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DECRETOS 

O Governador do 'l'erritór io 
Federal do Amapá, usando 
das a tribuições que lhe eco
ferem os !tens VII e IX, do at·ti
go 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1.943, e 

- Considerando que o Go
vêrno ao tlxaminar a ali ena
ção de imóveis, nêste Terri
tório, constatou faltas graves, 
adoçll.o de critérios discrimi
Datórios e ineq uanimidatle n& 
distribuição dos direitos ine
rentes a cada servidor COll
correute, e r evogou o Decre
to sjn de 25 do janeiro de 
1.964; 

- Considerando que os 
servidores promitentes com
pradores eujos processos es
tão regulares, adquiriram di
reitos que não devem ser 
postergados; 

- Conside:ando que o Go
vêrno do Território julga de 
j ustic,:a alienar imóveis aos 
fu ncionários que hajam, sem 
favoritismo ou meios excusos, 
obtido classificação real e in
sofismével na con[ormidade 
das normas mandadaa ado
tar; 

- Considerando que há o 
propósito da atual admini5-
tração do 'J.'ecritório, de asse
gurar direito~. indistintamen
te, aos Hervidores que os ha
jam ootidos em razão da le i 
e das normas adotadas para 
a concorrência dos imóveis; 

DECRETA: 

Arti<YO 1° - Ficam alleua
dos :os servidores te rrito
riais de acôrdo com a classi
ficação obtida em concorrên
cia e observado o que dispõe 
a lei de ;nquilinato, os imó
veis residenciais localizados 
nesta Capital, e, a té então, 
pertencentes a União. 

Parágrafo único - Os imó
vei:s alienados por fôrça dêste 
artigo, com sua avaliação mo
netária e t:aracteristicas, e os 
aliena~ários são os seguio,es: 

Antonie ta da Silva Sardinha 
- Avenida Mendonça Furta
do, 40, com 93.77 M2 a Ctt$ ... 
4.050, o M2 pm: Cr$ :380.000 

Rubens Araujo - Avenida 
Presidente \'argas, 42, com 
65.12 em alvenaria e 23.10 em 
madeira a 12.600 e 2.850, res
pecti\'amente o M2 por Cr$ ... 
887.000. 

Art. :!0 - As alianações de 

Decretu no 1, de 24 de Julho de 19S4 

Maca pá 2a-feira, 8 de Março de 1965 

AT9S DO PODER EXECUTIVO 
que cogita êste Decreto com-I capá, 28 de feve reiro do 
pletar-se-llo median'e lavra- 1.965. 
tura de termo de cont&a to em I 
livro próprio, consoante es- Gen. Luiz Mendes da Silva 
tiitui o artigo 2° da Lei nr. . Governador 
U 55-A, de. 11 ?e outubro de 1 Alceu Paulo Ramos 
1.~51 ' e artig~ 138 do Decreto- Resp. p. Exp. da secreta~ia 
lei n r. 9.760, oe 5 de setem bro Geral do Terr:itório 
de 1.946. 

Parágrafo único - O :::>ire- PORTARIAS 

tor do SPrviço de Adminis- Nr. 131/65-GAB. 
tração G e r a 1 dilige nciará 
quanto ao cumpr imen to do O Governador· do Tel'!'itório 
que preceituam êste e o arti-~ Federal do Amapá, usando 
go precedente, encaminhando das atribuiçõe-s que lhe con
ao Serviço de Patrimônio da fe rem os itens V li e IX, do 
União quando for por deter- ' a t·tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
mlnação legal, exigido para o 5.839, ele 21 de setembro d& 
complemento d o processo 1.9-13, 

~r. 13~/65-GAB 

O Go\·ernador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das a t ribu i ções que 
lhe conferem os itens Vll e 
IX, do artigo 4°, do Decreto
lei nr. 5.839, de 21 de setem
bro de 1.943, 

RESOLVE: 

Designar, o senhor Arnaldo 
Cama:·go, para exercer as 
funç ões de Diretor da Rádio 
Difusôra de Maca pá e Chefe 
do Serviço de Rádio e Comu
nicação do Govêrno do Ama
pá, vago em com;equência da 
clispensa, a pedido, de 1\·la
noel Joaq uim Esteves l~odri
gu~s. a contar de 5 de março 
de 1.965. 

