
Território Federal do _<\mapá , 
DIARIO OFICIAL 

Decreto l'i0 1, de 24 de Julho de 1964 

Ano I. ~úmeros 113 e 114 Maca pá 5a e na-feira, 28;29 de Janeiro de 1965 

DECRETO 

Nr. 3/65-GAB. 
AT9S DO PODER EXECUTIVO 

1952, os servidores: Joaquim Conceder a João da Silva 
O Governador do Território Fernt~ndes de Lima Queiroga, Amaral, ocupante do cargo 

Federal do Amapá, usando Mestre, nível 13-A, lotado nos da classe de Escrevente Da
das atribuiyões que lhe con- Serviços Industriais; Pedro tllógrafo, nível 7, do Quadro 
ferem os itens VII e IX, do Lopes da Cunha, Escriturário, de Funcionários Púbhcos do 
artigo 4°, Jo Decreto ·lei nr. nível 10-B, lotado no Serviço Govêrno dês~e Território, lo-
5.839, de 21 de setembro de de Administração Geral; e ta do na Divisão de Terrat~ e 
1.943 e, Expedito Pinheiro dos Santos, Colonização, sessenta (60) dias 

considerando a carência, na Armazenista, nivP110-B, lotado de licença pa1·a tratamento 
6 no Serviço de Geografia e Es- de saúde, contados no pc-

capital do TerrH rio, de esta- tatísHca, IJara, sob apresidên- ríodo de 2-! de dezembro de 
belecimentos de ensino com 

· . nato· cia do primeiro constituirem 1964 a 21 de fevere iro de 
regime de mter • a Comissão de Inquérito Adrni- 1965, nos têrmos do item I, 

considerando que êssc r8 to I.IJistrativo, in.c~11nbida de ap~- do ar.tigo 88, combinado c.om 
d!riculta, para os jovens ra~: a culpabilidade. do servi- o a t·tJgo 104, todos da Lei n. 
oriundos do interior a fre. dor Leomar Celestmo Alves 1.711, de 28 de outubro de 

tífice, nível 5, do Quadro de 
Funcionários Públicos do Go. 
vêrno dêste Territóriú, lota
do nos Serviços In dustriais, 
noventa (90 ) dias de licença 
para tratam ento de saúde, 
em r: ro rrogação, contados no 
perw jo de 23 de dezembro 
de 1! 611 a 2~ de março de 
1965, nos têrmos do ítem I. 
dv ax tigo 88, combinado com 
os ar ;igos 92 e 104, todos da 
Lei n 1.711, de 28 de outu
bro d ~ 1952. 

Pa12 cio do Govêrno, em Ma
capá, !1 de janeiro de 1965 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador quência nos ginásios· ' ,, Feitosa, Marinheiro, nível 7, 1952. 

' quanto ao desvio de uma pe-1 . . , _ 
considerando que é dever l;a do Iate São Raimundo de I Palácw do üove.roo, .em Ma- No. 8-A/65-GAB. 

da administração prever os propridade do Govêrno ama- cap~, 21 de JaneirO ele 0 G lvernador do Territó -
rneios dO seu alcance para o paense. 1.96;). 

- rio Fe lera! do Amapé, usan-
desenvolvi!fiento da. educação Palácio do Govêrno, em Ma- Gen. Luiz Mendes da Silva do da; at!libuições que lhe 
em seus -<h versos mve)s, capá, 17 de dezembro de Governador confer ;rn os itens VIl e IX, 

DECRETA: 1.9ü4. I do art go 4°, do do Decreto-i Nr. 6-A/Gfl-GAB Lei nr. 5.8~9. de 21 de selem-
Art. 1° -Fica criada a Casa Roberto Rocha Souza 0 Governador elo Território bro de 1.943, 

do Estudante de Macapá, com Govern,ador Substituto F 1 1 cl A á d 
a finalidade de hospedar es- ecera o .map • usan ° RESOLVE : 
tuctantes ot·iundos do interior das atribuições que lhe con-
do 'l'err.itório. W 57 /65-GAB. ferem qs itens VII e IX, do Conceder, nos têrmos do 

o Governador do Tet•ritó- artigo 4", do Decreto-lei nr. ítem li, do artigo 88, cowbi-
Art. 2° - As despesas co1!1 rio Federal do Amapá, usan- 5.8ilH, de 21 de setembro de nado com o artigo 106, todos 

a menutenção do esta beleCI- do das atribuições que lhe 1.94i:i, da Lei nr. 1.711, de 28 de au-
mento corr:erão a conta de 1 conferem os itens VII e IX, H.ESOI VE L1b~·o .d~ 1.9521 liceqça para 
r.ecursos orça~?ntári_?s des· J do artigo 4o, do Decreto-lei · ~ : t_LSSl~~ll' p"essoa , .~nferm.a d~ 
h nados a admimstraçao ama- nr 5 !l3!J de 21 de setembro Conceder a Amujacy Boraes famt!Ja ao .. scn wores · Rai-
paense ruen~alidf' des dos hós d · 1 · ' d AI u. d "' . munda dos Passos SaB tos, 

