 

23.824.90 

511.12ú.62 

l(l~ .055,!17 

230.000,00 

3l.o5o,oo 

156.120,1::! 

44.685,00 

36.471,00 

41.612,00 

24.416,00 

18.oo5,4o 

4.2G6,oo 

l5.55!J,oo 

55.18l ,oo 

39.6:-},00 

TOTAL 

';.8:15.J52,55 

" 

l.l 5:l.!l99,t,~ 

lo.6:15,oo 

aoo.ooo,or;, 

I:l.o63.ôl3,11 
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t51re~ P nt~a ra l-l;uniei alHeD. d e ~Jm.i;;~p•í 

D ecreto n º 03/ 74- PA. 

Di spõe s obre a aprovac::io do B a la nço F ina nceiro dn Prefeitu ra M unicipal de Am apá, exe rclC lO de 1973. \ 
O Prefeito Munic ipal ,je Amapá . u s'l nd o d as att·ibuiçõe s que l he confe re o item V , do A r t igo 9.0 • do Decreto-Le i F~d er.:J. l n" 3.839 ela 21 de sete:n'Jro d e 19B. 
Conside rundo: - O oficio n.O 05/74-C~/IA, datad o d e 29 d e m a io d e 1974, d o Excelen ti s~ i mo S enhor Pt·ils iden te da C.:imara l\:Iuni:ip:l! de A mapa . 
Considerando: - O d isposto n o artigo 73, do D ecr eto - L e i nº 411, de 8 de janeiro de 1969. 
DECRETA: 
Art : 1 º - F ica a~rovado o B a la nço Fi na n ceir o da Prefeit ura Munici p a l d e A m apá, r efer ente o exe r cício de 11173. 
Art. 2° - R evoga m-se a s d isposições e m contr á rio. 
Gabine te do Prefeito Municipal de Amapá, 30 d e maio de 1974. 

Leonel N ascimen to 
Pre feit o Mun icipal d e Ama pá 

Publicado n es te Departamento d e Ad minis tração aos trinta s dias do m ês de maio d e mi l n o v ece n t os e s ete n t a e q11 a tr o . 

Antônio Carlos de And rade Ponte s 
Dire tor d o Depa rtament o de Adm inistr ação 

~...... ~......,......- - -,.- W!OJ!Wo......:ur'M' Qli:Ui2~~~~·.JLJm m.........::" - '«4llti u::::z o:w:::u;;soc:::~~~ ---.-.·~-------------..,--_,~ 

RECE I TA 

T Í TULO 

Contas Orçamentárias 

Receitas Correntes 
Receita s Tributárias 
R eceita P abr imonial 
R eceita Industria l 
Transferências Cor r e nte!! 
Receit as Diversa s 

Recei ta d e Capital 

Transferê ncias Cor rentes 

Extra O rçamentária 

Diversas 

S aldo E x. A nterior 

Disponível 
Caixa 
Vinculado em c/c/ Bancá ria 
B anca d o B r asil S.A. 
Banco da Amazônia S.A . 
Banco d a Lavour a S .A. 

TOTAL 

Cr$ 

12.798,60 
22.140,26 

5.733,02 
162.9Hl,92 

2.089,60 

3.721,32 
2.212,43 

2,75 

i•refeitura ttlunieipai de ..t'\.~napá 

Balanço Financeiro Anexo 13 

D E S P E S A 
--~---

Cr$ Cr$ 

205.680,4() 

254.502,69 460.183,09 ---

24.600,00 24.609,00 

10.077,41 

5.936,50 16.01 3 ,91 
5130.797,00 

5oo.797,oo 

T1TULO 

Contas Orçamentf. t·ias 

Administração Geral Legislativa 
Administração Geral Execut iva 
Administração Finan ceira 
Ene r gia 
V iação, Transp. e Comunicação 
Abastecimento 
Edu ca çãe e C u ltur a 
Saúde 
Bem E star Social 
S e rviços Urbanos 

Extra Orçamentária 

Divt-r sos 

Saldo p/ E x erc íc io Seguint e 

Disp onível 
Caixa 
Vinculado em c/ c/ Ban cária 
Banco do Bra sil S.A. 
Banco à a Amazônia S. A. 
Banco da Lavoura S .A . 

