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l'ORTARIAS 

W 125/65-GAB. 

ft 'r n 8 D o p o D J.] R !." X E (t n TI v o I dos no período de 5 a 7 de 11 .,. W li D lJ U outubro de 1964; Olivar Bav-

O Governador do Território 
Fedt>ral do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os ítens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-l ei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.943, 

RESOLVE: 

Designar. Paulo Conrado 
Bezerra, ocupante do cargu 
da classe de Revisor, nível 
.12-A, do Quadro de Funcio
nários Públicos do Govêrno 
dêste Território, lotado na 
Secretaria Geral, para exer

RESOLVE: 

Prorrogar, na forma do pa
rágra[o único do artigo 220, 
da Lei nr. l.il l, de 28 de ou
tubro de 1.952, por mais trin
ta (SO) dias, contados no pe
ríodo de 9 de fevereiro a 10 
de março de 1.965, os traba
lhos da Comissão de Inqué
rito Administrativo instituída 
pela Portaria nr. 913/6-l-GAB, 
de 4 de dezembro de 1.964. 

Palácio do Govêrno, em 
M1.1.capá, 9 de fev ereiro de 
1.965. 

cer a função de Diretor do Gen. Luiz Meades da Silva 
!\1useu Territorial, a contar Govenrador 
de 1° de agôsto de 1964. Nr. 947_A

165
_GAB. 

Palácio do Govêrno, em ) 
Macapá, 26 de fevereiro de O Governador do Território 
1.965. Federal do Amapá, usando 

•
1 
das atribnic;;ões que lhe con-

Gen. Luiz ~.'lendes da Silva ferem os itens VIl e IX, do 
Govemador artigo 4u, do Decreto-16 i nr. 

Nr. 126/65-GAB. 

O G'wernador do Território 
Fedet•al do Amapá, usando 
das atribuiçõe!l que 
lhe conferem os itens VII e 
IX, do artigo 4°, do Decreto
lei n• 5.839, de 21 de setem
bro de 1.943, 

RESOLVE: 

5.839, <le 21 de setembro de 
1.943, 

RESOLVE: 

Conceder, nos têrmos do 
item l, rlo ar•igo 83, combi
nado com o artigo 98, todos 
da Lei nr. 1.71 t , de 28 de ou
tubro de 1952, licença pant 
tra tamento de saüdé às ser
vidoras: Maria EsteJa Pinhei· 

Nr. 948-A/64-GAB. 

O Governador do Território 
usando das atribuições que 
lhe eonferem os ítens VII e 
IX, do artigo 4°, do Decreto
Lei nr. 5.839, de 21 de setem
bro de 1.943, 

RESOLVE: 

bosa de Oliveira, Guarda Ter
r itorial, ni.vel 13· D, quarenta 
( 40) dias, contados no perío
do de 1 o de outubro a 9 de 
novembro de 19(:i4; e Benedi
to Fenreira Farias, Auxiliar 
de Portaria, nivel 7-A, quinze 
(15) dias, contados no período 
de 21 de setembro u 5 de ou
tubro de 1964: todos do Qua
dro de Funcionários Públicos 

ConcedeJ', nos têrmos do J do Govêrno dêste Território, 
ítem I, do artigo 8S, combi-,lotados nu Divisão C:e Segu
nado com o artigo 98, todos ranc;a e Guardd. 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- . • 
tubro de 1.952, licença para P~lác:o do Governo, .em !\'Ia-
tratamento de saúde aos ser- capa, 21 de outubro de 
vidores : Flávio de Moraes 1.9ü.J. 
Rodriguel', Marinheiro, oiYel Gen. Luiz Mendes da Silva 
7, trinta (30) dills, contados Gover nador 
no período de 10 a 30 de ou-
tubro de t.96-i; Feliciano Bar
ros Farids, Servente, nível 5, 
nuarenta (40) dias , contados 
i.tú neríodo de 24 de setem
bro a 2 de novembro de 1.964: 
José Corrêa B11rbosa, 'l'ra ba
lhador. nível 1, dez (10) dias, 
contados no período de 28 de 
setembro a 7 de ou ~nbro de 
1.964; Ruy da Silva Figueire
do, Motorista, nivel 8-A, oito 
(8) dias, contados no período 
de 28 de ~<>tembro a 5 de ou
tubro de 1.96.1; e Petiro Bt·ito 
Pereira, Lubrifica dor, ni vel 
5-A, dez (10) di;;~s, eontados 
no período de 28 de setem
bro a '7 de outubro de 1.964; 
todos do QuarJro de Funcio
nários Públicos do Govêrno 
dêste Território, lotad os nos 
Serviços Indústriais. 

l\1° 950-A/64-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das a tribuições que lhe con
ferem os itens VII e JX, do 
ar1igo 4°. do Decreto-lei nr. 
5.tJ39. de 21 de setembro de 
1.943, 

