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ATOS DO PODIB EXECUTIVO 
(N) n2 010 de ta de março de 11'7'T 

Concede uin aumento de 30°'0 !>obre os valores 
ccn1tentes da Tabela de R emuneratão do Pessoal com atl
vlda<ies nos serviços rodoviários à cargo da Secretaria de 
Obras Públ!uas. 

O 6tovernadnr do Terri'ório Federal do Amapá, usan
~e da!! atrlbulfÕes que lhe são conferida s pelo artigo 18, 
Hem JI , do Decreto-Lei n2 411, de Oll de janeiro de 196g, e 

€0NIIDER ANDO: 

- que a Tabela d!' Remuneração do P essoal com 
atividodu nos serviços rodoviÍlrioK da Secre, arla de Obras 
Públicas foi elaborada eem ba~e nos valores corresponden
tu aos níveis de vanoimê!fttos dos servidores públicos do 
Território: 

- que o Decreto (Nl n" 00~ de 114.03.77 estabelece 
um reajuste de trinta por eento (30° 0 ) sobre os valores dos 
vanc:lmentos, salários e gratificações dos servidores do 
'Ilerr-ltóriG, 

RESOLVE: 

Art. 1• - Conceder um aumento de trinta por aento 
(300,0 ) so bre os valores constante& da Tabela de Remune
ração do f'anoal com atividades n&~ st'rVites rodoviários 
à car(lo da Secretaria de Obras Públicas. 

Art. Sº - Est& Decreto entrará em vigor a partir de 
J9 de março do correnté ano, revogadas as dispoai1ões em 
oontríufo. 

Paláeio do Seiintrlão, em Ml'leapil, 18 de março de 
IQ7T, 88." da República e 341 da Crinçãe de Terrltóric Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennln~ 
Governador 

Domiele Campos iie Magalhães 
Secretário de Adm. e Finanças 

(B) n~ 009 de 22 de .narqo de 1977 

O ~vernacior da Terl'ftórlo i'ideral do Amapá, usan.
ào das atribuições que lhe silo ~onferldas 13elo artigo 18, 
liem li, combinado cem o Oeereto-Lel n.0 200, de 25 de 
fevereiro de 1967 e Decreto n .0 'T:'I .I40, ale 09 de novt:mbro 
de 11'13, 

RIJO LVI: 

Art. l.o - Deolarar Inidônea a flrma J. M. Costa 
Gollahu\ttra e Imoblli~rla & Cla., estabelecida n~.>sta oidade 
é Av. Professora eera lle Carvalho n.0 308, para lic:itar e 
eentratar com e Governo do Território Federal do Amapá. 
per ausência lle oapaeidade técnica verlfloadli na obn de 
reforma geral do «HD!pltal Geral de Macapá», eom funda
meaie ne arti!e 72, Item III, do Decreto 73.140, de 09 de 
a~avembro de 1g73. 

Art. 2.0 - Revogacbs as dlspo1ições em contrário. 

Paláelo do Seiea\rlã · .- •n Maeapá, 22 de .-arço de 
1977, 88.0 da ReJ)C "~~ ., 34.0 dn Crf'\çAo do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azeved• Henr lng 
Governa6or 

Ministério da Agricultura 

Superintendência Nacional do Abastecimento 
(SUNAB) 

Delegacia do Amapá (DEAP) 

Portaria n.0 001/77-DEAP, rle 21 de marfo ee 1977 

O Delegado Regional da Superintendência Naeional 
do Abastecimento (SUNAB'. no Território Federal do 
Ama,á, no uso de suas atribuições leg2is, 

Considerando o que determina a Portaria SUPER n!! 
18, de 10 de março de 1977: 

Con~iderando ainda, as instrurÕ"'S eontldai no Telex
Circular n.0 242, de I 1 de março correni&, determinando 
tixao~o d& preços do pe~eado fresao ou congelado, crustá
cecs e molusco~. no decorrer da :Semana Santa"; 

RESOLYI!l: 

Art. I º - Estabelecer os seguintes pre101 máximo a 
no atacado e no varejo, do pescado fresco ou congelado, 
cru,iâceos e moluscos, para eomeulallzaclo neste TerriM
rio, no período compreendido entre zero hora do dia 4 de 
abril a Z"ro hora do dia 11 •e abril de 197'1. 

ESPECIFICA CÃO 
Varejo 

Atacado Censu· 
mltdor 

Classe Espeeial 
Pescada amarela, pan;:o, garoupa • seri(lado <CLT) 
I • Classe: 
Camorlm, tucunaré, filhote , inxova, pes
cada branca, pe!lcada boca torta., curvina 
branaa e cavala 12,08 
2' t!lasse: 
Dourada, curimã, talnho, plrarucu, traiTa-
assu e surublm 10,50 
3! Classe: 

(CLT) 

15,00 

12,50 

Gurljuba, ~tlrapema, xareu, apa1ari e sarda 9,40 11,50 
4" Classe: 
Dentuda Cgó), piramutaba tamatarana, 
matrinch!io, tambaqul. cudmatl!, aracu, 
plrapitinga, pirana~u , pacu, praliauelra, 
mero, aaarf. . acará-assu. urana, sardinha, 
mandubé e aruanã 7,20 íl,OO 
i~ Classe: 
Urltinga, mspBrA, ca~ão, traira, tamaatá, 
janqui, jeju, IAujá piranha, e~pardate , 
pacamlo, cangaU, jaRdlá, 1\ul, cambeu, 
bagre, pacu e outros nãa especificados 

Piraruou seco 
Camarão f1 esc o ou frito 
Caranguejo - dúzia 

6,08 
lB,OO 
7.00 

7,00 
22,00 

8.00 
12,00 

Ar~. 2.0 - Os pre9cs eatabele~:ido• nesta Portaria, 
11erãa obrigatoriamente, dlxaJca em letras e algarismos 
de. pelo menos ! em. de altllra em letal vlsivel e de fácil 
leitura. 

Art. 8° - A presente Portaria terá vigência a partir 
d& 0ia 4 de abril de 1977, apés a 1ua P•bllC~BiàO no Biárh~ 
Oflclal ·deste TerritCirio. 

Ituassú Borees •~ Oliveira 
De1eaalio da SUNAB/DIIA~ 
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------------------------------~--------------- ------------------------------

EXPEDIENTE AR Repartições Ptíblicas I 
Terrrtoriais deverão remetrr o 
C'Xpertiente d~>r;:tinado à rml>ll 
caçilo nC'~>tr DJ \RIO OFIC'IAL 
diariamPnt(' até a~ HWO horas. I 

I As Repartições Públi<'as 
cingir-sc-!ío às assinaturas 
anuai~ rcnllvadab at{> 2:3 rtc 

IN'TPRENSA OFJCIAL rev(•reiro de cada ano c às 
~~ iniciadas, t'm qualqtH'r ('pooa 

DIRETOR p<'IOR órgüo3 competentes 
As rtdam iÇÕ('S pNtin(•n

tcs à mnt~ria rC'tril>n!rla noR 
casos de t'l'ros ou omisRões. 
deverão ser formuladas por 
t·scrita. a SC'ç!'ln dl' Rt•riaçl'to. 
das fl às 12:00 boras, e da~ 

irnnildo Trindade Po1t1es A rim cte posRibi!itar " 
~-.c;;;;:,. I remessa ele valores acompa-

DlARIO OFICIAL nhados de ef;clart•cim(·ntoR 
lmpn.sso na' Oficinas da IIT'prenc:a Ofic1al quanto a sua aplieação, soli-

MACAPA - T. F. AMAPA r•itamos usem os interessados 
I :i:OO às 17:00 horaB. no rnáxi-l 
mo até 72 boras apó~ a sa1da 

~~ PJ'<'I'crpncialment<' eh('(JIH' ou 
A S S I N A' T U R A S \'ale pmaal. 

dos órg-1\oR oficiais. 
J 

Anual 
Sem stral. 
Trimestral 
Número avulso 

Cr$ !10,00 Os RuplemPntos às l'cli-
« 2~ ()(l ~·ilt·s do~ órgãos o[icíai~ ~6 

::l, se fornecerão aos assinanH•s 
« 12.50 que as solicit. ~>m no ato da 
<< 1,00 a~~inatura 

Os origrnais dPVt'l'áo ~crI 
datilografados e autC>nlicado~. 
rrs~alvacla~. por quem rtC' di
r<'ito ra~uras e tlmPndas ~ O funcionário piiblicn l<'-

