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--------------------------------------------·~----------~~·-· ~----~----------------~--
As ltepartições Públicas j E x p E·""!! D I E' N ll'll"ll E"'.t 1 As Repartlçõts Públicas 

Territoriais deverão remeter j cingir-se-ão às assinaturas 
o expedieute destinado à pu- i anuais reno vadas até 23 de 
blicnção neste mAmo OFI- · lmJDrensa Oficias 1 f.evereiro da cada. ano e às 
CIAL, diària.mente, até às I 

1

1 iniciadas, em qu.alquer época, 
13,30 horas, exceto aos sába-1 DIRE'I'OR-GEf"A L pelos 6J:-gãos competentes. 
dos quando deverão fazê-lo AGOSTINHO. NOGUEIRA DE SOUZA A Iim de possibilitar a 
até às 11,1!0 horas. remessa de valores ncompa-

As reclamações pertinen- DIÁRIO OFIC-AL I uho.des de esclarecimentos 
tes à matéria retribuido., nos ~ i ~ quanto à ~;ua aplicação, soU-
casos de ctTOS ou omissões, Impresso uns Oficinas ·da Imprensa Oficial I clta.mos usem o:; interessados 
.deverão ser formuladas por preferencialmente cheque ou 
escrito, à Seoão de H.edo.oão, MACAPÁ - r1'. F. AMAPA' , vale postal. 
das 9 às 13,30 ho.ros, no má- --- I Os suplementos às edi-
ximo até 72 h o r as após a A S S I N A 1' U R A S ,..ões dos Ól'gãos oficiais só 
l:la!da dos órgãos oficiais. v 

Repartições e Pa;t\culares: I s.; fornecerão aos assinantes 
Os originais dt>verão ser que ar, solicitarem no ato da 

datilografados e autenticados, Semestre Cr$ z.OúO,OO assinatura. 
ressalvadas, por quem de di- 4.(JOO ()(l I o funcioJ•ârlo. público fe-
reito, rasuras e emendas. Ano . Cr 13 • ' I dera!, para fazer JUS ao dos-

Excetuadas as para o ex- Numero avulso Cr$ :W,OO conto indicado, deverá provar 
tcrior, que serão a c m p r e --- --·------- ----------- esta condição no ato da as-
anuais, as assinaturas poder- Para facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solnção I siuatura. 
se-!lo tomar, em qualquer tes a verific8çll.o do prazo de \ de continuidade no recebi- O custo do cada exem
época, por seis meses ou um validade de suas asstnn.turas, mento dos jornais, de v e w I plar atrasado dos ó I' g ã os 
ano. na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a ouciai~ será, nn. venda avul-

As auinatm·as vencidas ço vão impressos o número resper.Liva renovação com sa, acrescido da Cr$ 5,00, se 
poderá•> ser suspensas sem do talão de registro, o mês e f ntecedência mínima, do trin-

1 
do mesmo ano, e de CrS 

ll.viso prévio. o ano em que findal'á. ta: (30) dial!.. 10,00, po1· a.nc. decorrido. 

------------- - -------
da Circular nr. 14, de 17 de N° 792/64.-GAD 
junho de 1956, da.Presidência . , ,, .. · 
da. ncpública, José Porpino ! . O Gov~rnador do 'ler~ltó
da Silva, Servidor dv Govêr- no Fede.al_ do_ 1-~ma.pá, usan
DO dê3te 'I erritÓl'io a"regado i do das atrtbuJÇoes que lhe 
ao Quadro. de Fuuclonário~, 1 c~n.fe~~m os o 1ten.s VIl e. lX! 
no cargo Isolado do prov1. j do ~1 tlgo 4 , do Decreto-lei 
mento em comissão, Símbolo nr. o.839, de 21 de setembro 
5-C, de Diretur d.o Serviço do de 1.943, 
Ad~l~strliÇão ~e~al. som RESOLVE. 

'~Y.~nca_uen.tos .c.! . · · ,• - m ~ merentf:S I Elogiar AJI'rodo Oliveira 
ao cargo. servidor 'aposentado do Uo~ 

Palt\cio do Govêrno, em vêrno déEte Terr·itório, atual
Macapá, 22 de outubro do 1.964. mente exercendo o cargo iso

lado de provimento em co
Gen. Luiz Mendes dn Silva missão, Simbolo 6 G, de Re-

Governador ; presentante do Govêrno dês-
te Território, no Rio de Ja-

No 791/64-GAB j neiro, Estado ull Guanabara, 
o G . 1 d 'I' , 'tó . pelo tirocínio admiuistt·ativo, 

oveJuac or o enJ no i alto eepírito público, e fiel 
Federa~. d~> •• Amapfl, usando , observância 110 cumprimento 
das at11~u~çoes que ,lhe ,cou- 1 do deve;:o, atribut.os dcmons
ter~m oso ltens VJI c IX .• d? trado pela maneira como vem 
~rt.tgo 4 , Jo_ Decreto ·l7t m.. ' se conduzindo na solução dos 
a.839, de 21 Je sctembto do problemas ligados à Adminis-
1.9.13, tração amapuense. 