• · - e .943. e enc~r •. oe pante 0 cai - Ft·ofessôra, Auxiliar do Ensi-
~~~~s, taxas e outros fun- I ~.o ~a cl~.sse ~e ln~peto~ do I no Primário, nível 7, quinzE' 

Art. 3° - Fica a Divisão 
de Educação encarregada de, 
no prazo ele 30 dias, elaborar 
o projeto de regimento in
terno. 

?ESOLVE: . Ln~tn? Pum~r10, . nt;e.l 11, ,,d.o (l5) dias, contados no período 
Designar, José Pereira da Q~adro d~ Fupcwna[108 r u- de 4 a 18 de janeiro àe 1.965: 

Costa, agregado ao Quadro ?ll?o.s do Governo ,deste Ter- Ofé!ia Rosa Siquetra Ataide, 
Funcionários Públicos do Go- 1 ttorw,_ .lota.do 1~ 0 Gabmete .~~ Auxiliar· Rura l, nivel 3, vinte 
vêrno dês te Território, ao Gov~rbador' \'i~ze. ~ 1.5) chas (20) di.as, contados no período 
símbolo 8-C, de Representan- d~. !Jcef.9a . pall nSSl~t.rr pes- de 31 de dezembro de 1.964 a. 
te do Govêmo em Belém, Es- soa en erma ~a famllra,r con · 19 de janeiro de 1.965; Gali-

Att. 4• - Revogam-se as taào do Pará, para viajar até tados 00 pel wdo de 2 ·~ ~e leu da Silva Ferreira, Escre-
disposições em contrátio. a cidade do Rio de Janeiro , d~~emhro de 1.964 a, 6 de. 1a- vente-Datilógrafo, nivel 7, deí\ 

E:;tado da Guanabara - a fim !letro de 1.9?5• _nos tern~os d.o (lO) dias, contados no periodo 
Palácio do Govêrno, em de em comoanhia do Exrno. Item li, do arttg;o 88, comb1 l de g a 17 de dezembro de 

i\1acapá, 27 de jamiro de 1965. Sr. Governador, tratar junto nado ?om o ar trgo :o.6, todos \ 1.964; todos do Quadro ele 
M · . · t>. d F d da Let nr. 1.711, de 28 de ou- v . á'. P'bl. d G 

General Luiz Mendes da Silva ao ~lllS _e ri_? a aze~ a e tubro de 1.952. J.' ~UC!Oll ! lOS r u ~C?S. o lO-
Governador I dE'mUJS orgao~ rederaJS, de verno de.st~ _rerntorro, lota-

I 
assuntos T'tJlacwJados com os Palácio do Govêmo. em dos na Divisao de Educação. 

Roberto Rocha Souza interêsscs da Administrução \'lacapá, 21 ele janeiro de 
Secretário Geral amapaense. 1.955. Palácio do Govêrno, em 

POH.TAR[AS 
W 929/ti4-GAB. 

Palácio do Govêrno, 
Macap~. 27 de janeiro 
1.965. 

1 Macapá, 21 de janeiro de 
em Gen. Luiz Mendes da Silva 1.965. 
de GoYernador 

O Gover:nador do Territó-
rio Feàeral do Amapá, usan-1 Gen. Luiz Mendes da Silva 
do das atribuições que lhe 1 Governador 
conrerem os i teus VII e IX, do I 
artigo 4°., do Decreto-lei nr. l W 5-A/65-GAB. 
5.839, de 21 de setembro de . , . 
1.943, e tendo em vista 0 que . O Governador ao rernt~
consta do Procet>so mímero J no F e d e r a I . do. _Amapa, 
7.781/64-SGT 1 usando . das atn~mçoes que 

' lhe conferem os Itens VII e 
RESOLVE: IX, do artigo 4°, do Decreto

Designar, nos têrmos dos 
artigos ~17 a 219, da Lei nr. 
1.711, de :28 de outubro ele 

lei m·. 5.83!:1, de 21 de setem
lll'o de 1.9-13, 

!lESOL\'E: 

Nr. 7-A /65 -GAB 

O Governador elo Territó
rio Federal do Amapú, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei no 
5.839, de 21 de setembro de 
194:-l, 

RESOLVE: 

Conceder a vVilson Serrão 
de Mélo, ocupante do cargo 1 
da classe de Aux iliur de Ar- ' 

Gcn. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 9-A/65-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que Ih~ 
conferem os ítens VIl e IX. 
do artigo 4° , do Decreto-l ei 
m·. 5.839, ele 21 setembro de 
1.943, 

ltESOLVE: 

Conced er a Regina Pint 
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As H.epartições Públicas I 
Territoriais deverão remeter 
o .exp~diente destin,ado à pu- 1 
bhcaçao neste DIARIO OFI- · 
GIAL, diàriamente, até às 
13,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
casos de ~rros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
uas D às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais. 

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

DIARIO OFICIAL 

EXPEDIENTE 