RESOLVE : 

Designar, Francisco Aurélio ro de Oliveira, Atendente, 
J~ima Laran.ieira, ocupante do ní\'el 7, quinze (:5) dia<>. con
cargo da classe «BD, da série tados no período de 2:1 de 
de classes de Condutor de setembro a 7 de outubro de 
Top<>grafia, ~ivel_13, d~ gua- 1964; Maria Gomes Barbosa Palácio do Govêrno, em 
dro de !"uncw!lános Pu~hc?S' Moraee, Serviçal, nível 5-A, j Macapá, 21 de outubro dE> 
do Governo. deste Terrltóno, quinze (15) dias, contados no /1.964. 
lotado na Divisão d~ Educa- pet•íodo de 28 de setembro a 

Co nceder, nos têrmos rlo 
item IJl. elo artigo 88, combi
nado com o artigo 107, todos 
da Lei nr. 1.i ll, de 28 de ou
tubro de 1952, licença à ges
tante às set·vidoras: Maria 
José Pereim da Sil va Santos, 
Atendente, nível 7, CAnto e 
vinte (120) dias, coniacios no 
período de 1° de outubro de 
196-1 a 28 de janeiro de 1965; 
e Wanda Ribeiro Alves, Ser
viçal, nível 5-A, noventa (90) 
dias, contados no período de 
1° de outu bro a 29 de dezem
bro de 196J : todas do Quadlll) 
de Funcionários Públicos do 
Govêrno dêste Território, lo
tadas na Divisão de Saúde. 

ç!lo, para subst~t.~tr~. co~o 12 de outubro de 1964; Maria Gen. Luiz Mendes da Silva 
~embro,. Hunur ltan~l.m 'l_a- elo Carmo Negreiro de Araú- Governador 
v~ra, Escreveute-Dahlogr_aro, jo. SerYiçal, nível 6-B, vinte 
mvel 7, l?tado nos. Serviços (2Ó) das contados no perfo
JndustrlaiB, na Comissão en- 1 

' 
8 

l\r. 949-A/ 64-GAB 

Palár.io do Gcvêrno, em 
Macapá, 2! de outubro de 
1.964. 

carregada de proceder o do de 29 de seternb~o • .., 11•1 / O Governador do Territó
tombamento do material per- ?e . outubro de } 96;.1.' Zmd,~ rio Federal. do_ ~mapá, usan
manente considerado lmpres- Bezerra Ayelll.r, ~er Içai, n1 do das atnbmçoes que lhe 
tável tn~tituida pP.la Portaria vel 6-B, Cinc? f5) dias, con- conferem os itens VII e IX, 
núm~ro 118/65-GAB, de 22 de I tadotJ no penodo de 30 de do artigo 4•, do Decre to-lei Geo. Luiz Mendes da Silva 
.fe e eiro d 196~< setembro a .4 _de outubi·o de nr. 5.8~9. de 21 de setembro Governador 

v r e o. 1964; tl Antom a Barbosa de de r.943. I 
Palácio do Govêrno em 1 Figueiredo, Auxiliar de En-

:\'r. 952/64-GAB. ~acapá, 26 de feverei~o de fermagem, nível 8· A., tl'inta RESOLV E : 
1.965. (30) dias, contados no pE>río- t . d l O Governador do Território 

. . do de 28 de seteml1ro a 27 . Conceder, n_os ~.rmos .0 
1 Federal do Amapá, usando 

Gen. Lmz Mendes da Silva de outubro de 196-l; todas do 1t,em 1•. do artJ,g_o ti!:l, combi- , das a tl'ibuições que Ibe cou-
Governador Quadro de Funcionários Pú- nadf ?0 m 0 attl go ~~· d tod os 

1
rerem os itens VIl e IX. do I blicos do Govêrno dês te 'l'er - da ,eJ nr. 1.7_1l . ?~ 28 e 01.1.~ . artigo 4°, do Decreto-lei m·. 

Nr. 84-A/65-GAB. ritó:'io lotadas na J iYisão de !ubro de 1952· 1!t.ença pa.ru , 5.8:~!:1 . de ~1 de setembro de 
. . Saúde, Ll:atam ent~ de ~aude aos_ ser- r 1.940, e tendo em vis!a o 

O Governador do Terntórto · ~~dores: l•ra~cJsc~ correa _da que consta do Processo nr . 
Federal do Amapá, usando Palácio do Go\ êrno, em Silva. SerYence, mvel 5, qum- ' (j !:l30/ ti"' -SG'l' 
das atribuições que lhe con- .Macapa, 21 de c•utubro de ze (15) dias, cor1tad os no pe-1 · " ·' 
fe rem os itens VIl e IX, do 1965. ríoclo de 2-l. de setembro a si RESOLYE: 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. de outubro de 1964; J osé Dul-~ 
5.8a9, de 21 de seterubro de Gen. Luiz Mende ; da Siln\ celino Brito, Marceneiro, ni- Conceder a Guilherme :>as-
1.94:!, Gover nador vel 8-A, t!·ês (3) dias, cont:1- cimento dos Santos , ocupante 
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As He partições Públicas [ 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destin.ado à pu-

1
' 

bliaação neste DIARlO OFI-
1 ~IAL, diàriamente, até às 

13,1!0 horas, exceto aos sába
dos quando devortio fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria r etribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
da.s 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais . 