TOTA L 

C r$ Cr$ 

49.65f.i ,oo 
24.952,72 

9.567,42 
46.1 05,79 

15o .895,o4 
6.605,93 

79.442,73 
77.285,97 

3.55o.84 
20.000,00 

Cr$ 

468 .0 62,44 

1 
23.o5o.19 1 23.o5o, l9 

~~~ - - -1 

j 'J.645,oo I 
294.77 1 i 

1.741 ,85 I I 
1 

___ 2._7~- _ _ _ ! .o39,32_

1 

g.684,37 

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

I ~-5ao.797,oo 

LEONEL NASCIMENTO 
Prefeito Muntcipa l de Amapá 

JOSÉ BEI.JZIO DIAS RAiY:::OS 
Tesoureiro 
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Prefeitura Municipal de AillapQ 
~qe~o Q0~ .f~ 

Balanço Patrimonial 

Financeiro 

A ti v o Frnanceiro 

Disponível 

Caixa 

Vinculado em cfcf Bancária 

Ativo Permanente 

Bens Móveis 
:Vi óveis e Uten sílios 
Veículos 
Ferramentas 
Bens Nat. Industrial 
Ações 
Bens Imó·.-eis 
Edificação 

Inde1;endente do Ex. Orç . 

Dívida P tiva 
Doaçõfs 
Soma do ritivo Real 

Total 

ATIVO 

Cr$ -~r$ _I I 
I 
I 

I 
I 

Cr$ 

I 7.645,00 1 .. 

2.039 ,37 

56.203,50 
73.000 ,00 

2 .941 ,00 
4.485~00 

103.885,00 

I 

9 .684,37 

240 .514,50 1 

,_95::?.500,00 11.193.014,50 

7.840,89 
103.845,00 111.685,89 1 

I.3o4. 700 ,3 J I 
- -

1.304.700,39 

Leonel Nascimento 
Prefeito I\1unic:ipal de Arnap{l 

F inanceiro 

Passivo Financeiro 

R estos a P agar 

Exercícios Anteriores 

D esp. Diversas Origens 

Saldo Patrirnoninl 

Ativo Real Líquido 

T o t a l 

PASSIVO 

1· Cr$ 
. 

Cr$ 

3.020,36 

23 .050,19 

.José Belízio Dia s Ramos 
Tesoureiro 

Cr$ 

26.070,55 

11.278.629,84 

1.304.700,39 

1 .3C4.7Cü.39 
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Prefeitura 1\/~tJn~cipal de A mapá 

~'Vei:rnon~ tt.·~lti ,.~ -B~ das Va:~•hllteões Patrim~nduis 

Variações Ativas I Variações P assivas 

Títulos 

Receitas Correntes 

Receitas Tributárias 
R eceita Patrimonial 
Receita Indust rial 
Transferência s Correntes 
Receitas Diversas 

R eceita de Ca pital 

Transferências de Capital 

Variações ·de Bens 

Aquisiç!lo e Construção 
B ens Im óveis 
Bens Na1L Ind Ltstrial 
Ferra mentas 

I 
de i 

I 
I 

Total das Variações Ativ as 

I 

Cr$ 

12.798,60 
22.140,26 
5 .73 3 ,02 

lô2.918 ,9 2 
2 .089 ,60 

Cr$ 

205.680,40 

254.502,69 

143 .000 ,00 
4.485,00 

905,00 

Cr$ -1 

I 

1 460.183,09 

-, 
I 
I 

I 

I 148.390,00 

60a573,09 

608573,09 

i 

Título Cr$ I Cr$ 

Despesas Corren tes 

Despesa de Custeio 214 .743,29 

Transferências Correntes : 14.540,84 

Despesas de Capital 

Investimen to 

Total das Variações P 

Resultado Patrimonial 

Superavit 

To ta 1 

229 .284,13 

238 .778,3 1 

Total 1 

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

L eonel Nascimento 
Prefeito Municipal de Amapá 

José Be1ízio Dias Ramos 
T esoureiro 

Anexo n.0 15 

-,-Cr$ 

1 
I 

468.062,44 

468.062,44 

140 .510, 65 

608 .573,09 

608.57 3,09 


	

