
'I'e{·ritót•io Federal do .t\mapá , 
DIARIO OFICIAL 

Decreto no 1, de 24 de Julho de 1964 

Ano I. ~úmero 101 Maca pá 2a-feira, 11 de Janeiro de 1965 

DECRETOS 
:-;o 1-A/ 65-GAB ATOS DO PODER EXECUTIVO 

O Governador do Ter ritóri o 
Federal do Amapá, usando 
das a tribuições que lhe cou
rerem os ítens Vlf e I\, do 

l{oberto Rocha Souza 
Guvemado r· Subs tituto 

~· 3-A/65-GAB. 

a rtigo 4", do Dr:!cre to-Jei nr. u Govcr .... ador do Ten itório 
5.839, d.e 2L de selembr_o de Federal ào Ama pá, usando 
de 1.943, e tendo eru Vista o das atribuições que lhe ccn-
9 m; C?nsta , do Prrcelilso nr. J ferem os item; VIl c IX do arti-
1.982/64-SG'l. ., ;.(\l 4", do De c:· e to -1 c i 

RESOlVE. I nr fl.839, de 21 ele sctemi.Jt'l) 
'- ' · de 1 ~W:l, e tendo em vista 
Conceder nos têrmos <lo o que conslR do Processo nr. 

item l , elo 'artigo B8, combi· I 7.9!:l2/C4-SGT., 
uado com os artigos 92 e 97, RESOT v E. 
todos da Lei nr. 1.711, de 28 ' ' · 

lloberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

PORTARIAS 

r\" 6/65-GAH. 

O Governador do •re rritório 
Federal do Amapá, usando 
das a~ribuiçõcs que lh.:J 
conferem os ítens V!I e JX, 
do ar tigo 4° , elo Decl'e to-lei 
ur. 5.839, de 21 setembro de 
1.943, e tendo em vista o 
que tonsta do Procest.o nr. 
7.72-l/6,1-SGT, 

de outubro de 1.952, ficcn<,:a co nceder a Jul'acy Farias RESOLVE : 
para tnltumen~o de sau?e, em de Oliveira, ocupante do car-

ses de Auxilia r de Portaria, 
nível 8, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Govêr
no dêste Território, lotado na 
Uivisão de Produção, som 
prej uizo dos seus vencimen
tos e demais vantagens ine
ren tes ao cargo. 

ralácio do Govêrno, em 
Macapá, 7 ele janeiro de 
1.965. 

Roberto Rocha Souza 
G overnauor ~ubstituto . 

N t'. 8/65-G \B 

O Governador do 'l'(lrritório 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con- • 
rerem os itens Vll e IX, do 
a rtigo 4°. do DP.creto-lei nr. 
5.839, de 21 ele setembro de 
1.943, 

RESOLVE: 

pro~rogação as servldot·as: , go da classe de ~crvente, ní- Conceder a Fílome11a Gon
Atmste~a Borg~~ d~ ~ou_za, I vel 5. do Quadro de Funcio- çalves Brandão, ocupante do 
Pr?tes~ol'a Aexihar oe Enswo nários PülJJicos do Govêrno cargo da classe «A», da série 
Pn má_r10, lll\'Pl 7, sess~nta deste Tevrilório, lotada na de classes de Escrituraria, 
(60J dias, contados uo perwdo ! Di visão de Saúde noventa nível 8 cto Quadro de Euncio
ele 10 de dezembro de 1.964 a (90) dias de licen~a' para tra- nários 'Público:> do Govêrno 
7 ~~ .t'e .-e!'eir<> de. l.9f:l::;;_ 0 I L<t1Jteutv de ~aú<ic, em pl'or- 'j dês Le Terrilório, lotuua nô ldcS~6'fUfi-;--~r-a:se:s::s · ~&latia • 
~1ar:a I~abel Se_r~a. de Afjm_at·, rogação, contado::; no período Serviço de Administração de Ara újo, ocupante do car
l}?Iess_ora _Auxthar do Eostno de 7 de dezembro de 196.1 a Ger<Jl, seis (6) meses de li- go da classe de Escrevente-
i !'lmáno, nrvel 7, scss~nta (60 ' !6 de março de 1!165, nos têr - cença especia l, contados nos Datilógr'lfo , nível 7, do Qoa
~1\a~. contados no pet't?do ~~I mos do item f, . do artigo 88, períodos dP 4 de janeiro a 4 dro de Funcionários Públicos 
2H de novembro de Ulb4 a 2. combinarlo com os a rtiO'OS 92 de a l!ril de 1!:l65 e 1° de se- do Govêrno dêste Território, 
dn ja uetro de 1 ~!65; t~das _,dv c 97, todos da Lei m·."' 1.7 tl, ternbro a :-:o cte novembl'O de lota do na Divisão de Terras 
Qt~adro de Ft~TlCIOn~nos, ! u- de 28 de outubro d('l 1!152. 1965, de acôrdo com o artigo c Colonização, para viajar 
bltcos elo Governo deste l er - 116 da Lei m·. 1.711 de 28 de até as capitais do Rio de 
ritó rio, lotadas ll<l Divisão de Palácio do Govêrno, em Ma- outubro de 1852, e1~ virtud e Janeiro, Estado da Guanaba-
Educação. ca~~ · í de janeiro de de haver completado um de-

1 
ra e São Paulo, a fil? de ,tra-

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 7 rle janeiro de 
1.9€5. 