~q uisitivo. HESOLVE: Palácio do Govêrno, em Ma-
Art. 3o. - As quantias já I capá, 4 de março de 

recolhidas pelos promitentes Conceder a lraidcs dos 1.96-1. 
compradores cujos processos Santoa Rocha, ocupante .do , .. . 
foram julgados regulares, fa- cargo d ~ classe de Au~lllar 1 Gen. Lmz v~~ndes da Silva 
rão face a amortização do pre- Rura!, mv~l 3, ~o. QuadiO de Go ernador 
ço total da alienacão do ; imó-~ F~?cJOn~r;os l~ub:.wo~ do Go- 1\t•. 13-l/65-GAB. 
v eis que lh c8 couber <'m por vemo des:e _'I erittó,no, lo~a-
fôrça do contrato, enquanto da na Dt,:Isao de Pr~duçao, O Governador do Territóri o 
os recolhimentos por hmcio- c.ento e vmte (120) dias de Federal do Amapá, usando 
nários que estão in ibidos de hcença. à gestante, C?ntado.s das atribuições que lhe con
con tratar a citada alienação, no penodo de .1° de I ~~verei· J ferem os itens VIl e do IX, 
ficat·ão a tít11lo de aluguel. r? a 3t de .maiO de 19üo, ~os artigo 4° , do Decreto-lei nr 

. • termos d.o Item lll, do urt~go 1 5.bilU. de 21 de se tembro d& 
Palácw do Governo, em I 88, combma do C?m o ur!igo 1.943, e tendo em \'ista 0 que 

Macapá, de 26 fcvereit·o de ,107, todos da Le1 no 1.711 de consta do processo nr. 70S/ 
U J65. ~8 de outubro de 1952. 65-SGT, 

Gen. Luiz Mendes da Silva Palácio do Govêrno, em l\fa- RESOLVE: 
Governador capá, 28 de fevereiro de 

1.965. R<'preender, na forma do 
Alceu Paulo Ram os ar·tig·o 20-1 , c!a Lei m·. 1.711, 

Resp. Exp. da Secretaria Gen. Luiz Mendes da Silva de 28 de outubro de 1052, 
Geral GoYernador Enoque Amorim Marra, ocu-

0 Gover.nador do Territó- N° 132/65-GAB. pante do cargo da classe de 
. , Trabalbador, níYel 1, do Qua-

rio Fecleral_~o. ~mapá, usan- ~ o a d . d 'l' ·t ; · dro de Funcionários Públicos do das atrtOUiÇoes que lhe overna or o erri orio . • , . . 
conferem os iteDs VII e IX do Federal do Amapá, usando do Governo deste. l em tóriO, 
a rbigo 4o d D. t 1 ·' das atribuiçõ es t' ue lhe con- lotaclo nos Serv1ços Indus-
5.839, de.,21 °de ~~~~~~b:~ ~~ · fer~m os

0 
itens Vll e J~. do I triais, em virtude do referido 

1.943, e tendo em v ista 0 que ~rl!go 4 . do DP-creto-let m·. servidor haver se ausentado 
consta do Processo número .J .83~. de 21 de setembro de do serviço sem a devida per-

1 943 missão de seu s uperior hie-
418/05-SGT., · ' rárquico 

RESOLVE: . 
RESOLVE: . Palácio do Govêrno em 
Aposentar, na forma prc- Dlspensn ~. a pedido, M~-~ jlfacapá, 5 de ma r ç ~ de 

uoel J oa(t Utm Este\·es Hodn- 1.9o5. 
vista no item I, do artigo 176, gues, oúupante do cargo da j 
combinado com os de m·s. 1 d T G 181 e 1s7, todos da Lei lli'. c asse e elegl'afista. nível en. Luiz Mendes da Silva 

12-A, do Quad ro de Fur1cioná- Governador 
1.711, de 28 de outubro de ri os Públicos do Govêrno 
1952, J oão Feitosa de Altnei- dêste 'l'erritói·io, lotado na Nr. 105/64-GAB. 
da, ocupante do cargo da Secret&ria Gera l, das funções · 
c~asse «A», da tsérie de elas- de Dir-etor da Rádio Difusôra .., O GeYernador do _Terr itório 
ses de Auxilia r de Portaria, de 1\Iacapá e Chete do Servi- rederal_ d.o _ Aruapa, usando 
nlvel 7, do Quadro de Fun- ço de Rádio e Comunicaçõ es das atr1bu:çoes q_ue lhe . con
cionários Públicos do Govêr- do Govêrno do Amapá, a fer~m o~ 1tens ' ' Il e 1:\,_ ti o 
no dêste Tenitório, lotado na contar de .J de março de artigo 4 , do Decreto-lei m . 
Divisüo de Produção, a con- 196~. 5.8:J9, de 21 de setembro de 
tar de 1". de março de 1965, Palácio do Govêmo, em Ma- ~1.943, e teoclo em vista o 
em face de haver completado capá. .J de mar"o de 1.9Ufi. que consta do Processo or·. 
sete nta (70) a nos de idade. . v 675/65-SG'l' , 

G en. Luiz Mendes da Si In I 
Palt:cio do Govêrno , em Ma- Governad or RESOJ.\' E: 
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As Hepartições Públicas f 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destin.ado à pu- ' 
bJicação neste DIARlO OFI- 1

1
. 