RESOLVE; 

Conceder·, nos têrmos do 
item lll, do artigo 88, combi
nado com o artigo 107, todos 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
tubro de 1952, licença à ges. 
tante, às servidoras: Iracy 
de Al'aújo Sil\Ya, Protessôro. 
de Ensino Pré-Primário e Pri. 
mArio, nível 11, cento e vinte 
(120) dias, contados no pellío
do do 1°· de outubro de 
1964 a 28 de janeiro de 1965; 
e Maria Ceza!tina de Sor.zo. 
Lima, Proiessôra de Ensino 
Pré.Prlmário e Prjmário, ní
vel 11, cento e vinte (120) 
dias, conlados no período de 
3 de agôsto a 30 de novem
bro de 196J; tõdas do Quadro 
du Funcionários Públicos do 
Govê.t•no c!êste Território, lo
tadas na Divisão de Educa
ção. 

Palácio do O ovêrno, em 
Macapá, 22 da outubro de 
1.964. 

Gcn. Luiz Mendes da Silva 
Governado1· 

Palácio do Govêrno, em 
Macaoá, a2 de outubro de 
1.964.' 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

N°. 793/64-GAB. 

O Governador do Terrítório 
Federal do Amapá, usando 
das atrlbuicões que lhe con
ferem os itens YU. e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr 
5.839, de 21 de setembro d~ 
1.943, e tendo em vista o que 
con~ta do Processo m·. 7.050/ 
64 ·SGT., 

RESOLVE: 

Designar Oscar r'orreira 
Lima, ocupante do cargo ela 
classe de Guarda Territorial, 
nível 13-D, pertencente ao 
Quadro de Funcionários Pú
bli~os do Govêrno dêste Ter
ritório, lotado na Divisão de 
Segurança e Guarda, para 
rel'ponder pelo Expediente 
da Dclegaeia de PoJJcia do 

·Município de Oia.poque. 114-A, ambos lotados no Ser-
p lá ] G ê 

viço de Admioiatraçtt.o Geral, 
a cio to ov rno, em e Amaury Guíma.rães Farie.s, 

i\iaeapà, 22 de outubro de Oficial de Administração, ni~ 
1.964. vel 14-B, exercendo as fun

ções. de Superintendente dos 
Gen. Luiz Moude::~ da Silva Serviços Industriais, para, 

Governador sob a presidência do primei
ro, conatltu!rem a Comissão 

Nr. 794/64-G.~D incumbüla de estudat· o caf!o 
r \ o .. do!< funcionálàos o promi,te.u.te~ ·· 

O Governador do .l Hrl'ltórlo compraclon·s doa imóvele ~-
Federa..! d? _Amapá, usando lliertencentas ao p&tt·imônio 
das atrlbUlyoes ~uc lhe con- da. União, que vinham sendo 
ferem os 1tens \ 11 e IX_. do ocupados pelos mesmos e 
arti~o ,4°. do DP,c!'eto-let nr. ! apresentar relntório, dizend v 
5.8~9. oe 21 de setembro de se J"ereridos funcionários após 
1.043, e tendo em vistu ? quo terem sidos demitidos }).or 
consta do Processo numero ato do Presidente tln Repú-
7.051fti4-SG'l', bllca, pe1·<!er»m ou não a 

, qualidade de promitentes 
RESOLVE: coinpradores, eru face do que . I dispõe as clausulas contidb.s 
~0~1gno.r f nselmo Simões no anexo uContl'ato particu

Peielra, ocupante do .cargo I lar» de venda je imóvel. 
da classe «B>>, ua sérte de 
ctasses de Guarda Territorial, Palácio do Govôl'no em 
n!vel 10, pertencente oo Qua- Macapá 29 de outubro de 
dJ'O de Fuucionál'ios Públicos 106<1. • 
do Govêrno dêste Território, 
loli!clo na Di\'isii.o de Segu- Gen. Luiz Mendes da Sllva 
rança e Guarda, para t·espon· Govctnador 
der pelo Expediente da. De;-
legacia. de ?elícia do .i\lunl- ~o 797/04·GAB 
cfpio de Mazagão. 

Palácio do Govêrno, em Ma- O Governador do Territó-
capá, 2~ uc outubro de 1964. l'io Federal do Amapá, usan

do da~ l!.ll'ibuições que lbe 
Gen. Luiz Mendes da Sllva 

1 

conferem os itens Vll e IX, 
Governador tio artigo 4°, do Decreto-lei 

nr. 5.8:39, de 21 de setembro 
Nr. 796/64-GAB tle 1.943, 

O Governador do Tenitól'iO 
Federal <.lo Amapá, usaodo 
das atribuiçõet~ q'ue lho con
ferem os itens VII e lÀ, d n 
artigo 4o, uo Decreto-lei nr. 
5.8:-39, de 21 de setembro de 
L943, 

· RESOLVE: 

Designar, Heitor de ·Azeve
do Picanço, Auxiliar de 'l'e
boureiro, nivel 17-B, atual
mente exercendo a funçlio 
grc.tificada, Siml:>olo 4-F. de 
T·esourelro, Hem·lque Ctllixto 
da Silva, Almoxa:ril'c, nível 

RESOLVE: 

Designar Sandoval Macedo 
du. Luz, Servante, nivel 5, e 
MMia José Soares, Traba
lhador, nivel 1, do Quadro 
dG Fuociooá1·ios Públicos do 
Govêrno dêste Tel'l'itório, lo· 
tados na Divisão do Saúde, 
para viajarem nU! Belém, 
Estado dn Pal'á, a fim de fa
zer estilgio no Sanatório Bar
ros Barrêto, no período de 9 
de sotembro á 25 de outubro 
de 1964. 