Os originais deverão ser 
datilografados e a utentiGados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
é poca, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. 

EXPEDIENTE 
Imprensa Ofieial 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASSINAT U RAS 

Repartições e Parttculares: 

As Repartiçõ~s Púb'licas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas o,té 23 d~ 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer 6pfJca, 
pelos órgãos compet~ntes. 

A fim de possibilitai' a. 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 

l 
quanto à sua aplicação, soli
citamos usam os interessados 
pt•eferencia lmente cheque ou 

i vale postal. 
j Os suplementos às edi· 
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 

Semestre 
Ano . 

Cr$ 2.000,00 [assinatura. 
c $ 4 000 ()0 O iunciouário público fc-
. r · ' I dera!, para fazer jús ao des-

Numero avulso Cr$ 20,00 I conto indicado, deverá provar 
- ------ ---- .--------- ----- esta condição no ato da as-

Para facilitar aos assinan- j A fim de evitar soluçã_o j sinatura. 
tes a verificação do prazo de de continuidade no recebi- O custo de cada e~em
validade de suas assinaturas, mento dos jornais , d e v em ! piar atrasado dos ó r g a os 
na parte super ior do enderê- os assinantes providencrar a ! oficiais se_rá, na venda a vul
ço vão impressos o número respectiva renovação com j sa, acrescido de Cr$ 5,00, se 
do talão de r egistro, o mês e f ntecedência mínima, de trin-

1 
do mesmo a no, e . de Cr$ 

o ano em que findará. ta (30) dias. 10,00, por anc, decorndo. 

do cargo de Escrevente-Dati- W 127/65-GAB. 1 suspensão, contados o_o pe 1 Nr. 130/65-GAB. 
lógrafo, nível 7, do Quadro ríodo de 20 de fevarerro a . 
de Funcionários Públicos do . , . 11 de mar·ço de 1965, de acôr- 1 O Governador do _Terrltóri() 
Govêrno dês te Território, lo- O ~overnador do Terrüono do com o a rtigo 205, da Lei I Federa~ d~- Amapa, usando 
ta do no Ser·viço de Adminis- 1 Federal ,do. ~a pá, usando n° 1.711, de 2!) de outubro. de da~ atnbu_rçoes que lhe con
tração Geral, !'eil'l {6J meses I das atubmçoes qVe Ih~ 1952, em vit·twie do refen do fe_~~m 0~ !tens VII e 1~, d() 
de licença especial, contados I con[erem 0~ itens V -1. e IX! J servidor ter abandonado seu 1m ;1go 4 • do Decreto-lei nr. 
no período de 4 de fevereiro do art!go 4 • do Decr eto-l~i pôs to de serviço, sem autori- 5.839, de 21 de set~mbro de 
a 3 de aaôsto de 1.965, de nr. 5·83!:!, de 21 set~mbrG ae zação do seu superior hie- 1.943, e tendo em vista ? que 
acôrdo c~m o artigo 116, da 1.~ 43• e t~ndo em vtsta as ,r~- rárquico, in[ringindo, dêsse cons.ta ~o Processo numero. 
Lei n" 1 711 de 28 do outubro zoes apresentadas no Ohcto modo o item V 1 do artio-o 412/65-SuT, 

' · · • . , nr. 9/ 65-ClA, capeadoao Pro- 9 ' · 11 11r.2 "' 
de 1.952, em vtrtude ~e _haver cesso nr 628165-SGT do Se- 1 4, da Let nr. . 1 . <> , e. por RESOLVE: 
completado um decemo de J · . F 'd L'- necessdade de serv1ço seJa a 
efetivo exercício, entre 14 de ~~0Qu~i~%~~m p::~~~~n~: d~ Presente penalidade conver- ~ Conceder a JoEé Cardoso 
agôsto de 1.954 a l~ de agõsto Comissão d.e' Inquérito Admi- tida em multa na f~rma do Rodrigues, ocupante do car
de 1.964. nistrativo, deoignada pela parágraf0 úmco do Cltado ar- go da classe de Trabalha~!or. 