Ciâ.L, 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 err·os ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saída dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 
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MACAPÁ- T . F. AMAPA' 

ASSINATURAS 

R.epartições e Particulares : 

Semestce 
Ano . 
Numero 3vulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,00 

20,00 

Março, 1965 

l As Repartições Púb>licas 

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

1 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer crroca, 

I pelos órgãos compet'~ntes. 
A fim de possibilitar a. 

remessa de valores acompa
nhades de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli-

1 

citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postaL 

Os suplementos às edi. 
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no atG da 
âssinatura. 

o funciouário público re-
I deral, para fazer jús ao des
conto indicado, deverá provar 
esta condição no uto da as-

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, as assinaturas podeJ.'
se-áo tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

Para facilitar aos assinan-J A fim de evitar solução sinatura. 
tes a verificação do prazo de! de continuidade no recebi- O custo de cada exem
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem plar atrasado dos órgãos 
na parte superior do cnderê- os assinantes providencltar a 1 oficiais será, na venda avul
ço vão impressos o número respectiva renovação com I sa, acrescido de Cr$ 5,00, se 
do talão de registro, o mês e < ntecedência mínima, de trin-J do mesmo ano, e de Cr$. 

As assinaturas vencidas 
poderãt) ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano em que findará. ta (30) dias. 10,00, por anc. decorrido. 

Designar, José Maria Papa-, Nr. 137 /65-GAB. na Divis&o de Educação, pu-
léu Paes, ocupante do cargo . ra exercer a função de Dire-
da classP. «B,, da série de . O Governador do Terr1tó- tor do Grupo Escolar Lôbo 
classes de Desenhista, nível no Federal do Amapá, usan- D' Alm<tda a contar de 1° 
1·1, do Quadro de Funcioná- do das atrib~ições que lhe 

1 
de março de 1965, vago em 

rioH Públicos do Govêrno confer~m us Itens Vil e IX! consequência da Exoneração 
dês te Território, lotado na do ~rt~go 4o, do Dccreto-lel! ex -officio de Zolito de J esus 
Divisão de Obras, para exer- lll'. õJ.839, de 21 de r,e~embro! Nunes. 
cer a !unção àe Chefe do de 1943, e tendo em vista o 
Serviço Ag·ua e Esgôto, da- que consta do Puoc~::sso nr. , Palácio do Govêrno, em 
que la Divisão. 637 /65-SGT, 1 Maca pá, 5 de março de 

RE.SOl,\TE. ·. 1.965' Palário 
Maca pá, 
1.965. 

do Govêrno, em · 
5 de março de Gen. Luiz .Meades da Silva 

Designar, na forma dos ar- Govenrador 
tigos 145, item I e 147, da Lei 

Gen. Luiz Mendes da Silva nr. 1.711, de 28 de outubro de 
Governador 1952, Raimunda Castilo Dias, 

Nr. 139/65-GAB. 

Nr. 136/65-GAB. 

O Governador do Territóric 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do ar
tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 2i de setembro de 
1.943, e tendo em vista o que 
cousta do Processo número 
()55(65-SGT, 

RESOLVE: 

ocupante do cargo da classe O Governador do Territó
de Professôra Auxiliar de 1 rio Federal do Amap!i, usan
Ensino Prl:n ário, . nf-:e ~ 7, d_o 1 do das atribt~ições que Ih; 
Quadro de Funcwnanos Pu- conferem os Itens VII e IX, 
blicos do Govêrno dêstt> Te r- do artigo 4°, do do Decrcto
ritório, lotada na Divisão de Lei nr. 5.839, de 21 d e setem
Educação, para exercer a bro de 1.943, e tendo em vis
funçL' o de Diretora do Grupo I ta o consta do Processo nr. 
Escolar Joaquim Caetano da [ 626/65-SGT., 
Silva, a contar de 1°. de 
março de 1965, vago em con-

1
· RESOLVE : 

sequência da exoneração ex- . . . , . 
olfício de Maria Odete Gue- · Aphcar a Almo Duarte \I· 
des da Silva. nhas, ocupante ,d? cargo da 

classe «A», da sene de elas-
Aplicar a llo Francisco Palácio do Govêrno, · em ses de De~etive, nível 10, do 

Campos de Morais, ocupante Màcapá, 5 de março de 1.965. Quadro :cte Funcionários Pú-
do carg·o da classe de Guar- tJlicos do Gnvêrno dêste 
da, n ível 8-A, do Quadro de Gen. Luiz Mendes da Silva 'I' tó · 1 d n· · ã 
Funcionários Públicos do Go- GoveJ:nador e rrí n o, ota o na IVIS o 
vêrno dêste Território, lotado d e Segurança e Guarda, daz 
na Divisão de Se!!uranr·a e N 8/6 GAn ~ {10) dias de suspensão, CO:l-