«BRASlLJA -- E~te T')iário Oficial t- eneontrado para leitu- dt>ral, terá um cl('~ronto fie 
Excetuadas u~ pua o r~x- ra no Sl'llào Nscional e Internacional da Imprensa ria 0 

t . " COOl'F'I{ PF'ESS B 'I' I . I H t I 10 o· Para razt'r jus a P:itf' NJOr. (jU(' serno A e m p r e __ __ _ , _ , , n<J ras: 1a mpena o e ». d('~conto, d•'verá proYar r>~ta 
nnuaiR as assinaturas poder- I d · 
S<'-ão tomar, E>m qualquer Para racilifar ao~ assinan-~ A ~im rtr (•vitar solução condição no ato a asswatnra. 
época por sf'i!; mrses ou um tes a \'eri\'icação d•, prazo de de cont!Jmiriar!P no rrrebi- O custo de cada l'xomplar 
11110. · \'alidade rh suas aoc:inaturaH, m<'nto rtos jornais, rtrYem atrasado do;; órgãos ofici~is 

na partp supNior rto l'ndore-t os assinanrP~ proYidrrwi.'H a ~crn, na '<'nda anJlso ~lC'rt'~"· 
A~ a~~inaturas vc•rwJda& Iço ''ÜO imprrs~os os nt.meros I respectiva r1•novação eom 

1 

dda dP Cr$1,00 se do m<"mo 
porterão RN ~>usprnsas sem do :aliio cl!' r<'gistro o mês r antecedi'ncia mínima rle trinta uno, e rt • Cr$ 2,01) por ano 
aviso pr~Yio. o ano rm que Undaru (30) dias. · decorrirto. 

CONVf:NIO N° 004/77-C.J. 

Termo do Convênio que celt•br&m o Gover
no do Ter11itório Federal do Amapá e a 
Prefeitura Municipal de C&lçoene. paraRe
paêse dE> verba destmada a A.dtninistração e 
manutenção da Prefeitura. 

Aos :31 dias do mês de janeiro do ano de 1977 
d~ um lado o Governo do Território Federal do 
Amapá, representado neste ato pelo Excelentíssimo 
Senho1 Arthur Azevedo Ht:nning, Governador do 
Território, daqui em diante denominado simplemen
te Governo, e a Prdeitura Municipal de Calçowe 
repre~entada pelo Excelentiê!!iimo Prefeito Munici-
pal, Serthor Araav Monteiro Costa denominado 
doravante P.M.C. resolvem de comum acordo firmar 
o presente Com·ênio, constantes das cláusulas e 
condiç5es que seguem: 

C!áusul8 Primeira - }fundamento Legal - O 
presente Convênio foi elaborado com fulcro no 
item XYTI do Decreto-Lei n.0 411, de janeiro de 
1969. 

Cl:íusula Segunda - Ob.Jeto -Objeto do pre
sente Cenvênie visa o repasse de verba destinada 
s Administrlação e manutenção <:la P.M C. 

Cláusula Terceira - Obrigações 

l - Do Governo: 
a) - Destinar recursos para aitnder a exe

cução do presente Convênio no valor de Cr$-
749.0.00,00 (setecentos e quarenta e noV'e mil cruzuiros). 

II - P M C'. 

a) - Empregar os recursos transferidos pelo 
Governo de acordo com o Plano de Aplicação que 
faz par,'e integrante do presente Convênio. 

b) - Res{!>onsabili;ar-se pela Con~>ervação e 
Limpeza de todos os prédios e imóveis de uso do 
GTFA existentf's no mum:ípio. 

c) - O saldo não aplicado dté ~ 1 / 12!1977 se
rá aplicado no máximo até 30 de abril de 1978. 

d) - Prestar contas ao Governo, através da 
Secretaria de Adminhtr ação e Finanças, confgrme 
estipula::!~ na cláusuli aexta. 

Cláusula Q\.tarta - Dotação - A. dupesa de-

1 corr·~nte da assinatura deste Convênio, no valor de 
Cr$ 749.ooo oo (setecentos e 4uarenta e nove mil 
cruzeiros) correrá a conta da atividade 070110402.546 
-Coordenação do Desenvolvimento Regiona l e)P
mento de despesa H2o - SPrviços em Regime de 
Programação Especial. EmpPnho n.O 253 emitido 
em 18 de março de 1.977. 

Cláusula Qumta - Liberação de Recursos -
Os recursos destinados a execução do presente 
Convênio serão liberados em duas parcelas, sendo 
a primeira após sua publicação no Diário Oficial 
do Tert:itório. e a sE-gunda, depois da prestação de 
contas do 2º Trimc>stre . 

Cláusula Sexta - Prestação d"' Contas - A 
P.M.C. devNá, tr.imPstralmente. prestar contas da 
aplicação c'os r~cuJ•sos a Secretaria dE' Administr.a
çãe e Finanças e mensalmente, enviar o Assessoria 
de Planejamento e C'oordensção Geral. através do 
CAPRE, 'um balancete rlo comportamento da apli
cação dos Recurso~ do Convênio. 

C láusula Sétima ·- Vi,gf>ncia O presente 
Convênio vigirá da data de sua publicação nG Dia
rio Oficial do GO\erno atÉ' o dia 30 de abril de 
1978. 

Cláusula Oitava - Alterações -
Convênio poderá s<•r alterado através 
mento. 

O prE'sertte 
de adita-

Cláusula Ncna - Rescisão - A inobservância 
de qualqu~>r clau~ula , condição ou obrigação do 
presente Convênio, hem como por motivo de con
veniência ou por cordo Entre as partes convenen
tes. provocará sua imernata rescisão. independen
te de notHicação ou interpelação judicial. 

Cláu<>ula Décima - Foro - Pera dirimir 
quaisquer dúvidas surgidas em consequerrda do 
não cumprimento, de comum acordo, as partes in
teressadas elegem o Foro da Comarca de Maoopá, 
Capital do Território FederRl do Amapá, oom ex
clusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E, para ftrme1.a e validade di qua fieou esti
pulado, lavrou-se O presE r, te termo que, depois de 
lido e achado confot me, vai assinado pelas partes 
conveoentts em Stil (6) vias qe igual teer • f~nJaa, 
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para o mesmo fim, na presença de duas (2) teste
munhas abaixo nomeadas. 

Macapá-Ap, 18 de març~ d~ 1977. 

Arthur Azevede Henning 
Go\,ernsdon 

Aracy Monteiro Costa 
Prefeito Municipal 

Testemunhas Ilegiveis 

Plano de Aplicação 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Hen11!ng 
Governador do TF A 

Plano de Aplicação referente ao Convênio fir
mado entre o Governo do Território Federal do 
Amapá e a Prefeitura Municipal de Calçoene no 
valor de Cr$ 749.000,00 (setecentos e quarenta e 
nove mil cruzeiros), objetivando a Admini~tração t' 

manutenção. 

Função: 07 - Desenvolvimento Regional. 

Programa: 09 - Planejamento Govunamente.l 

Sub-Programa: 040- Planejamen~o e Orçamentação 

Atividade: 2.546 Coordenação do Desenvolvi-
mento Regional 

Elemento de Despesa: 4.1.2.0 - Serviços em Re
gime de Programação Especial 

Fonte: Receita Própria 

Valor do Recurso: Cr$ 7.;9.000,00 

Dlsarlminação àa Despesa Valor ~r$ Valor Cr$ 

-------
- Material de Consumo 

- Peça5 e acessórios 
- Material de expediente 
- Material de limpeza e con-

3o.ooo,oo 
15.ooo,og 

servação 23o.ooo,oo 
- Combustível e lubrificante 145.ooo,oo 
- Medicamentos 24.ooo,oo 
- Vestuário e uniforme 1o.ooo,oo 

- Serviços de Terceiros 

Remuneração df! seruiço 
pessoais loo.ooo,oo 

- Outros serv. de terceiros 11 o.ooo,oo 

- Encargos Diversos 

• Festividades Cívicas 
- Assis. Scu:ia~ 

T O T A L 

2o.ooo,oo 
65.ooo,oo 

454.000,00 

210.000,00 

S6.ooo,oo 

Importa o presente Plano de Aplicação em 
Cr$ 74t.OOO,OO (setecentos e quarenta e nove mil 
c:rmzeir<'s). 

ElabgraL~ : . r 
F~mando Diu de (M·valho 

Chefe do CAPRE 

"l ....._~~....,_,.,.,. ____ ..,.. _______ _ 

CONV~NIO Nº 007/77-CJ 

Termo do Convênio qu• celebram o Govev
no do Território Federal do Amapá e a 
Prt:teituh:i .:Vlumcipal de Mazagão para re
passtt de verba destinada a Administração 
e Manutenção da Prefeitura. 

