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Ano X. Números 1.964 e 1. 9 65 M ~:-~;:--;:--:-:::---------
a capá, 5a. e 6a.-feiras, 30 e 31 de janeiwo de 1D75 

ATOS DO PODER EXiCüfiVO 
CP) n~ 0013 de 27 de janeiro de 1975. 

m Gevernador do Território FC'deral do Amapá no 
use dll s atribuições que lhe são cun!eritias em Lei, e tendi' 
em vista • que oonsta do Processo n.0 082/75-SESAS, 

1\ESOLVE: 

Ar t 1.0 
- Desi~nar Av~ner Augusto Montandon Se

eretário de Saúde e Ação Social do Governo deste Ter'ritó .. 
ri e, para viajar da sede dt! suas alribuicões - MA C' A f' A 
- , até a oidade ~o Rio de Janeiro, capital do Estado da 
Gua!'labar a, a fim tratar assuntos do interesse da Secr~ta
ria que dirige, no prazo de sete (7) àias. 

Art. 2.0 
- Reve~gadas as d!sposiçõeg em contrár io. 

P alácio ào Setentrião, em Macapá , 27 de janeiro r.ie 
1.9711, 86~ dll Rlipúbll~a e !12° da Cril'lção do Território Fede
ral tio Amapá. 

l"emanóo Luiz Ramos Dias 
Governador Substituto 

(P) nº 008~ de· 27 de janeiro de 1975. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no lliO 

da s atribuições que . lhe são conferidas em Ll'i, e tendo em 
vista 9 que c:onsta à o P roeesso n.0 0208/75-SAF., 

RlllSOLVI: 

Art. 1.• - Deslgnn lranil~o T rinda de Pontes, Escre
ventli Datilóg rafo, nível 7, do Quadro de Funcionários do 
Governo deste Terr itório, atualmente exercendo a função 
de Assessor de Asslst~nc:ia às Prefeituras Municlpali; e 
Maria das Graqa1 Homobl'lno Balieiro, Auxiliar de! Conta 
bil idade, da Tabela d11 Pessoal Temporário, ambos lotados 
na Swcretllrla de Aliiminlstração e Finan~as, pa ra \'lajarem 
cia sede de suas atribuições - Macapá -, a$é a cidade de 
Olapoque, a fim de auxiliarem o Prefeito daquela localida 
de 11a elabC!ll'açie <!la proposta orG' ament8ria , no período de 
28 dli j a~eiro a 04 de fevereiro do corrente ano. 

Art. 22 - RevGgadas as disposições em costririo. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 27 de janeir o de 
1.975, 16' da Repúblioa e 32° da C:riaçlo do Terraério 
Federal d" Amapi. 

Fer nando Luiz Ram os Dias 
Governador Substitute 

(P) 112 0086 r.ie 28 de janeiro de 1975. 

O Oovernador do Território Federal do Ama pá, no 
uso elas atrlltulfÕes que lhe aão conferid.a!i em Lei, e t endo 
em vlsia • que eon1'a tio Processo n.0 0017 / 70-SEAC., 

RESOLVI.. 

Ari. 1~- Du!gn .. , :"OI \ermos elos artili(os 72 e 73, tia Lei 
Jl.• 1711, de Z8 de e11iubro de 19!12, Vandim Alves Rogrfiue s, 
Direier d 11 Divido 4e fomento à Produção Animal e Ve
i•tal, 11lmhlo 0-C, do Quadre de Funelogãrios de GoverAt 

, dest e Território, para exercPr. ao 
gratificada símbolo 3-F, de Chef u:ulatfva mcnte, a f1+ll'llàe 
Produção Anim~l cio Quadro a ef 8 Seçãe de J·omente da 
impedimento do tPpectivo titula c ma referido, durante 0 
de férias regularuenlares. r que se enaontra em gozo 

Art. 2.o - R&..rogadas 
as dlsp(ul9ões em aontrárlo. 