Palácio do Govêrno, em Portaria nr. 928/ 64-GAB, de tigo 205· n~vel 1.• do, Q~adro de, E ~n-
l''lacapá, 3 l de dezembro de 17 de dezembro lie 19ti4 Palácio do Govêrno, em ClOn~rlOs Pub~J~o~ do C:rover-
" ' no deste Tet·ntono, lotado na 
1.964. Macapá, 26 de fevereiro de Divisão de Segurança e Guar-

RESOLVE: 1.965. da, dois (2) anos de licença General Luiz Mendes da Silva 
Governador Ex-vi do parágraro umco G l\' d d S'l para o trato de interesses 

en. Luiz 'ten es a I va particulares, contados no pe-
do ar tigo 220, da Lei nr. l.7ll, Governador ríodo de 21 de l'eve1·eiro de Nr. 952-A/ 65-GAB. 

O Governador do Territó
rio Federa l do Amapá, usan
do das a tribuições que lhe 
conferem os itens VII e IX, 
do artigo 4°, do do Decreto-

rle 28 de outubro de 1952, 
ProrroQ'ar os trabalho~ da N 1 9165 GAB 1965 a 20 de fevereiro de 1967, 
C · ~ã · t · t 30) r. 2 - · de acôrdo com o a:rtigo lúO 

omtss 0 · por maJs rm a < da Lei nr. 1.711, <le 28 de ou-
dias, contados no período .de O Governador óo Ter ritório tubro de 

1952
_ 

18 de fe vereiro a 19 de mar- Federal do Amapá, usando 
ço de 1965. das atribuiçües que lhe con- Palácio do Govêrno, em 

Lei nr. 5.839, de 21 de setem- p lá . . G , M 
. bro de 1.943, e tendo em vis- I a ciO do overno, _e m a

ta o consta do Processo nr. ~ap~. 2tS de fevere~ro de 

fer~m o~ itens VII e I~. do Macapá, de 26 fe vereiro de 
artigo 4 , do Decreto-lei nr. 1 965 

7 .074/64-SGT, .L-
96:>. 

5.839, de 21 de setembro de 1 Gen · Luiz Mendes da Silv& 
1.943, e tendo em vis ta o que I · Governador 
consta dos Processos n úmeros 

RESOLVE: Gen. Luiz Mendes da Silva 414 e 433/65-::iGT., 
Governador 

conceder a Adelina Almei- RESOLVE: Editais e Avisos 
da Soares, ocupante do cargo Nr. 128/65-GAB. Conceder , na forma do item EJJI'l'AL DE CONVOCAÇÃO 
da classe de Professôra Au- II, do artig o 153, da Lei nr. Pelo presente Edital .ricam 
x iliar do Ensino Pt:imál'io, ni- O Governaàor do Território 1.711, de 28 de outubro tle todos as associados d esta Coo-
vel 7, do Quadro de Fundo- Federal do Amapá, usando 1.952, aos servidores: Enézio pemliva. em pleno gozo de 
nário.s Públicos do Govêrno das atribuições que lhe con- Silva Cruz, Carpinteiro, nivel seus direitos sociais, paTa se 
dêste Território, lotada na ferem os itens VII e do IX, 8-A; e José Silva Luz, Escre- ITevninm em assembléia Ge
Divisão de Ed ucação, sessen- ar tigo 4°, do Decreto-lei nr vente-Datilógrafo, nivel 7, lo- 1·al Ordina?"la, no p·róx~imo 
ta (6o) dias de licença para 5.83!!, de 21 de setembro de tados nos Serviços Industriais d.ia seis (ú) de março do co'l'
tratamento de saúde, em 1.943, e ~endo em vista o que e pertencentes ao Quadr·o de Tente ano,· sáúa.do às 8.30 ho-

consta do proces.so nr. 647 I Funcionários Públicos do Go- ms em sua séde social , sita 
prorrogação, contados no pe- 65-SGT, vêrno dês te T erritório, oito a Tna JO'IJ"ino Dinoá s/ n, pa-
riodo de 27 de agôsto a 25 , (8) dias de lil'lença nôjo, con- ra discutirem sôbre a seguin-
de outubro de 1964, no~> têr- RESOLVE : \ta dos no período de 1° a 8 te orde·m, do d'ia: 
mos do ítem I, do artigo 88, de fevereiro de 1.965, em vir- a) Disc11ssüo e aJn·ovação 
combinado com o artigo 92 

1 
Aplicar a Francisco Aymo- tude do falecimento de sua da 1n·estru;ilo de contas, com 

torlos da Lei nr. 1.711 de 28 ré Batista, ocupante do car- irmã Francisca Silva Luz. paTeceT do Conselho Piscal; 
de outubro de 1.952. ' go da classe << D», da série b) Eleiçüo do Consêlh.o Pis-

de classes de Guallda Terrl-. Palácio do Govêrno, em cal; 
Palácio do Govêrno, em Ma- torial, nível 13, do Quadro de ~laca pá, 26 de Ievereiru de c) . O que oco?'TeT. 

capá, 21 de outubro de 1964. Funcionários Públicos do Go- 1.965. Jl1oca.]Já, 23 ele fi'everei?·o d e 
vêrno dêste Territór io, l ot1:1.- J9firí. .. 