Aos 31 di&s do mf>s r'e janeiro do ano de 1977 
da um lado o Governo do Ternitório Fttderal do 
Amapá, representado nesbe ato pelo Excelentíssimo 
Senhor Arthur AzEvedo Henning, Governador do 
Território, daqui em diante denominado simples
mente Govdrno, e a Prifeítura Municipal de Ma
za,~ão representada pelo Excelentlssimo Prefeito 
Murlicipal, Senhor Evilásio Pedro de Lima Ferreira, 
denominado doravante P.M.Mz. resolvPm de comum 
acordo firmar o presente Convênio, constante!. das 
cláusulas e condições que seguem: 

Cláusula Prime~ra - Fundamento Legal: O 
presente Convêr.io foi t-laborado cnm fulcro no 
item XVII do al'tigo lR do Decreto-Lei n.0 411, de 
janeiro de 1969. 

Cláusula Segunda - Objeto: O objeto do pre
sente Convênio visa o repasse de verba destinada 
a Administração e rnanutenQão da P.M.Mz. 

Cláusula Terceira. - Obrigações

I - Do Governo: 

a) - Destinar recursos, para atender a execu
ção do f1resente Convênio no valor de Cr$-
751.000.00 (setecentos e cinqüenta e um mil C!luzeJros). 

ll - 8.M.Mz. 

a) - Empregar: os recursos transferidos pelo 
GovenH> de acordo com o Plano de Aplicação que 
faz parte integrante do presente Convênio. 

b) - Responsabilizar-se pela Canse rvação e 
Limpeza de t odos os prédios e imóveis de uso do 
GTFA existentes no município. 

c) - O saldo não aplicado até 3l/12j1977 se
rá aplicado no máximo nté 30 de abril de 1978. 

d) - Prestar contas ao Governo, atra\·és da 
Secretaria de Administração e Finanças, confor1me 
estipulado na cláusula s~xta. 

Cláusula Quarta - Dotação: A d~~pesa decor
rente da assinatura deste Convênio, no valor de 
Cr$ - 751.000,00 (s~teoentos e dnqüenta ~ um mil 
cruzeiros) correrá a conta da atividade 07090402.546-
Cooildenação do Desenvolvimento Regional- elemen
to de despesa 4120 - Serviços em Regime de 
Programação Especial. - Empenho n.O 254 emit-ido 
em 18 de março de 1.977. 

Cláusula Quinta - Liberação de Recursos: Os 
recursos destinados a execução do presente Convê
nio serão liberados em duas parcelas, sendo a pri
meira após sua publicação no DiáriG Oficial do 
Território, er a segunda, depois da presta~ãg de 
contas ()o 2.0 Trimestre. 

Cláusula Sexta- Prestação de Contas: A P.M.Mz. 
deverá, trimestralmente, préitar contas da aplicação 
dos numrsos a Secretaria de Administração e Fi
nanças e mensalmente, enviar a A'Sf-<.1Soría de 
Planejamento e Coordenação Geral, através do 
CAPRE, um balancete do comportamento da apH
QBÇão dos Recursos do Conv.ênio. 

Cláusula Sétima - Vigência: O presente Con
vênio vigirá da data de sua publicação no Diário 
Oficial do Govuno até o dia 3" <iie abril de 19'f8. 
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Cláusuid Oitava - Alterações. O prt•sente 
Convêni• poderá ser alterado através de adita
mento. 

Cláusulll Nona - Rescisão: A inobservância 
de qualqu ... J cluásula. condição ou obrigação do 
presente Lonvênio, bem como por motivo de con
veniência ou por acordo entri as partes convenen
tes, provocará sua imediata rescisão, independente 
cle notificação ou interpf'lação judicial. 

Cláusula Décima - Fôro: Para dirimir quais 
quer dúvidas surgidas em conseqüência do nã< 
cumpr.imento, de comum acorci0. as partes interes
sadas elegem o Fôro da Comarca por mais privi
lE•giado qu e seJa 

E, para fivmeza e validade de que fi "ou esti
pulado, lavrou-se o presente termo que, depois de 
lido e achado conforme, vai aFsina,n pelas partes 
convenentes em seis (6) vias de igual t~or e forma, 
para o mesmo fim, na presenca de duas {2) teste
munhas abaixo nomeadas. 

Macapá-Ap, 18 de março de 1977. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Evilásio Pedro de Lima Fen eira 
Prefei~o Municipal 

Testemunhas: Ilegíveis 

Plano de Aplicação 
Aprovo: 

Arthur Ai!f'\'edo Hennln( 
Governador do TF A 

Plano d~t Aplicação referente ao Convênie fir
mado ent re o Governo do Território Fedeflal do 
Amapá e a Prefeitura Municipal de Mazagão no 
valor de Cr$ 751.000,00 (setecentos e cinquenta t! 

um mil cruzeiros), objetivando a Administração e 
manutenção. 

Função: 07 Desenvolvimento Regional 
Programa: O~ - Flanejamento Governamental 
Sub-Programa. 040 - Planejamento e Orçamentaqão 
Atividadl': 2.546 - Coonden~ção do Desenvolvi-

mento Regional 
Elemento de Despesa: 4.1.2.0 -Serviços em Regime 

de Psogramação Especial 
Fonte: Reocita Própria 
Va lor do Recurso: Cr$ 751.000,00 

DfscrlmlnaQão da De1pesa V11l01t Cr$ Valov Cr$ 

- Material de Consumo 
- Material de expediente 12.000,00 
- Material de limpeza e con-

servação 200.000,00 
- Peças e acessórios lO.OOO.OO 

Ve11tuário e uniforme 10.000,00 
Com bustível e lubrificantes 220.000,00 
Medicamentos 24.000,00 

- Ser~iços de Terceiros 
Remuneração de 11erviços 
pessoais 45.000,00 
Ouhos ser viços de terceiros lOO.OOO.efl 

486.000,0H 

145.0GO,OO 

- Encar~ · - Diversos 
- Assis\ social 
- Festividades Çivicas 

T O T A L 

I 00.000,00 
20 000,00 

1 ~~.000.00 

751.000,00 

Importa o presente Plano de \ pliração em Cr$ 
751.000,00 (s~.:~tecentos e cinquenta e um mil cru
zeiros). 

E\abo_rado por: 

Fernando Dias de Carvalho 
Chefe do C APRE 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada de Preç0s N°. 008/77-CPL 
ANULAÇÃO 

A Comissão Permanente "'e Licitação, torna 
público que de ordem do Exmo. Sr. Governador do 
Território Federal do Amapá e de conformidad e 
com o Art. 138, do Decreto-Lei 200, de 25 de fe
vereiro de 1967, fica &nulada a licitação de Toma
da de Preços n . 1 008/77-CPL, realizada em Maca
pá, no dia 18 de fevere)ro de 1 977, referente a 
aqui:'ição de 5R.OOO saoo':l de cimento. 

Macapá, 24 de rr.arço de 1977 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presid•nte CPL 

Mln!&tério do 'Itabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extrato de Termo Aditivo. celebrado pelo Mi

nistério do Trabalho/ SMO/ PIPMO - Comissiío Es
pecial do T. F do Amapá. 

Entidade convenente no mê~ de março 

006 - Capitania dos Portos do Estado do Pará e 
Ter. Fed do Amapá 

a) Número e data da assinatura do T. A. 
06.10 1.006 001/77. de 25.02.77 

b) Número, data e valor do Empenho 
006 - 25.02.77 - Cr$ 5.000,00 

c) Curso fi número de Treinandos 
Reada ptação para Marinheiro Fluvial de 
Convés - 30 

Macapá, 25 de fevereiro de 1977 

Leandro Aleãntars Filho 
ComlssiíQ Especial de T . F. do Am 1pá 

Co~rdenador 

Preço do exemplar: 

Cr$ 1,00 
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MlllhUrlo do Interior VISTO: 
GoverM do Territórl• Fedentl Cilo Amapá 
Secretaria de Administração e Finanças 

Arthur Azevede Hennlna 
Governador 

Demonstração das Despesas Realizadas com R e P r·sc; cio F'undo de Participação 

EXERC[CIO DE 1.976. 
O Govnr1o do Território Federal do Amap'á, em atendimento ao que dispõe o Art. 