lmpn•ensa Oficia~ 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impressfl nas Oficinas da Imprensa OHcial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repartições e Parti.cu·lares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,00 

20,00 

Janeiro, 1965 

l 
As Repartições Púb>licas 

cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 

jl'evereiro de cada. ano e às 
I iniciadas, em qualquer época, 
I pelos órgãos competentes. 
1 A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, ROli
citamos usem os interessados 

1 preferencialmente cheque ou 
1 vale postal. 
j Os suplementos às edi-
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerá o aos assinant8s 
que a& solicitarem no ato da 
assinatura. 

j O funcionário público fe-
deral, para fazer jús ao des
conto indicado, deverá provar 
esta condição no ato da a8-

Excetuadas lis para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
se-ão tomar·, em q1Ja lquer 
época, por seis mes~s ou um 
ano. 

Para facilitar aos assinan
tes a verificação do prazo de 
validade de suas assinaturas, 
na parte superior do enderê
ço vão impressos o número 
do talão de registro, o mês e 
o ano em que findará. 

A fim de evitar solução sinatura. 
de continuidade no recebi- O custo de cada exem
mento dos jornais, de vem piar atrasado dos órgãos 
os assinantes providenci•ar a oficiair; será, na venda avul
respectiva renovação com sa, acrescido de Cr$ 5,00, se 
r ntecedência mínima, de trin-

1 
do mesmo ano, e de Cr$ 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
ú viso prévio. ta l30) dias. 10,00, por an0 decorrido. 

d(' Araújo, o. cupante do cargo/ No 11-A/64-0AB j (120) dias, contados no perío- lX, do artigo 4°, do Decreto-
da classe «A», da série de do de 30 de dezembro de 1.964' lei no 5.839, de 21 de setem-
classes de Escriturária, nível O Governador do 'f'>rritório , a 28 de abril de 1.965, todas: bro de 1.943, 
S, do Quadro de Funcionários Federal do Amapá, usando· I elo Quadro de Funcionários, 
Públicos do Govêrno dêste das atribuiCÕ(;'S que lhe con- P úblico;; do Govêrno dêste ; RESOLVE: 
'l'erritór:i~, lota_da no Serv~ço fer~n1 o~ itens VIl e I~. do I TerJ:it.~rio, lotadas na Divisão 1.1 Conceder. nos têrmos do 
de Admu~rstraçao. Geral, quw-~ artigo -1 , do Decreto-ler nr. de i3aude. 1 item I do artigo &8 eombina-
ze (15) dras ele licença para 5.839, de 21 de setembro de . • , • · d) co~ 0 artigo io4 t Jdos 
assistir pP-ssôa enrêrma da. 1.943, PaláciO o o Governo, em , '· . • ' 
família, contados no período Maca pá , 21 de janeiro de dab Ler nr. 119·~11 • 1?e 2S de ou-
de ~O de dezembro de 1.954 s RESOLVE: 1.965. tu ro de . :>2, rcen_ça para 
3 de J

·ane1· "O • 1 9~- t ' tratamento de saucte, aos 
. ne . un, nos er- C d 01 F . G ' r . ,,, d d S'l . ,·d . F . G mes mos do ítem li do ar ti 88 . onee e r a .uvo • errerra enera1 ,urz incn es a 1 v a sern ores. ranciSC? o , 

combinado corr{ 0 arti;r~o 106:! Prcanço, ocupant~. do cargo Go,'ernador , Me~t re. de Obra~. m~el 12-A, 
todos da Lei nr 1 7ll de 28 1 da classe de Auxiliar d e los- . . ses~enEa (60) dJag, contados 
de outubro de 1 052· ' 1 peção Sanitária e Rur~>l, oí- Nr. I3-A/C4-GAB ! no periodo de :H de dezem-

.<J • 1 vel 8, do Quadro de Funcio· 0 G , d T .· , . 1 br0 de !.964 a 2S de feyerei-
Palácio do Govêrno, em ! nários Pilblicos do Govêrno ,. ? O\ ~rna o r do 1 ernt.o ro de 1.965; e José Remaldo 

Macapá, 21 de janeiro de' dês te Território, lotado na 1110 1 eder ? l .~0 .A~napa, usan- : do Nascimento, Guarda, nível 
19 ~ Divisão de Produção, sessen- ~o das at!~bmço~s que Ih: · 10-B, sessenta (60) dias, con-

. Bo. ta (60 J dias de licença para confe.r~m 0;; Itens VII e IX~ ta dos no perfodo de 14 de 
Gen. Luiz lVIenàes da Silva assistir pessôa enfêrma da do ~1 tigo ~ • do Decreto-1?1 

1 dezembro de 1.964 a 11 de fe-
Governador 1 família, contados no período nr. u(S~D. de 21 de ~etemblo I verdro de 1.965; todos do 