Gcn. Luiz Mendes da Silva do na Divisão de Segurapça Gen. Luiz Mendes da Silva Antonio IJm ·úosa 
Gove>rnador e Guarda, vinte (20) di!ls de Governador !'residen te. 
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Divisão de Terras 
e Colonização 

nhor Francisco Rodrig ues. dos ! Estatuto da Casa Estatutos da l2"re1·a Evan-
Santos, déste ponto submdo j , . ~ 
o Rio Vila Nova até comJ)le- dos Mantlmos do A- gélica Assembléia de 

~~~sap;r;:t~~~~o s~eli~i~~o ~~ m.apá _ C.A.M.A.P.A. Deus ~~.~acapá EDITAIS 

De ordem do Senhor Dire
tor da Divisão de Terras e 
Colonizaçílo, torno p úblico 
que, Tiburcio da Silva Melo, 
brasile iro, casado, agricultor, 

terr as requeridas pelo Se- (C t d · f)JI PUNflA('1IO, JJENOMl·· 
nhor AdoHo de Lira Machado, on · 0 numero anterior) NA( 'ÃO, FORMA JUJl!DICA 
medindo 2.000 metros de fren- d) - Optar pela cláusula E DURAÇjQ. 
te por 1.000 (Htos de fundos. d e extençft.o de seus direi tos Capítulo 1 

residente e domiciliado nesta E, para que se não alegue 
cidade, Município de Macapá, lgnoráncia, será êste publi
requereu nos têrmos do Art. cada pela Imprensa Oficial e 
l::l:.l e seus §§ e § único do arixado por (30) dias às por
Art. 203 do Decreto Lei nr. t~s-dos edif~cios dest11: Repar-
9760 de 5 de setembro de tJçao, Prefcttura Muntcipal c 
1946, Licença de Ocupação de Mesa de Rendas A!fandegada 
um lote de terras devolutas I de Macr.pa. 
situado no lu&~r dl'nominado .Macapá, 8 de fevereiro de 
Aca~u.s~l da l err a preta e 1965. 
Mun~ctpto de Ma capá, abran- 1 José Maria da Cunba Nery 
geno.o urna área de 1UO hecta- ~ Chefe da seçilo de Terras 
res, re~salvados os ter ren.os GR-399 
de marmha pot· ventura exiS-
tente~. distando da faixa de - De oFdem do Senhor 
fronteira mais de 400 quilô- Diretor da Divisão de Terras 
metros, que o s.upli.cante pre- c Colonização, torno público 
tende para dar mJcJO aos tra- que, Saburo Kuribaynshi, ja-

. b~lho.s de e~plor&ção da in- ponês, solteiro, engenheiro 
dus.tr.ta agi·tcola. Decla ra o projetista, r esidente e domi
peticwnárw que as terras cil iado nesta Capital, Municí
po~ êle ple~tea~as tem. as se- p]o de Macapá, requereu nos 
gumtes mdtcaçoes e limites: termos do Art. 133 e seus 
- Denominação Acapu'3al da i~§ e§ Único do art. 203 do 
Terra Preta, l "az fr ente para I Decreto-Lei nr. 9.760 de 5 de 
linha patr~m~nial da C.E.A., setembro de 1946, Li~ença de 
do lgarape 1' uro, num afasta- I Ocupação de dois lott>s de 
menta de 1.000 metros, dêste i terras devolutas, situadas na 
J:!Onto descendo a referida margem esq uet·da <!a Rodo
linha até completar a exten- via porto Platon - Campo 
são de 1.000 mettos de fren - Verde, abrangendo uma área 
te, P.ot· 1.000 ditos de fundos, de CU hectares, ressalvado os 
med10do 1.0{10 x 1.000 metros. terrenos de marinha por ven

. E p_ara. que 5e pão a legue 
1gnoranma, será este publica
do pela Imprensa Oficia l e 
afixado por (30) dias às por
t al!! dos ediiicios desta Re
partição, Prel'eitura Municipal 
e Mesa de Rendas AHande
gadas de Macapá. 

Maca pá, 16 de fevereiro de 1965 

tura existentes, di<>taodo da 
faixa de frontei ra mais de 
200 quilômetros, que o supli
cante pretende para dar iní
cios aod trabalhos de explo
ração da indústria agrícola. 
Declara o peticionáJ•io que as I 
terras por êle pleiteadas, 