Palácio <lo Govêrno, em 
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Macapá, 29 de outubro de m·. 5.839, de 21 de setembro 
1.964. 'de 1.94.3, 

Nr. 804/64-GAB. RESOLVE: 

O Governador do 'l'erritó- Conceder a Manoet Barba-
Gen. Luiz ~ienJcs du Silva RESOLVE: rio Federal do Ambpá, usan- sa da Silva, ocup!lnte do c~r

do das atribuições que lhe go da clas~e de .llecãmco 
conierern os itens Vll e IX, Oper~~.dor. mvel 9-B, do Qua
do art1go 40, do Dect·eto-lei 1 dro ~e _Fuuci<:oário~, Pú~Hc~s 
nr. 5.8ilU, de 21 setembro át3 do ()overno deste 1 erntón?, 
1.9-lJ e te a<!o em vista o quo lotado nos Serviços l o~ubtl'l· 
consta do Procceso uúmcro ais, oito <8) dias de _hcença 
ü.910f6 l-S!.l1'.. u0jo, cont~:~.dos no pcrto~o de 

Governador 

N° 798/IH-GAB. 

O Governador do Territó
r io f'ederal do A m a p á, 
usando d}ls atribuições que 
lhe conferem os itens VH e 
lX, úO a1·ligo ,lu, do Decreto
lei JJr . õ.8a!J, de 21 <ie i13lem
bro de 1043, 

RESOLVE: 

Pôr 1:1. disposição do Gabi
nete do Governador, até ulte
rior deliberação, o servidor 
Aotôolo Cort<Hl. Pinto l•'ilho, 
ocupante do cargo ela classe 
«A», da série d~ cla1:1ses de 
OI!clal de Administração, ní
vel 12, do Quadro de Funcio
nários Púi.Jlicos do Govê1·no 
dêste .'l'erl'itório, lutado no 
Servic:o de Administtação 
üeral. 

Ptthlcio do Govêroo, em 
Ms.capá, 29 de outubro de 
1.964. 

Designar, J ulio VIeira dos 
Santos, Profe~;,or de Ensino 
Pré-Primerio !: Frimario, ní
vel ll, lotado 11a Vivisão de 
Educação: A:cides Farias Gui
marães, Carpinteiro, nlvel8·A, 
lotado na Divisão de Obras; e 
SebaHtlíi.o dos Santos Fnritts, 
AuxiHar Rural, nível 3, lotado 
na Divisão de Ptoúução, para, 
sob a preõidência do prime:
ro, coostituil'em a Comls~:~il.o 
Incuw bida do proceder o in
\'eutúrio e recebimento do 
acet·vo d-a antiga Escola de 
lulciaçãl) Agricola do Amapá, 
apresentando ao final circuns
tanciado relatório. 

Palácio do GoYêrno, em 
Macapá, 30 de o u t u b r o de 
1.9ti4. 
Gen. Luiz ~endes da Silva 

Governador 

i a 13 de outubro úu Hlb4, do 
RESOLVE: acôrdo com o item n. do ui

tigo 153, da Lei no 1.711, de 
21:! u.e outubro de I9é2. Aplicar a Manoel Gentil 

úos Santos, ocupunle do c r. r
go de Moldado1· úc lle.i'r~:~ta- Palócio do Govêrno, etn Mu
rlos, .nível 6, uo Qutlt.! l'O do capá, 31 de omullro de U JiiJ 
Fuociouários Públicos do Go-
vút' OO •Jà~:>tO 'l'errltóflo, lotado Gen. Luiz Mendes da Silva 
na Divisão do Segu1·uuçu e Governador 
Guardu, tt peoa do suspensão 
por (30) di!!.:; , contados no pe· I\ 0 807/64-GAB 

l'iodo Jc 1°. a 30 de novem- o Governador do Território 
bro d_e l.!)(H, do acordo com Feúe rai du Amap<i, usundu 
o art1go 205, da Lei 11r. 1.7 !1, I das utrii.JUi<,:õcs qu~ li.HJ con· 
de 28 de outubl'O de 1.!M~. f~reru os Hens v 11 e iX do 
po. ,r . hayer o l'eterid o servidor I anigo 4o do l)ecrcto-lei nr. 
10lrmg1dO os itecs _IV o_ VI, 5.83!:1, de 21 de setembro a e 
do arLigo l!H, dà Let nr. Itll/ 1.!:1-!3 e tendo em vista o qu~ 

Nr. 801/64-GAB 5<!, aciwa mencionada. I c~us~, 0~ , ~rocesso númtro 
O Governador. do Territó· Palácio do Govôrno, em 7·21bJo·.-:SG 1., 

rio Federal do Amllpá, usanuo Macapá, :u de outubro de RESOLVE: 
Gen. Luiz Mendes da Silva I das atnbu_ições 9ue lhe r con- 1.96-l. 