•• v r. 13 5- .D. '! taLio~ no pel'ir•do de 4 a 14. de Guarda, cinco (5) dias de sus- d • 
.P enE~ão, contados no período O Governador do Território março de . 1 ·965 ·~ e ac?rdo 

, · - com o artig o 20a, da Le1 nr. 
4 ~ 13 d e março d~ 196:>! de Federal_ d? _ Ama pá, usando 1.7ll, de ~8 de outubro d e 

N° 140/65-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usand(} 
das atribuições que lhe 
conferem os ítens VII e IX, 
do artigo 4°, do Decr eto-le i 
nr. 5.839, d e 21 setembro d e 
1.943, e tendo em vista o que 
que consta do Proctsso nu
mero 590j6E-SGT., 

RESOLVE: 

Aplicar a Haroldo Rabelo 
Frazão, ocupante elo cargo 
de Trabalhador, nivel 1, do 
Quadro de Funcionários Pú
blicos ào Govêrno dêste Ter
ritório, lotado na Divisão de 
Segurança e Guarda, vinte 
(20 1 dias de suspensão, con
tados no período de 26 de 
fevereiro a 17 de março de 
J9ti5, de ftcôrdo com o artigo 
205 da Lei nr. 1.711, de 28 
de outubro de 1952, em vir
tude do referido servidtJr, 
vir faltando injustificadamen
te ao serviço e ser reinciden
te em falitts dessa natlu:e:lla. 
infringindo, dêsse modo, os 
itens ll c Vl, do artigo 194, 
da Lei n° !.711/52, e por ne
cessidade de serviço seja a 
presente penalidade conver
tida em multa, na forma do 
parágrafo único do citado ar
tigo 205. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 28 de Yeverei ro ele 
1965. 

acordo com o !l.l'tlgo 20LI, da daR atnbmçoes que lhe con- 1 g-2 e virtud"' do referido 
Lei nr. 1.711, de 28 de o u tu- ferem os itens VH e IX, do ' ' ;, : m - h A~ 'd General Luiz Mendes da Silva 
bro de 1.952, em virtude do \artigo 4°, do Decreto-lei nr., 8 e,rvldor nao -'e r cumpri ~ Governador 
referido s ervidor haver se 5 839 de 91 d e setembro de orden~ emanadas doa seus 

d d . . · . ' w . • • , super10reR, aueentando-se de _ 
ause nta o o servrço s~m a 1.943, e tendo em v1sta ? que, serviço sem autor;zação em Nr. 141j6a-GAB. 
presença de seu Eubstituto consta do Processo numero : . . a . ~· ' . . 1 
legal, infringindo, dêsse modo, 636/65-SGT, ft_anco de~ e~pcJ.to ~s pro;bl~ j O Governador do Territó-
o item Vl cto ar ti a·o 194 da çoes conh~as nos Jtens \ 1 e ·o Federal do Amapá u and 
Lei nr. 1.711/52, e "'por n~ces- RESOLVE: VII, dl) arttgo Hl·~· d~ Lei nr. ~~s atribuições que lhe 

8 con~ 
sidade de servico seja a pro- L7ll/?2• e ~o r necessidade de ferem os itens VII e !X do 

t , .d ct' · . . Desigrar , na forma dos ar- ser v1ço seJa a presente pe, . o D '. 0 sen c penal! a e conver tida t io·os 14' item l e 147 da , nalid<>de convertida em mui. a rtigo 4 , do ecr eto-lel n 
em multa , na for.rna do pará- I " · a , 8 ,' . "' , . . 5.839, de 21 d e setembro de 
grafo único do citado artigo .Jei n~? 1.711~ de 2 d~ 0 ?tubl0 t,a. na for:na do .~arag; afo 1.943, e tendo em vista o que 
205 · d~ 19u~, q11 Consta nc10 de, unico do citado arhgo 20v. co sta do proces ,0 7 5H/ 

· L1ma Rodrigues, ocupante do : n ::; nr. · 
Palácio do Govêrno, em cargo da classe de PJ:ofessor' Palácio do Govêrno, em ·Ma- 64-SGT , e 

Macapá, 5 de mar(;o de Au xiliar de Ensino Primá- capá, 5 d e março de 1.965. RI!.;SOLVE: 
l.96ií . rio, nível 7, do Quadro de , 
Gen . Luiz 11Iendes da Silva Funcionários Públieos do Go- l Gen . Luiz Mendes da Silva Conceder . .' a Jacy Cordovil 