Palácio do Seten"'ião em M , 
1.975. 86.0 da nepública " 32 o da ~e~pa~ 28 de janeiro de 
dera! do Amapá. · 1' ac;ao 'Ío Terrltérfo Fe-

Fernando Luiz Ra moa Diu 
Governador Substituto 

Poder Judlctárlo 

Just!oa dos Terrltórle! 

Juizado de ;~1.enores da ComaTca de 
Macapá 

Portaria n.0 I aj75. 

O Doutor José Clemenoeau Pedrosn Mala, Ju le de 
Direito E: de Menores da Comarca d e Macapá, Capi tal do 
Território Federal à o Amapá, com fundamento no art. I 31 
do Cédigo de Menores, ba txa as seguintes instr uçõe1: 

Art. 1 - Nenhuma festividade carnavalesca poderá 
realizar- se, eom a partlclpaçãe de menores de 18 (dezoito) 
anos, &em alvará deste Juizo. 

Art. 2 ·- O requerimento, para a expedição tle alva
rá, d irigido ao Juiz de Mene rea e fi rmado pelo Presidente 
ou Diutor So~i al da entidade patrocinaC'lora, deveri dar 
entraj a em Juízo até 15 (quinze) dias antes da festividade 
programada. 

Parágrafo ú nico - O r equerim ent"· apresentado em 
d1:1as vias , deverá conter, obrlgatoriament•, o local e natu
r eza da festividade (baile, desflle, ensaio, etc.), categor ia do 
público (uiultos, jovens, orfanças), data 1 hor ário a lém dos 
esGlareeimentos sobre e . consumo de bebidas alc(i)óliaas e 
a venda de ingressos ou mesas a pessoas estranhas ao 
Qua dro Sor.lial. 

Art. 3 - Nas fes tivi dades infanto-juvenis. serão ob
servadas as sliguintu nor mas: 

a) encerramento, no máximo, à s 20 horas. 

b) os meneres de 5 ( einco) a 14 (quatorze anos deve
rão estar acompanhados por adultos. 

a) obriiatoriedade de seperaeão fia pista de dança, 
do ~rupo QIJ menore1 de 10 (dez) ;moa de idade 1uper!or . 
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As Repartiçiícs Públicas I E X p E D I E N T E 
rwrno1l6tl! deveiAo re-~et4'T I 
0 eK.ptdleute destinado ~pu· \ -rMPnENSA OFICIAL 

I 
As REI·'{)Brtições Públ!Mi 

cingir-E-e~o às 1\llSiuaturu 
anual& renovadas até 23 de 
reveveir o de cada ano ~ àa 

l: licaç~te neRte DIÁlHO OF_I- b .n: 
(tAL diàriamemte, até as ' • • • • * 11 

"• 

UNJQ horA~. exeeto 1\0S sába- DIRETOO 
"~''" quawoo deverão ruztl-lo ror los de Andrade l-()r/tes 

iniciadas, em qualque r épeca 
pelos órgllos com petente1. 

I A fiín de poesib!lib.r a 
remeeaa d~ valores RCompa
nhados de esclareoiruento• Rt P. às 11 :80 b(lrflf;. •• •• ** ,.. 

Às reela.-saÇ'õ-e! p~tiB•en~ DIÁRJO OFICIAL quanto e. Gua a!:'liCa!$G.O, 10lí· 
OÍUII'OS USellJ OS intereSl!BdOI 
preitnencialmnte cheque ov 
vale p ostal. 

ter. à matéria rCJtriliutcta .i!OI! lm••rE' ~So nas CLci.na~ da JmprE.lll~l. O!icia l 
•'~tH18 de ei'I'Ofl r•n om.isrtêes, • MACAPA _ 1'. F. Af>lAPÁ 
neverlío ser formu ladas por * • *. * * , .. 
••sNito. à 5ieçr. o C!! c Redaç-ão, A S S l N A T U R A S Os supl<lmentos à1 d l· 

