
Te1•ritório Federal do _tl:m~pis 

DIÁRIO OFICIAL 
Dacre!n no 1, ~e 24 do Julho de 1964 

~------~~----~~---------------------------~~----·------~----~--~----~-=~~ Ano L Número 71 Macapá 2a-feira, 16 de novembro de 1964 

DECRETOS 

O Governador do Territó
rio Federal do Atr.apá, usau
do das atribuições que lhe 
conferem ue itens Vil e IX, 
do artigo 40, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de &etembro 
de 1.943, e tendo em vista. o 
que consta do Processo nr. 
7.309/64-SG'l'., 

ATOS DO RESOLVE: PODER EXECUTIVO 
Nom~ar, de r.onformidade 

56, da Lei nr. 1.711, de 28 de com o que estabelece o pará
outubro de 1.952, Jo:l.o Braga grato único, letra cB», do ar
de Farias, ocupante do cargo tigt) 6°, do Decreto Lei nr. 
da classe «B», da série de 7.578, de 23 do maio de 1.94:i, 
classes de Eiet:wtécnico, ni- ' José de Oliveira Torres, pa
vel 15, pet·tencente ao Qua- ra exerce~: o cargo de Oilcial 
dro de Fuu·~ion!\t•ios Públicos 1 do Registro Civil do 2° Dia
do Govémo deste Tetritório, , trit t) Jltúlciário, em Mazagão 
lotado na Divisiio de Obras Velho, r:;em ônus para o Go
ptlra o Gabinete do Governa- vêrno Amapaenese. RESOLVE: 

Aposentar, na lorma dos 
tt~ms l!I, dos artígos 176 e 
178, ambos da Lei nr. 1.711, 
de 28 de outubro de 1.952, 
Eudes Meadas Monteiro, ocu
pante do cargo da classe «A», 
da série de classes de Cal·
pillteir·o, nível 8, do Quaàro 
de Funcionários Públicos do 
Govêrno dest!l Território, lo
tado na Divisão do Obras, a 
contar de 1° de novembro de 
1.064. 

Patáclo do Govêrno, em 
1\ío.capá, 12 de novembro de 
1.964 

General Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Alceu Paulo Ramos 
Resp. p. Exp. da Secretaria 

Gernl 

ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.943, e tendo em vista o quo 
consta do Processo número 
6.323/6~-SGT., 

RESOLVE: 

Remover, a pedido, nos têr
mos do ltem I. do artigo 56, 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
tllbro de 1.952, Domingos Fer
reira. Barbosa, ocupante tio 
cargo dr.t classe de ~rrvcnte, 
nível 5, do Quadro ele l•'un
cionáriou Públicos do Govêr
no deste Ter1·itório, lotado na 
Divisao de Educaçi'o para oa 
Serv;~os Industriais. 

Palácio do Govôr.oo, em Ma
capá, 28 d~ setembro de 1.964. 

Gen, Lui:?J Mendes da Silva 
GovernRdor 

Roberto Rocha Souza 
Seci'etério Gernl 

O Governador do Terl'HóJ•io 
Federal do Amapá, usanúo 
das atribuições que lho con
ferem os itens Vll e JX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.943, 

RESOLVE: 
O Governador do 'l'erritó

rio Federal do Amapú, usnn
do da~:~ atribuições que lhe 
confer~m os o ltentl Vil e IX! I Remover, ex-offfcio, nos 
do arttgo 4 , do Decreto-lel l têrmos do item 1, uo artigo 
nr. 5.839, de 2~ de se~embro 56, da Lei nr. 1.711, de 28 de 
do 1.943, e tonúo ~m v1~ta os / outubro da 1 952, Mar-ia FUlvia 
têrmos, do Ofícw aumero D!as Cunha, ocupante do car-
41/64-G r., J go da claGse «A», da sério de 

l~ESOLVL' classes d~ Daülógraio, nível 
:l. c. : 7, do Q•tadro de Fuocionarios 
Rrlmover, ex-ofltcio, 009 Públicos do Govêrno deste 

tãrmos do item I, do artigt; Terrltúrio. lotada na Divisão 
56, da Lei or. 1.7Jl, de 28 de de Educação pa1•a o Gablnoto 
outubro de 1.952, Alfredo das do Governador, com exercício 
Neves Rrwbid, ocupante do na Representação do llio de 
cargo da classe «A», da série Janeiro - Estado da GuBua· 
de classes de Mecânico de bara. 

dor, com exercício na Repr·e- . ~ , 
sentação do Rio de JanoiJ.·o P!lllicw do Governo, em Ma-
- Estado da Guanabara. cavá, lO de setembto de 1.964. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapã, 29 de setembro rlo 
1.961. 