• 1 de 2'1 de d ezembro de \964 a I de 1943• I Quadro de Funcionários Pú-
No 10-A/65·GAB. 1 2~ de fever.eil·o de 1965, f!- OS RESOL \'E : i' bli?o.s do Govf>rno d~s_te_ Ter-

O Governador do Território I tem10s d_o 1tem li, do art~go ntono, lotados na D1v1sao lle 
Federal jo Amapá, usando j88. combwarlo c~m o artrg~ Concect;.r a !\&imundo Ha- Obras. 
das at ribuiçõer:> que lhe con·]10G, todos d.a Lei n. 1.711, de mo>: da ;:,rlva, ocupante do I Palácio do Govérno, em 
ferem os iten s VII e IX do 128 de outubl o de 1952. cargo da classe «A» da sé- 'I < ') d . . d ~ ' . · • . • . .v ucapt• .. 1 e 1anerro e 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. I Palácio do Guvêrno, em n_e ele classes de Arqwv~s tli, 1.965. . . 
5.83!1, de 21 de setembro de I JHaca pá 21 de ·aneiro de mvel ~· do .Quadro de l; ~n-
1.943, i 965 ' J cwn~rros Pubii~o~ d~ Gover- , Gen. Luiz Mendes da 8ilvH 

I · no deste 1 erntono, 1otado no Governador 
RESOLVE : Gen. Luit: Mendes da Silva Gabinete do Governador, com 

Conceder a ["e!I'sber·to B Governador exercício na Superiatendê n-
a- ciu do Abastecim ento de Ter-

tis h~ da Silva , ocupante do Nr. 12-A/65-GAB. I ritório Fe.deral , do ~mapú, 
cargo da classe «A"· da série I , . , . cento e vmte <120) dms de 
·' 1 1 , 1 O Governador do '1 err1tor10 licença par a tratamento de 
ue c asses c e Mestre mve F d 1 d A · á , d · ' · -" , • . e t>ra . . ~) _ .ruap , usan o saurte, em prorrogaçao. con-

Nr. 15·Af05·GAB. 

O Governadot· d0 Territó
rio Federal do Amap2., usan
do das a tr-ibuições que lhe 
conferem os itens VII e IX, 
do artigo 4°, elo Decreto-le i 
no 5.839, de 21 de setembro 
de 1.943, 

RESOLVE : 

lc~ , do Quadro de hncwná- i das atrrbu_tçoes que lhe con- tados no p erjodo de 17 de 
rios Públicos do Govê rno 1 ferem os Itens VII e IX, do novembro de 1964 a 16 d e 
dêste 'l'ert·itório, lotado na 1 artigo 4o, do Decreto-l ei nr. março de 1965, nos te rmos 
Di visã o de Obra~ . sessen.ta 5.83~. de 21 de setembro de I d? ítem I, d(l :1rtig? 8~. com-
(60) dias de licença para as- 1.943• bmado com os artJgos 92 e 
s istir p essôa enfér ma da fa- RESOLVE: 10,•1, todos da Le1 n._ ~. 71l, de Conceder, nos târmos d_o 
mí!ia, contados no p e ríodo ue ! 28 d e outubro de l9;n:. item I, do artigo 88, combi-
15 de dezcmbl!o de 1.9li4 a 12 Conceder, nos têrmos do I p lá . 1 G , -, . . nado com o artigo 104, todos 
de fevere iro de 1.965, nos item III, do artig o 88, co111bi- , a ?10 

2 c 0 
d O\ eJ 0.

0
' e m I àa Lei nr. 1.711, d e 28 de ou-

têrmos do item n, do artigo nado com o a r tig o 107, todos Ma?apa, 1 e Janeiro d e tubro de U152, licença para 
da I,el· nr. 1.711, de 28 de 'lU- 1.9b4. · tra tarnea.to de saúde, aos ser -8~. combinado com o artigo " 

106, todos da Lei nr. l.?ll, de tubro de 1.952, licen ça à g•.~s- Gen. Luiz Mendes da Silva , vidoref:! : Francisco Romano 
28 de outubro de 1.952 . tante as se1·vidoras: Leonice Governador I Seabra , Guarda, nível 10-B, 

Pena Figue iredo, Auxiliar Ru- trinta (30) dias, contados no 
Palácio do .Govêrno, em Ma- r f!-1. nível 3 .. cento e vi~te (120) 

1

. l\o 14-A/65-GAB. per.í<>do de ~3.de d_ezembro d"~ 
cauá 21 de janeiro de d tas, contaoos no perrodo de 1.964 a 11 de Jane iro de 1.95;,, 
ufo5' . . 21 de dezembro de 1.964 a 20 O G(wernador do T erritório e Amél'ico Moteira, Ele tricis-. I de abril de 1.965; e Maria de I Fedem! do Amapá, usando ta EnroladOI', · nível 8-A, no-
Gen. Luiz Mendes d a Silva Nazaré Souza Miranclll, Sei'- das a t r i b u i ç õ c ~ que venta (90) dias, con~adcs no 

Governador 1 viçal, nível 5-A, cento e vinte llle conferem os itens VII e p er!odo de 9 de outubro de 
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1.964 a 6 de janeiro rie 1.965, 
todos do Quadro de Funcio
ná rios Públicos do Govêrno 