Governador 1 vêruo deste Território, lotada Governador D\as, ocupnnte do cargo da 
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classe «A>>. da série de elas- Nr. 953/64-GAB I m ento das taxas de forneci- da faixa de fronteira mais 
ses de Guarda Territorial, nf- . . . menta ou. i rregu laridade em de 350 quilômetros que o su-
vel 8, do Quadro de Funcio- O Gover~ador do lem tono suas ligações, a tim de mio plichnte pretende para dar 
nários Públicos do Govêrno F e d e r a l . d_o .'A m a Pá, I se oer em desligados do a- inicio aos trabalhos de indús
dêute Território, lotado na u ;ando das atrtbmções que tendimento pelo refer icl o ser - tria ag-dcola e extrativa. De-
Divisão de Segurança c Guar- lhe confer~m os Itens VJI B oir:o. clar·a o peticionário que as 
da, seis (6) meses de licença IX •. do art~go 4o. do Decreto- ! terras por êle pleiteadas, tem 
especial, contados no período Lel nr. 5.8il9, de 21 de se tem- JO(j·~.~~acapâ, 5 de nw I'('O de as seguintes indrcações e li-
de 1°. da março a 31 de agôs- bro de Ul43. c tendo em vis- " mites : - Faz frente paru a 
to de 1 965 de acõrdo com o I ta o que consta do Pr:ocesso j a ·gem e c d d R' J 
artigo Íl6, 'da Ll'!i nr. 1.71t de nr. 5.171/64-SGT, Jlfoncyr lJo1'l{n ·oon Paum - ~' rpelo Ja~bu ~flqa ue~dolO co:; 
2" d • b d 1 9~ ' r;arften - Ihrelor ela JJ O J • • 

o e ou.u ro e · ,)2, em RESOLVE. · · · terras requeridas por Antôni o 
virtude de haver c<>mpletado · José Mrrria Papaleo J'acs Duurte de Brito, pelo lado 
um docêniGI\ de e~etivo exer- . Conceder a Raimundo Ba- Chef'e do Sen•iro de Av ua e direito com terras devolutas 
cicio, compreendido no perio- hsta da costa, ocupante do 

1 

Esgõto _ SAE e fundos ainda com terras 
do de 1° dP. fevereiro de 1.953 cargo da classe «A», da série devolutas, medindo 5.000 de 
a 1° de fevereiro de 1.963. de classes de Mestre, nível rrente por 4.0o0 diLos de fun~ 

Palácio do Govêrno, em 13, do Quadro de Funcioná- dos. 
M · d Estatutos da Igreja Evan-' acapa, 5 tl março de rios Públicos do GGvêrno 
1965. dêste Tenitório, lotado no gélica Assembléia de 

Gabinete do Governador. seis Deus em Macapá 
Gt!n. Luiz ~endes da Silva (6) meses de licençu especial, 

Governador contados no período de 1°. 

W 142/65-GAB. 

T.F.rl. 

DA FU.VJJAÇ.4.0, DEXOJJJ
NAÇJ O, FOR.J!A J URÍDICA 

F' DURA.Ç.tio 
O Governador do Território 

Fede ral do Amapá, usando 
das atribuições que 
llie confere m os itens VII e 
IX, do artigo 4°, uo Decreto
lei n° 5.809, de 21 de setem
bro ele 1.943, e teodo em vis
ta o que consta do Processo 
nr· 8.508/62-SGT., 

de janeiro a 30 de junho de 
1965, de acôrrlo com o artigo 
116, da Lei nr. 1.711, de 28 de 
outubl'o de 1!:152, em virtude 
de haver completado um de
!:ênio de eietiro exercício, (Cont do número anterior) 

RESOLVE: 

entre 1°. ele junho de 1953 a 
1 •. de junho de 1963. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 3L de dezembro de 
1.964. 

Couceder a Antônio Tancre- Gen. Lui,~~Iendes da Silva 
di, ocupante do cargo da elas- G eruador 
se «B», ~a séri~ de classe:s I 
de Méd1co, mvel 22, do Ed' . A . 
Quadro de Funcionários Pú- · lfCIS e VISOS 
blicus do Govêrno dêste Ter- ! 
rit~rio lo~ad o na Divisão d~ Cooperativa Mista lloro
Saud c, ~e1s ~6) meses de h- ' Fecu"'ria de Macapa' 
cença espec1al. contados no 1 '" 

p~riodo de 1° de março a 31 E DITAl, DE SE(;rJNJ)A 
de ugôsio de 1.965, de acôrdo CON V(JC AÇÂ O 
com artigo 116, da Lei nr. l.7JI, 

d) - A con cessüo 1le c e r
lificado de pasto r 011 Eoan
.Qelisla, nrl.o implico em com-
7JTom·isso rinanceiro desla 
Assembléia, para com os rni
nislros ordenados, que oâo 
ser oi r em outTas I grejas. 