Gen. Luiz Mendes da Silva. 
G overno.dor 

Roberto Rocha Souza 
Governudor Substituto 

José Pereirn da Costa 
Hosp. pjExp. da Secret. Geral 

O Govl:lrnaúor do Territó-
Roberto Rocha Souza rio Federal uo Amapá, usan-

Secrctário Gt•ral do das atribuições que lhe 
. conferem os Hen~ Vil e XI, 

· 1 do artigo 4°, do Decreto-lei 
O Governador do TarrltÓI'io nr. 5.8:39, de 21 de setembro 

Federal do Amapa, uSttndo de 1.91;) e tando em vista. õ
das atribuições que lha con- que consta do Proceuso nr. 
iurem os itens VII e IX, do 6.567í6J-SGT., 
ar1igo 4°. do o~~crcto-Jc i nr. 
5.839, de 21 do setembro de RESOLVE: 
1.9•13, e tendo em vista c que .. 
consta do PNcesso n(lm'=ro R~mover, . cx:-oH'ic10, ~os 
6.613/B·l·SGT., J !,êrmos do ttem J, do ~rtlgo 

u6, da Lei nr. 1.711, de ... 8 de 
RESOLVE: I ~utubro do 1952, A~rninda !\b-

uon Moreira, Serv1çal, mvel 
Nomear, na forma do nem 5-A o Mario. Belita Garcia 

lU, do artigo 12, da L?i nr. l Ferreira, Auxiliar de Enter
J.711, de 28 de outubro do J magew, nh·el 10-B. perten· 
1.!152, Hermógenes Costa, ocu- centcs uo Quadro de Funclo
panlo do curgo da classe «A», nários Públicos do Govêrno 
do série de classt:!s de Ales- ueste 'l'erritório, lotadaR na 
tro, nível 13, do Quadro de Divisão do Saúde p8!'a a Di
Funcionário~ Públicos do Go- visi\o de Euucuçiio, com 
vento deste 'l'enilório, lotado exercício na Blblioteca e Ar
na Divisüo do Segurança o quivo Público. 
Gllllrt!u, para exercer o carg(J . ~ 
isolado de 1)rovimento em Cú · PaláciO do Governo, em Ma-
missão, símbolo 10-C, de Ad- cr..pá., 10 da setembro de 1.96.1. 
miulstrndor da Penitenciária, 
vago em cousequêneia <.la 
exoneração de Manoel Fran
cisco da Silva Filho. 

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

Máquinas, nível 8, do Quadro Palácio do GovOrno, em Palácio do Govêrno, em 
da ll'uncionários Públicos do Macapá, 26 da setembro de l Macupà, 16 de setembro de 
Gov~rno deste Território, lo- 1.964. 19G•1. 
tado na Divis!!.o de Scguran. 
ça e Vuat·da para a Divi.süo Geu. Luiz Mendes da Sllv a Roberto Rocha Souza 

José I>~>.reirn ua Costa 
Resp. Exp. da Secretaria Geral 

O Governador do Território 
Fcdt>ral do Amapá, usando 
das atrlbuicõt:!l que lhe con
ferem oe itens VII e lX, do 
a~ligo ·i0

, do Decreto-lei nr. 
5.839, de z• de setembro de 
1.943, e tondo em vista o 
quo consta do Processo nr. 
6.544/64-SGT., 

de Obras, com exercicio oa Governador Governador Substituto 
Oficina de Mliqulnas Pesadas. Roberto Rocl1a Souza 

Alcy Araujo Cavalcante 
Hcsp. p . .Exp. da Secretaria 

Geral. 
Palácio do Govêrno, em 

Macspá, 30 de setembro de 
1.964. 

Secretário Gernl 

O Governador do Território 
Federt.\1 do Amapá, usando 

Gen. Luiz Mendes da Sil\·a das atribuições que lhe con-~ O Governador do 'Thrritório 
Governador fer~m os itens VII e !~. do Federal úo Amapá, us!lndo 

artigo 4°, \lo Decreto-let nr. da~; a t r i b ui ç õ c s que 
5.839, de 21 de setembto da Jhe oonrorem os itens VII e Roberto Roch11 Souza 

Secretário Ge1•a1 1.943, lX, do artigo 4°, do Decreto-
RESOLVE: lei no 5.8:-m. de 21 de setem-

0 Governad or do 'l'erritório i.>l'O da l.D.J.:J, e teJdo em vis-
Federal .1o An.apá, nsl'.nclo Remover, ex-ofiiclo, nos 

1 
ta o qne consta do Procos,;o 

das auihuições que llte con·: térmos do !tem J, do artigq número ~.358/GJ-SGT., 

nESOLVE: 

Remover, a pedido, nos têr
mos c!o item I, artigo 56, da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outu
l.>ro de 1.9:i2, Ll';cio Fi'eitas, 
ocupante do cargo da classe 
de Co?.inheil•o, uivei 5, do 
Quadro do Fuucioothios Pú-
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As Repartições Públicas r 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destinado à pu- i 
blicação neste DIÁRIO OFI- ·

1
. 

CIAL, dià riamente, até àa 
13,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê -lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria r etribuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eserlto, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 hnras, no má
ximo ató 72 h o r as a.pós a 
satda dos órgãos oficiais. 

Os originais d~verão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão semp r e 
anuais, as assinaturas poder
se-âo tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
a no. 

As a!lsinaturau vencidas 
poderã.o ser suspensas s em 
aviso prévio. 

DIARIO OF'lCTAL 

EXPEDIENTE 
Impre1usa Ofi.eia! 