ções do& órgl!os oficlals &ó 
s<l [owecer õ'u aos a11~inantea 
q uo as solicitnrern no ato <il s 
assinatura. 

elas 9 às Hl::lO h<•I'RS. no má- $ 00 
'\ruo até í 2 h 6 I li l:l ar.<ía 11. Anual . Cr 25, 
:•siúa Gios órgãos uficiais. Se-mestre.!. 12,50 

Os or~f!:'lDBiS deverãe ur Tt :m estra] .. 6,25 
t.ltdilog-raflldt~fl e autevtlcedos, « 0 30 
~!,>!ii!WIVttüuS, pOl' q ue-n, d6 cH· J\'úmerO 8VU}SO . • (J fnndon(IFIO pÜb]iCO ft -
. "H" -at>urR~ e cmel!dlll!. •BHP S!LIA - l!:ste Di~;.i~ •o*f~ia; é ercontr"'l"' para ie•tu- J~ ral, trt•á um desconto litE> 

~xcetuads~ 118 rara r !'X-~ ra ro Salão NaciCJnal e Internacionol àa lmprt'r.sn. da !Lo,,. !'Ma fa?€r jlla 
8 

ê&te 
le rlor, qur serli(l ~c· ll' p r e COOPER PRESS ntl «Brasília Imperial Hotel>. clescPnlo, clP''crá provar esta 

· ·n tur -~ "'t~t;le r ' cc nd ição n<• nto d11. a~llinatu;·a 
:~~fia~s 11

1 ~. 1/rs;J :u. 
8qr~ Jque~ - Pl\ta f~4ili te.rau'r~ a.ssinB-n-~ A f 11!1 d_c e\Jtur liOltrç-!o 

t·poca pur t:t'i~ 1111 , l• 011 u.m tes . a vel'lheaq-flo do pT-a.zo !Jc @e cont11 \li.dlld<'. no recebi-. O ~usto <.!e ca~a. ~)Jemplar 
P. EO • valHlose de suas ssgmaturas,. mento dus JO r HIJS. n e vem 1 atra!'lld o elos tlrgao;; oii· 
· na r11rte Euperior do enderê· os Bf'sinar tes provid~:uciar a cial~ strd, 1111 vrnda anille 

As asslntlttJ rlls Vl'!H'ldas ço 'iio imFresos o número re ap~õtiva rer:-ovaçíie com arre~cicla de t r$ 0,01 8e da 
o0àer ão ser ~usp1 n~-or.~ <€-n. do taléo tlt· regis tro a m~s e 8B tec~dê•ncia Irínin:H cit• lrin- mcswo a1:o, e ()tt <'r~ !1.00 
ãvis0 prévio. o auo em que fin dará. ta (30) úl111\ . por liDO deC"ornrto. 

d) proibição rlo uso dP J;mça-perfumes, bisnagas 
de matéria plásticll. objetos cont undEnl f'S, c;onfel e de subs
t ância noci \'a •íO organismo. 

e) os menores, abaixo de 5 (cinco) ano s, não terão 
ace&so às pista~ de danças. ressal\'aào o direito de pli rtlcl
parcm do s d 1'Sfile~ ue fantasia~. ob~ervad"!s as cautelas 
nec:e s~ária s . 

(J n~tnhum adulto, ainda que pai, mãe ou r esporrsável 
poderá perm;;onecer na pista de dan~·a . mesmo sob a justi
ficati va de ccnduzir l!l menoL 

g) prolbictão d e venda ou consumo de bebidas alcoó
licas, inclusive cern>j a e c:hope. em qualquer dependência 
da entidade patrocinadora. durante a rea lização da fu tl v l
dade. 