Governador ferem os Itens \li e IX, do Designar, na Iorma do_ item 
,· ~ artigo 4°, do Decreto-lei n° G~neral Luiz .\: endes da Silra L, do urtlgo 145, do. Lei nr. 

Nr. t99/64-0 AB 5_83u, de 2l de aatembro de Governallor 1.71l, de 28 de outubro de 
u Governador do Território 1.943, Nu b05i64-GAB L952, Mirucy Mamicio Neve;;, 

Federal do Amapá. usando ocupaute do cargo da classe 
11 RESOLVE : O Go\'t~roador tio Tt;r-ritó- «A», da bêrie de clabses de das atribuições que 1e ccu- Labotntorista, uí\o el8, 00 Qu11-

[erem os Hen~ Vl e IX do nrtl- Designar, Walter Balisla rio Federal dob 1!- !u a v á, dro de FUJlc: · ... ~.~•n, ,,,;h);,,,.d 
go 4°, do Decreto-lei Federal' Ne1·y, Almoxariie, nível 16-B, ll!iUndo das Mt'i Ulçoas que cto Go,·e-t·no 

- 839 d 21 d t b o A · lhe conferem os item; Vll c lX, nr o. , e e se em r lotado no Serviço de 111n1· l) t · lot"do na D'Vlsao (te ~auulf", dE> 1943 1 t ã G 1 R b A do artigo 4°, do ecre o-le1 .... • 
· ' 

0 ~ raç· 0 era; t·~n~ 1 :t u0 5.839, de 21 do se tembro para exercer a função gt'lili· 
RESOLVE: ~310. ~l~uqt~erq~~:01 l~B lo~ ue l.!J43, o tendo em vista o ricada, ::iimi.Jol,o 6-F, ile. (.;hete 

rmmo ~aç~v . n ' que consta do Processo nr. da :::>e<;ão ele (.;OOl'denuçao, da-
Des!gour, José Perclr'l da tado no Gabmete d~ G?ver- 6 910164_80.1, qu >la Divisão va<rv em cou-

Costa., ;\gregado ao cargo de nadar; Jooes Ernum Assis de I · " ·· j· 1'uência da' ct 1 spen~:>u 8 pe-
llepn>sentante do Govêt•oo, Azevedo, Escrevente Datiló- LlESOLVE: ctfJI

0 
de H.aunundo Nonato de 

em Belém, l:!imbolo 8-C, atual- grafo, n!Yel 7, lotadt> no Ser- Araú·o Filllo 
mente ocupaodt' o cargo de I viço de Adiilioistraçil.o Geral, Designur, nos tôrmos dos J · 
Diretor du Serviço de Admi; par·a, _sou a p~es~dêacia ~o arligo!i 217 e 219, da Lei nr. Palácio do Govf:ruo, em 
oistração Geral, sfmbnlo 5-C; primeiro, constltutrsm a Co- t.7ll, de 28 dtl outubro de .\1acapa 31 de outubro <'.e 
Wal!leml1·o Demoiitenes Ri- missão iocumblda de proceder UJ52, OJ servid01rs: Emanuel UHH ' 
beiro, Ot1cinl de Admlolstm· a Tomaria. de Contas da Pre· 1 Piuheiro, Oficial de Adminil>-
çtlo, nivel 14-B, alnalrnente J feitura Municipal àe Oulçoene, lrnçiio, uívd lti-C. lotaoo na Gen. Luiz Mendes da Silva 
(!XeL·ceodo a função gratifica- npresentúndo ao final, cil·cuns- na Divh;ão de Saúde; José Governador 
da, sfmbolo 3 J..', de 0hefe da tanciado relatório. Otávio Maia, Assistente Co· 
::,~çllo de L:ontubilidacle (' mbrCittl, nfvel 11-B, loluáo na 