DIRETOR-GEI~AL 

AGOSTINHO NOGUEffiA DE SOUZA 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oiicin&s da Imprensa Oficial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASS INAT URAS 

Repartições e Pa1 ttculares: 

Semest.ce Cr$ 2.000,00 
Ano , Cr$ 4.000,00 
Numero svulso Cr$ 20,00 

novembro, 1964 

1 As Repartiçõtls Pt1bliea3 
cinglr-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época, 
pelos órgãos competentes . 

A fim de possibilitar a 

I remessa de valores ncompa
nhados de esclarecimentos 

I 
quanto à ~:ua aplicação, soli
<:itnmos usem os interessados 

. prefel'enoialmente cheque ou 
1 vale postal. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as soltcitarem no ato da 
assinatura. I o iunciOIIál'iO público re-
deral, para lazer jús ao des
conto indicado, deverá provar 
esta condição no ato da as-

Para faciliün· aos assinan-1 A fim de evitar soluç~o sinatura. 
tes a verílicação do prazQ d~ de continuidade no recebi- O custo de cada exem
validade de suas al:!Sinaturas, mcnto dos jornais, de vem [piar atrasado dos órgãos 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a oficiais sará, na venda avul
ço vão iiJlpressos o número respectiva renovaça.o com sa, acrescido de Cr$ 5,00, se 
do talão do I'egistro, o mês e f ntecedêuClla minima, de trin-

1 
do m~smo ano, e de CrS 

o a.no em que findará . ta (30) àias. 10,00, por anG decorrido. 

----------------------------------------
blicos do Govê1·no dêste Ter
r itório, lotado na Divisão de 
Saúde para a Divisúo de Edu
cação, com exercício na Es
cola Industr·iftl de Macapá. 

Palâr.io do Govêrno, em Ma
ca.pé, 10 de satembro de 1.964 

Roberto Roeha Souza 
Governador Substituto 

José Pereira da Costa 
Resp. p.Exp. da Secret. Geral. 

O Governador do Território 
Federa l do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fereru os itens VH e IX, do 
artigo -1°, do Decreto-M nr. 
5.839, do 21 <)e setembro de 
1.943, e tendo em vista o que 
consta do Processo número 
6.515/64-SG'f, 

RESOLVE: 

consta do Processo 
6.522/64-SGT, . 

RESOI...VE: 

número 

Exonerar, a pedido, na for
ma do item r, do a l'tigo 75, 
da Lei n r . 1.711, de 28 da ou
tubro de 1.952, lialolino de 
Oastro Mirauda, ocupante c!o 
cargo da classe «A», da série 
de .!aR P.s do Médico, nfvel 
17, do uadro do Funcioná
rios do Govêrno dêste 'I'errl
tórlo, lotado na Divisão de 
Saúde, a contar de 1° de se
tembro de 1.964. 

Palácio <lo Govêrno. em 
Maoapá, 8 de setembro de 
1.964. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Govevnador 

Roberto Hooha Souza. 
Secretúrio Geru.l 

Remover, ex-oflfcio, nos O Goveruador do Território 
têrmos do ft:cm l, do artigo Federa~ d? _Amapá, usando 
56, ela Lei nr. 1.711, de 28 de das atnbu~çoes que lhe con
outubro de 1952, Maria Luzia ' fer~m os Itens v n e IX, do 
Rodrigues de Melo, ocupante 1 artigo 4°, do Decreto-lei nr. 

. do cargo da classe de Profes- 15.83\1, de 21 de setembro de 
sõ1•a de Enstoo Pré·PDimário ·0 1.943, e tendo em vista o que 
Primário, nível 11, do Quadro cou.sti\ do , Processo mímero 
de Funcionários Públicos do 3.864/64-SG1 ·• 
Govêrno dês te Território, Jota- RESOLVE: 
da na Divisão de Educação 
para o Gabinete do Governa
dor, com exercício na Repre
sentaç!lo de Belém - Estad o 
do Pará. 

Palácio do Govêr·no, em Ma
oapá, 8 de setembro de 1964. 

Concede r ap~sentadorla,nos 
têrmos do item UI do artigo 
176, c~mblnaào com o artigo 
1H1, ambos da Let nr. 1.711, 
de 28 de outubro de 1.952, a 
Maria Alves de Souza, ocu· 
pante do cargo da classe uD» 

Gen. Luiz Mendes da Silva da série de classes !JP. Servi

O Governador do Território I Território, lotado na Divielio 
Federal do Amapá, usando de Obraa, a contar de 1c de 
das atribuições que lhe con- setembro de 1.964. 
fere m os itens VII e IX, do 
artigo 4o, •lo Decreto-lei nr. .Palá~io do Govêrno, em 
5.839, de 2. de setembro d9 Macap.t, 28 de agosto de 
1.943, e tendo em viata o que , 1.964. 
~onsta ;jo Proc. nr. 6.4,!6/ 64- 1 Roberto Rocha Souza 
SGT., l Governador Substituto 