3º e em f!Oniiormidade com o Art. 2. 0
, inci~o I da Resolueão n.0 16Rj 75, de 27 de novembro de 1975, 

do Tr1bunal de Contas da União. torna páblico o dfilmon~trativo da aplicação dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados, Distr.ito Federal e Territórios, recebidos no exencício de 1976, responsabilida
de do Capitão de Mar-e-Guerra Arthur AzevedG Henning, C.P .F. n.0 001758621/ 00 - no período de 1.0 

de janei!fo a 31 de d~embro de 1.976. 

Resumo da Movimentação dos Recursos 

Saldo do Exercício anterior 
Valor das cotas creditadas no exercício 
Valor correspondente ao PASEP 
Valor proveniente de alienações 
Valor proveniente de recolhimentos 

Total da Receita 

Despesa de Capital 
Despesa:; Correntes 

Total da Desptsa Paga 
Saldo para o exercício seguinte 

Saldo no Banco do Brasil S/A 
Diversos Responsáveis 
Devedores Diversos 
Diferença verificada a menor 

Detalhamento da Despesa 

Despesa de Capital 

Cr$ 6.772.999,04 
« 60.782.337,44 
« 976.943,13 
I< 34.685,70 
(( 140 901 ,38 

Cr$ 36.178 466,91 
« 22.870.474,34 

O r$ 8.337.748,47 
~( 1.1 95.848.68 
(( 125.150,00 

Cr$ 178,29 

Cr$ 
)) 

Cr$ 

)) 

Cr$ 

Cr$ 

68.707.866,69 

68.707.866,69 

51).048.941 ,~5 

5 9.048.941,25 

9.6~8.925 ,44 

9.658.925,44 

Elemento Funções, Programas, etc. 
VALOR.ilS 

4.1.1.0 

4.1.2.0 

4.1.3.0 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
- DESENVOLVIMENTO DE MICRO-Rli:GIOES 

Parcela dos recursos aplicados na execu9ão dos serviços de reforma, 
adaptação 11 amplia9ões do prédio do «Giná sio de Macapá » 
Parcela dos recursos aplieados na exec l.i~ão dos servlqos de refor,na. 
adaptação e ampliação do prédio da Es~ola de 12 Grau rAlexandra 
Vaz Tavares• . 
Parcela des recursos apllcali()S na execuç~o dos serviços àa reforma , 
adaptação e ampliação ào prédio da Escola de 1 ~ Grau <<Barãe do Rio 
Branco». 
Pa~:cela aplicada na execução dos serviços de oonlusãa do «Gináshl 
Cobt>rlo do Cen~ro Dosportlvo• 
Pareela dos recursos aplleadt~s na conclu11ão da obra de construtão da 
Estola de 1.• Grau «Cora§:ão 4e Jesus". 
Panela lios recursos aplloasos na eonc:lueio ela obra de construção 
da Eacga de 1.0 Grau «ilie Pedro ». 
Execução Glos servlqoR de constru9ão de cabines 11 arqui9ancedas 1'1& 

«Pisolna Ollmplea» . 

Convênio com 11 CompaHhfa lle Água e .Blseoto do Amapá - CAE5A, 
para execução dos serviços de t&rneclmentos e tratsmen& de "gua 
para duas Piscinas da lecret&ria de EduaatãGl e Cultura. 
Convênio eom a Fur~ma~ão Prcjeto Rondon para manutenção do Cam
pllts Avançadl9 tio Amapá. 
Val;r do pacamento de pessoal reclbadCII que desempenham funções 
cHveuu na Se~:nklrla ~~ !!ldu11a4ão e Oultura 
Despeau de manutenção e transp;rta ele atleta• nmapaense que toma
raM part11 1101 jogoa Ollmpiees no Rio Grande do Sul 

Aqulslqão de um ônibus novo, monobloao marca Mucecles-Benz kipo 
HLST(ST) tipo St>lllan , c/40 poltronali fllt'es , mQtor a ól1!0 diesel. 145 
HP., 6 elllnllros, tipo OM-352, cor belgefpraia, de fabric~çlio nacional. 
ano I modele lt7i - Ohassl n° ni42313o:l3381 - Metor n.0 3449331o339852 
Aquisfçlo dlit um gravador Phillps, modelo 4416 
Aquisitlio tle um aparelho de Ar Condielonado «Admlrah de 2 HP 
AquillQio de 4 cranômetros para JUtaçio 
Idem d.e l e !'! ,·na Phllllp1, modelo 71o c/ 2 caixas at:ústlcas 
Idem <1~ I maqulnn de eurever OJhret" c/ITO eepa~os , model& MS-6o/ 
41i R l v '2o>.l:il 

Aqulsl.io ~~ 2 ventlladoru de pé Contacto Jéntor 
Aqulalçlo de 1 veRtlluiCll' de tl>to mlirl!a CIRa.UI 
Aquflloãe de diverso& equtpalllento• tle usos diversos 

PARCIAL -, T0'1'AL 

887.6oo,2& 

'799.99 5 ,00 

677.832,37 

5()0.000,00 

381.32U8 

193.565,84 

9.28!1,8o 

16o.eoo,oo 

150 000.00 

li6.697,96 

67.295,82 

292.291,48 
l.ooo,oo 
5.oeo,oe 
11.4oe,oo 
1.210.00 

4.300 .00 
2.tio&,oo 
l.ooo,oo 
2.260,00 
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Elemente 

4. 1.4.0 

4.1. 1.0 

t .l.U 

4.1,3.0 

U.4.0 

Funções, Programas, etc. 

Aquisi~ão de 1.5oo cadeiru tipo individual com estnttun de fe11ro, 
ct~m a~sc:nto, encosto e but·o para Jiyres, formicadns 
Aquisiçllo de ll raias dt 25 metrt•!i ante-mat'Ola 
Idem de 5o botijões de gás vazio~ oo111. capacidade pnra ll quilos 
Idem de 27 pesos para la nç11mento. masculino 
Idem de 27 pesos para JançamPnto, feminino 
Id&m de 48 bambú para dardos, masculino 
Idem de 48 bambú para dardos, feminino 
Idem de 29 discos de ferro. masculino 
Idem de 28 discos de ferro, feminino . 
Idem de :a mesas de aço tiro awxtlia~ CM 3:.. 
Idem de I me&a de a ;o tip<· rhef.ia, com I g:n eta central e 6 laterais 
Idem de :J mesas de ato tipo au dllar of gavf'ta r.Pntral e 3 laterais 
Idem de 2 mesas de aço tipo Datilógrafo uom 4 gavetas 
Aq11i11ção de 4 arquivo~ de ;ço com 4 l{avel.all, tipo ofielal 
Idem de 2 cadeiras giratória~ com braço, modelo 626 
Idem de 3.7!!11 Sl:des 
Idem di! 30 filmes fixos •Fllm Sirip• 
Idem de 119 cadeiras de m!ldeirll. polidas 
Idem de 1 mes:~ em madeir~ formicada 
Idem de I O cortinas cnm trilho e carretflhas 11m cânhamo err. cores e 
tamanhos diversos 
Aquiil~ão de m<>terillls permanentes de uso dtversos 

DESF:NVOLVIME!IITO RF.GIONAL 

- SAlJDE 

Serviços de reforma geral no Hn~p!tal Gera l de Mal'ap~ 
Servitos de reforma, adaptação e reparos geral do r-rédlo cia Mater
nidade de Macapá 
Convênio com a Prefeitura Municipal de Calçeene, para conçlus&o dull 
servil]es de reforma geral do Post@ Médi~o ela ude do Munlcfplo 

Contrato para pr11stação de BPrv!çoa de llmpt-za. con~ervllção, Jardiil~
gllm e vigilância de prt'dios da Seqretarla de Saúde e Ação Social 
Servlç0s de elaboração de ?rojetos de Arquiteturas Estrutural, insta 
!açiicil do pr(•dio de manutenção, nlmoxartfad~» e da Garagem p;,~ra 
v!llturas da Secretaria de Saúde e Ação Social 
Convênio com a Prefeitura Municipal de Amapá, destinado a ólna
mizaçh do programa do Setor de St~úde, naquele município 
Conv~nlo com a Fundação Projeto Rond em, dest!uad" a manuten!JiiO 
rJo Campus Avançado no Amapá 