Roberto Rocha Souza 
Govcmador Substitu to 

l.!:l6o cénio de efetivo exercício tar de assuntos de mteresse 

Roberto Ho cha Souza 
Governador Substituto 

compreen di do no período de daquela Divisão, e realizar 
10 de acroslo etc 1951 a 1o de um curse de Mecanografia na 
agos to de HJ6l. Fábrica Olivetti S/ A, se m 
~ perda de seus vencimentos e 

:1\ r. 4-A/ 63-GAB Palácio elo Govêrno, em demuis vantagem; inerentes, 
) Macnpá, ? til' ja!1 eiro c~ e , ao cargo que exerce na Ad-

·o •. ,6- G 'B · r G~ve rnadO!' do 'l'eJ·ritório 1.9fj5_ ' ministração AmarJaense. 
\ ~-.-\ 1 J· '" I Fellcral d~ A~ap~ , usando I 

O Governador uo Terr-itór·io 1 d>t ,; a t" 1 b u 1 ~ 0 L' R . que Hoberto Roch a Souza Palácio do Govêrno, em Ma-
Fedem! do Arnap tí., mmndo r lli_e con le r_em os Jtens \li e Governad or Substituto capá, 7 de janeiro de 1.965. 
da» at ribuições qu e lhe con- · I\, elo at'tJgo -1". do Decr·cto-

1 rerem 0~ iten ~ \'!1 c IX, do lei n" ;,.s:m. dP 21 de setem-
1 

Nr. 7/65-GAB. 
1 

Roberto Rochtt Souza 
· o IJ l 1 · bt·o de l.!J-I:l, e te::!clO em vi:;- Governador Substituto 

nrtl~O J · do eere o- el nr. ta o lJllC co nsta do i'rocesso 

1 

O Govcm ador do Território 1

1 

5.8:19, de 21 de setemb ro de 
( tn"unp r·o í .H:-,:?,':i-1-SGT., Federal do Amapá, usando Nr. 9/65-GAB. 

LWl, das atribuições que lhe con-

1 
O Governador do Territó· 

ImSOL\"E : HESOLVE: ferem os itens VI! e IX, do r io Federal do Amapá, usan-
1 

, . arti~o 4°, do Decreto-lei nr. 
Coocedc1• a 7\l igucl A\·elar, . Conc crtet· .~ Areo lma de 5_8:19, de ~1 de roctemnro de do das atribuições que lhe 

ocupante do cargo ela cla.5se I ~Joracs ArauJo, ocupant_e <~o 
1

1.943, conferem us itens V li e t:\, 
de p,,r~eiro nh·pl 9-A do I car~o da cla s~c dP l'roresso- do artigo 4°, do Decreto-lei 
Quadro de hmdouári.os' Pú- i'<J. do Eusiuo ~'ré-Primúl'io e HESOL\"E: JJ!'. 5.809, de 21 de setembro 
blico o; do Governo dêstc Ter- Pt:imário. nível 11 , do Quadro , . . _ de 1S4:J, e tendo em Yis ta o 
r itório lotado no Ga binete do I de~ Fundunát·iot; 1.-'úi.Jlicos elo Por a disposJçao d e~ De- que cons ta do Processo nr. 
Gover:1ador, com exercício na 1 GoYüoo dê:;te 'l'cl'l'itório. lo- ?,a r~ame_nto dos Corre1os e 8.009/64-SGT, 
H.epresenta<;ão de Belém, no-1 tacl<r nrt D_i visão de l~duc.ação , lrelcgralos - .~gênma de ~r.:SOLVE: 
venta (!:lO ) dias ue lice nça ••a- eento e vwte (1:!0) citas de .tl.acapá, pelo pr,l7.0 ~I e um O l 
ra tra tamento de saúde, em I licença, à gestante, contado <! ano_. COI_ltado no p_crJOdO de 6 Designar, nos têrmos do 
prorro•Taçfio contados no pe- no período de 7 de dezembro de_Janetro d~ 19b;J ~ 6 de Ja- item I, do artigo: 14s;.da Lei 
l'Íodo :fe 22, de de:r.ernbro de de 196-1 a 5 de abril de 1965, nel~·o <~e 1066,_ nos_ te~rn_os do nr. 1.711, de 28 de outubro de 
1.961 a 2l de mar~~o de UJ65, nos têrmos do item l ll. do art_Jgo i.l-l, paragr~!o umco da 1.%2, Milton de Souza Correu. 
no!-õ têrmrs tio item 1, do ar- a :·t1go ss. com binado com o rl.et nr. 1.7N, de 2~ de outu- ocupante do cargo da classe 
tin·o 8H eombiuado com o &r· a rl igo 1G7, todos da Lei nr. bro de 19<>-: comlJinad?. com ele Inspetor de Ensino Pri-
ti:;o ~)')'todo s da I ei DI' 1 71] 11.711 de 28 de outubro d~ a normtl pnmeu·a d~ Circular mário, uivei 11, do Quadro 
d"' '). ·" •1 · " ' 1 1· -: ' 1 n~ ')' nr. 14. de 17 de JUBilO de 

c -8 (e outuuro (c . 9<).~. · .)__ 1956. da Presidência da !le- de Funcionários Públicos do 
Palácio do Gll ,·êrno. em Palácio do Qoy{•rno. em pública, Waldir Pontes de Govêrno dêste Territóriú, lo-

Macapd, í de ,ittnciro de j.\Iaeupú_ í ele juoeit·o de Sena, ocupanto ~o . ca rgo da tu.elo na Divisão de Educação, 
l[)(j.'"; . 1.\Jtifr. classe << 8 >•. da Sl' rte do elas- para px_e:·cer a fllll i,~iiO grati-
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As Hepartições Públicas f 
Tenitoriais deverão remeter 
o expediente destin_ado à pu- ; 
blicação neste DlAH.lU OFI- 1 
CL\L, diariamente, até as : 
13,30 horas, exceto aos sába- j 
dos quando deverão fazê-lo 
até as 11,00 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria retl'ituiua, uos 
casos do lH'l'OS ou omissões, 
deverão se t· tormu!adas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das ~) às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
~:>aida dos órgãos oficiais. 