dêste Território, lotados nos 
Serviços Industriais. 

dias, contados no período de ·r ~rtigo 4°. do DP-creto-lei nr. 
24 de dezembrn de 1.964 a ~3 ~ o.839, de 21 de setcm~ro de 
de abril de 1.963, todas do 1.943, e tendo en1 Vl:>ta o 
Quadro de Funciomi.rios Pú- 1 que consta do t'roeesso nr. 
hlicos do Gov~rno dêste Ter- . 91/65-SGT., 

tiga Rodovia Macapá-Clevelân
dia, Mu.1icípio de Macapá, a 
brangendo uma área de 2 ha 
20 a 00 ca, r essalvados os ter
renos de marinha por ventu
ra existentes, distando da fai
xa de fronteira 350 Km, que Palácio do Govêrno, em 

Macapá, 21 de janeiro de 
1.965. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 16-A/65-GAB. 

ritório, Iotad t,.> na Divisão de RE~OLVE: 
Educação. 

Palácio do Liovê rno, em Ma
capá, 21 de janei,.o de !965. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

o suplicante pretende para dar 
Conceder a Otacilio Sá dos início aos trabalhos da lndus

Santos, ocupante do cargo da tria agrícola. Declara 0 petici
classe de Atendente, nivel 7, onário que as terras por êle 
do Quadro de Funcionári os pleiteadas, tem as seguintes 
Públicos do Govêrno dêsLe , . . , . . - indicações e limites:- Faz fren-

O Governador do Território I 
Federal do Amapá, usando 
das a tribuições que lhe con
ferem os itens VIl e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr 
5.83!1, de 21 de setembro de 
1.943, 

Nr. 18-A/ti5-GAB . 

u Governador do Terr-itório 
Feder al do Amapá, usando 
das atribuições que lhe eco
ferem os ~ten::: Vll e IX do arti
g-o 4°, do Decreto- l ei 
nr. 5.839, de 21 de setembrv 
de 1.94a, 

~ e;rttórJO, lo tado na ptvJsao te para os campos ger ais; li-
~aude, noventa (90J dtas de · mitando·se pelo lado direito 
hc~nça pat·a tra tame_nto de • com terras requeridas e ocu
saude, em ~rorrogaç~o, con- padas por Adalberto Magalhães 
tados no pe!'lodo rle 21) de no- Farias, pelo lado esquerdo cont 
vem?ro d e 1.~64 a 25 d~ fe- ~ terras t'equeridas por Vicente 
ver~Jro de l..l65, .. nos termo~ Pontes Sobrinho e pelos fundos 
d? 1t~m I, do ~~ ti~o 88, com com 0 lago Chico Dias, me
btnaoo com ?S artigos 92 e 97, dindo 220 metros de frente por 
todos da Let nr. 1.711, de 21:! 100 ditos de fundos . RESOLVE: 

Cooneder a Epitácio da Sil
va J:{ezende, ocupante do car
g o da classe «R», da f'érie de 
classes de Et>crivão de Poli
c ia, ní vel 12, do Quadro de 
Funcionários Públicos d o Go
vêr no dêste Território, lotado 
na Divisão de Segurança e 
Guarda, sessenta (60J dias de 
,licença para tratamento de 
saúd e, contados no período 
de 24 de dezembro de 1.964 a 
21 de fevereiro de 1.965, nos 
têrmos do item I, do a r tigo 
88, combinado com o artigo 
104, todos à a Lei nr. I. 711, de 
28 de outubl'O de 1.952. 

Palácio do 
Macapá. 21 
I 965. 

Govêrno, 
de janeiro 

E'm 
de 

Gen. Luiz l\'lendes da Silva 
Governado r 

Nr. 17-A/65-(MB 

RESOLVE: de outubro úe Hl52. 
E, para que se não alegue 

Concúcler a Antonio Lázaro Pa lácio d o Govêrno, em Ignorância, será êste publi-
dos Sl.lntos, ocupante do car- pá , 25 de janeii·o de 1.965. cada pela Imprensa Oficial e 
~o da classe «C>>, da série de Gen. Luiz ~lende& da Silva afixado por (::30) dias às por-
classes de Impressor , nlvC'l Govemado!' tas d os edifícios desta Repar-
10, do Quadro de Funcioná- tição, Prefeitura Municipal c 
rios do Govêmo dês te Teni- Nr. 2J-A/65-GAB. Mesa de Rendas Alfandegada 
tório, lotado na Sccl'etaria Ge .. de Macapa. 
r al, com exercício na Im - O Governador do Território . 
prensa Oricia l, sessE-nta (60) Feder al do Amapá, usando i Macapú, 13 de janeiro de 19G5 
dias do Jicenç.a para tratl:t- 1 das atribuições que lhe con- 1 • • •. r ,. . 
mento de saúde. contados no 1 ferem os itens VIl e IX, do 1 Jos~ Mana d~ Cunha Ne.y 
período de 24 de dezembro I artigo 4°, rio Deereto-Iei n1·. j Chefe da Seçao de Terrar; 