~o S09/ô4.-GAB Tesouraria. e Claudio rie Bar- P<>lácio do Govêrno, em Divisao de Educação; e Ar-
ros Paes. O'icial de Admtnis- Macapá. 30 de outubro de mlindo Leite, Armazem~:>ttL ni-, o Governador do Territo
traçiio, ntvel 12-A, lotados no 1.96-\. vel lO·B, lotado nu Dl\'ii:ão de rio !'edcral do Amapá, mmn
Serviço Utl Adminis lrflção Ge- General Luiz Mende::; da Obras, para, sob a presidên- do 0116 atribuições que lha 
ral, para, sob a pt·c~idência do Silva - Governador. cia do Pl'irueiro, conl'tituirt~m confer em os ite11s Yli e IX, do 
primeiro constituírem a Co- n C(lruÜ>São de Jnquél'ilo Ad- art1go 4"., do Decreto-lei nr. 
missãv incumbida de pro-l Nr. 803/64-GAB mioistrattvo, incumbida de 5.83!:1 de 21 dcJ ~ctembro do 
ceder a reconrerência e . . . . apurar &. culpabilidade 0 11 nüo L94a: 
p r o v ide u c. i a r o acoo- O Governador do .TerntórlO do servidor Manoel Gentil 
di ·iouamento dos documentos Federal_ d_o _ Amapa, usando dofl Santos, Moldadot• de R e- HESOLVE: 
e outros pertences encontra- das att·t~u~çoes que lhe con- h·atArios, n!vel tl, lotado nu . 
Llos em novo (9) volumes, f<!;~m 0~ Idtens D vn ~ Ir d? Oivísll.o de Sl•gurauça e Gu:1r- Desiguar, Alcf\u Paulo Ru· 
que se rcrerem a gestão do til ligo .4 •, 0 ecre o- ei nr. du, tendo em vista o que mo.> contador, nivel 17-A. do 
ex-governador Corou!:! Te- 5.83?· ac ~1 de setembro do consta do Proct!sso acftna (Juadro de f'uncionári \ls Pú-
rêncio Furtndo de Mcni.IOIJça 1.9<13, reterido. • ulJcos do Guvêrno deste Tet· 
Porto, que f_o t·nm apl'cendi- RESOLVE: . . . . . , l ritório, atualm~nte rcJHPOJ.Idc l~· 
dos pela Dlvtsll.o do Segu- PalaCJo do Govê tno, em ~l.L- elo pelo expediente do Servl-
rança c C uarda! nos Arma- Por à disposição da Prefei- capá, 31 de outubi'O de 1.96-! ~,;o de Ao ministração O~ral, 
zens da Iodt\stna e Comér- tura Municipal de Culçoene, Gen Luiz Mendes da Silva • pata r esponder peloe:xpedien-
clo de Minérios S/A (lCOMI). até ultt>rior deliberaçiw, Wal- · Uovernudor ' ta ela :::>ecretal·ia GL_ral d_o 

do miro Felipe IglesJas, ocu-, 1 Território, dmante o Impec.h-
Paláclo do Govêrno, em paute do c&rgo da série de No. 806/6 1-GA 13. I mento de seu titular Sr. Ho-

Macapá, :10 de outubro de 1.064 classes de Bombeiro Hidr.áu- J bêrto H.ocha Souza, que via-
Gen. Luiz Mendes da Silva Jlco, nível 8 -A, do Quadro de! O Governador do Território iou 110 6 ui do pui~. no inte-

Goveruador Funcionários Púb~icos do Go- l FedN"nl do Amapá, usando rêase da Admintblrução uma

Nr. 800/64-GAB 
O Governador do Terrltó· 

rio Federal do Amapá, usan. 
do das atribuições que lhe 
conferem os ttens VIJ o IX, 
do ~rtlgo 40, elo Decreto-lei 

vêrno dês te Território, lotado , das atribu_ições 9 ue I !te. ron- paense. 
na Diviõíio de Obras. 1 fe rem os tteus \ 11 o IX, do 

Palácio do Govêroo, em 1 artigo -t0, do Decreto-lei m·. 
Maca pá, 31 de o n tu b r o de j 5.832, de 21 de setemb~o de 
1.964. 11.943, e tl- ndo em v1sla o 
Gen. Luiz Mendes da Sllra que consta do Processo nr. 

Governador 7.073/64-SG'r .• 

Palácio do Govêrno, em r,1a· 
capá, 31 de outubro de 1.!164. 

Gen. LUi.t Mendes da Silva 
Governado1· 
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xo SJO, lH-GA() 1 ocupante do cargo ele Profts-~ Pr"" "" l·d,;.,...cr·,., ,.!,.., j h) o salüt•io reajntudc• será 
. , , .' . sor de Eusi ao Pr·~-Priroario e ,...., çu "' .._....., drterrnilHI!lv de medo a igua.-

. O l.ovemndor do 1 emtÓl'I_o l'rimario, uivei ll ; Maria Lí- ~~. pu't~'I. ,:C'• in r o s· lt. l'io real médio vi-
l· ed e r a I do . .A ma P u, di& Perrcirn da Silva. F.Jiott~ r:~~ v .._. gent•) nos ültimns 24 mcse~. 
usando das atn~mções que dos Santos .'hwes, Lúcia Neu- · multiplicado u seguir pct· um 
~~-e conferem ~s ttens VIl e za da Silva, Maria d~~ Concei- GAGINBTE ClVlL cocficie~te quo tJ·ariuzft o au-
h,. do artigo 4 , do Decreto- ção Frcitns, Marlene Cavai. PORTAPJA ;.;o 22763 1

mcmo de produ tivilla<le esti-
1:1 n~·· 5.83?, de 21 de setem- cnute Araújo, Nazuré Olivei- maüo para o ano a.nterior , 
tJ, 0 ae 1.9-13, c te~do em vlat.a ra Costa, l\laria Eliznbeth Nr. 10. de 19 de junho de 1 acrescü!o _da provisíi~ pn_ra 
11 quu c~n~t~ do l,~ocesso nu· Joana ])'Are Qibson e Durey L!:J64 (Dirigi.cla aos r.li!lis- ··~on~pcus~(,~oes CJc rmHduo H~-
mero 7.2lt /6-! SG l.. Costa e SHva. ocupantes do tér1os. Orguos direta;n('JJ- !~ILC:ton(mu porvr·niuril: ;tdm:-

n i!;SOLVE: cargo de ProfessOI'a A uxiliaJ•. te subo"dinutlo 1\ r'ruRidôn- lidO nrJ. UI'Ogramn.ção rma.ucel-
nível 7, pal'a, no 'PI'a::w de (5> cüt da Rt: ;,nítJliea e dl'! Ad- m uo Governo: 