Os originais deveruo ser 
datil ageafadcs e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras c emendas. 

DIARIO OFICIAL 

EXPEDIEN.1~E 
Hmi~!l·e:a:tl§a Offichd 

---
DIRETO .R-GERAL 

AGOSTINHO l\OGUEIRA DE SOlJ7.A 

DIÁRIO OFICIAL 
lmpresso uas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repai tições e Pariü:ulares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 
Cd$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,ü0 

20,00 

Janeiro, 1965 

· As Hepürtições Públicaa 
! cingir-se-ão às assinaturaf.; 
I anuais renovadas até 23 de 
i fevereiro de cada auo e às 
I iniciadas, em qualquer época, 
I peios órgãos competentes. 
I A fim de possibilitar a 
I remessa de valores acampa
i nha!.los de esclarecimentos 
i quanto à suê!. ap licação, soli-
1 citamos usem os iuteressados 
l prere ,•encialmente Cheque ou 
! vale postaL 
j Os suplementos às edi-
ções dos ói·gãos oficiais só I s;:~ l'ol'nr~eP.riio aos as:)iuautes 

1 que a& solicita rem no ato da 
I assinatura. 

ExcettJada~ as para o ex
tarior, que serão sempre 
anuais, as assinutmas podei·
se-ão tuwar, em quulquer 
época, por seis mese::; ou um 
ano. 

i O runcionário püblic:o fe
l dera!, para fazer jus ao des-
1 conto indicado, deverú provar 
I esta condição no ato ua as-

Para facilitar aos a!'sinan- 1 A fim de evit;l. solução I sümtura. 
tes a veriiJCação do praz•J cic. de continuidade no recebi- \ O custo de cada exern
validade ue suas assinaturas, 1 ruento dos jornais, de vem, piar atrasado elos órgãos 
na p~nte superior do enderê- os assinantes providenciar a : oliciaitJ será, na venda avul
ço vão impressos o número respeetiva renovaçiio com ; sa, acrescido de CrS 5,00, se 
do talão de registro, o mês e f nteccdência minimu, de trin- l do mesreo ano, e de CrS 

As aesinaturas vencidas 
poderãü ser suspensas :;em 
aviso pré\'iü. o ano em que l'indará. ' tu (aO) dias. 10,00, pot• anc. decorrido. 

---------·-·--------------------- - - _, _______ _ 
Hcai.la, símbolo 6-F. de Chefe 1 RESOLVE: Hoberto Hocha. Souza 

Governador Substituto ua Seção de COl•rdenaçâo, I . 
' daquela. Divisão, vago em Concedei· a Jorge Lmz Ba-
conseq uf:ncia da dispensa, a rata, ocupante do car~o ua t-:r. 13/65-GAB. 
pedido, de João Franzoli u I ~!asse d~ Insp?tor da Guarda O Governador do Território 
Neto a eGntar de 1o de ja- l errttO!'la l, mvel 14-A, do Federal do Amapá, usando 
neit·~ de 1.9U5. Quadro de runcionários Pú-

blicos do Govêrno dêste Ter- das atribuir;ões que lhe coa-

I Gera!, para exerce1· a função 
gratil'icada, símbolo G-F, de 
Chefe da. Seção de Coordcna
cíl.o da Dtvisão de Produção, 
vago em consequéneia da 
dispeusu, a pedido , Lle Luci
nHJr Amorus Del Castilo, 8. 
contur de 1 o· de janeiro de 
HJ65. Palácio do Govêrno, em I ritório, lotado na Divi!':ão de ferem os itens VIl c IX, do 

,.. !l~apa, 'i de ~-~65._~~gurança e Garoa, (6) me- artigo 4°, do Decreto-lei m. 
, , 1 ses de licença especial, con- 5.8:-5~, de 21 de. se~ellt in·o de P11lácio do Govêrno, em 

Roberto r.oclla Souza tados no período de 3 de ja- 1.94u, C tendo em v.sta ~ que . M:H:apa, 'i de irtneit·o de 
Uovernadot· Substituto ne~ro a 3 ele julho de 19!)5, ~~n~ta d? Processo n umero j1.965. 

de acord o com o artigo 116 u80164-DI ·· 
Nr. 10/65-GAB da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- j PESO L\' E. Hoberto Hccha Som~a 

Govenw.tlo!' Subslituto 
, O Governador ~o. Tcrr~lÓI'Í(} 1 ferido s~;vidor haver·. cornp~e- Elogiar, Luci mar Amo~as ~\o 15/Gs.G AB 

tubro de 1952, em virtude do re- , ' · 

l·:~er,a.l .. d? _Amapá, usa~d~ 1 t~do ma1s. t!ro decêni? de c.re .. Del Ca':lti!o, ocupante elo cur-
das ULtlOUIÇoes que lhe con 1 tlvo exer CtclO, comptcendJdo 1 o·o da classe de Professor de o Governador do Territó
r~rem ~~ itens.Vll~e IX, d,o ar.- no período de 2~ de abri: de Ensino Secundário, nível 1!-l, rio Fedem! do Aml:lpú, usando 
ti~? .! • ?o ~ec1 e,to-l~J IH 195·1 a 25 de ahnl de 1.964. tio Quadro de Funeionúrios das a tribuições que llle con-
5 . <:i.~9, de 2l de setembro de Pt'•blicos do Govêmo dêste • ' t \i11 IX. lo 
l 9·13 Palácio do Go~·êrno, em ' . . . o· . - J ' erem os t.ens e · • c 
.. -'' irlacaná. ~ de janeiro de Terr.ltóno, _lotado na lVIsa.o artrgo ,lo, do Decreto-lei no 
n~SOL\'E · de Educaçao, pda extraord1- 5.!:>:)\.J de 21 de setembro de 