Je Ul64 á 21 de fevereiro de 1 5.839, de ~1 de setemoro de i 
1.!165, nos têt·m os do item I, 1.94:.!, 
do a rtigo 88, combinado com 
o a1·tigo l O·l , toàos da Lei nr. RcSOL\' E: 
1.711, de 28 àe outubro de 
1.952. 

Palácio d o Govêrno, em 
Macapil, 21 de janeiro de 
1.965. 

Conceàer, nos têrmos do 
item l, du ur·ligo 88, combina
do com o artigo 98, lodos da 
Lei 1nr·. 1.711 , de 28 de outu
bro de 1.952, licença para tra
tamento de ~aúde aos servi

Oco. Luiz Mendes da Silva dores : João Rufino Borges, 

GR - ~02/IO. 

Governador T~abalha dor, nível 1, quator
ze (!4 ) dias, chntados no pe-

0 Governador do Tel'l'itório Nr. i9-A/Ci5-GAB. ríod o de 14 a 27 de dezem. 
F ede•·al do Amapá, usando bro de 1.964; e Enedioo San-

-- Ue ordem do Senhor Di
retor da Divisão de Terras e 
Colonização, tomo público que, 
C: \P.onido Monteiro Lima, bra
sileiro, casado residente e do
miciliado na cidade de Maza
gão, Território Federal do A
mapá, requereu nos têrmos 
dos art0 s 1:~3 e seus §§ e ~ 
único do art• 203 do Decreto 
Lei n° 9.760, de 5 de setembro 
de U l46, Licença de ocupação 
de um lote de terras devolutas 
situadas à margem direita da 
rodovia :viazagão x Mazagão 
Velho, abrangendo uma área 
de 5 hectares e ,l't ares e 00 
centiares, ressalvados os ter
renos de marinha yor ventura 
existentes, distando da faixa 
de frontein. mais de quatro
centos (400) Km, que o supli
cant~ pretende para prossegui
mento aos t rabalhos de explo
ração da indústria agrícola. 

· ' t 'b · - Ih O Governador do Território uas a rt UIÇOCS que e COU· "' tana dos Santos, Auxiliar 
ferem os itens V li e IX, do Federal d~ _Amapá, u~ando Rural, nfvel 3, vinte e um 
artigo 4", do Decreto-lei nr. daR atnbu.tçoes que lhe con- (21) dias. ct"ntados no período 
5.1:l39, de 21 de setembro de fe.~~m 0~ Itens VII e 1 ~· do de 9 a 29 de dezembro de 
1.943, I ~ 1 .Igo 4 •. do Decreto-!~! nr. l l.961, todos do Quadro de 

RE . I v.l:l39, de 2l de se temb!O d e I Funcionáuios Públic(,s do Go-
.SOLVE · 1.9.13, vêrno dêstt~ 'l'euitól'iO, Jota-

Conceder, nos têrmos do RESOLVE: j d os na Divisão de Produção. 
.item III, do artigo 88. combi
nado com o a rtigo 107, todos 
·da Lei nr. 1.711. de 28 de ou
tubro de 1.952, licença à ges
tante a~ s er vidoras: Oscarina 
Kodrigues de Melo, Professô
ra Auxiliar do Ensino Primá
r io, nível 7, ceuto e vinte (1 20) 
.dias, contados no período de 
31 de dezembro de 1.964 a 2!j 
de abril de 1.965: Joana de 
:.-;ouza !\foreira , Professôra do 
Ensino Pré-Primário e Primá
rio, nível 11, cento e vinte 
(12tJ) dias. contados no perío
do de 3l de dezembro d E' 
1'964 a 29 de abril de 1.965: 
.JuHa Romão da ~ilva, Profes
ra Auxiliar do Ensmo Primo
rio, ní vel 7, cento e vinte (120) 
dias, contados no período de 
.23 de novembro de U l64, a 22 

Conccrer a José '•'errcira Palácio ~o Go~êruo, em 
Costa, ocu nante do c~rgo da Ma.~apll , 2;) ele ]l:iDCll'O de 
classe de Ãuxi!ir r Rural, ni- 196·). 
vel 3, do Quadro de Funcio- Gen. 
nári os Públicos elo Govêrno 

Uec!ara o peticionário que as 
Luiz Mendes da Silva terras por êle pleiteadas tem 

Governador as seguintes indicações e limi-dl?st~ •rerritó rio, lotado na Di- 1 

visão de Educação, sessen ta ----
(60) qias de licença para tra-
tamento de suücte, em prot·· Editais e Avisos 

Divisão de Terras 
e Colonização 
EDITAIS 

tes: -· Faz frente para a mar
gem direit;! da rodovi3 Maza . 
gão x Mazagão Velho, limitan

rogação, COllta rjos no pe riodr 
de 25 de novembro de Ulô•l a 
23 de jdneiro de 1.965, nos 
tê r·mvs d o item I, do artigo 
88, combinado com os a rtigos 
92 e 10-t, todos ci:J. Lei nr. 
1.711 , de 28 de outubro de 
1.952. 

, do· se pelo lado esquerdo com 
terras ocupadas pelo Senhor 
João Lima Gemaque por onde 1 mede 386 metros, lado direito 

i ~.:om terras da Senhora Maria 
: Lina Paes, prr onde mede 362 
: metros. 