tem as seguintes indicações 
c limites: - Faz frente pa·· 
ra a margE::m esquerda da 

J osé Maria da Cunlla I\er·y Roúovia Porto Platon -
Chefe da Seçiw de T erras Campo Verde, limitando-se 

pelo lado esquerdo com o lo-
GR - i-112/ IO te no 10, r equerido por Ken

siro Nishi, lado direito com 
o lote n° 7 devolutas e fun
dos ainda com terras devo
lutas, medinào os dois lotes 
600 metroR de fJ·ente por 
1.000 me tros de fundos. 

- De ordem do Senhor Di
r etor da Divisão de Terras e 
Colonização, to rno público 
que, Maria d e Nazaré Lou
reiro dos Santos, br a!'ileira, 
oa:sada, com com 23 anos de 
i.da tle, doméstica, residnote e 
domiciliada nesta cidade Mu
nicípio de Macapá, r eqt;ereu 
nos têrm os do Arti«o 13il e 
seus §§ e § Único d~ Artigo 
203 do Decreto Lei nr. 9.760, 
de 5 de setembro de 19-!6, Li
cença de Ocupação de um 
lote de tenas devolutas. si
tuado, no Hio Vila Nova e 
Município de Mazagão. abran
gendo uma área ele 200 ltec
tares, ressalvado os te rrenos 
de marinha por ve ntura exis
tentes, diiitanào da fa ixa de 
ft·onteira mais de 300 q uilô
metros, que a Rnpllcante pre
tende pa ra dar início aos tra.· 
bal hos da indústria agrícola. 
Declar a a peticionária que as 
terras por ela plei teadas tem 
llB seguintes indicações e li . 
mites: - Faz frente para a 
margem direita d o Rio Vila 
Nova, a começar Da estrema 
das terrns ocupadas pe lo St·· 

E. pare. que se não alegue 
Ig norância, será êste publica
do pela Imprensa Oficial e 
afixado por trinta (::lO! dias 
às portas dos ediHcios desta 
Repartiçã.o, Prefeitura Muni
cipal e Mesa de Rendas Al
Iandegada de Macapá. 

Macapá, 16 de fevereiro 
de 1965. 

José Maria da Cunha :Ner:y 
Chefe da Seção de Tena's 

GR-111 ! 

Plantão de Farmacia 
» 1° 3 
» 2 'l' 
)) 3 Q 
)) 4 Q 

- Serrano 
- Zagury Filial 
-- D. Povo 
- fl. i\ova Vida 

» 5 S - Zagury Ma triz 
» 6 S - Central 

à viúva enquanto ela viver A·rt . 1°. - lJe conf'oTJnicla-
ou resgate dos títulos aos ele com a deliberarão da As
herdeir os. sembléia Geral, reunida em 

e) - transferir o seu título 18 de setembro ele 1919, fito 
a outro marítimo amapaensc, fundada a Iyreja Evanr;éliw 
mediante prévia comull icação Assembléia âe Deus, com se
ao Conselho Consultivo du de nesta wpital-Jfatapâ-
Sociedada. Amapá. 

f) - Fazer sugestões por Art. t 0
. - A Iyreja funcio-

escrito no sentido de melh or ~l~J em sua sede própria, 
desenvolvimento dos st>r vjços 'l empto- , a Tlla Co·rone/. Ja
de assis~ência da Sociedade, sé Semf'im, 111í meTo 101, e 
q.u~ no Iu turo serão obrioa- tem por fim: 
tonamente c riados. "' a)- J>.ropaga r o Eounye-

g) - Fropôc novos sócios lho_ de J\,osso SenhoT Jesus 
para o Quadro Social da Casa I Cnsto, nesta capita l e no in-
dos Marítimos do Amapá. terior dêsfe Território . 

1 ú)- Consagrar ao serviço 
CAPÍTCLO V Rmnr;élico, pur meio de seu 

Dos deveres dos sócios 

Art. 14" - São deveres dos 
sócios : 

ministério, pastores, Evanye
listas, JHes/JÍleTos diáconos. 

a) -:- Promover por todos 
os mews o engrandecimento 
da Sociedade, animando-a na 
consecução de seus mais ca
ros rins, concorrendo para 
s ua. prosperi(1.a de e velar pe
la ftel observância de seus 
Estatutos, Regimentos Iotev
n JS e Disposições Subsidiá
rias . 

c) - A Assembléia de /Jeus, 
por meio de seu pre,~idenle 
e sec1·etâ rio, concederá cerl i