na_ria. e i ca\~ao, z~ o, e ~, r- 194iJ, (' teudo em vis~a o que nJ.<. •• : I U .Hi:>. . . d d - . I ,.. ' 
De~erminar à. ~omi~são de !{o~,~r,t_o R?clt,n .so.uza crencta clemonstraao a causa coustu. do Prcces~o nümero 

f~que~ tto Admun;trattv_o de- , C10\ e.u1dor Suost1tuto pública, quand o a rrente da S.Oll/lH -SUT., 
o1gnaaa p e I a Portarla nr. i\ r l~jn5 -GAB Seção de Coordtnação da Di-
!J12/ti4-GAB, do :.lo de uovem- ' · - · · visão de Produção. Rr:SO L '/E : 
bro de 1.964, apurar as il·!·<'l- · O Governador do Território PalácJ·o ,10 Go··c··t·no, I · d r t · , • em Aplicar a Franci sco 0\ivei-
gulal·ic!n os re etaeu es a ven- Federal ,to Amapá, me.nd o M - 7 de janeiro de I ra Filho, ocupante no curgo 
Lia do latex e f!CrHUJ!lbi, sur- das atribuições que lhe con- acapa, · , 
:,{idas uo dec()rrer do Inqu é- fer·em os itens Vlf c JX, do UJ65. I da classe de í.i uanla 'Lerrilo-

d · j ria!, nivel 8-A, do (~llf.H!ro de 
l'itO destina o a apurar ttTe- artigo .Jo, do Decreto-lei nr. Roberto Hocha Souza Funcionários Públicos do Go-
gularidadcs c~ustutu~a~ .no 15.o:Jt!, de ~I de setembro de Oovel'!latlur Sull"tituto . verno dôste Ter;:itório, lotado 
cumprim&utu uo convemo \,r- 1.943, e t3nclo em vista o que 
mudo entro o Govêrno do consta do Ofi..:io número [\u 1·1/ô:i-GAH I na Divisão de 0egurança e 

" · · · ' Guarda, dez (lU) dius de sus-Amapá e o Escritório 'l e!)ni- f>UQ :(j.f-lll' I 
co de Agricultu ra, E'J'A-54, , ' ' O Gover·nador do Território peusã o, contu(.l os no perioc.I_o 
p1:1ra o uesenvolvim entü du i ltESOLVE: Federal do Amapú, usando de 5 ~ 14 de JltiH:rro .<I e HJGv, 
cultura de se ringueira, nêste ; das atri buiçõe~ que llie con -

1 
de acordo com o ar·t1go 205, 

Território. , Dispensa r o. pedido, nos ferem os itens Vll c IX, do 1 da Lei nr. l i ll, de 2o de ou-
; têrmls do artigo 77, rl!'J. Lei artigo .Jo, Jo Dcc1·eto· le i nr. l tu~ro. de 1952~ \Jill virtude uo 

Paláeio do Uovêrno, em f,Ia- 1 nt0 _1.7ll, de 28 de outubro de 5.H:1U, dt'! .J ~ setembro du I relendo 1!erVIdor vu· demons-
capf1, 7 de janeiro de Ul65. 1 Hla2, Lucun~r Amoras Del 1.94::!. e tendo ('111 vista o qu·~ tt·antlo ncgligêutia nos se r-. I Cu.stilo, ocupante de c:n·go da consta do Processo número i' vi~~s . que ll~cs :;âv confi r~d os, 

nol>erto Hocha Souz;l l'lasse de [lroí'essor do ensi no 580j6.J -UP. , IrlirlgJado de ~.sl! modo os 1tens 
Go<.·e rnud or Substituto l Secundlir·io, nível 18, do Qua- I\' I e Vl[ , tio artigo l!:H da. 

j dro de Func;om'trios Públicos RESOLVE: 1· Lei u0 1.711/52, e {Jur necessi-
Nr. 11 /65-GAB. . do Govêrno dêste 'l'ecritório, . _ dude de servi~;o seja a prc

! Jot!l.do na Oi\'isfLO de Educ:a- . Uesignar, 11?8 te~mos d 1~ I sente peua!idade c.onvc·rt icla 
. O Governador do ,'l'erritó- i çiio, da runção gratifiC<lda, !tem I, elo n;r~ rg:o ltl:>. d~ Lei em multa na !Mma. do pm·á

l'lO Federal do Amapa. usan- símbolo G-F, de Corclenador nr: 1.711 , de. 28 rle outublO d'3 "T::JJo úuico do citado ertigo 
do dat~ atribuições . q LW lhe I da Divisão <le Produção, a l9<J2, AluJzto Botelho da Cu- ~· ~05 ~ 
conierem os iten::J \11 e IX, ; contar de :11 de dezembro rle nha, ocupante do enrgo d;l w • 

do artigo :!0 , do Decreto-lelll!J6.t. classe de Taquigr:Ho, nível ! Palácio do Go\'ôrno, em .Ma-
nr. 5.H39, do 21 de setembro I 14-B, elo Quadro de Fuucio- 1 capá, 7 de jaoeit·o de 1.96;). 
de 1.943. e tendo em vista o P~ láciC?_ do Govê~no.~m Ma- oários Públicos do Govêt·n•l . 
que consta do Pro~.:essn nr. capa , 1 de Janeiro de dêste Tenitório, lotado no I Roberto noeha Souza 
n .. ''H:!jG !-SG T., 1! .ni\5 . . Serviço de i\dministraçã•J I Govc!'r..ador Su bstituto 
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Nr. 923/G.t-GAB. 