De ordem do Senhor Dire- · 

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 21 de jaoeit·o 
1.965. 

em 
de 

tk março de 1.965; iVhu·gallda Gen. Luiz Mendes da Sil vu 
Brazão Viegas. P1·ofessõra Governador 

tor da Divisão de Terras e Co- 1 E para que 8e não aiegue 
Ionização, torno público que, 1 ignorância , será f>ste publica
Antonio Duarte Monteiro, br;;J- do pela Imprensa Oficial e 
sileiro, solteiro, com 52 anos a l'ixado por (30) dias à,: por
de idade, residente e domicili- tas dos edifícios d es tu Re
ado nesta cidade, Município de partição, Pt·el"eitura Municipal 
Macapá, nos têrmos do Art0 e Mesa de Rendas Altande-
133 e seus ~§ e § único do gadas de Macapá. Auxilial' do : .m;ino Primá no, 

nivel 7, cento e vinte 1120) 
dias, contados no período de 
31 de dezembro de 1.9(14 a 29 
de abril de 1.965; e Maria Lé
lis Bento Gonçalves, Serviçal. 
uivei 5-A, cento c vinte (120) 

Nr. 22-A/65-GAB. 

V GoYernador do Tarritó1·io 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fe rem os itens Yl! e IX, do 

Art~ 203,. do Dec .-le~ n• 9.760 I Maca pá 18 de janeiro de 1965 
de u/9/46, requereu L1cença de 1 ' 

Ocupação de um lote de terras José Maria da Cunha Ne t·y 
devolutas situadas no lugar i Chel'e da Seção de Terr as 
denominado "Ressaquinha··, às i 
proximidades do Km 3, da an- C R - 32:~/10 
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Prefeiiura Municipal de Macapá 
Departamento de F'inanças 

Serviço de Receita 

Impôsto Predial 

Ano de 1.964 

Relação nominal dos contribuintes do Impôsto Pre
dial, em atrazo com a Fazenda Municipal. Divida Ativa. do 
Ano de 1.964. 

NOME DO CONTRIBUINTE 

Benjamim Torrlnha Barbosa 
Belarmino ~orrea de Almeida 
Brun Sheup 
Brun Slleup 
Brun Sheup 
Benedito Lobo da Costa 
Izabel Santos 
Izaias de Souza Moura 
Idalócio Prado da Gama 
I dali. no Marq ~_;es de Oliveira 
Izabel P inheiro dos Santos 
Irlneu Leite de Souza 
Izabel do Espíllito Santo Silva. 
lsamael Ferreira Bastos 
lzaias Fran~isoo da Silva 
Izaias Gonçalves 
!olanda M. dos Santos 
Benedito Tol'rinha Barbosa 
Claro Ferreira Guedes 
Cecília Machado 
Constantino Oliveira 
Carrnelira Palme.r:im da Conceição 
Cecília Marques de Souza · 
Arlinda Ribeiro do Amaral 
Clotildes t\ taide Freitas 
Cantídio Barbosa da Silva 
Clodóvio Gomes da Silva 
Clodóvio Rôla Aguiar 
Simplício Marques dos Santos 
C!audomiro Pinheiro 
Cláudio Damascen() Pinto Melo 
Cristina Dias 
Cacílda Neves Vale 
Darcindo Mira Moraes 
Delmiro Izaias Pereira 
Dorival MarquP.s dos Santos 
Dorival Ma1·ques dos Santos 
Domiido Azarias 
Darciman Borges de Alencar 
Dino Amanajás Barbosa, 
Domiagos Ramos 
Dorinha Banhos 
DamiDgos Pantoja 
Eliel Ferreira da SHva 
Blza Matos de Souza 
Stephan Houat 
Emanuel Gonçalves de Araujo 
Eurico Maciel 
Emico Ferrelra da Costa 
Edson Monteiro 
Ester Ber·meguy Santos 
Eunice Ferreira de Almeida 
Emília Maria da Silveira 
Estelita da Conceição Cardoso 
Francisco Rodrigues de Almeids 
Franci~;co Lobo da Costa 
Fortunato de Souza Pelaes 
Francisco Ber.erra da Silva 
Felipe Ferreira 
:P'lávio Teixeira 
Francelino O. Caz·valho 
li'm1nci6CO Alfaia 
Francisco Pelaes Cumaru 
FL·ancisco Santos Sales 
Genésio dos Santos 
Gilberto Martins de Abreu 
Gemaque Flor·entino Ferreira 
Gondim Santana Braga 
Germano :Nazaré de Deus 
Gunr.erme Teixeira da Rocha 
Gerinaldo Gonçalves de Oliveira 
Gadelha 
Genésio Antonio de Castro 
George Palheta 1\ascimento 
Guiomar dos Santos Sobrinho 
Gratuliano de Moraes Pi.nto 

VALOR DO 
IMP- CR$ 

l.952,6o 
3.164,00 
3.276,00 
2.6oo.oo 
4.4o7.oo 
1.594,50 
2.983,20 
2.440,80 
l.4o8,5o 

l3.169,oo 
2.603,50 
3.5q9,7o 
l.85o,9o 
2.196,70 
2.847,60 
1.2o4,3o 

16.53o,3o 
1.~15,00 

!-i!l,iJo 
1.627,20 
3.257,40 
!.2o8,lo 
I.IBo,oo 
Ll3o,oo 
1.130,00 
3.324,00 
3.417,00 
l.l3o,oo 
l.952,ôo 
1.465,50 
2.999,30 
3.136,90 
L728,9o 