Aquisição de duas (2) ambul<inc:las com portas trazeiras, montHdas em 
ehass! 1''-100 com as seguintes caraClterís51c<~s: maca, ealxa de meai
Qamentos 1uporte para sõro a oxigênig, poltronas para acomp~nhantes 
e &!rene pisca-pilca, chassi série LA7ASK-779110 e LA7ASK-77979, iom 
motor V8, 170 CV 
Valor complementar da aquisic;ão di I veiculo Volkawagem, tipo 231 
Komb! STD 
Aquisi9ão ele dois (2) refrigeradores com portas duplas e venti!adorP~ 
medindo !,86Xl,91Xl,0Pm. ~quipado com motcr trifásico. de 1 HP.220/Jfj0 
vglts 
Aquisição de qut~renta ( 40 I aparelhos ele J'ressh arterial Praticus 
Aqui~l~·ão de um (I J ventilodt r compltto para ancetesla (Sanfooa) ret. 
511-0B5:1 100 
Aqulslcão de uma (Il lâmpada GV - lOOTFil. de teto para sala opera
tória com 12 focos. SIEMENS 
Aqul11ição de 10 refletorPs de luz. :1ltur~ var!áve• JS 
Aqu1sic;!o de três (3) asoirndores e!C.trlcos NeYonl, mod. 1 0~1 
Aqulsiqão de dois (21 aparPlhos de Infra Vermelha portátil, tipo mPsa, 
breve 
Aquisleiio de duas , digo uma (I) estufa elétrica com termc;.sato de 
duas portas, med. 70X 55X60. pt:lll0° c. tanem 
AquisltAo di! u m !1), ralógio marca tempo mod. 40X40, super oacil'lnte 
em ferro, marea Dlnep. 
Aquisição de dois (2) aparelhos de aeroEol portátil 
Aqulaiçllo de dois (2) aspirndoJ e~ de secreção 
Aqui<:!,ão de um (I) Negatoscóplo de doig corpos 
AquislçAo de um (l) Eletrocardiógrafo. Fumbec 
Aquisição de um Cl) Bisturi el~trito pertàtll ELMESID 
Aq11islção de quatro (4) Exaustores Contagt de 110 volk 
Aquisição ee dois (2} !ocos vermelhos p!na câmara tle revelação 
Aqul1l~io de um ( ll Exau\or para câmara de rovel1çàe 
Aqulsi~ão de outros equipamentos de usos divers•s 

Aquisi~io de vinte e quatro (24l manômetros ~tara C!IX igê~tlo, aompleto 
Aquisição de quaunia (40) botfjÕE"S para gaz liquefé!ito, 13 k 
Aquisição de cem (lo o) tijelas em aço lnox de 4511 gr. P/ sopa 
Aquiafç~o de cem (leo) ganecos em aço inox. com alça 
Aquisição de vinte (2o) ealehões de molas p/ cama tle solteiro 
Aquisição de trinta (3o) fogareiros gasol 
Aquisição de \!lnquenta (5o) depósitos zincados c/ tampa p/ l!xg 
Aquisição de cinquenta 150) blllde1 zincsdos p/ limpeza c/ alta 
Aquisição de dois (2) Laringo~cóp!os c/ li Iam. curvas O~TEQ 
Aquisiçh de t r lls (3) Esierellzndoru elétric~Js 100 Wat~&. de l2X'Iixo,89, 
m I'R. aom \orne!ra fami 

6a. pág. 

VAL~R.E S ------------ ------
PARCIAL 

284.250 00 
53.568,00 
lo.T5o,oo 
6.07i,oo 
8.834,00 
5.184,00 
5.o4o,oo 
3.625,90 
2.812,80 
6. Soo,oo 
4.263.oc 
7 5]0,110 
I 44e,oe 
6.330,00 
1.7llo,oo 

56.f!3â,OI 
llo.ooo,oo 
11 .9oo,oo 
3.001,00 

7.830,80 
28.725.00 

l.459.o25,oo 

337.657,25 

l51.o59,oo 

795.86B,3!i 

l28.68o,oe 

99.!19o,8c 

loo.ooo,oo 

l!ll.o86,38 

8 000,00 

43.J~R.oo 

22.000,00 

16.7o3,oo 

39.oco,oo 
4.80C!,OO 

l4.41io,oc 

4.968,00 

5.5112,80 
3.400,00 
B.ooo,oo 
1.4$o,oo 

16.000,00 
4.000,0IJ 
3.4oe,oa 
3.oco.oo 
3.000,00 
8.95:1,58 

30.000,00 

IJ. !I 8Cli,OO 
l5.00CI1,00 
7.000,00 
T.9oo.oc 
9.GOO,OGI 

7.!100.00 
2.5o•.oo 
5.11111,00 

J.oi o,• • 

T OTA L 

4.8~1.721l,:!o 
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EltMIEltQ Funções, Programas, etc 
l'arclal 

V A L O R E S 

Total -------

4 1.1.0 

•. 1.5.0 

,,2,t .O 

4.1 .1.0 

~Aqulsiçio de duas (2) cortinas de fustão, tamenho 3,2o x V'o 
l Aquisição de um (l} Bigmbo plum '-i!t-ro p/ Ralo X, medir. 1. .,l! •• ~ ... nc.m. 
• aom jaftela de vidro 

AqutsiçAo de dua& (2\ prateleiras em made4n •I portas corrf'dicas e 
teladas, medind0 4,50 x I.R5 x o,I5M 
Aquisição de duas (2) pratelelr·u em marieira cf port~e corredl<:as c 
teladas, medfnào S,75xl,8!5xo,55m 
Aquisição de duas (2) prateleiras em madt>lra af portaa corrediças e 
teladas, me<ilndo 3,5o x l,85 x o,56m 
Aquisição de duas (2) mesas glnecolótlcaa, móvel , •/balde e col!ht>lra, 
8anta Luzia 
Aquisição de dois (2) termo-eaut,rto cjsaida p/ lm: endosc:epia c/3 por
tas e cabo, EMAI 
Aquisição de um (l) armário em maG!eira f0rmicada cf'J divisões e 
portal aorredfras med. 3,00x2,1!lx0,81)~m. 

Aquisição àe seis (6) colchões em espuma tipo easal mef.l. 1.88 x O,l!l x 
0, 151W'fl. 
Aquisi.qão Gle uma (IJ mesa em a~o tipo auxlllar c/ 2 gavetas later?i~ 
.\q ulsi~Ao de seis (6) cadeiras p,'mesa de reuniões, com encosto e a~
sento estofado, pés sromados modelo 676 
Aquisição da uma ~1) mapoteca de aço c/5 gavetas 
Aquisição de uma ()) E~tante em aço c/3 prateleiras r./porta envidra
vada, ART 
Aqui&l(.llis de um (I) Fogão a gaz e/ fJ bocae e forno ilpo comum, digo, 
marca Wallig 
Aquislçio de um (I) Fogãa a g11z c/ 4 bocas e forno tlpa comum marca 
ALFA-DAT 
Aquisleão de quatro (4) Berço-€arro IQnj. de 4 berqas FORMAK 
Aquislç~o de seis (6) Biombo·Trlplo cfpanll, Santa Luzia 
Aquisição de cinco (~) muas auxiliar p/ sala de operações e/tampo de 
a.ço lnox. e tubes cr()mados 40X4tJX80, Stnta Lul.fa 
Aquisição de duas (2' cadeiras Ele roda:; para locomoçAe cle nacll'ntes, 
estofada com encosto móvel 
Aquiaiçâ9 de duas 12) mesas para obstetrlcla tipG parto, estofada com 
2 peças 
Aqulsivão de q uarenb 140} Qamas Fawler c '2 manivelas e armPçào de 
!erre 
AqulalQão de duas (2) mf'sas tipo Seorl!tária, t>m ferro esmaltaclo e'3 
gavetas laterail e I central. SAnta Luzia 
Aqulsiçãe de doill (2) suporte para colgaduras 
Aq\lislção de uma Ot maca cgmpleta p/transporte de pacientes 
Aquislçlio fie dois armários tipo vitrine e /a portas 
Aquisição de vm 1 1) arql.livo de a§o c/5 gavetu 
Aquisição de ulls (6) bfomboP e/ fases e pano, comum 
Aqu1slçiio de \rês (31 carros de fel'!'o p/ tr:msportar bal'ío de oxigOnio 
AquisiçAo de uma (\) ba lsnç!l Bio-médica p/ !5o K. mod. 31 
Aquisição de um (1) carro para trenspcrte de bandeja c/5 prateleiras 
/.quiilção de trfnt.a (30) escadinhas de ferro a/3 degraus 
Aquisltio lile ''lnte (20) suportes pfapllaaçio de sore em t~Jbo de aço 
Aquisição de trê• (3 J aarros purs curativ•s cgmpletos 
Aquisição de õe:r. (1 0) bandeiras Naeional Bra!'ileira cf'A pano• 
Aquisiçã-o de material dive rsos de uso hospitalar 
Aqulsl~ão de material dlversQ de copa e cozinha 
Aqu..,h;lo de outro~ materiais de use diversos. 