üiepcusa.r, n pedido, na for - cinc'l dias, a partir da publi- miaistraçüo l ndír<'taJ 
mr. d<) nrtlgo ·n, da Lei llt'. cação ou afixação dôste, com- l) o sülál'lo tC'n\ ll)édto, pa-
1.711. de 28 de outubro ele parecerem à sala da :Se<,\LI O ClltCl:LAR r-;• lO ri\ ercito tlu acimil disposto 
1.!152, Raimundo Nonato de das ;\hmicipalioacles tio Servi- de 19 de jnnho dr~ H)li.l. será calculud(l como St.:!llcio 
Araujo Filho. ocup~ntc do ço de Administração lferal, Igual c\ média. aritim{)llca do~• 
car·go da clasGe «B", da série a fim de pt·estarem clcpoi· De ordem do Senhot· PrPsi- b!lltu·ios íigentes em cftda um 
de clns8es de Ol:icto.l de Acl- mento no processo admiuis- dccLe da J:ü,pública coruuuico dos :z.t l Oct~cs prccf:dentcs 
mtulstrat;il.o, nível 11, do Qmt- trativo a quu respondem por a \'. Ex~. que, atõudt-ndo t:o I aos do reajustarnento, ex
dro d~ i•'unciouários Públicos abandono de cargo de que proposto pela Comissão in t~r- pre~so~ em rnoed~l \iê poder 
do Govêl100 !.leslo Territót·io, I sllo acusados. rniuisterial incumbi11r. J e tnt- 1 aqmeitivo do mt\s nnterlor 
lot&do IH! l1iv !siio rte So.1!de, · Çl.IL' normus sôl.lre u. poiiiica ' àqu~le . em que oc procede!' 
da. rnuçã~ Rratirlcucla. simbo~o ~~.~capá, 5 do novembro do salfu·ial do Govêrno, qae Yisa ' a<• reaJUSte: 
o-F·, dtl Cnefo dn. Se(;{lo <Je 1.90 •· ptitH:ipaln.Jc:n le, t:. aju.-;ltu·-,ln à . 
Coorúeuaç!lo , daquela. Divisão. Antônio Corrêa Pinto Filho contenção du influç;ão e eon. 2) n e:q>rcsf.fi:) <lo salario 

. . Prcsiden•e c' a (;IA ' • servar u parlicipa~:ilo lbHemu- dP cada um dot~ ~~t m ~~se:-> 
Pnlámo do Govêmo, em Ma- ' 1

' • I nel'acão do 'l'nl.imlho uu Pr·1,_ . pr'I'CCdeDtes nu mocd:1 ue po-
l'apá, Bl de ou tubro de 1.964. , duto ~Nacional , Sua Excelf\uc!a I der t~~Hl!iil!vo elo mê~ em 

Gen. Lnlz Mendes rJa Silva CO''lSS-\0 J)D ]''QUER 'I'O apl'OVOU as fiei(LIÍIJtt'S medid!\S I (jUü se proeeder ao f03 JUSta-
" 111 ' Q ,, • • l "' lJe t .. , 11c1·o·· t~- p·11 .. ·1 ~., 11 co rnento será c:-.1•1\Jlada diYidill-

G oyornudor .Al.)',IIS'I"I' A. "'1\f () '1 ' '" <·' · c • "'" • • 
J u ·c 1 nheclmento e obserd'tncia: d(Hlú o :lul:hio detivamcnte 

,.., t · " l /! ''I , PIJgo em cada 111ês pelo ln-
N0 8Ll /64·G AB ·' o r atlo 1'r. 1 i4.- ..; A l) No tocante ao proccti:llt- llice t!0 cu:;to de vldí1 rer. .. 

, • , . , , . .· I O Presidente da comissão meu lo: peclivo, o multiplkando-se o 
"i' O G.o'\)e~uado 1 do 1 crntóit() de lnquel'ltv Adr.ninistratlvo, . I !' e~ultr.do pelo indice cone~-
1 ederal,

1 
c.~_ Amapá, usaodn iueumbido de apul'at' as irre- a) qu~ S€'je ímed Jatam~rJte 1 pr·udentc ao mê:; do reuius-

das atr;~.)u~çoes q, tle l!Je- con- gularidades comelidll& pelo r2org~lllíl!~do o Gt)Dsclho Na- i lamento· • 
terem os 1tens \H e IX.. do servidor Lúcio Almeida Car- ci•)MI ria Política S~t lurial prc- 1 ' 
artigo 4°, do Deçreto-leJ nr. doso. visto O? Ocere!o no 52.27!), dt!- 1 3) p::u·11. o ('~ll'ulu do salário 
5.839, da 21 de setembro de li de jUlho d~ í9ü3, o qual r <.>nl médio viaont~ no biênio 