O Governador do T'.lt'l'itório 
Federal do Amapá, usando
das atribuicõc•s que lhe con
fere:ru os i tens V ll e 1.\, clo 
artigo .t•, do Uecreto-ld ur. 
5.!l3~, de 21 de setembro Je 
!.9-!:J, e tendo em vista o que 
conf3ta do Proce~so n° 7.ü5:Jj 
6~- SGT, 

nesolve: 

DIARIO OFICIAL 

encontra RESOLVE: 
Govêrn o 

Repreender, nos têrmos do 

cha. Souza, que se 
respondendo pelo 
amapaense. 

ítem J, do artigo 201, combi
Palácio do Govêrno, em nado com o artigo 203, todos 

Mi:JC8!J.:.. 14 Jo dezC'mbro de da Lei nr·. 1.i11, de 28 de 
UJli.!. outubro de 1952, as se rvido

ras: U uajar ina Uu<u,te Mendes, 
Gen. Luiz Mendes da Sila Pl'o!cssera do Ensino Pré-

Goveroador l Primário e rJ·imário, nível 11; 
· i\r g •Sjú'l·GAB Ibéria l'iasci rneuto . Galvã~. 

' · " · · ~· Pr ,Jfessora do Ensmo Prc-
0 Governador do Territó- Primàr·io e Primário, nívellJ; 

Aplic!l.l' a Hairnun!.lo Luh: rio Federal do Amapg us&n- e Noema de Anclntcte Pon tes, 
de Sá Costa. ocupante diJ do das atL·ibuiciões q~tc lhe I Prot;~sora Auxiliat~ dt!. Ensi 
cargo da clas!>C «A», da sAriP conferem os itens VII e IX no l runá l'lO, mvel f , todas do 
de clas~es de Pedr·oiro, nível do arti<ro -1" do do I )ecreto~ l Quadrú de l-'uocionnrio,; Pú-
8, do QLJadro de Funcionários l.ei nr. 5.H:l9: de 21 de setem- l.Jlicos do Guvêmo dêste Ter-
Públicos do uovêrno destl.' l.Jro de J.!).Jij, ritório, lotadas na J'ivisão de 
Território, l ot}ldo ua Dlvissão . , . 

7 
• • Educa<:ão, por hav~rem deixa-

dcOilras,cinco (5) dius de Rl•.SOL\f<... doúeco:nr! :u:e~er.aJun~a~é-
suspe.,~"o co 11tados no p"r1·0 _ p· . ,. . _ d S dtca que esta\ a oer~rr:11nalu. 

. w ·~ • , · " OI' a O!SpOSlÇaO a , upe-
dO ~e. 11 a 15. •Je novembro rinteudência do PJauo de \·a- Palácio do ÜO\'c~rno, em Ma
~e 1~64J de ac~rúo co~1 o ur-~· lodzação Econômica tia <\ma-~ capá. 18 de Dezemb~o de l!:Jfi.J. 
tl~O 20u, da Lei DL'. l.Cll, de ZÔEia o:.s.P.V.E.A.l, pel<> P ~"<.L· 
2_~ de ot~tul.Jro ~e 19u2: . em zo de um (1) an'l, contado no Hoberto 1\oc l~a S~uza 
•artude .to refendo set v1dor período de 1o de clezell!bro r Go,·ernador Substuuto 
e .. ncontrar_-.s~: quu.ndo.de ser: de 1.964 a.!" de dezembro de I 
",1ço de ' 1tPa no Abllgo dos l.9fl5. aos term os do artigo :34, !'i. U:JI, C-1-GAB 
\ ell1os. em ~'Ompleto et;l~do p•trf'lcq·aro único da Lei nr I o G d ·0 'J' ·t · · 
d b . • J ól' · < ' "' · ' • OVt'fOU OI' O C tTl OrlO e em r·tagues a co rc.:: . m- L/1 1, de~::; de outubr o de 1-'•d . 1 'ct A . : , · 
fringindo dê · ~e modo os ' . c e ta o llhtp;.t, uss.Hoo 
. ·., · "~ , . . , • 1.952, combmado com a nor- da.s atr ibuições que lhe con-
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c) - Ap-rovada a proposta 
pela Dirêtor·ia, a Secretaria 
fará a nec~ssária comunicação 
por escrito ao sócio aceito, o 
qual após os pagamentos das 
contribuições previstas no art. 
6., letra b, cntJ·at·á imediata
mente no gôso de s€us direi
tos sociais. 

d) - As propostas para 
admissão de sócios, necessi
tarão para serem aceitas, da 
metadtl c mais um da votação, 
dos membros pr:!sente,;. 

a) - Os sócios Atletas se
rão considerados c0mo tal, 
após ~>erem submetidoo; a in
dispensável experiência téc
nica. 

Art. 8" - A readmissão dr 
sócios obedeeerá ao mesmo 
processo estatu ido para sua 
adm iss fro. 

Art. 9" - Não poder ão ser 
readmitidos os sócios que ti
verem sidos punidos com 
expul~ão . 