RESOLVE : ·. 1' José Pereira da Costa 
Aposeullr, nos tôrmos do . ReSIJ'.· p. Eà~~~a Secretaria 

item Ill, do artigo 176, combi-
nado C!Jill o Hem IlJ, do arti- O Governador do Territó
go 178 e 104, todos da Lei rio Federal do Amapá, usan
ni. 1.711, de 28 de outubro de do da~ a tribuições que lhe 
1.952, José Alfredo Co~rêa conforem os itens VH e IX. 
Gomes, oeupante d6 cargo da do ar·tigo 4o, do Dect·eto-lei 
classe «B», da série de elas- nr. G.8l:l9, de 21 de setembro 
ses de E;;criturário, nível 10, de L9t.IS, e tendo em vista o 
do Quadro de Funcionários que consta do Proc. ur. 6.316/ 
f úbUcos do Govêrno uéste' ll4·SGT. 
'I'erritório, lütado no Serviço ' 
de Administração Geral, a RESOLVE: 
contat• de 1 o de setembro de 
1.!)64. Exonerar, n pedido, na for 

ma do ltem I, do artigo 75 
Palácio do Govéroo, em I da Lei nr. 1.? 11, de 28 de ou

Maca pá, 28 de agosto ce tubJ•o de 1.952, Luiza José 
1.964 · Leitão da Conceição, ocupa.n. 

Rober to Rocha. Souza 
Governador Substituto 

José Pereira da Costa 
Resp. Exp. da S.G.T. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá., 
usando das atribuições que 
lhe couftJrem os itens VH e 
IX, do ar tigo 4°, do Decreto
lei m:. 5.839, de 21 de setem· 
b1:o de 1.943, e tendo em vista 
o quo consta do Processo nr. 
6.479/64--SG'I'. 

te do cargo de Proressôra 
Ruralista, nivel 9, do Quadro 
de l•'uncioná.rios Públicos do 
Govêroo dêste Território, lo
tacia nlll Divisão de Educação, 
a contar de 1 o da agôsto de 
1.964. 

Palácio do Govêrao, em 
Macapú, 28 de agosto de 
1.964. 

Roberto Rocha Souza _ 
Govemador Substituto. 

José Pereira da Costa 

Governador çal, nível 6, do Quadro de 
Funcionários Públicos dêste Rl!SOLVE: 

Resp. p. Exp. da Sec1·etaria 
Geral 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e lX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 do setombto de 
1.94;:1, e tendo em vista o que 
c:onsta do Processo número 
3.4:16/ll4-SGT., 

Roberto Rocha Souza. Terr1tól·io, lotada na Divisão Conceder aposentadoria, na . I de Saúde, n contar de 1° de r . t .• I d SecretAno Geral setembr/\-de 1.964_ orma prev1s a no 11em , o 
1 oc- artigo 176, combinado com o 

I Pálacio do Govêrno, em de nr. 181, amboa da L~i ur. 
O Governador do Território Macapã, 30 de agôato de 1.711, de 28 de outub110 de 

Federal do Amapá, usando . 1964. 1952, a Geraldo Lopes Paul-
da~ at11ibulções que lhe con- ~ Roberto Rocha Souza ra Souza, ocup:wte do cargo 
ferem os itens VII c LX, do Goveroadox' Substituto da classe «A», dôl série de 
nrtig 4°, do Decreto-lei nr. classea de Guarda, nivel 8, 
5.839, de 21 de seterobt·o de I Jot>é Pereira da Costa do Quadro de Funcionários 
1.943, o t endo em vista o que~ llesp . p.Exp. à a Secret. Geral ; PúbUoos do Govêrno dês te 

RESOLVE : 

Exonerar, c!<: a1!ôrdo com o 
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item II, do arUgo 75, comb!-, N° 835/64-GAB j Aplicar a João Leite de 11711, de 28 da outubro de 
nado com o !tem IJ, do artl- . . . Azevedo, ocupante do cargo 1952, em v ·i r t u d e do 
go 207, ambos da Lei nr. 1.711, O Governador do Terntor10 de Trabalhador, nivol \, do referido s e r v I d o r ha-
de 28 de outubro de 1952, Federal. do Amapá, usando Qnadro de Funcionárioa Pú- Yer htltndo no serviço para o 
Maria de Jesus Oliveira da das atribuições que lhe con- blicos do Govêruo dêste 'l'er- qual fô ru escalado pelo Bole
Silva, ocupante do cargo da ferem os iten'3 VII e IX,_ do ritório. lotado nos Ser\lços 1.im nr. 212 da Cõrporação, 
classe de Professôra de Eu- art.igo 4°. d<J Deoreto-lcn nr Indust!'fais, dez !10) dias de den•onstrando, falta de ros
s1no Pré-Primária e Primária, 5.81l~. de 21 de se.tembro de su·;pensão, contados no p~- .ponsabilidade no cumprimen
nlvel 11, do Quadro de Fun- 1.943, e tendo em Vlsta o que rfodo de 12 o. ~~ de noveo- to dn dever. iniringinclo dêsse 
cionários Públicos do Govêr- con&ta do Processo nr. 7.358/ bro de 1964 de acôrdo com modo os itens 1 ll c VII, do 
no dê~te 'l'erritório, lotada 64-SGT., o artigo 20i da Lei or. 1.7ll, ortlgo 194, da_ L~i nr. 1.711(52, 
na D!vtsllo de E~ucaçâo, a RESOLVE: de 28 de outubro de 1952. em e, po1' ncc:esstc!ede de õerV!ÇO 
contar de 1" de Janeiro de j virtude do referido servidor J~:~eja a presente penalidade 
1961. J Aplicar a Edir Albuquerque haver íntringluo o disposto convertida em multa nr. for-

Palácio do Govêmo, 1 Peres, ocupante do cargo de nos itens I e U, do artigo HJ.t, ma do pa:-t.grafo único, dG 
M á 25 de ugôsto edro Servente, uivei 5, do Quadt·o da Lei nr. 1.711/52, e por ne- citado artigo 205. 
1·964· Oovêrno dêsie Tel'l'itório lo- presente pennHdade com·er- PalacJO do Governo, em 

acap • e I ele ~··uncionárlos Ptíblicos do cessidade de serviço s~ja a .. 