-SANEAMENTO • 

.-. ConvêniG com o DNOS, para prosseguimento do Prog11ama 
de Saneamento geral bá~ico do Ter. Fed. do Amapá, durante 
o exercício de U76 

ParticipaçãG da União através do GTFA, no capital da Com
panhia de Água e Esgoto do Amapâ - CAESA, no exercício 
de 1976 

Va)or correspondente a indenização de diveu~as benfeitorias 
desapropriadas pelo GT-F A. na área que será ocupada 
pelo sistema de esgoto sanitário da cidade 

DEMAIS PROGRAMAS 

-- ADMINISTRAÇÃO 

Serviços executados nas obras (Mini-Campus), unidades re
eidenciais, digo unidade re~iduncial para o Preftito, duas 
unida'ies residenciais pj servidores e uoid&de administrativa 
da SEAC, na sede do município de Calçoelie, neste Território. 

Elaboração ,..~,. Projetos de Arquitetura e complementares p/ 
um núcle() restdencial em Macapá 
Elaboração de um Projeto de Arquitetura e complementan:s 
p.' t>S ]&rédios doi Mini-campus a serem construidos nas cida
des: Amapá, Calçoene, Mazagã0 • Oiapoque 

5.760,00 

4.600,00 

4.4 ;J7,4o 

2 o58,5o 

U32,oo 

5.12!!,00 

6.140,1')0 

3.754,75 

3.12o,oo 
2.490.00 

5.840,00 
3,995,00 

2.ot5,oe 

4.324,00 

894.40 
12.960,00 
i.9{iO,OII 

8.loo.oo 

4.4oo.oo 

il.5t>4.oo 

)78,720,00 

3.Uo,eo 
2.4oo.oo 
i.OOO.QO 

3.000,00 
1.41l,QO 

2 2o3,2o 
l.i67,12 

1746,QO 

~.200,00 

5.400,00 
3.3no.oo 
2.4Go,oo 
1.99fi.08 

91.971'í,2o 
9.61fl,8() 

i.943,ooo 

4.4oo.ooo,oo 

~.5oo.ooo,oo 

212.o98,9o 

791.631,55 

145.48o,32 

lol o37,6o 

1.912.138,13 

8.11?.098,i10 
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Elemento 

4.1.2.0 

Funções, Progí amas, etc 

F'laboração de um Proje1io de Arquitetura e oomplementares 
nos municípios de Amapá, Calcoene, Mazs.sgão e Oiapoque p/ 
residências d-e Prefeitos 
Serviços de Iieparos nas instalações de água e esgoto e cons
trução de um castelo d'água para 2.ooo litros, no prédio do 
Campus Avançados de Amapá 
Serviço de reparos n1:1 casa nº 6 da Praça Barão do Rio 
Branco 
Serviços de Reparo:s e a laptação no prL,l\o da Representação 
da SUSNA VA em B&lém-Pa. 
Execução de s<~!iviços de reforma e pintura do Prédio onde 
func iona a Seção de Patrimônio do G.T.F.A. 
Conclusão dos serviços de reparos e pintura de uma residên
cia p/ delegado em Vila de Santana 

Convênio firmado cem a ACAR - Assistência de Cvédito e 
Assistência RuPal do Amar>a. visando prestação de serviços 
de assistência técnica ao Governo do Território Federal do 
Amapá 
Co n\·ênio cem a Fundação Projeto Rondon , obje>tivando a 
manutenção do Campus Avançado do Amapá 
Parcela do convênio firmado com o CRD-Conselho Rcgiohnl 
de Desportos no exercício de 197ô, destinado a manutenção 
e assistência das suas filiadas 

4.1.3.G - Aquisição dt uma bomba auto escovante HOOS-KSB com 
motor Volkswagem para sucção de água suja éonsistindo de 
motor in~ustrial voltagem modelo 123/1 série 966794 conju
gada a bomba K.S.B, tipo 140 série 590020 n .O 8107 
Aquisição de 4 aparelhos divisor de 3 saídas 2 1/2 
Idem, de 4 apaPelhos divisor de 3 saídas I 1/ 2 
Idem, de 2 sparelhos tiivi sor de 2 saíess de I 1/ 2 
Idem, de 2 máquinas de escrever Olivetti, MS-60/46 n.0 

n4344-754385 
Idem, de 3 aplicadores de neblina de 12" 
Idem, de 3 aplicadores de neblina de 10" 

- ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 

4.1.1.0 - S Hviço de ampliação do prédio da SEAC-S,ecretaria de Eco
nomia, Agricultura e Colonizaçãc 

Serviços e>xecutados na construção da casa da agricultura -
CASAGRI., na Vila de Santana 

Serviços uecutados n& construção da Usina de beneficia
mento de sem~nte na Coloni a do Matapi 

Serviçc de construção de uma t nidede residencial na Vila de 
Igarapé do Lago, neste munkípio 

4.1.2.0 - Convênio com a ABCAR -- Associação Brasileira de Cré
dito e Assistência Rural, vüando a manutenção de um 
Programa de Extensão Rural no Territór io Federal do Amapá 

Co nvê nio c0rn a ACAR - Associação de Crédito e Assis
tência Rural, com o objetivo da implantação e funcionamento 
ria Comissão de Planejamento Agrícola do Amapá - CEPA 

Co nvênio firmado com a Funda~ão do Projeto Rondon e o 
IRDA, com o objetivo de manutenção do Campus Avançado 
do Amapá 

Pessoal: Importe das despesas efetuadas com o pagamento de 
salári-os, gratificações, diá ria s c sC'rv iços prestados na execu
ção do convênio INCRA/GTFA. , objetivando o cumpriment11 
da Política Agrária no T .F.A. 

Assistência e Previdência : Importe das despesas efetuadas 
com a Previdê ncirt em favor do pessoal vinculado 10 con
vênio INCRA/GTF A 

Material de Consumo: Aquisição dt! diversos materiai s, desti
nados Z. '!}Xecução do convênio INCRA/GTFA 

Aquisição de equipamentos • mater~ais pumanentes destina
dos ao c@nvênio INCRA/GTJ'A 
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VALORES ---------- ----------
Parcial 

42.431,76 

24 9oo,oo 

2o.55o,oo 

2G.972 ,oo 

24.78G, lo 

l o.o32,8o 

1.95o ooo.oo 

5o ooo,oo 

61.5o5,2o 

24.44o,6o 
9.6oo,oo 
8.800,00 
3.400,00 

7.626,00 
2.370,00 
1.770,00 

266.lo3,oo 

2o5 6oo,oo 

136.777,50 

38 819,oo 

3.4oo.ooo,oo 

3oo.ooo,oo· 

12o.oeo,oo 

412.221 ,54 

8o 87l,o3 

159 92~.81 

14.o26,oG 

Total 

3.3ol.333,93 

-
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Elemento Funções, Programas, etc 
--------------

Aquisição de um secador mó ve l modelo KW-Maf'1P\\", rom 
capacidade de produção de até 8 toneladas por hona, com 
tomac1a pa ra m otor tipo PIO, com gerador de cap':lcirlade 
auto-suficiente para a cionar os motores do:o di<>po>itivos de 
carga e descarga 

Aquisição de ~ grades Maysei - Fergunson, MF- 123 c/26 
discos 26'' 
Aquisição de ,2 m á q u i n a s de beneficiAr arrQZ, tipo 
3-F cúm capa~idade 'ie beneficiar de 40 a 60 sacos de arroz 
em 10 horas de trabalho, equipada com mo1or elétrico de 
15 HPE, Búfalo, 220/ 380 60 h z aclopado r máquina c< m po
lias, correil::.s, trilhos e de-mais acessórios 
Aquisição de dois (2) Brilhador D'Andréa , dupla ação OCim
pleto, inteiramente: metálico com elevador de carga, dosador 
àe g licose, mislurador de talco, completo acoplado com 
motor elétrico marca Búia lo de 220/380, 60 h z. de 15 HPE, 
polias, correias, trilho~ e demais acessórios 
Aqui!'ição de um ( 1) Grupo Gerador Diesel de 50 KV A. 
220/ 127 volts, 50 /60 ciclos, trifásico, com quadro de distri
buição contendo chave trifásica, voltímetro. amperímentro, 
f requt-ncimetro reostato e automático para controle de volta
gem 
Aquisição de dois (2) distribuidores de calcário BALL ARDil\1 