Art. -l - Nas festivida desnoturnas, progr amada por 
i!ntldades que m antem Quadro Social, s~rá tPlerado o in
gr esso de menores, acima de 14 (quator ze) anos, desde que 
observaliu as •eguintes normas. 

a) proibição da venda inSG!iscriminada de ingressos ou 
mesas a pesaoas est.ranhas; 

b) tolerância na venda !ile ingrusos e~u mesas a con
vidades, n~sponsabllizl'lndo-se o sócio, no próprio ingresse 
eu em liv ro especial atravé~ de assinatura e inriieação do 
númern de matrícula. 

c) separação dos bares de simples r efl-igere ntes dos 
d a bebidas a lGoólicas, sendo vedado o acesso aos últimos 
do> menores de 18 (dezoito) anos. 

Art. e - · Nas festividades noturnas, programadas JHir 
en,iàades oficiais, a inda que mPdiante a venda de aunvites 
ser_q_ tolerado o ingresso de menores, acima de 14 (quatorz~) 
anóY, d esde q ue aat~mpaohados dos pais ou r esponsáveis. 

Art. G - Nos balles públicos não poderão ter ingres
sos mEil ROr es de 18 (dezoito) anos. São equipados a bailes 
públicos, para os efeitos de~ ta Portaria, os realizados: 

a) em boites ou congêneres, 

b) e m entidades socia is, mediante venda indiscrimina
da de ingrf'ssos ou mesas; 

c) em entidadt>s :;ociais, mediante publicidsde de ven
da de ingressos ou mesas, ainda que restrita a convidados 
dos sócios. 

Art. 7 - Qwwdo as enUdades p11trocinasoras est a
\leleaerem nlve!s de idadG, superior aos fixados nesta Por
taria, para e inlfresso de mtmores em auas festividade• 
serão ruiPeitadcu tais liml\u. 

Art. 8 - As entidades pa trocinadoras fic:1m obrigaalas 
a reH'r\'arem uma ffi(•sa, ern looal próximo da pisba de 
dança, de~t!nada a fisraliza~·ão do Juizado. 

Art. 9 - Os menores de 10 (flezl ano~. não poderão 
tomflr parte nrs blocos. desil les e cordões, na v~a pública, 
d~:vendCI cs cornpre~nditios entre 10 (dez) e 14 (quatorze) 
anc,1' terem assistência próxima dl'ld pllis ou responsáveiil. 

Par:ígrafo único: A partic ipação de menores de 
10 (ctez. a 14 1qua lorze) anos não pnflera ullrapa~sar das 
20 (vin~e) horas, exceto por o~asiio dos desfjles oiiciali, 
quando será tolerado até às 24 (vinte e . qwJtro) horas, 
improrrogavelmente. 

Art. !O - É pr oibida a permanência d e menores 
abaixo de 14 (quatorze) anos, em bares e cong!'ne'I'Ps, npós 
às 22 (vinte e duas) horas. :Jinda que acompanhados dos 
pais ou responsávei~. 

Art. l 1 - Os menores , abaixe de H ( quatv rze) anos, 
encontrados desacompahailos na via públicn npós às 20 
(vinte) horas. snãs encaminhadGs ao Plantiio de Juizado 
pua as providências cabíveis j1mto aos rasponsâYeis. 

Art. - 12 - Os õnibos o demais coletivos públicos 
não poderão transportar menores. abaixo ele 14 (quatorze) 
anos, desacompanhados dos p:~~is ou r esponsá,•els. no perío
do compreendido entre zero hora de sábado à zero hora de 
quarta-feira de cinzas. 

Art. 13 - A in~ringência do disposto nos artigos 
3. 4 e 9 da presente Port.arin, além das pro\'ldências 
imediat9s cabíveili por parte da fiscahzac;ão, tmportar:\ na 
cassação dos a lvar;\s concedidlls à entidade, até o final dos 
festejos carnavalescos. 

A rt, 14 - A fiscalização das disp~sições contiàas A a 
presente Portaria cabe. de imediato, sob as penas da lei , 
aos respons11veis pelas pr6lmo~ões. 