Roberto Rocha Souza tado _na _Secret:uiQ Geoal' do lida em m~11la, nu ~or!ln. do! Ma;.apa, 12 de novembro de 
Governador Substituto. 1 Tcrr1tórto, com exercfcio na porágrnfo uowo do Cltftuo ur-

1
1.96-1. 

f Rádio Difusôra de Maca pá, Ugo 205. Geu. Luiz ~.tendes da Silvo. 
José Pereira da Costa dez (10) dias de suspensão, Palú,.

1
.
0 

cln • \ Go\·ernador 
Reap. p. Exp. da Secretaria contados no perfodo de 11 à "' "'~ d,. Go>crno, Pm

1 
1 

Ucral 20 de novembro de 1.9ô4, de .na~a.pu, 12 e novewbro (e r 
acôrdo com o artigo 205, da 1.9!i4. ~----

0 Go\l'ernador dõ 'l'erritó- Lei m·. 1 · 7~1 • de 28 . de out~- General Luiz Mende::. da Ed· · Avt'sos 
rio Federal do Amapá, usando bro ~e 1.9u2, ~m vtrtude oo Silva - Gcl''ernu.dor I Itens e 
das atribuições que lhe con- refcrJdo servldor . ~a ver H.e · Plmtiim fie formtlcia 
terem os Itens Vil e IX, do apresentado ao serviço om VJ- t'l'. 838/64-GAB. l 
arUgo 4o, do Decreto-lei no .

1 

Sivel estl!-d? .de embti~g, uês al- .. 1 
5 8!!9 de 21 ele setembro de coóllca, mf1·tnglndo, deaso mo- O Govcrn:1dor do Tewto-1 
1:943' e tendo em vi!lta 0 que do, os iLens VI e VU, tio nr· rio Federal do Amnpá, usan-

1
: Novembro de 1.964 

coosta do p1·occs•·o número tlgo 194, da Lei DI'. 1.711/5?.. ~. do das atribuições que lh.J . 

Periodo do 16 n 30 de 

6.075/64-SGT, ., po~ necessidade de serviço, . conferem os itens Vll e JX, Dia 16 S - Ceutrnl 
aeJS a . presente ,I>enalidacle <.lo artigo .1o, do Dec~eto-lei 'I ,, 17 s _ Jm·acy 

RRSOLVE: convertl'ln e.m mu1ta, na ror- m·. 5.83!J, de 21 setembro de 18 rr _ Scrraúo 
. ma do parágrafo único, do 1.943, e tendo em Yista o » 

Remover, ex-of.fwlo, nos citado artigo 205. que coo::: ta do Processo nr. 11 19 Q - Zagury (Filial) 
têr mo11 do itera 1, do artigo 1 • u.177/(H-SGT.. » 20 Q - Povo 
5G. <lu. Lei nr. 1.711, de 28 de Palác1o de Govêmo, em l\lv-
outubro d~ 1.9õ2, Aurea Ma- capá, 12 de novembro de RESOLVE: » 21 Q- Za.gury (Matriz) 
rinllo Dias, c.cupante do car- 1.964. » 22 S - Central 

--.go da classe de Auxiliar de Conceder o. José de Olivei- , 23 s - Jtu·acy 
Portaria, nivel 8, do Quadro Gen. LuiZ Mendes da Silva ra Lfma, acupante d~ ., » 24 D - Serrano 
de Funcionários Públicos do Governador da série da classes ele Detatr-
Uovêrno dêstl:' Terri tório, lt'- ve, nivel 10-A. do Quadro de » 25 S - Zagury (I-'iliti.l) 
tada na Divisao de Produção Nr. 836/64-GAB Funcionl\riol:l Pl\blfcos dr1 Go-! » 26 T - Pvvo 
pflra 11 Divisão de l'el'l'tlS e l v,· no dês te Território. lotado >> 27 Q _ Zagury (!\!atriz) 
Colonização. U Governador do Territôri o na Divisão de St-gurança e I , 28 Q _ Céntrul 

Federal do Amapá, usando Guarda, <!ois (2} JIW:'es do li-, 
Palácio do Gov~rno, em Ma- dns atribuições quo lhe ecu- cençct especial, contados oo >> 29 S- Juracv 

capi\, 21 dG agôsto de UJ64 ferem os iten~ Vl! e IX do nrti- periodo da 1 o tJe noYernbro t) 1 » 30 S - Serrano 
go 4°, do Decreto-lei Federal 31 de dczembrv de 1.96J, de 1 