e) - BeneFiciar seus mem
bros quando neccssitarlos 
obedecendo sempre o ensinÓ 
Af!OS/ólico, cont idos na;; Es
crit uras Sagmdas. 

f) - A I greja E vcmqélica 
Assembléia ele Deus, e1it Jlfll 
wprí-Amapâ, como or gani
saçüo Teligiosa, /.e m como 
sede de adminislruçüo e foro 
jnrídico, no cidade de 1lla
capâ. 

de 28 de outubro de 1.95~. Pelo presente Edita l, f i cam. 
em virtude de haver comple- j c o n v o c a rl o s tortos 
tado um decênio de eretivo os associados cle;;ta. Coo
exercicio, compreendido no I pemtiva. em pl eno gôzo de fJ) !'ara. reforma destes Es
periodo ele 13 de janeiro de seus clireilos sociais, 7Jm·a se latu.l os, será convocada p ela 
1.949 a 13 de janeiro de 1.959. ·reunirem em assembléia Ge- Diretoria . uma As;;emúléia 

. . • ral Ordina ria, no pró.r imo Ç~ml, 0UJa ap r ova(' riu serei 
Palacw do Governo, em dia clez (!O) do mês cor- lelfa pew mesma. 

E, para que se não alegue 
igooJ·ância, será êste publica
do pela Imprensa Oficial c 
afixado por trinta (30) dias 
às portas dos edifícios desta 
Repartição, Prefeitura Muni
cipal e Mesa de Rendas Al
fanàegada de Macapá. 

Macapá, 16 de fevereiro 
de 1965. 

Jo~é Maria da Cunha Nerv 
Chefe da Seção de Torra's 

GR-372 

Estatuto da Casa 
dos Marítimos do A
mapá - C.A.M.A.P.A. 
(Cont. do número anteriol') 

b) - 'l'ratar com maior 
correção e boas maneiras os 
sP.us consécios e demais pes
~õas dentro elas dependências 
sociais, reprimindo os abusos 
ou criticas à organização dos 
serviços, levando imediata
men te ao conhecimento dog 
podê!'es competentes ou us 
irregularidades que notar na 
boa ordeu e disciplina dos 
departame ntos a serem cria
dos. 

Macapá, 5 d e m11.rço de ·1 r ent e 4a. f eira às 8 .. 10 h o- 1 ) 0 1 -
1.964. . ' , . · 1' . . · l • ·t 1 - pmso ( e dura r:uo c) - Corresponder pontual-

l ia,~, em :w:L sec .e ·~~ct.a , :>7 a d11 Igreja E oanr;élica As;;e /11 -
Gen. Luiz Mendes da Silva. , a. 'H!}- Jo~nno D~noa, sj n, ]!U- bléi't de lJt'tts eJJ' .1Ic C' ,, • - mente os compromissos as-

G d d l b 1 • , • t <LJAt sumidos com a Sociedade. 
overna o r I Ta tsc11 uem su re a segll m- 1 4 mapri se' · á por tem110 i . d . - . . 

te ordem do dia: 
1
- , . ! • .n- onundos e obrlgaçoes socwts 

Nr. 143/65-GAB. de~ell!n!u~do, e 0 ano so~1~1 l ou contas de seHiços auxi-. . . I a) Discusslío e oprooar:ão comczdua, cu. m o ano cw tl. liat·cs, por ela prom ulgados. 
O Governador do Terntorto da prestarão de con/(IS, com (C . . .· . ' 

Federal do Amapá, usando parecer do Consêlll o Fiscal· ontmua no proxlmo numero) I d) - Desempenhar com li· 
das atribuições que lhe con- ,· ' I sura e presteza, os cargos e 
fer~m os itens V 11 e IX .. do b) Eleir:üo do Consêl/10 Fis- • . _ eu?argos .que lhes. fore m a.tr.i-
artlgo 4°, do Dccreto-le1 nr. 1 cal; DIVISan de Terras hmdos pelos poderes socw1s 
5.83!!. , de 21 de setembro de e Col"nl·zaç;.o da CAMARA. 

' '4" c) 0 qne OCOI'/'1'1'. u u 
1.., "' · CAPITULO VI 

RESOLVE: Macapú, ri de ,1/arço de EDITAIS Da Administra~~ão 
19U:i. 