Aquisição de um (1) outivador Messt>y-Fergunson mod. 
MF-225 
Aquisição de um (1) Arado escarificador Massey-~'ergunson 
mo·delo, MF-226 

Aquisição de dua s (2) at,ados Maisey-Fergunson mod. MF-204 
com 3 discos de 26" com limpadores 
Aquisição de dois (2) Atemissador PoiUilhadeira motorizada e 
equipada com tubo f lutuante de 30cm., lançta chamas. espalha
dor gran ula do, 4 bicos difusores e mascllra protitora do 
apar.elho respiratório, mod. MK 30 Yamar 
Aquisição cie 'olma (1) máquina de calcular Leges-270 marca 
Olivetti, dois totalizadorel'! , três memoriais, capacidade p/ 16 
algarismos n. 0 A - 802084 
:'\quisição de uma (J) máquina de calcular MC/20-M, multipli
cadora elétrica, impressora, um totalizador. capacidade JOXJI, 
Olivetti n .0 231.13 1 

Aquisição ele uma (l) Geladeira elétrica de 12 pés marea CfE. 
n.0 EM 309219 

Aquisiçã~ de uma (I) m áquina de levu roupa Bra5temp n. 0 

6 MR. 320285 
Aquisição d e dois (2) Relógios d espHtador~s 

4.1.1.0 - Aqui sição de dois (2) Boti jões BL - 21 
Aquisição de uma (1) Balança Filizola com capacidade p/ 20 K 
Aquisição de uma (1) Balança Filizola modelo 131 

Aquisição de cinco (5) Pulverizador costal m arca JACTO 
pi20 L. 
Aqui~ição de duas l2) Bicioleta Monark 76, para homem, ro
dado 26xl.l/2, mod e lo, quadr.o n .0 6539395 e 6718541 
Aquisição de uma (1) mesa de centro , marca LAFER MP79 

Aquisi~ão de um (1) reprodutor Bubalino da raça Jafavabade, 
n .O 417 

Aquisição de um (1) casco am madeira itauba, med. l9x07 
pl s. para 8 pessoas 
Aquisição d e outros materiais diversos de us o Agropecuário 

- DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES 

4.1.3.0 - Aq~isição de um (1) Che\lrolett Comercial, série C-1 O, m od. 
C-1416, mo~-~ d e 149 HP, a 3.800 RPM, c/ 6 cilindros, em 
linh:-. r/4 purtl'IS latPrais, 1 traz., p/6 pessoas, tipo vera neio, 
cor azul, ono 1976. capac. de carga a té 100 Kg, equip. c/di
f rrencial, tração posithra, conj. d e opções, 5 rodas, com pneus 
710xl5 
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V A L O R E S --- --
Parcial 

228.(100,00 

22.ooo,oe 

180,')00,00 

13o.ooo,oo 

93.8oo,oo 
2-t.ooo.oo 

6.ooo,oo 

ll.ooo,oo 

JQ.ooo,oo 

13 000,00 

ll.oo3 ,oo 

3.936,co 

3.6oo,oo 

4.o58,oo 
16o,oo 

15.aoo,oo 
2.35o,oo 
U8o,oo 

3.22o,oo 

2.38o,oo 
1.599,00 

1.7oo,oo 

1.2eo,oo 
48.262,00 

\ 

72.91o,81 

Total 

5.ê61191,88 

72.G10,81 
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El~mente Funcões, Programas, etc. 

-URBANISMO 

4.1.1 .0 - Convênio com a Prefeitura Municipal de Macapá , objetivando 
a execiUção do Projeto de implantação do Plono de Dt:sen
volvimento Urbano do Município de Macapá 

4.1.2.0 - Convênio com a Prefeitura Municipa l c Macapá objetivando 
a implantação e pavimentação de SistEma Viário e logradou
ros públicos do município de :\1acapá 

Co nvênio com a Prefeitura Munkipal de Macapá objetivando 
a lmpl. do Plaoo de Desenvolvim<>nto Urbano do Município 
de Macapá 

Serviços de elaboração dos Projetos dl! urbanização e com
plem entares d a ár:ea do f fospital Geral de Macapá 

4.2.8.0 - Importe das despesas realizadas com a idenização de dive!1-
sas benfeitorias loôalizadas na área urbana da cidade, consi
deradas como terreno da União e destinadas a atender o 
Plano de Desenvolv1mento urbano do Município de Macapá 

Total em Capital 

DESPESAS CORRENTES 
EDUC AÇAO E CULTURA 

- DES~NVOLVIMENTO DE MICRO-REG10ES 

3. 1.0.0 - Despesas de Custeio 
Manutenqão e conservação das divHsas unidades d e emino 
da Capital e do interior do Território 

3.2.0.0 - Tr ansferênc ias Correntes 

3.1.0.0 

Con;:essã o de Bolsa de Estudos a diversos estudantes rie ní
vel médio t superior 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

- SAúDE 

Despesas de Custeio 
Manutenção e co nse rvação do Hospital Geral d~ Macapá e 
diversas unidades de saúde da capital e do interior do Ter
ritório 

- ADMINISTRAÇÃO 

3.1.0.0 - Despl"sas de Custeio 
Manu tenção e conservação de diversas unidades da adminis
tração amapaense !'TO d ecorrer do exercício de 1976. 

- ORGANIZAÇÃO AGRARIA 

3.1 .0.0 - Despesas de Custeio 

3.1.0.0 -

Manu te nção e conservação da Secretaria de Agricultura e 
Colonização com suas diversas unidades 

- BESENVü'LVIIVIENTO DE MICRO-REGIOES 

D€spesas de Custeio 
Serv iços de reconstrução e recuperação de 
localizadas ao longo da BR-1 55 - Macapá 
G uian a Francesa 

ASSIST:f:NCI A E PREVIDÊNCIA 

di versas pontes 
Front eira c;' a 

- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO 
SERV. PÚBLICO 

3.2 0.0 - Transfenências Corr.entes 
Deduzido na fonte sobr.e as paroelas a rrer.adad&s no exeucí
cio, em favo!l dlo Programa de FormaQão do Pallrimônio lio 
Sevvidor P úblico - PASH:P 

lOa. pAg. 

V A L O R E S --- ---.-
PARGIAL __ , _ T OTAL 

4.5oo.ooo,oo 

2.75o ooo,oo 

1.000.000,00 

18o.978,oo 

1 485.485.66 

4.781.9!52,'19 

2.39S.225,oo 

9.916.463,(1~ 

rr~ 36.178.466,91 

7.177.177,79 

7.o7o.226,o5 

4.o95.448,44 

2.1loo.719,§3 

749.959,40 

976.§43,13 

Cr$ 22.870.474,34 
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R E S U M 0: 

Código N atureza da Despesa Elrmrnlo Orsprs11 VERBA Categ. Eo<mômica 

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 22.870.474,34 

3.1.0.0 - Despesas de Custeio 19.498.306,21 

3. 1.2.0 - Material de Co nsumo 10.717.145,00 
3.1. 3.0 - SPrviços de Terceiros 8 506.768,79 
3.1.4.0 - Encargos Diversos 274.392.42 

3.2 .0.0 - Transferência Cor rent es 3.~72 . 168,13 

3.2.5.0 Co ntribuição de Previdê ncia Social 976.9~3.13 

3.2.7.0 Diversas Tramfes. Correntes 2.395 .225,00 

4.0.0.0 DESPES.-\S DE CAPITAL 36.178.466,91 

4.1.0.0 - Investimentos 34.480.882,35 

4.1.1.6 - Obras P úblicas 16.126.-163,32 
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especia l 12.138.060,51 
4.1.3.0 . - Equipamentos e Insta~ações 1.577.712,65 
4.1.4 .0 - M~:~terial Permanente 1.1 38.645,87 
4.1.5.0 - Participação do Governo nas Obras de Infraes-

t!'utura da Com~. de Agua e Esgoto do Amapá -
CA ESA. 3.500.000,00 

4.2.0.0 -- Inven.ões Fi na nceiras 1.697 584.56 

4.2.6.0 - Di versas Inversões Financeiras 1.697.'584,56 

TOT AL GERAL. 59.048.941,25 

Macapá, 22 de março de 1977. 