l'~cados u Pasto res, Euan.qe
lt.~las, que tenham sido or
denado.\ para o ministério 
clu pulal'ra, arim de conti
nuar a propaganda do 
Eamgelho de JYosso Seu lwr 
Je:ms Orisfro e eslabetisrl(:üo 
de outra;; Igrejas da mesma 
fé, em qualquer parte do 
país. 

<Cont. no próximo mímero) (Continua no próximo número) 

T.F.A. 
DIVISÃO DE OBRAS 

• A Divisão de Obras, através do Serviço de Agua e 
Esgoto, vem comunicar aos consumidores e usuários du 
mesmo. que passará a vigorar do corrente més e com pa
gt;~ento a partir· ~e . 10 de. mat·ço vindouro, a tabf'la provi
soua de taxas nummas , Já devidamen te aprovada pelo 
Exmo. Sr. Governador e assim de::.criminada: 

I - Fornecimento Mensal de Aoua 
A) -- Domiciliar "' 
B) Com ercial 
1 - Restaurantes e Similares 
2 - Bares e Botequins 
3 - Arma.zens, lojas em gera: e outros 
4 - Postos de lavagem de carros 
C) ... fndustrial 
l - Hoteis 
2 - FAbricas de bebidas e Similares 
3 - Panificadores 
4 -- o,·rtras Indústrias 
D) - Especial 

Cr$ l.ooo 

CrS a.5oo 
CrS 3.ooo 
Cr$ 2.ooo 
CrS 5.ooo 

CrS 5.ooo 
CrS 5.ooo 
CrS 3.5oo 
Cr·$ 3.ooo 

l - Estubelccimcntos c Ensino em Geral CrS 2.ooo 
2 - Clubes Sociais e r ec!'eativos CrS X.ooo 
::l - Repartições públicas Federais e Autár-

quicas não pertencentes à Administra-
ção Territorial CrS 1.5oo 

E) ·- Provit;ória 
1 - Obras em Geral 
2 - Outr'as 

Cr$ 3.ooo 
CrS 2.ooo 

II - Ligaçlio de Água 
A) - Taxa única Cr$ fí.ooo 

UI - Manutenção Mensal de EsrrOto 
A) - Taxa única "' Cr$ l.ooo 

l V - Ligação de Eso·ôto 
A) - Taxa única "' Cr$ 5.(100 
Outros.siEJl avis~ aos in ter essa,.los qufl j8 se ·ttncon

tra Pm cond1<,~oes de atender pedidos de Jiaação a Hêde 
Geral tle Esgôtos. "' 

Macapá, 24 de feve reiro de 1.963 

.Moacyr Borda vou Paumgarten 
Diretor da Divisão de Obras 

.José M[~ria Pa pa leo Paes 
Chefe do S.A.E, 
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Prefeitura Municipal dB MacaJJa 
Departamento de Finanças 

ServiQO de Receita 
Impôsto Predial 

Ano de 1.964 

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

NOME DO CONTRIBUINTE 

J osé Alves Pereira 
José Magalhães 
Maria Gomes da Silva 
Osmarino Santana da Silva Amaral 
Tiago Noberto Rodrigues 
Antônio Machado 
.Maria Ra!munda Monteiro de Araujo 
Alice de Oliveira Gomes 
J ovelino Rodrigueil Lobato 
Otávio Amaral 
Izaura Corrêa de Almeida 
Manoel Moreira Ferreira 
Maria Alzira Gonçalves Damascenc 
J osé Souza 
Raimundo Nogueira Marques 
Antonio Feitosa Lima 
Domingos dos Santos Barata 
Maria ,Joana da Silva 
Carmozina Aguiar Gom es 
Maria Luzia Fernandes de Slíuza 
Raimundo C. de Matos 
Maria Valéria 
José Américo Filho 
.José ~laria da Silva 
Maria Figueiredo 
Manoel Rocha 
Antonio do Ce»mo Silva 
J osefa Fernandt-s dos Santos 
:Manoel Tavares Pinheiro 
Wandcrlina Arrelias dos Santos 
Maria Astrogilda de Souza 
Raimundo Gonçalves Viana 
Paulo Gillet 
,José ·Maria Cunha 
EHredo Távora Gonçalves 
Francisco Felipe Nery 
Emanuel Pinheiro 
Adauto Benigno Cavalcante 
Herdeiros de Acézio Guedes. 
Frigorífico Tupan Ltda. 
Benedito Pedro de PaiV'a 
Mariano da Silva Libório 
.José Fernandes Lourenço 
Felipe Gillet 
Adauto Benigno Cavalcante 
.José Rodrigues Lôbo 
José Duarte da Costa 
Raimundo da Silva dos Santos 
Jaime Barcessart 
Raimund o Clementino do Nascimento 