CAPÍTL'LO I V 
Dos Deveres dos Sócios 

ltens VI " VII, elo ar l11:,0 19-±, ma prunen:a da C!fCUl:lr nr. l ,. , - ·t \'J't !" d <la I ei nr 1 -11 / 5') _ . _ 1t::rem o:, 1 ens e "'• o 
' · ·' -· 11. ~e 1: ~e ;~unho de , 1.~<J6, I artigo .J", (!O Decreto-lei nr. Artigo 10° - São deveres 

Palá~io do Go,·êruo, em Ma- cla 1 re~ldcnr;m d,t Hepu~lie~. 5.8a!J, de 21 de se tembt·o de dos sócios; 
capá, 10 de dezembro de Orlandma t;ouza do Nasci- HJ4:1, e tendo em Yista as ra .. l , . .. 
1.964 mento, ocup.~n .tc do carg~ ~a l zõe~ apr·esentadas no Ul'ício UI - vUm[)n~ ~ielm~?te os 
Gen Lui:t. ,\leudes da Silva classe de_ Onerai de Admtms- TI!'. 6/ü4-G.T., capeado uo l~ 1•0 _ Es\atutos e r esoluç,oes da 

. Governador traç~o. ~tvel _14-B, do _Quadro Cl!SSO nr. 7.8aiijti.J -SG'I', do Se- Ass.em~lé.la Gera.l. tc~fasel~i~ 

I 
de Jqmci onános Públicos do nhor [-'residente do Grupo de Dehbeiatl.vo. e Dtrc o ' 

~o 926/li4 ·GAB. Govêrno ?ês~e Territót'!O, lo- Trab~lho, designado pela Por- reta ou llldtret~mente, pa_ra 
() 0Ci'é'tL'&.:V:.1• .J" 'I'M:·Hf._ tactu no Unbmete do Gov~r- r111.i • - 1111 -GAB. de 12 o pr?gresso moral e matennl 

rio Federal do Amapá, usa.n- 1 n!idOJ', sem preju ~zos rlo;.; ven- de outubro de 1!!64. ao ctuue. 
do tÜHl atribuições au c lhe cimentos e rlemats V!intagens 
can[orem os iteus VI(e IX, do 1 inerentes ao cargo. RESOL\'E: b) - Pagar pontualmente 

as suas contribuiçlies c quBl .. artigo -1°.. do Decreto-lei nr. . , . 
ii.!l3H, de 21 de ~etembro de , , Paláew do Go,·êmo, rm Ex-vi do parágra'o umco. quer outro compromtsso 
llJr! • .1h1cupá, 14 de dezembro cle lo at·tigo 220, d<t Lei ll . Li J 1. peeuninrio que teu!1a com o 

· '· UJS.J . le 28 de outubr·o dll 1!l::i., clube. 
HESOLY E : I pr0t'ro,;a r ns .tr abalhos do re-

1-:obPrto !~oehu Souza ier.itl o Grup > p0r mahl ses-
Designar noberto Rocha Governador Substituto :il'nta IGU) d ias. 

Souza, ocupante do car·go I 
..\r. fl30/ li-l-G :\I{ isolado !.lc provirne11to em I 

comissão, símboio ~ - C, cto O Govcroactor do Tcl'ritó
s.ecret<irio Gemi do _TerT.itó- r io Fede r a 1 do Amapá, 
no, para exercer, !nten; a. usando cl!t3 atribuições que 
Jnente! o cargo ,!.le Govl'nta- lhe conferem o:; itcn~ VH e 
~or, !; ~mb olo l·C. ~\1rau~e 

1
• ~ IX . do artigo .J.", elo Uecreto

l~pedJmcnto dtl Rt u ttttJ.,t. IL:i w·. 5 .S::\l, de :!1 de 3 etem
Ueneua.l Lutz Melldes dt'. .Sll- l.n·o de l .~H3, 
Ya, C]llt! 'iajarú al, :;ui do 
p<.~is, llO iuterêRse d:1 ,\dmi- HI~:->OL\'1·:: 

Palácio do Oovê:·n o, em 
.l lacapú, l!l de dezembro de 
lfJG~ . " 

Hoberto Rocha Souza 
Uoveruad )1' Sub.;tituw 

Estatutos do lllvoralla 
fBteboi Clube 

c) - ~1 a n t c r a máxima 
compostura, decência c res
peito na sede social, em seu 
eampo, ou e111 qualquer. 0~1tro 
luuar onde o clube esttver 
representado. 

d) - Ac?itar e exer cer, com 
Jerticaçuo, o cargo para qual 
l'ôr c!e i to, sal\·o impedimento 
relevante. 

uistm~·ãn umnp·tense. 

e)- Apresentar a car teir·~i 
social acompanhada do t•ect
bo elo mês corrente, sempr e Designar, \\'aiter 11atista d 

Palá ·.~io do Qc,vf:mo, 0 rn Ma· \'e!',\'. ocupan te rio eurgo da (Continuação do uümero I que pretender uti~izar-se e 
capá, 14 c.Je dezl'miH'ü de cla sse «B». da série de ela~ - r.nterioz·) seus direitos ~>Octals. 
1.~61. . . .. . ~es d0 AlmoxariY~. n_í•·el _16. CAPÍTULO lli l) _ Discuti!' os assuntos 

Uen. Unz :\tendes da Stl\a I elo (~uu.dro ele i•1rnctonános . . _ . . . 1 ·,·tos ,.t deliberadlo du. As-

'1' .. · · ·' 1 1 1 r s · 1 semblcw era. . . 
(io,·emador· Públi('OS do Govêrno dêste I lJu Admto:J?W de ~OCIOS S\l)el ;· L a I co'm llt'baui-

' l· u· - 't'l-GA I' er rt t<H!O: o a~ o ru ~ervJço Art. ?o- Oa ~ócios Sl'ràoldade e calma, r espettando as 
·'r. 2 

., > '· de . .\.d rmntst~:aça~ G <'1'31, para admitidos : deliberações contrária~. 
O üoveruado l' do 'l'c·rr·itr'~ r i o l '!xcrcer a run c;~: o ~1 .:! Enc~r- 1 I . . .. 