A ausência de fiscalizlu~§o supleti\·a do Juizado de 
Menores não justifica a omissão àos promE)tures dai fes
tividades nos cas0s de descumprim€ nto clas nor mas prt~ 

sentes. 

Revegam-se tiS dlspos!ções em contrhie. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra- se. 

Maaapá, 21 da janeiro de 1!175. 

José Cleme t:~ceau Pedrusa M1ia 
Juiz Gie L:>ireito e da Menores oh Macapá 

Hildegardo M. T. P. ele Miranda 
Ch11f1 ào Setor de Defesa Social (S.D.S.) 

Cemiasárlo de Menores 
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Prelazia de 
Insc. no C.G.C.(M.F.) nº 05.!68.292 001 

Balanço Consolidado 

Maca pá 
Macapá -- T. F. do Amapá 

ADMINISTRAÇÃO 
GRÁFICA SÃO JOSÉ L'rDA. 

Exercíoio de 1974 

HOSPITAL ESCOLA SÃO CAMILO E SÃO LUIZ 

ATIVO 

Imohiliza tlo 

J lliÍJ\'CÍS 

Ho~p!talnres 

Residi!ntials 
E•oolares 
Oficinas 
F m Conitruçiio 

Eqllipílmrnln$ P lnslllla~·õrs 

Veicules 
Adminis tração 
Hospital 

Maquinário Industrial 
Gráfica São .José Ltda. 

F.quipamente e Utensílios Hospitalar 
Hospital 

Mflqulnas, Motoru e Aparelho 
Gráfica São Jwsé Ltdn 
Hospital 

Diversos 
Grafica São José Ltda 
Ho11pital 

\1íllcrial Pt>rmanentc 

Móveis e Utensílios 
Administração 
Gráfica São José Ltda 

Bttn! Bibliográficos 
Hospiial 

Diversos 
Grá(ica São José Ltda 

I mo h i lizaçiil's Derorrenles de I nccnli vos Fisrais 

SUDAM 

flealizávcl n Curto Prazo 
Amoxarifado 

Hospital 
Gráfica São José Ltda. 

Matéria Prima 
Matéria Secundária 
Materiais diverso• 

Farmácia do Hospital 
Contas a Receber 

Hospital 
Admla!straçãu da Pnlazia 
Salãrle FaRlllia 

Disponh·rl 
Caixa 

AdtUinlstração dn Prelazia 
Administração da t'relazia - c/ LBA-AP· 
Hoipital 
Gráfica 8h José Ltda 

Disponível 
Ba nco e/ Movimento 

Banco do Brasil S/ A 
Adminlstra~ão da Prelazla 
Admlniabraçiio da P relazla-c/MEC-PIPMO 
Hospital 

Banco Real S/ A - c/Hoipital 
Banco Sudameris 5 /.'-.. - e/ Hospital 
BanQO Braalleiro de Descontes cfHospltal 

.. 
lS8.i'loo,t)o 
74.500,00 

5.725,00 
9fU6o,24 

2o ooo.oo 
62.155,39 

15.050,00 
7.877,20 

79.625,00 
2.200,00 

845,eo 

2 599.659,71 
5.100.000,00 

870.000,01) 
630.000,00 

218.286 19 

261.000,00 

567.974.29 

397.699,74 

lo3.8H5,24 

ll2.15'i,39 

22.927 ,?.0 

!i.293,5o 

6.57o,47 

82.670.00 

226.951 ,26 
27.5oo,oo 

2.336,11 
58.925,2~ 

28 694.43 
21.875,2e 

1.864,00 
7.2oo,oo 

575,81) 
4.247,1)4 
8.298 89 
2.'~81,1 6 

9.:'il7 .946,90 

1.414.714,66 

34.791,17 

4.530,00 

179.588.75 

2G2.258,75 
2o9.679,1o 

%54.451.26 
29,52 

115.83l.o5 

24.4fi':,87 

lo.971.981 ,73 

728.4111,63 

140.2~8.92 

11.83B.tl99,28 
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Exinircl n Curto Prazo 