Ge:n. Luiz Mentias da Silva m 5.8;39, de 21 de setembro ucôrdo com o attigo 116, da,-----
dt' 1.943, e tendo em vist!t o Lei m 1.711, d{} 28 de outu-' .• . ., - • I 

Governador j que r.on,st~ do Proccr.so nr. bro cté Ul52, fica_ndo o rf's- j Pre!B~tU.ra , l!li!iltCillü 
Roberto Rocha. Souza 7.3S8/6oi-SG r., tante da rcfol'ir'a ltccuça a ser ri8 (,lt.Cii~H~ 

Secretitr io Gernl HESOLVE goaudn em data oportuna. DECRETO-LEr 

PORTARL;\.S 
NO 834/G4-GAB 

O Governador do Territó
rio Federal do A ru a p á, 
usaurio rlas atribu!çõ~::s que 
l he conferem os itens Vll o 
IX, do artigo 4", do Decreto
lei nr. 5.839, de 21 cte setem
bro de 1943, c tendo em vista 
as razões apresentadas no 
OHcio s/U0 /6J-CIA, capcado 
M Frocesso o r. 7.321 /64-SG'I', 
pelo senhor Presidente da Co
missão de Ioquérao Atlm inls
trntivo, dcslgno<la pela Por
tnria nr. ú!j6j6 1-GAB. 

RESOLVE: 

Rx-vi do pa rágrafo l\nlco 
rlo m·ttgo 220, da Lei m. 1711, 
do 28 de outubro de l~52, 
prorro!;ar os trabalhos da re· 
ierida CoroissAo por mais 
trinta (30) dias. 

Pulácio do Gov8r·no, em Ma· 
or.pá, 12 de novembro de 1.964. 

Qeu. Luiz Mendc8 da Silva 
Governador 

. . . Palácio do Govêtn•}, cru N" HO~/M·GAB-PMM 
pc~1gn ar, Antomo Rosn de Mact:pá 1~ de I!O';unbro de . . . 

Ohve. t•a, ocupante do co.rg" 11 g64 ' O Prehnto MumClpHI de Ma-
da cla:::se de Motorieta, nivcl · · 1 capá, na con1orm:dallo do dis-
12-C, do QuadrtJ do Funcioná- 1 Gen. Lt1lz Mcr.de~; da Sllvt~ posto no Iaci:>o l, do art. go 
riol! Ptíblicos do Govêrno 1 (ioveroasor tio Decreto-lei Federal nr. 
dês te T<mitó!'lo l otado nos I 5.8-lfl de 21 de setembr-o de 
Ser''iços InduRtriais, pa ra 1 Nt. 839/G-1-G'AB 1.943, 
substituir, como membro, Ar- . , 
Jln<lo Sil\'H de Oliveira Me- . O Governado;;: do T&rrll~- DECRETA: 
cãnico d9 MáqtúnliS, ' DIYel l'IO Federal r1? A.- ;u a p êl. . o u· . 
10-B, na Comissilo do Inqué- usando . daE vtnbmçocs que Arllgo ~ - .•1cP. conce~tdo 
rito Admin.lstrnlivo, iostitulda 

1

1Ihe co~larc~1 os ltPus Vll e IX: a Glo~ov1n Gomes da S1lv~ , 
pela Portaria nr. 812-6-1-GAD do ~rtlfiO ·J , do Docreto-Ie1 respe1taclo no que lhe ~ot.-

. n° :J.839, de 21 de ~etembru brr o dis posto dos artrgos 
Palácio do Govêrno, em Ma- do 1.9·1~. e Lendo cw visla o 68t ~ ~fH do C~é~igo . C1vil 

capá,12 de novembro de 1.964 quo consta do Proe;esso nr. j Br:.lsilmro, o domm10 útil de 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

N•. 837/6-1-GAB. 

O Governador do Terriló· 
rio Federal el o Amapá, Ulllin
do das a I ribuições q uc lha 
conferem os itens Vll e IX, do 
ar~lgo 4°., do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.043, e tendo em vista o que 
consta do Pr·occsso núrnero 
7.410/64-SGT., 

RESOLVE: 

7375/64-SGT, um terreno p.artenccnte uo 
Patrimônio Mttnieipal, sítundo 
â rua Dr. Odil!mio Silva, lote 
de t.:rras nr. :1931, nm:ta cf-

RESOLVE: 

Aplicar a Raimundo Ferrei- uaàe, medindo 15 metros de 
rn dH ~ilva, u::upantt> do car- frente por 30 ditos uc fundes, 
go rle Trabalhador, nivcl 1. Lioli tnaJo-se pela irente (Les
rttualmente exercendo a run- te) com n rsferidn. ruo., pelos 
cão de Guarda Territorial, do rundos tOeste) com o lote da 
Quadro do funcionários Pú- terras nr. 3952, pelo lado di· 
bl!cos do Govêrno dêste Ter- reit 0 (Sul), eom a Avenida 
rltório, lotado na. Divi~:~âo de Acelino da Leüo e p~lo ladu 
Segurança e Guarda dez (l0J esquerdo (Nort~). com o lote 
d ias de Auspensão, co nttldns de terras r.r. 3!350. 
no pericdo de 11 a 20 de no- • 
vernhro de 19!i4, de acãrcto J Art. 2° - E~te 'Decreto-Ie 
co1u o al'ligo ~05, da Lei nr. C:lOtro.rá CHll Yigô:· ua tinta de 
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sua publicação, revogadas as I lhe serão facultados pela 
disposições em contrário. SPVEA, claselHcndos na cláu

sula seguinte, obedecendo ao 
cu.mpra-se. registre·Se e plano de aplicação que, devi-

pubhque-se. damcnte rubricado pelos re-
Gahlnete do Prefeito Muni- pre~entantes das entidades 

eipal de Macapá, 15 de ou- ncou!antes, a êste acor_npa· 
tubro de 1.964 nha, dêle fazendo l!a~to mte-