Huy da Cruz Moraes Filho 
Manoel Luiz de Souza Sampaio 
Fernando Lourenço 
Raimunda Queiroz Nascimente 
Manoel M~rques Reis. 
Sandoval José Almeida 
'vValdir de Barros Castilllc 
Antonio Azarias Costa 
Roldão da Silva Brito 
1-.Iauia Helena Melo 
Jaime. Soares de Souza 

VALOR DO 
IMP- GR$ 

1.465,00 
2.541.00 
1.159,00 
3.132,00 
3.o5l,OG 

1.465,00 
l.l39,oo 
1.953,00 
1.22o,oo 
1.198,00 
1.546,00 
1.22o,oo 
1.139,00 
l.l3o,oo 
2.554,00 
1.465,00 
1.465,00 
l.2Bl,oo 
2.197,00 
1.139,00 
1.424,00 
1.220,00 
3.990,00 
1.627,00 
l.l3o,oo 
1.220,00 
2.197,00 
l.l3o,oo 

L384,oo 
1.243,00 
1.648,00 
1.953,00 
6.834,00 
6.834,00 
9.397,00 
21.815,00 
7.o5l,oo 
7.627,00 

12.740,00 
2o.l96,oo 
6.5o9,oo 
1.130,00 
16.611,00 
13.88~.00 

3.o5l,oo 
27.540,00 

7.322,00 
1.281,00 
2.ol4,oo 

15.255,00 
4.118,00 

2.238,00 
2.278,00 

729,00 
1.86),00 

!8.5o9,oo 
1.952,00 
2.260,00 
l.28l,oo 
2.!36, oo 
l.l32,00 

Ralmunda Neves Melo 
Manoel da Luz 
Escola Evangélica 
Aymeé Almeida Lemos 
Manoel Marques Reis 
Basílio Pereira 
Natalino Salvador 
Esmerino Batista da Costa 
Manoel Raimundo Basto Monteiro 
~anoel Basto Monteiro 
Cecflia das Neves 
José Fernando Lourenço 
Emanuel Ferreira Rabelo 
João Fff.rnandes de Lourenço 
Manoel Barbosa da Silva 
Qentro Espírita Frei Evangelista 
Adail Rôla 
Raimundo Libório Ramos 
Sebastião Maia da Silva 
Osvaldo Piracicaba Malvão 
Luiz Alexandre Medeiros 
Lusamira. .Nunes Dallmose 
Man<Jel Barbosa da Silva 
.Maria Olinda de Frazão 
Nelson Barreto da Penha 
José Pereira 1a SUva 
Armando Assis Corrêa 
Tiago Flexa da Costa 
Benedito Braga Pinto 
Gasvarino C. de Matos 
Antônig Nascimento da Silva. 
Frederwo J osé dos Santos Neto 
Joana dos Santos Souza 
MMgarida Silva 
Guiomar Costa 
Odete Rufino da Silva 
Maria Andreza Ferreira 
Geralctino de Holanda Guedes 
Adalberto Farias Moraes 
Pedro Brito 
Aldemiro Maciel de Souza 
Pedro Miranda da Silva 
Raimundo Marques dos Santos 
Protâzio de Andrnde 
Juarez Marques Monte-Verde 
Francit~co Cirirco Gerônimo 
Maria Gomes da Silva 
Mariana Oliveira de Sauza 
Raimundo Costa Souza 
Raimunda de Castro Magave . 
Antônio. Mendes de Miranda (Herdeuos) 
Euclides João Monteiro · 
Adernar da Rocha Oliveira 
Luiz Carlos Murucy 
Constância dos Santos Pereira 
Ana Tava1·es de Almeida 
Tomé Nemézio Barbasa 
Olindo Nunes Filho 
Benedita da Silva Borges 
Beatriz Ferreira Mafra de Amorim 
Dirceu Pinto Melo 
Guito Pires 
Dirceu Pinto Melo 
Dr. Mário de Medeiros Barbosa 
Alviuiz Pereira Bezerra 

Macapá, 07 de janeiro de 1.965 

VISTO 

Altair Cavalcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

1.220,00 
4.119,00 
~.153,08 

16.lo9,oo 
2.349,00 
1.922,00 
3.990,00 
2.660,00 
3.392,00 
1.130,00 
l.o8o.oo 
2.l97,oG 
2.197,00 

4.440,00 
2.441,00 

28.405,00 
1.!30,00 
l.o53,oo 
s.o34,oo 
2.185,00 
4.8~2.00 
2.983,00 
2.662,00 
1.130,00 
2.136,00 
l.526,oo 
l.373,oo 
2.197,00 
1.831,00 
l.953,oo 
l.83l,oo 
1.993,00 
l.7o9,oo 
L22o,oo 
l.627,ou 
1.130,00 
L22o,oo 
2.441,00 
972,00 

!.220,00 
5.126,00 
1.546,00 
l.953,oo 
1.627,00 
1.130,00 
Ll3o,oo 
1.130,00 
1.46!:1,00 
1.883,00 

!.130,00 
l.7o9,oo 
3.254,00 
1.898,00 

34.230,00 
756,oo 

l.627,oo 
1.130,00 
1.130,00 

3.570,@0 
1.130,00 
3.845,00 
4.485,oo 
2.278,00 
1.936,00 
4.393,00 

Raimundo Oliveira Alencar 
chefe do S. R. 


	