RepPeeuder, na forma do 
artigo 201, item l, combinado Anlon'io B crrlJosa 
com o artigo 203, todos da President e. 
Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 

T.F.A. 
DIVISÃO DE OBRAS 

NOTA OPICIAL 

de 1.962, Benedito Gonçalves 
dos Santos, ocupante elo car
go da classe de Opetário i{u-
1.1&1, nivel (i, do Quadro de 
Funcioná rios Ptíblicos do Go
vêrno dêste Território, lotado 
na Divisâo de Obras, por ha- 1 A Diri:::üo de 0/n ·as, alra
ver deixado d& com parecer à vés do Servir:o ele Agua e Es
J unta Médica que lhe estava güto, 1•cm po-r mr·io desta 
determinada. nota oficial p edir o campa-

Palácio do Govêm o, em recimento em sua séde p?·o-

i~~~~.pá, 5 de março de dt;~1;~n~~n/l;f~~~:.~oe ~~s~t.i~~ 
dos mesmos e q11e se encon

Gen. Luiz Mendes da Silva tmm. em siluaçao i rre{Jil lirr 
Governador no qu e se refere tto par;o-

De ordem do Senhor Dire
tor da Divisão de Tel'ras e 
Calonização, ~orno público 
que, Ramiro Duarte de Bt·ito . 
brasilpit·o, casado, agricultor. 
1·esidente e domiciliado em 
Macapá, Capital do Território 
Federal do Amapá, requereu 
nos têrmos de Ar~. Jil:.l e 
seus ~§ e § ú uiao do Art. 
203 do Decreto-Lei n° 9.760 
de 5 de setembro de 19-lti, 
Licença de Ocupação de um 
lote de terras devolutas, si
tuado à margem esquerda do 
Rio Jary, Município de Ma
zação, abrangendo uma área 
de 2000 hectares, ressalvado 
os te~:reuos àe marinha pot• l 
ventura existentes, distando 

Art 15o - Serão órgãos ad
ministrativos da CAl\'lARA. 

(Continua no próximo número) 

Plantão de fa~macia 
)) 8 S - Zaglli"y Filial 

)) 9 T- D. Pcvo 

" 10 Q - l\'ova Viela 

)) 11 Q - Zagury Matriz 

)) 12 S - Central 

» 13 S - Juracy 

» 14 D - Zagury Filial 
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Prefeihm~ Municipal da Macapa 
Departamento de Finanças 

Serviço d6 Receita 
Impôsto Predial 

Ano de 1.964 

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

NOME DO CONTRIBUINTE 

Eugênio Gonçalves Mechado 
Eugênio Gonçalves Machado 
Ary Brazão 
Maria do So:!otro de Brito Mota 
~lanoel Torrinha 
Eduardo Miller 
Arlindo da Conceição Sena 
Luiz Gonzaga Paiva 
Luiz Pires da. Costa 
João Lourenço 
Joaquina Roque 
Benedito Magalhães 
Fraullno Magalhães 
Júlia Ferreira Monteiro 
João Batista de Azevedo Picanço 
Oscar Dantas da Silva 
João Batista Neto 
Antonio Rodrigues da Costa Junior 
Janary de Azevedo eosta 
Henrique Calixto da Silva 
Hosano Rodrigues Lacli\rda 
!COM1 - Indústria e Comércio S/A 
José l:';pifânio Martins de Souza 
Manoel Br·asil 
Afonso Alvite Rodrigues 
Afonso Alvite Rodrigues 
Luiz Ferreira da Silva 
Manoel Nery Farias 
l\Iaria da Conceição Pinto 
Bianor Holanda 
José Fernando Lourenço 
Herdeiros de José Correa da Co~ta 
Fernando Lourenço da Sílva 
Fernando Lourenço da Silva 
Osca11 Viana Siqueira 
José Abel D'Albuquerque 
Miguel Pinheiro Borges 
Haimundo Uchóa .Moura 
sarah Ro~é Zagury 
Gr·egórío Joaquim Marques 
Maximiano Siqueira de Ataid~ 
Mano el Corinto 
Otoniel Alves de AlcncaL' 
Fernando Vasque 
Raimundo Gomes Bezerra 
Alzira Ventura Brito 
Doris Salomão de Souza 
Mende Mendes :VIontQiro 
Raimundo €ruz da Silva 
José Mo ta da Rocha 
Conrad Laforce 
Nelson Bar;reto da Penha 
João Araujo 
Cândido Rodrigues de Llrna 
Eugênio Machado 
Pauhiny Mertins Pinto 
Ernesto Piton Jpolito 
Raimundo Gonçalves de Lima 
Sebastião Silva do Nasciment0 
Edgar Marinho 
Sebastião Silva do Nascimento 

VALOR DO 
IMP- CR$ 

3.6GI,oo 
4.407,00 
5.221,00 
1.130,00 
1.526,00 
4.B03,oo 
1.465,00 
5.858,00 
!.8o8,oo 
1.66l,oo 
l.83l,oo 
1.130,00 
l.262,00 
5.458,00 
2.034,00 