. t:tr~ntes como seu untco ane-
Ren6 de Azevedo Limcnchl xo. Cláusula 'l'ercelra : Pal)a 

te da obra Oll serviço obieto llonha, O!lclal de Administra
do presente acOrdo letreiro çào, 12-A, da SPVEA, lavrei 
elucidativo de que o mesmo 

1 

o presente têrmo, o qual de· 
foi financiado com recursos pois de ltd() e achado contar
do Fundo de Vnlorir.açlio Eco- me, vai assinado ptlos re· 
nômica da Amazônia. R~ferido j presentantea das entidode~t 
letreit1o terá os seguintes di- acordantes e por mim com 
zercs: Êste empreendimento as testemunhas abaixo, para 
integra o Plane do Valoriza. todos os fins de direito. 
ção Econômica da Amazônia e 
I, · fi 1 d 1 S p v E A Belllm, 12 de novembro de Preielto Municipal de Mncapá execução dos serviços pre· 

vistos no presente acôrdo, e 
SPVEA entregará a<o) 
EXECUTOR(A) a quantia de 
ürS 26.ooo.ooo,oo (vinte e 
seis milhões de cruzeil·os) 
valor da dotaçã.o constante 
do Orçamento da União, para 
o exercício de 1.964 - Anexo 

01 nane a o pe a . . . . .». 
Cláusula Oitava: Poderá êste 1.964. 

Publtoado nêste Departa
!llento de Admloistraçüo aos 
15 dias do m~s de outubro 
de 1.964. 

acOrdo ser ampliado, alterado, Mâr1o de Barr os Cavalcan-
renovado ou modificado, a. te - ~liperlntanden~e. 
qualquer tempo, quando fôr 
de lntorôsse das parteiS acor- Felipe GíUet. 
dantes, mas tôdas essas o c,' r
rênctas deverão ser fe1tas me
diante assina tura de têrrnoil 
aditivoa ao prosente. E. por 
assim estal'etn de acôrdo, as 

Uadlh Cbarono- Diretor 
do Departamento de Admi
nistraçao. 

Superi"tendencia tio Pleno 
de Valorização EconOmicn 
da "mszfinia 

4 - Poder Executivo; Sub
Anexo 09 SPVEA; Deapes&s 
de Capital: Verba 3.0.0.0 -
Desenvolvimento Econômico 
e Social; Consignações: 3.2.0.0 
- Dispositivos Constitucio
nais; 3.2.0.1! - Valorização 
Econômica da Amazônia (Art. 
199, da Coust. Federal); Dls-

PROCESSO Nr. 03910/64 crimioaçAo da D e s pesa: 

CONVANIO N. 31 ~ 3.~.0 .. 0-Desenvo.Jvimcnto Eco-
l:. L 15 6" OO!lliGO e SoClal; 3.1.0{) -

Têrmo de acOrdo firmado Edn~aç~o; 3.1.2.0 - Ensino 
entre a Superintendência P.t·ofJ BSIO~ali 1 - Para o . en
do Plano de Valorização lsmo prcfiss!ona.l nos umda
Econômfco da Amazônia e d~~ ?ruazômcas, 03 - Amapá 
o Govêrno do 'rerrltório CI., 26.ooo.ooo,oo. I 
Federal do Amapá, pm:n} I 
apUcação da verbn de CrS !'- qu~~tia corrcsp.onde~te 
26.üoo.ooo,oo _ Exerciclo f o~ d~duztda"do orécllto. dJS· 
de Hl64 e deotinada ao En- tr1bu1do ao I.esouro Nac10nal. 
sino Profissional nas unida- Parágrafo úmco : O pa.gamen
des amazônicas. to a que se r erere es1a cláu-