Domfcio Campoa de Magalh~e• 
Sec de Adm. e .finanças 

Leandro Alves Pai va Filho 
Diretor da Divisão de Finanças 

Mat. 2.0'19. 551 

José da Silva Santana 
ChefP S. P. Contas 

Poder Judiciárie 

Justiça do Tr abalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

liDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Prazo de 10 àias) 

relc ·JBesente Edital fi ca Notificado Nair Sar
mento, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
reclamante nos autos ::lo proceuo nº 0032/77, em qu~ 
C'UNHA & Cia. é reclamada, de qu& deverá se 
maniiestar, querendo, sobre 6!5 cálculos de vea ju sti 
salarial. 

SecretaPia da Junta de Conciliação e Julga
mtln~o de Macapá , 10.03.77 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Secretaria de Segurança Pública 

Divisão dl~ Trânsito 

Portaria n.0 00fij77-If)J11.R AN-AP 

O diretor da DtviE':':" de Trânsito, usando das 
atribuições quE' lhq são cc•nferidas em lei, e ten
do em vista o que consta da ocorrência n .0 067 , 
de 23 pava ~1 de janeiro de 1977, da Delegaoia de 
Policia de Santana, 

RESOLVE a plicar a m t lta de Cr$ 602,00 
(seiscentos e àoi!': cruzeiros) de conformi~ade com 
o que dispõe e item I do artigo 181 do RCNT , no 
motorista amador Leovino Carmo da Silva. CartE>i
ra Nacional de Habilitação n.O 0001867-AP-OUJ. 

DiPi!toria da Divisão dfõ Trânsito , em Macapá 
07 de março de 1977. 

J0aquim Fernandes de Lima Queiroga 
Diretor Substitu~o 

Fábrica Amapaense S/ A - Indústria e 
Comércio 

C.G.C 05.969.670/ 0001-34 
Assem b léia Geral ExtraoPd inária 

CONVOCAÇÃO 

Ficam os adonistas de Fábrica Ama~aense S/ A 
Indústria e Comércio, convidados a se reunirem 

em Assembléü Geral Extraoràinária, f' ~""li7!!r-~e 
no <iia 20 de abril do corrente ano, às l7:UU ho1as, 
em sua sede socia l sita à A v. Iracem a Carvão N u
n&s, 109 para siscut irem a seguinte matéria: 

a) Aumento de Capital Social para Cr$ 
I. 7 40.000,00 

b) Alteração dos Estatutos. 
c) O q ue t>corre r . 

Macapá (Ap), 20 de março de 1977 
a) Diretovia. 
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Comiss·to Permanente de Licitação 

A VI.nO DE EDITAL 

Tomada de Preços nº 011177 -- CPL 

ObJeto· Fornecimen to de móveis de aço diver
sos, cadeiras giratórias e conjuntos l stofados. 

Data: 7 (sete ) de abril de 1977, ús 9 (nove) horas. 

Local: Sala de reuniõ~s da Seclleotaria de Admi
nistração e Ftnanças - rua General Rondon n. 0 1295 
- Macapá-Ap. 

Edital: Afi'\:ado no locAl acima e na Represen
taçã~ do Govt·rno do Amapá, em Belém do Pará, 
à Av. Pr<~sidente Var~as, 158 -Sala 10:3. 

Esclarecimentos: Somente poderão participAr da 
l icit"Qi'io firmas regularmente cadastraclas no Gover
no do Território. Outros esclarec ~mPntos nos dias 
útei!l, no h orá rio de 7/1 '2 e 14 18. nos endereços 
supt:a mencionados. 

Macapá, 24 de març0 de 1977 

Luiz Gonzaga Pereina de Souza 
PresidE.nte da Comissão - CPL 

Secretaria de Obras Públicas 

ExtJBto de Instrumento Contr!ltual 

(Artigo 54 do Decreto nll 73.140/73) 

Instrumento - Contrato de Empreitada global 
n .0 015/77-SOP (Processo nº 1.515/76-SO P e sous 
anexos. 

Par.tes - Governo do Territóno Fedtoral do 
Amapá e a firma Amazônia Construção fe Com é rcio 
J tda. 

Obje to - O objeto do Contrato é a execução 
dos serviços pela Empreite?ra , em rigime de Em
pr eitada Global. dos serviços de amp liação, recupe
ração, dive rsos e pintura geral nas casAs I (hum)/3 
(três) q uarto, 4 (quatro), e 7 (s~rte) de proprieda
de do G,T.F.A .. looalizadas na Praça Ba rão do Rio 
Branco im Macapá Território Federal do Amapá. 

Fundamento - Este Contrato decorre da ho
mologação pelo Exmo. S r . Governador do Território 
Fede ral do Amapá, as fls. 237, do Processo nº 
1831 /76-SOP, a nexo ao pr.ocesso nº 1519/76-SOP, 
da licitação relativa ao Convite nq 32/76-CPLOS. O 
preso n te Contrato é r:egido pe lo Derreto n° 73 140/ 
73 e Dec reto-Lei nCJ 200 67. 

Prazo - O prazo de vigência do presente 
Contrato é de 65 (sessenta e cinco) dias, contados 
a partir da data da assinatura. 

Valor - É de Cr$ 130.9:34,00 (cento e trinta 
m il, novecentos trinta e quatro cruzeirgs), valor 
este, fixo e irreajustável. 

Dotação - i\.s des pe!las decorreotes deste Con
trato correrão à conta d01; ricursos oriundos do MI/ 
77, Programa 07070251.279. elemento de despesa 
4.1. 1.0, conforme Nota de Empenho n. 0 194, no 
v alor de Cr$ 130.g34,00 (cento e trinta mil, nove
cento e trinta e quatro cruzeiros), em i til da em 07/ 
03/7 7, pelo Contratante . 

Mac11pá, 15 de março de 1977. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Dirigente da Contratante 

Israel Marques Sozinho 
Representant e da Empreilieira 
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-~-~~--------~-----------------
MAD1· -, - Indústrias Madeireiras de 

Santana S/A 

Assembléia Geral Ordinárias 

Convtdamos os senhores f!cionistas a se reuni
r em em Assembléia Gei'al Ordinilria no dia 3o de 
abril de 1977, às 14:00 horas na sede social a Ilha 
de San'tana s/n, Macapá-Ap., afim de del iberart>m 
sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Apreciação do Relatório da Diretoria 

b) Prestação de contas da Diretoria referente 
ao exercício de 1976: 

c) Eleição dos membros da Dit'etoria e fixação 
dos horários: 

cl) Eleição dos membros do Conselho fiscAl 
fixação dos se us h0rários; 

e) '\s<:untos de i~teresse Geral. 

1\'Tacapá. Ap. 15 de marc" de Hl77 
A D;retoria 

MADESA Indústrias Madeireiras de 
Santana S/ A 

AVISO 

e 

Acham-c;f' é\ dic::posição dos senhores flcioni~tas 
da MADESA - Indústria s MadeirEiras de Santana 
Sj A, em sua sede social na Ilha de Sant·a na , mu
nicípio de Macapá. Território Federal do Amapá, 
os documentos a qu& se relerem os iter.s I e li do 
art. 133 da Lei n.0 6 404 de i5 de dezembro de 1976. 

Ilha de Santana, 15 de março de 1.977 

K.T. Andersen 
Diretor-Presidente 

Prefeitura 1lfuu icipal de Marapâ 
Decreto Nt 011177-GAB-PMM 

O Prefe'to Municipal de Maaap:í no mo de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei. 

Coniiderando a conclu~ão da Comi~são .te Inqn,ri to 
Aàministrativc, institu!da pel;1 PortHria n. 0 322/76-GAB
PMM. datada cie 06 d11 dezembro de J 97fi; 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Demitir na forma Glo artigo 2r7. item li, 

combinado com o p11rágrafo ! 0
• do mesmo dispoaiti\'O, da 

Lei n° 171 l , de 28 dP outwbro de 195~. o ~ervidor Flrancisco 
Aisis Monteiro I.eitP, Agente Fiscal -- TA i'· 053.1 do Qua
dro de Funci(Jo&rlu da Prefeitura Municipal de Maeapá, a 
contar de 2l cl'e setembro d•> ano de 1976. 

Art. 2.0 - Este DPcreto entrará em vigor a partir 
de 21 de se tembro de IQ76, revogadas as disposições em 
contrArio 

Dê- s~> Cllêocia, Registre-se e Publfquf'-SC'. 

Palácio 31 de Mar40, 25 de fe\•erelro de 11177. 

C leiton P'f guel redo de AzevE>do 
Preft>fto Municipal de Macapá 

Publiaado neslp Departamento &e Admlnf&traçio, aes 
2!i dfas do mês de fev ereiro do ano de l977. 

Jacy JanseR ®osta 
DfrPtor do Jtept.0 de AdmíAistraqão 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 


	