1.7o8,3o 
2.928,00 

99o,oo 
1.5o4,oo 
2.260.00 
2.237,40 
!.819,20 

3.765,20 
l.779,8o 
1.347,00 
2.684,90 
1.582,40 
5.977,'30 
2.278,10 
2.562,80 
2.2!2,00 
3.319,40 
1.374,90 
3.954,lo 
L83o,6o 
1.7o7,7o 
2:o85,8o 
l826,7o 
2.847,50 
3.e5l,oo 
1.885,40 
2.440,80 

14.729,50 
8M4,9o 
L5o6.8o 
2.697,10 
2.34a,2o 

972,oo 
UJ62,8o 
1.464,50 
l.3o9,9o 
2.481,50 
2A81,5o 
l.3:34,2o 
2.135,70 

J.i30,GO 
1.428,8o 
2.148,10 

Glarina do Caruw Ribeiro 
Herculano d os ::-lantos 
Bumberto Góes Per·eira 
Henrique Ramos Pacbece 
líerculano Ferreira de Araujo 
Herculano Ferreira de Araujo 
Glicério de Souza Figueiredo 
Henrique Damasceno 

7.57l,oo 
3.671,40 

2.27o,oo 
2.l66,2o 
1.130,00 

1.72S,oo 
1.646,70 
1.525,50 
1.423,80 
2.217,40 

Manoel Abdon Durvalino 
José Pereira de Souza 
Mm·ia Raimunda da Silva 
Manoel Abdon do Vale 
Adelino Gurjão 
Carlos Francisco dos Santos 
Jovêncio dos Santos 
Jovêncio dos Santos 
Crizogno de Moraes Martins 
Antonio Oliveira d os Santos 
Alzira da Conceição Pantoja 
EmUio Moraes de Souza 
Sebastião Cordeiro 
Antonio Oliveira dos Santos 
Carlos Francisco dos Santos 
Crizogno de Moraes Mar tins 

2.440,00 
1.952,60 

2.o84,oo 
2.562,80 
2.Jlo,oo 
3.729.ÓO 
1.620,00 
4.678,20 
1.627,00 
1.!30,00 
3.112,00 

4.698,50 
2.562,80 
I.o8o,oo 

Mucapá, 07 de janeiro de 1.965 
VISTO 

Altair Cavalcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

Raimundo Oliveira Alenca~· 
Chefe do S. R. 

Prefeitura Municípal 
d~a Macap.a' 
(Cont. do número anterior) 

Par.11.g. Único Coobrar-se-á 
o impôst0 se, dentro dêsse 
período, o im6vel deixar de 
ser ocupado com os própdos 
serviços ou deix?..r de ser u
tilizado para os fins da enti
dade, altera os valôres das 
aliquotas da tabela C, Impôs
tos de Licença para funciona
mento de EstHbeleci mento Co
mercial em Horário Especial: 

I - Impôsto de Licença para 
Funcionamento de Estabete-

1
, cimento Comercial em Horá
rio Especial: 

1 -Prorrogação e anÉecipacão 
de horário: 

por dia 

por mês 

por ano 

CrS 3.ooo,oo 

Cr$ 3o.ooo,oo 

Cr$ 15o.ooo,oo 

2 - Aos sflbados (tarde) c doI mingos (manhã): 

1 por dia CrS 2.ooo,oo 

'por mês Cr$ 2o.Goo,oo 

por ano CrS loo.ooo,oo 

li - Em diante sem modifi
cação. 

Rcaiusta a Tabela C, item UI 
Impôsto de Licenc;a para exe
cução de Obras particulares. 

Ill - lmpôsto de Licença 
Para Execução de Obras Par
ticulares 

a) - Construções : 

34 - Barrações nos quin
tais de caGas de residências 
metro quadrado de área útil 
de piso cob~rto : 

1 - Nas át·eas urbanas 
Cr$ 2o,oo 

2 - Nas áreas suburbanas 
e povoados Cr$ l5,oe 

35 - Dependências em pré
dios residenciais, p0r metro 
quadrado de área útll de piso 
coberto : 

1 - Nas áreas urbanr.s 
Cr$ 2o,oo 

2 - Nas áreas suburba-
nas e povoados Cr$15, oo 

36 -- Dependência em pré
dio uUlizado por estabeleci
mento dP. qualquer natureza, 
por metro quadrado Cr$ 3o,oo 

37 - Dreno, sargeta, pare
des e muros divi~órios, por 
metro linear Cr$ 3o,oo· 

38 - Embarca~ões: 
1 - De grande 

calado Cr$ 1 o.ooo,oo 
2 - De pequeHo 

ca!ado Cr$ 2.ooo,oo 
3 ·- Bareo~. saveiros. lanchas, 

botes e canoas Cr$1.5oo,oo 
39 - Estaleiro Cr$3.ooo,oo 
40 - Fornos de 

Padaria CrS 3.ooo,oo 
41 - Fossas 

cada uma CrS l.ooo,oo 
42 - Galpões part'. qual

qu er fim, por metro quadrado 
a área útil de pi:,;o 
coberto CrS lo,oo 

43 - Garagens e pôsto de 
lubrificação, por metro qua
drado, área l'ítil de 
piso coberto Cr$ 1 o,oo 

44 - Muro, com g radil ou 
não por metro linear·: 

1 - Nas áreai.l 
urbanas Cr$ lo,oo 

2 ·- Nas áreas suburbanas 
e povoados CrS isento 

45 - Obras não e2pecifi~a
das nesta tabela, p or metl'O 
quadrado de área útil da piso 
coberto Cr$ 1o,oo. 

46 - Obras pequenas ou 
acréscimos de áreas de difi. 
cil medição, não especificada 
nesta tabela Cr$ l.ooo,o o 

(Continua no próximo númer o J 


	