" vista o que 1 RESOLVE: dererà s~n equJ~utlo Cvm t:mn . aalcr.iM scl'ilo "'comput<~dos s6-
!tso m\mero I aascsson~ lécmca d<: 1\i\'Cl l men te os :ml:'lriús men!;ais l'l~-

1.2!)8/64-SG'I'., I Desigua~·. de' a~õrdo com o a.riQuado a nxecução de seus ' gula:-es oxcJuiodo- ~;e cia deiei'-
. Art. 2Hl, § 2°, da Lei OI'. 1.7t LI enC'!il'go~; l llll neç!lo dt'E>Sil média OR dc-

HESOL\ E : tle 28 de outubro de 1.952, b) lJ . j l l I iiHtis pa,nmet!IOS ,. fPtuudo.s (l. 

I 
u Fscre v11oute Datilógrafo ui· 1 que nl'n tom rm• n~ amen O · t .. 1 r "' . ·'I!, t'" b . T 

Designar, lfeitoJ' de. Azeyr- n·i' 7, GuiJher me N'uscim~uto r evisfl.o ou U(:tm.lu sai!H·iul dn I ,11:t1~..,00 t.netl).!ílr,;~'·1~ -~~~ •1.~:~> 
1'n1 

t-
~lo L>ir.a ~~~o. 'l'esourelfo, st_m- dos sant os, lotado 00 Serv i- ' <.:urj~er c_~l f:ltY~ na. i t·~:~ do,~· • •" •> ...... " 

1
' • 

oolo 4-l'. Lotado no ServH(O I çu dl\ A..lfm inistraç!-io ('CJ•al serv;co pnolH.:o leclel'nl, tnclu-: •) ,.. . t •1 • 
d~ Actm)llistr?. c;F.ío Geral; Theo- Hlra ctésem · e~bàl' ·a ft;n ,fi~ sive oor; úrgi!os tla allminis- l , .. ~i 0 co~~!Cw~.1 ; ',e Cúrup~n,:· 
•1oliuo drJs ilfercês .flexa. de l ·· ~ . ,, ~ ç 1 traÇH•> descentt'c:.i i zad~. o ;:;u<'i- O>tlÇL~ p:u .. 0.!! .!U.~tamcnto ~ 0·' 
., . . • ., , . . . , B . de ~e..,rc .. ;Jfo da rerenda ~ · .• d , , ,, ... , · , suhi l'IOR cteutli!<HH>s n C{lbl'1 o 
nht-!Hla, ( •ont,tdor I D IVf.] 18- 'I Comt::. ~tío dt-vcnrlo afastar-se ' ed .. de e Ct!OI.ODJ.,t un .. ta E!O b I t I ' 1 'h I' •'d le o 
lotado no Gu.blnate do Govtlr · . d·•s 0 , .. w;acões. uo;mals tio : a jurisdição cio Govf•ruo F'e- i aut~11 . 0 ( e 1 11fl~~ ~("'~t~~ in 
r\a(ior; M.lu:io Quirloo da Sil- 'J ó; 110' ~rA nu e é Jota !' dera! ou em entidade~ u êle J ~. u .. ur?. \'vcn_.u. ~ :r- 1

, u, :, 
\'a, 1\.ssisteote dP Administnt- g<. ' · do. viucnladst', ou r: m st•ciedude +H:' 00.1,LJ lo, 6~~!~ IJ_xa< .. 1 l~,0 ' 
çfto, nível 14-A,lotado r.o Ser- S~rvlço de Administracil.o 11 de economia. mista finauc!a·ll 01. trm.l d~ Mlfl.l, t~o . do. I a-
viço de Administração Geral· ! Ge1·al em ~'i" "'p·· 4 ·' _ dus llOl' bancos oHciais de in- Z<::l.óa.' 011 ' ,dos 0 1\:lrnstro. do 

I I • " .,c ... a, ue nu Pla' \C'"ffi"nttl ,, o L)• I' 'tn~ 1• xn (' Osvald o Almeida ColmlH·a, 1 v~mbro de 1964. ; Yeslimentu, st>ja feito se:lll pré.· •: ··"' ' , . ~ .. · " •·.u, ._ -
Prore.;sor Auxiliar de Ensino 1 1 via uudiên<:ia c!o Gon~elllo Na- I cutJvo Ull Sl; ~;O(., 
Primário, nível 7, I(JtLi rlo na Pt:dro Lope~ da Cunha 1 donul de Pclitica Sah1rü1l; • , , .,

1 1
, ,., .. , ., . . 