13.485,00 
29.747,00 

2.929,00 

1.627,00 
5.699,00 

l7.o86,oo 
33.602,00 

9.112,00 
5.492,00 
4.932,00 

8.542,00 

l.953,oo 
1.218,00 
l.l3a,oo 
3.66l,oo 
1.865,00 
2.237,00 
1.429,00 
l.648,oo 

6.5o9,oo 
2.268,00 

2o.36o,oo 
2.563,00 
4.271,0 0 

1.678,00 
1.220,00 
1.465,00 
3.865,00 
4.271,00 
5.594,00 
2.44!,00 
1.221,00 

1.627,00 
1.28l,oo 
1.831,00 

3.o5I,oo 
1.523,00 
2.576,00 
5.797,00 
2.929,00 

6.224,00 
l.83l,oo 
183!,00 

2.746,00 
8.559,00 
2.234,00 

Maria Raimunda C. de Almeida 
Franceline de Oliveira carvalho 
Maria Silva da Luz 
Afonso de Deus Maciel 
Associação Rural 
Antonio Barbosa Moraes 
Evaldo Lopes de Freit!ls 
Raul Natividade Teixeira Alvefl 
Deodata Castilho 
Odorice Alves de Arauio 
Jonas Mouri!o 
Carolina Cordeiro Barbosa 
Francilwa de Castro Silva 
Erundina Pioanço 
Juracy Muniz Coelho 
J osefa Lopes Pereira 
Francisc~ Pereira Pinto 
Ponciano José Joaquim 
Crizáteno Machado 
Luiza Pereira Trindade 
Ergina Pereira de Souza 
Manoel Ferreira da Silva 
Pedro Almeida 
Laureuço Araujo 
Fausto Almeida do Nas~imento 
Raimundo Silva Campos 
Raimundo Marques Pereira 
Aladim Barbosa 
Raimundo L. de Oliveira 
Moacir Gomes 
Samuel Rodl·igues da Silva 

. Manoel Pereira de t.ouzu. 
Elias Cunha 
José Picanço 
Francisco Nunes Loureiro 
La!iano de Souza 
Rosalina dos Santos 
Torcato Campos 
José Patrez 
João Bezerra Farias 
Manoel Camarão Dias 
João Camarão Dias 
Sebastião Silva Nascimento 
Sede do Amapá Esporte Clube . 
Pedro de F'reitas Leão 
João Fernandes Lourenço 
Fr ancisco Severo de Souza 
Bena Paiva 
Raimu:rado Lourenço 
Olivar Rodrigues Cravero 
Argemiro Ramos 
José Tavares 
Domingos dos Santos 
Raimundo Barretv 
Osmarina Chagas do Carmo 
Francisco Ferreira do Nascimento 
Carlos Batis ta 
Raimundo Picanço de Miraada 
Ataná.zio Aires de Brito 
Milton Medeiros Batista 
Bededito Costa 
Oneide F. Luna 
Manoel Nunes Na7.aré 
Manoel Brito Moraes 
José Duarte da Gosta 
Cristóvão Albt.lrto Furtado 
José Almeida Vill.lena 

Macapá, 07 de janeiro de 1.965 
VISTO 

Altair Cavalcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

2.135,00 

'U.696,oo 
1.465,00 
3.814,00 

l4.379,oo 
2.349,00 
6.712,00 
3.102,00 
1.85l,oo 
l.220,QO 
3.173,00 
!.373,oo 
l.7o9,oo 
1.288,00 
4.577,00 
L7<D9,oo 
2.848,00 
1.130,00 
2.6lü,Oú 
l.l3o,oo 
1.627,00 

l.l3o,oo 
l.J3o,oo 
1.922,00 
2.o34,oo 
2.o75,oo 
1.22u,oo 
l.l3o,oo 
l.l3o,oo 
l.l3o,oo 
l.\30,00 
1.953,00 
1.661,00 

2.983,oo 
i.465,00 
1.220,00 
1.526,00 
1.220,00 
l.8o8,oo 
2.8n,oo 
3.4.17,00 
3.295,00 
1.356,00 

25.024,00 
9.255,00 

2.068,00 
9.662,00 
5.492,00 
3.295,00 
3 .844,00 

l.l3o,oo 
3.580,00 
1.898,00 

1.993,00 

1.678,00 
1525,00 
7.581,00 

1.627,00 
l! .278,oo 
2.441,0@ 
l.l3o,oo 

l2.8!4,,oo 
l.465,oo 

5.806,00 
2.l97,oo 
2.237,00 
2.6o4,oo 

Raimundo Oliveira Alenca r 
vhefe do S. R. 


	