Forecendores 

Hospital 
Gráflea Sãf> José Lida 

Obrigações S;clais 

Previdência S geial 

Obrigações Tributá rias 

Imposta Retido na Fonte 
Contribuição Sindfga1 

Patrimônio So~o~lal 

Exercfcios Anteriores 
Exilrcícios Corrante-Superav!t 
Exercícto Corrente-Bens 

Funcio e Provisões 

Fundo de Daprec:lações 

Pe. Angelo P!ghin 
Af.iministrador 

P ASSIVO 

Juracy da Silva Freitas 
CRO 1367(Pa.)-CPF 0011175112 

375.63i,2o 
31.669,71 

138,40 
179,20 

lo.858.542,21 
29o.o86,5l 
218.o58,6 1 

4a. pag. 

4o7.3o6,91 

1.286,48 

317,60 4cS.IH•,II 

11.366.687,33 

63.loo,96 

11.838.699,28 

:Pe. Joie Airaghl 
Vice-Prea1clente 
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Prelazia de Maca pá 
Insc. no C.G.C.(M.F.) n!! 05.818.292, nO l - Macapá - T. F. do Amapá Exercício de 1974 

Dernorstracão Consolidado do Conta de Resultado 
> 

ADMINISTRAÇÃO 
GRAFICA SÃO JOS:r.: LTDA. 
HOSPITAL ESCOLA SÃO CAMILO E SÃO LUIZ .. 

----------------------------------~=-~~ 

REG~EI TA 

nl'rPilílS rorrrntrs 

11Prf' it:J Patrimonial 

Hrrc:ta Imobilifuia 
Alug\léls • Arredamentos 

lkreila Finanl'ei ra 
J uros • Deac~tntos 

Ikreitn I mlustri11 l 

llt·eeitn !Ir Servi~·n~ Iwlnstriais 

Imprto ssos Q Ser viÇQS Tipc:~grélflcos 

Ht·rrilll rle Srn içus llnspilalarr~ 

Divet sos-.Partlculares 

nercitae Diversa!i 

HPreilas de ronrênios 

Institut o Nacional de Pre\·imento Social 
Hospltnl 

Fundação LBA-AP 
Hospital 
1\dmlnistração da Pre1azia 

Funrura\ 
Hosp•tal 

ASBO 
Hospital 

Ministério da lllflucação e Cultura 
Admin istra\!liO da Prelazia-ct PIPMO 
Admln istraç~o da PrelólZÍól-c/Dlversos 

Unnrõl's r ~ux:ílios 

De Entidades Federais 
Ho s pital 

De Particulares 
HOSJ'ita1 
Administração da Prelazia 

De Contibuição Dlrt ta de Fiéis 
Administraião da Prelazla 

Em Bens Móvl• 
A!.imlnistraçãGI da P'l'elazl a 

011trns nrrcitas 
Receitas p / Obras Sociais· Gráfica Sito José 
Receita da Granja e Chállan do Hospital 

53 4oo,oo 
159.625,25 

16.1194, J 6 
69.caoo,oo,oo 

14o.6II,oo 
102.336.25 

95.350,00 

225,8fi ---

841.39o,78 

~78.692,27 

986.197,02 

213.025,25 

312.00 (),00 

23 .278,04 

85.694,16 

lt59.99o,oo 

242.947.25 

12,668.00 

64.ooo.eo 

54.!;\96,39 
21.357,58 

TOT AL BA REJCEI1'A ... 