Feder·al l.lu .\mHptl usaHdo rrg:tdo do _Al •noxarüado Ue-, a) _ contr ibuintes e atlc· g) _ PurttcJpar por escuto 
liaS a trib ui~~ões que '11te r,on- 1 r .d do Governo arnajJal'nse. I ta~. em sessão da Diretoria. à Ui r<'tor ia, a mud~n~·a de 
reren· os itens \ ' l[ e 1\ uo domicilio, estado ctvJl, 011 

al'li"~ <!~ elo IJ•·e r•·!o.l~i · nJ·. Pal:',tio do Govêrno, em P.u<igraro único:- A pro - quando tenha t!e aus~n~at··se 
ii.s;~u. r! e' ~ 1 de til'll'llJlJJ 0 clü .\~H('apa. 17 de dezcrniJ;·o de po, ta para adm1ss.ao ~os ~ó- 00 Tel'ritório. tt!mporana ou 
L !J-!3 1!Jli-±. CJOS. st•ra em modelo 1111pres-

1 
ddinitivamente. 

· · so, adotado pelo clube, preeo-
RESOL \.E : !<aber to Rod ta S1·t.za chendo os seguintes r eq ubsi- ) h) - Adquir um .. exemplar 

GovernatloL' Sull:>tiluto tos : I dos Estatutos, a lun de nào 
llesir,nar Aleeu Paulo i~a- . pvcter alegar ignorância do 

mo~. oenparlle do cargo iso- j Nr. !):3 !/fil-GA IJ. ::tl - Estar as:;madn pelo uue uêlc estiver prescrito . 
lado dt• pr·nvimento o.::m eo- proposto e s<)cio pl'Oponente: · , . . 
missihl, ~:>irnbolo 5-C, de Dire- O Uovemaclo r do Territór io (Continua no pr·oxtrno numcr·o) 
tor do Serviço de .\dJJtiuistr·a- 1 Fcd<'rul oo Amapá, usando l.J) - Dcclan.tr por extenso jl ____ _ _ 
çilo Geral, p:va respuuder . diJS atriilui<;ões que lhe eon- ~ classe de ~;ócio a que d?.V C. r .. rl 
pelo expediente ela Secreht· i l'e re lll os itens V Il e IX, do pertencer o proposto, assirr. ! rarn; uO 
ria Gemi elo Terl'ilório, du · artigo 4°. do Dccr·eto-lei nt· cowo, nome. dattt do nasci- I b~l 
rante <• irnpcc:illlt'IIIO tie >·•·u I :'i.&a9. de :!i de setembro de tnP.nto, profissiio, estado c1vil . 
titular, Senllor 1\oberto Ho- 1 l.!H0, c lugar· r!e ~ua ocupação. J 

f v r~ IIHi f 'lr 
... P.uWjl.~H 

2~b , OO 
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J1.'IZO DE DIREITO DA COMARCA DE MACAPA 

TERRlT()RIO FEDERAL DO AMAP A 

ao disp osto no a rtigo anterior 
serão punidas com multa de 
CrS 500,00 a Cr$ 5.000.00 ele
vada ao dôbro nas reincidên

(Cont. do númer o anterior) cias. 

_ ArHgo 421° - Os côches, 
EDITAL DE NOTIFICAÇAO DOS JUHADOS SORTEADOS féretros ou outros materiais 

utilizados no ser viço funerá-
0 Doutor Germano Bonow Filho Juiz de Direito i rio não poderão ~;er mantidos 

Ai'tigo 424° - O presente 
Código entrará em vigôr na 
data de sua publicação, revo
gadas as dispo:oições em con
trár io. , • • • ' • _ t à vista do público nos locais 

da Comar~a de 01apoq·u,e, com Jll~l~d~~~o ~rorrogada I ou depósitos onde se guardem. 
u esta de 11Iacapá, Capital do Te.litouo Federal do Arhigo 422o ·- As demais 
Amapá, por nomeação leg·al, etc. condições de p reEZtHção de ser-

viço funerári o em reg·ime de 
Faz Saber, a todos quantos o presente edital virem livre concorrên cia, sào aplicá 

veis as disposições dos arti
ou dêle tiverem conhecimento que, nos têrmss do art. 483 gos ,J18° e 421". 

do Código de Processo Penal, da lista de oitenta ;80) Jn-
§ 1° - As empresas ou par 

rudes desta Comarca, os vinte e um (21) abaixo relaciona- ticulares a qu e se refer·e êste 
dos, foram sor:teados para servirem nas próximas sessões artigo não poderão, sob qu'll-

quer pretexto, negar-se. a 
do Tribunal do Juri, a ter inicio no dia vinte e cinco (25) atender as encomendas de 
do próximo m ês de Janeiro do ano vindouro de 1.965 às caixões ou serviços de sua 

esper-ialbzação que lhes sejam 
oito (8) homs: ! feitas. 

Cumpra-se, Regist r e -se e 
Publique-se. 

Gabinete do Prefeito lVI uni
cipal de Macapa, ao de Outu
br·o de 1.fl64. 

René de Azevedo Limonchi 
Pr efeito Municipal de l\iacapá 

P ublicado níls te Depar·ta
mento de Administração, a os 
00 Je Outubro de 1.96<1. 