IJi vi si! o de Educação, pata, I Prerml<'n te · I ~,) quo o me Ot ,1 \I e • "'"'llli:l-
sob a pt•esid{lncia do primei- I 11 c) que ucnh.nm it(:ô.rdo s~- 1 tumcnlo a<'! ma definido ira-
r o. l'Onstltuirem a Oomissuo 1 . l.arla t de C!Hárcr r~lemo ~t'JU ! dl!7.iclo em fo1·ruul:t adqnuda. 
Of'('tllllza" or·a da C111·xa d" I I,O'"fAl'l \. 1., . 1 't' 1 CIA j !lrmudo por emore!'Uii •x·tvu- . . . · · ., " ' • " (\ ' 1 '1. 1 )'•· . · ' • Rl'Ja tam bt•nt cumunJCada. a Grécli to dos Funcionários do das !:iUbvenCJOIJadas p t' 1 a 1 • • -

'l'ert·itóti0 Federal do Amapá. , O !'resideute da Comissão : Unifi.o ou co~~ession~ l ius ·~c 
1 
Ju:ilJÇu do '1'1·abtdlto, e:omo 

• de Inquérito desíga!líla pela , servJços . p uulJco~ tedc!:Ulti, • J't · pr~:::;e;,rtumlo o ponto de vis
Palácio do Oov~rno, em Ma. l Portarin u 1·. 70Gí6~-GAB, dP.j sc1!1 p1·h;st u_uthêncf;{ do ~-o~- ta df) Poíif.:!!' EK\'Cutivo Fede

capá, 31 de Olllubro C!e UJ64. l 2fl c!e outul.mf de 1.964, do , selno de Pol.tt~ca Salarlil: , I• · rnl : 
Ex mo. Sur. General Governa- 1 aa r.do condtcl!luada n e~liH 

Gl'n. Lulz Mendes da Slha ! dor Lu iz i\'len lles da Silva, : audiôucia u coüccsnf~o de dl ,. . 1' ·if'' G 
Clovernador I 'aumento t\}1 a::t~bver.çiío ou . que -·~ so .c. " uos o~ 

Ed~tais e t\visos 

H.ESOI.VE: lreu.iu~ la rJH:nlode taril'ns ~n~·a. 1 YeJ:nus do~ Estudos.c . M~ni-
1 atender u u.uruenlot: ~nlm·1a1 s. l'l!) tos. o.iravé::; d0 MmtStcrio 

Na forUJa do pnrúgral'o 2°, •. J : ': · 1 . 
do urtiuo 21 !1 do Eslaiulo <lo;; I lJ NCJ tocante às not·rn:iH !i ct U!lt•\'U e ,,egor.ioH ntt;rlo-

i Fuucio~Al·ios Pt\blicos Cívi" g;era is du poiJtica ~al:lJ·ial: res. auu nd('SCIO ús NormuF; 

I dn. Uniúo, det!lgnar J.alme ) I t I (.\o Política s~!lt'!j'Í!l l d.o GvVêi'· 
r ima da Silva Cruz ocupante a que. l'nquan o se execu u "' J l b 

_ · " , t ' t. , , ' , .· 1 o progt·ama anU-inilacionàt'i(l, no •' C cru . í•tn l,; Olll o a res-
EUJ'i'AL DE Cl'J'A('AO I ~\~rácl~~goní(,:-~ln~.~~ne r~ta~~c~~ i os !QO.jll~lamaulos <;:Jlari_ais pcctiva. aplit:!H;iio nas (u·('(l[) 

> • . - l SeJ•viÇ~ de Admi:~i~tração Ge- 1 sob comrole d? Govê.mo J•1e - , dos serv!çC>s pl\IJiiccs e:;!adu-
0 1 rest <l~nte da C_oans_~ao 1 r" I p!!l'U desPn pcnhnr as l'ml- ; d!m~l não seJam ~letu.ados 1 l is e HHI!Iid nais ·wbu•jui·•t: 

do lnquér1to Admlmstrauvo 1 :;.~, Jn 8 •. 
1 
~ • • , · com etlp!IÇilOH!nto tnrcrwt• a t _. • ' " ' . ' ' . • 

designado pela Porta:·ia n.0 • Çv~\<.~ ec. cturio da. lnl:Sffiú, 1 um ano, a psrtlr da. última flt·tnrdoclE>s ue N:onomta rn:s-
):;i 7/6~-GAB, ele f1 de novem- ! comksão. j revlsiir, t: o.ue essn. norma : tu e el!l[:l i'Í:!:-as <:oncessi'Jolirias 
ll ro de 1.U6 i , uo gxcclentissi- 1 Mu(·nptl , so li e outubt·o de 

1 

s?ja comtHtireda à Justica 1 do serviço púl,Jico ;;ob u 1:1un 
mo ::>eoh,or g~n.era l. ÜO\'Cl'na- t 1.96-1. d~1 Tt·a~.alho conw ponto dl:l , jtnisdíçiio.- Luiz v; ana F' lho 
elo r do ' l enltoriO l• etleral do I vu;ta \Jttelal do Go\·ém o no 1 ' ' · • 
Ar!1apá. ~i~a. rwln presente Heitor rlc Azcvo:lo l'icanço , que ta og'e ar1 jui~amentn dotJ, Miais!ro E:-.:trllordintí.rl o parn 
~dita l. \Vilson Ct\mpos Freitas. - Pre~ldon k. · di:;sldios coJctivo~ : ' A ssuntos do Gn büH!te Civil . 


	