95.575,85 

1.42o.o83 o!i 

1 62o.l94,47 

489.6o5,25 

75.953,97 

•. 76 1.412,59 
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Drspt' i;'IS Corrrni PS 

[if•spesíls dr Cu~lrio 

l't ss lill 
Empregados 
Administrativos 
Thnicos 
Outras despe!las com p~~8oal 

\Jntrri al ill' ron~ ll lll 

Medicamentos e mat erial hospit::llar 
Material gréfiao aplicado 
Maierial de Expediente 
Ge ne ros al lm~ntfci os 

Despesa 

Combust ívei s, lubrificantes e peças p/ Ye!culos 
Outras matt!da s de consumo 

~rrvi ~· ~~~ df} 'lhrr iro1-

Fretes diversos 
Propaganda a publicidade 
Despesas de viagens 
Ulilldades 
Com unl!.: aqões 
Manuten•lio de \'elculo& 
Outras rt.munerações p/ serviços de te rceiros 

Enrílf!IIIS llivrr~~~~ 

Assiathcia l &clal às Paróquias 

f1n lff!S llrspe~tlS i11• rnslrin 

Manutençi'J da Prelllzia-Adm inistra r;ão 
Ma nutenção da Oflna Gráfica 
Despesa s e/Oficina de Cestura do Hospital 
DespiiSIIS li/Gr anja e Chhara do IIospHal 
Dtvenas despesas ele cus teio 

Transferrnrins Corrente~ 

S11hwnçõrs Soriais [A~Iiraçõrs) 

M.l'J.C. - Ajuda às Paróquia s 
M.E. C. - Ajuda ao Hospita l 
M.E.C. - PIPMO 
Fundaqàcl LBA-A P 

rontrilllli~· iies rle rrrvi rl0nria Sorial 

Encar gcll Soafais 
Se!Zuros de Acili ant~s ele Tr Abalho 
Outros Enear101 Social & 

Dirrrsas Trflnslrrrnrins rorrrntrs 

Impostos 
Conlr ibulqlo Sindical 
Multa e t axa s ~!versas 

J \.tres e cemiuões 
Ou~ras iranaferfncla~ correntes 

\'ariaçõPs Patrimoniais 

Perda em bens de uso 
Col\tas Incobr.vels 
Deprecfa~õu 

238.064,51 
7o.l64,7i 

3811.232,67 
79.384,17 

UU95,8g 
227. 7Sfi,t'!2 
87.294,43 

279.8 12,62 
22.827,72 
18.927,00 

81'!.!124,07 
4.8oo,oo 

go,53o,68 
19. 771,16 
14.6o7,5 1 
15.847,90 

ll46.376,1l 1 

1.116,50 
17.41UI 
2.481,09 
11.8•8,12 

147.719,18 

51l.ooo,oo 
lo.ooo,oo 

9.4114,16 
Jl)9 .3oo,e o 

---

121'!.2ol. 311 
462.~5 

67.436,69 ----

154.642.02 
l.o38.42 

9o8,24 
1.477.91 
244,80 

3.383,00 
64.033,88 
33.374,67 -----

773.536,62 

l.o31.593,18 

~98.859,20 

158.11 1'!,19 

188.223,77 

187.794,16 

1114.loo.42 

158.311,39 

TOTAL DAS DESPESAS . . .. 

12o."'9o,75 

3.411.3%6.18 
nrwltnrlo tio Exerrírio 

Pntrimônio 'orial 
Grá flea São José- e/Lucr o cio e x erclclo 
Aàministraçiio d1 Jtrelazia- cfSupl'rB\'" 
Hoapita l I ' iào Camllo e São Luiz - u/Pr~ulzo 

258.tl!ln,57 
loe.619,87 
.11.223,93 29o.os•,ll 

TOTAL GERAL ..... 3.701.412,59 

P e. Angele Plghin 
Admlnlltrad.o1· 

J uucy da Silva Freitu 
ORO U 67(P1.)-CPF OOI U 755:1 

:---=--=--~ 

Pe. Jole Alraihl 
Viee-P• u iliente 


	