s~·á rellu em parcelas t 
Entre a Suporintendência e segundo as dlsponibilida-~ 

d Pl d v l 1 E des em dinheiro da SPVEA, 0 ano e a. or zaçSo co- subordinando-se, contudo, o: 
nômica da Amazônia c o Go-
vêrno do 'l'erritôrio Feuernl pagamento da. primeiro. par- i 
do Amapá, daqui por diante cela à aprovação, por eílta,, 
denominados, rcspectivamen- d~s contas .relativas às do~-l 
te, SPVEA e EXECUTOR( A) ç.oe!l recebidas pela .segunaa: 
representada a primeira. pelo a.~orda~.te no exercím? ante-~ 
seu Superintendente Substitu- r10r. Clausula Quarta . . O (A) 
to, Dr. Carlos Pedrosu. e a . EXEC~1'9R (A) pres.tará con-1 
segunda pelo seu Procurador I tas à SP\ EA das llllport.ân· • 
Sr. Felipe Glllet, identlficad~ cias recebidas em cumpri
neste ato como 0 próprio, mento do presente ncõrdo, 
Ioi Urmado 0 presente aCOr· obedecendo as no~mas ndo
do, nos têrmos do artitro de- tadas por êstc órgao. O pa.
zl.'sseis (16), da Lei nÚmero gamcnto de. uma paJ"cel~ po
mil oitocentos e seis (LS06), d~rá ser feho sem a Pfesta-, 
de sefs (6) de janeiro de mil ÇllO de contas da an .~rior., 
novecentos e cinquenta e tres mas nllo sem a. d~ que " ês· 
(1.953}, 0 qual se regerá pe- te tenha precedido, e, do 

1 
las diRpoalções desta. lei pe- qualquer maneira, a presta
las do Regulamento ap1:ova- ção de contas .da última par
do pelo Decreto número t1·in- l c~La recebida em um exer· 
ta e quatro mll cento e trlnta. i ciclo dovel'á. ser feita até o 
e dois (34.182), de nove (9) tíltlmo dia de feve reiro do 
de outubro do mPsmo ano ano segutn~e. Cláusula Qutn
pela!! do Decreto númerÔ ta: O (A) EXECUTOR (A) 
trinta e cinco n1il Geuto e apresentará à SPVEA reln
quarenta e dois (35.142), uo tórios trimestrais dos traba
quatro (4) de março de mil lhos re111izados e em anda· 
novecentos e cluquentu. e mento, obl'lgo.ndo-se, ainda, a 
quatro (1.954), pelas da Por· prestar quaisquer ioforma
taria número mil selsceutos ções que, pela mesma, lhe 
e quarenta e dois (1.6-12) do ! sejam solicitada~. submeteo
dezessete (l7) de jnnho de do-so, igualmente, à sut>. fis
mU noveo~nlos e cinqucn!a c I caltzaç.ilo· técnica e contábil. 
oito (1.958), da SPVEA, e, es- Cláusula Sexta : A SPVEA se 
pecialmente. pelas cláusulas reserva o direito de sustar , 
seguintes. Cláusula Pclmeira: In qualqu;;r tempo, o paga
O presente acOrdo vigorarA 1 mento da importância cõn
da data de sua publicação no ''encionada, se verificar que 
órgilo oficial até o dla trinta I a apiicaçfLo da mesma nüo 
e .um (31) dê dezembro de I es tá se fazendo segundo o 
mtl novecentos e sessentu e plano aprovado, sem prejuizo 
sete (1.967). Cláusula. SegLtnda: da~ demais consequênc1as re
p e 1 o presente acôrdo o( a) I sultantcs dn infraçeo. Cláusu
EXECUTOR(A) obriga-so u ta Sétima: O <A> EXECUTOR 
emprega1' Oil recursos que (A) se obriga a afixar à lr<.'n-

João J uvandir de Souaa 
Monteiro. 

Sebastião Expedito Miranda. 

entidades inte ressndas, eu, Maria de Nazaré Lemos 
Mar1tt de Naza.ré Lemos Bo- Bolonha. 

Anexo ao Convênio l1rmado entre a Su· 
perlntendêncla do Plano de Valorização Econômi· 
ca da Amazônia e o Govêrno do Território Fede· 
ral do Am!lpá, para aplicação da dotação de CrS 
2G.ooo.ooo,oo (vinte e seis milbões de cruzeiros). 
consignada no Orçamento Geral da União para. o 
exercício de 1.964 e destinada ao Ensino Pro\'is
slonal nafl un!Jades amszônlcus. 

1) Pessoal 

- Espccializtt.çâo d~ profe.s
Rores - Outras Escolas 

2) Material de consumo, aqui
sição do: 

n) materlo.l de desenho, pü.· 
pel, Japls, tinttt, estojoe, 
etc. . . . . . . . . 

b) rnntcrial dldátiço - li
vros técnicos . . . . 

o) matéria prima p a r a 
aprendizagem (madei· 
ra, tecidos, solas, etc.) 

d) mate rial de llmpeaa, 
conservação e deslurec
çlio . . . . . 

3) Encargos diversos 

a) Despesas de material e 
pessoal com :l reforma 
do prédio da Escola In
dustrial de Mnoopá, vl
snudo a recuperaoao e 
m e l h o r adaptação do 
mesmo .... . . . 

'l'otal da 1' prioridade:-

4) Material permanente 

n) aqui~>lção de maquina
r ia para os cursos da 
escola ...... . 

b) idem, de utensllios do 
copn ou cozinha . 

c) idem, instrumento8 pa· 
rn a banda. de música 

3.000.000,00 

2.000.{l00,00 

2.oco.ooo,oo 

S.ooo.ooo,oo 

l.OOO.OOO,OIJ 8.000.000,0() 

.\.00 0.000,00 

15.ooo.ooa,oo 

7.000.000,00 

2.000.000,00 

2.000.000,00 11.000.000,(10 

CrS 2il.ooo.ooo,oo 


	