Uadih Charone 
Diretor do Depa r t0 de Admi

nistração 
§ 2° - A prestação de se r- i _ ___ _ 

viço funert.r io, a que se refe- 1 1 - \Valter Banhos de Araújo 

2 - Carlos de Sousa Brito 

R ··- José Figueredo de Sousa 

4 - Mair Naftaly Bcmerguy 

5 - José Maria Marque.z Ferreira 

ü -- José Alberto Pinho de Sousa 

7 - Dorival Nunes de Lemos 

• Func. Público 

Func. Público 

Func. Público 

.Ftmc. Público 

Bancário 

Comerciante 

Func. Público 

re este artigo, deverá ser fei-1 POHTARIA 
ta mediante o pagamento de Nr. :121/64-PMM 
taxas Hxa~ anualmen te , com . . . . 
Pecessária discriminação de O Prefeito Mume1pal. d.e 
classe. As tabelãs, de que se M_acapa , usand~ das ~tn.b m
enviará cópia a Prefeitma çoes que lhe sao confe ndas 
para efeito de fis ca lização, por lei, 
serào afixadas em lugar vi si- :RESOLVE: 
vel no estabelecimento e pu-
blicadas na imprensa ou ór- Designar , Reginaldo de Cas
gão oficial elo Govêrno do t ro Maia , Aux. Fi&calização, 

" . Franc1'sco u otJtt'nllo c; · t Te!7ri.tório. nível 9. do Oua rlro de Funcio---~o~.~~Y=~~~~.~~a~'·~·~~-------------~~~~~p~~~------~--------------~~~~~~~~~~~~~~-------

ll -- Laurindo Banha 

10 - Clark Cha!'les Platon 

ll - Nazaira de Almeida Caré 

12 - João dos Santos Furtado 

13 - Paulo Conrudo Bezerra 

14 - Altair Cavalcante Lemos 

15 - Ubiracy de Azevedo Picanço 

lli - Christiano Argemi~o de Sousa Czan 

17 - José Durval Alcântara da Cruz 

18 - Zilomar Vicente da Rocha e Silva 

19 - Deoneto :.font'Alverne Moreira 

20 - Mes:>ias Guedes de Oliveira 

21 - Amujacy Borges de AlencH.~ 

Comerciante 

Engenheiro 

Func. Público 

. • o \ • - I n ários desta Prefeitura, par a 
Arhgo 423 - ·· 8 mfraçoes I st~g-uir até Belém, Es. ta do d u 

Ministério da Fazenda 

Func . Público Mesa de Rendils illfnnde
Func. Público 

JJ1H.Ia dE Macapã 
Exercício de 1964 

Func. Público , 

I EDITAL Nr. 1 6j li4 
Func. Público 

I Com prai\O de três dias 

Para, a fim de t r·8tar de as
, suntos relacionados com a 
Prefeitura, junto a Allândega 
de Be!E'm, e Banco de Crédi
to da Amazônia. 

I 

Cumpr a -se Registre-se e 
Publique-se. 

Gabinete do Prcteito Mu
nicipal de Macapá, 24 de 
Jezembro de 1.964. 

Bancário I 
Pelo presente Edital. em René rle Azevedo Limonchi, 

Contador cumprimento at• desp acho do Prefei to Municipal de Macapú. 
Conferente Senhor Preparador, Agente I 

Fise.ul do Jmpôsto Aduarwiru 
Func. Público José Durval Alcântara da Pianião ile fa~macia 

Cruz, prol'erido no processo 
Func. Público número 276::i, de 28 de dezem 

bro fluente, que tem por base 
Perlorto de 11 a 22 de 

Func. Público a apreensão de duzentas e Janeiro de l.\:Hi5 

Todos residentes neste l\Iunicipio e Comarca. 
vinte (220) caixas de uisquc , 11 s _ Serrano 
da marca «'VVHI'l' EHOHSE". 
procedentes da Guiana Fran: » l 2 T - Zagury Filial 

No titica pois a ·todos os Jurados supl'a relacionados cêsa. R~ferida mer cadoria foi , 13 Q _ Povo 
apreendida com o coutmbaudo 

para comparecerem à sala destinada as reuniões do Tri- ~ a bordo do iate "Triunfante >> , • H Q - D. Nova Vida 
bunal do Jur· d 'sta "omarca no edifício do v 0 r um no desacompanhada de quah;quer (ant. L. Ou ro) 1 e v · ' ' documento;; que comprovas-
dia.e hora marcados e nos mais dias segui.nte.s, fenquan_to,sem suaentrada legal no país. >> 15 S- Zagu<y MatriL'. 

- » 16 S - - Centrai durar as sessoes, sob pena de multa se, wtunados, nao j Intimo o dono ou donos da 
comparecerem. E, para que cheo·ue ao conhecimento de mer:cadoria apreendida a a- » 17 !J - Serra no 

. "' . . .. j presentarern nesta Mesa de 
todos, mandou expedtr o presente ed1tal que, sera al!xado 1 Rendas as alegações que fo- " 18 S - Zagury (Filia l) 
no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e 

1 
rem a bem de seus direitos , ,, 19 T - D. Povo 
dentro do prazo de tl'ês dias, 

passado nesta cidade de Maca.pá, aos vinte e três dias do sob pena dr. revelia. 

mês de Dezembro do ano de mil novecentos e sessenta e Mesa de Hencias A!Iande

nuatro (1.964). Eu Nino Jesus Aranlw !\unes Escrevente gada de Macapá, 29 de de-., ' ' I zembro de 1964. 
.Tumm en tado, substituto do .Escrivão. datilografo e subs- 1 

· · lvon élio Call1eiros Lopes 
Escr ivão Cl' C\'Í. 

« 20 Q - D. :\fava Virla 
(ant. L. Ouro) 

,, 21 Q - Zagury (Matriz) 

)) 22 o - Ce ntral 

Germano Bono\v Filho 

,Juiz de Direito 
da 

Prêço do Exemplar 
J osé Durval Alcüntur a A"',.,é!i:,_•Jttrll,.dhlfll> 

Cruz- Preparador ~-~ ~ 7••~• 


	

