
Ter.ceitório , 
DIA RIO OFICIAL 

Decreto no 1, de 24 de Julho de 1964 

Ano I. Número 145 Maca pá 2a -feira, 22 de· Março· de 1965 

DECRETO 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VII e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, e tendo em vista o 
os têrmos do ofício n° 10/65-

ATQS DO PODER EXECUTIVO Pôr a disposição do Minis 
tério da Justiça e Negócios 
Interiores, pelo prazo de um 
(1) ano, contados no período 
de 21 de janeiro de 1.965 a :w 
de janeiro de 1.966, nos têr
mos do ar1igo 34, parágrafo 
único da Lei nr. 1.711, de 28 
de outubro de 1.952, combina
do com a corma primeira 
da· Circular 'nr. 14, de 17 de 
junho de 1.956, da Presidên
cia da República, Orlandina 
Trindade de Oliveira Melo, 
ocupante do cargo da classe 
de Professôra de Ensino Pré
Primário e Primário, nível 11, 
do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lo~ada na Divisão 
de Educação, 11em prejulzo de 
seus vencimentos e demais 
vantagens. 

676 /65-SGT, 

RESOLVE : 

de 1.943, e tendo em vista o 
que eonsta do Processo nú
mero 802/65-SGT, 

Designar, Austregésllo de 
RESOLVE : Castro sussuarana, ocupante 

SS.II, ' 

Designar, na forma do item do .cargo da classe «B», .da 
I do artigo 145 combinado séDle de cla~ses de Auxlllar 
c'om o de nr. 147, 'todog da Lei ~~~:ct~~e~:el~~n~f~!lri;:· p~~ 

RESOLVE: nr. 1.711, de 28 de outub1·o de 
1.952, Nancy Nina da Costa, I b,llcos do Govêrno d~ste _Ter-

Remover, ex-officio, nos ocup:m•e do cargo da classe r.tórlo, lotado na ?lvlsao de 
têrmos do item l , do artigo d e PJ•ofessõra de Ensino Pré- Obras, para exercer a Iunçll.o 
56, da Lei n" 1.711, de 28 de Primário e P11imário, nivel 11, d~ _s;oordenadoc da~uela Dl
outubro de 1952, José Portal d o Quadro de Funcionários VJsao, a ccn;,ar de 1 de ftwe
Loba to, ocupanfe do cargo Ptlbl icos do Govêrno dê11te r ciro de 196o. 
da classe de Operário Rural, 

1 

Território, lotada na Divisão Palácio do Govêrno, em Ma
nível 6, do Quadro de Fun<:ic- de Educação, para exercer a capá, 16 de ma1.1ço de 
nários Públicos do Goví!rno funçào gratifiol\da, símbolo 1.964. 
dêste Território, lotado na il-F, de Chefe da Seção · de 
Divisão de Produ('ão para os I Ensino Pré-Primário e Primá- Gen. Luiz Mendes da Silva 
Serviços Industriais. rio, do Quadllo acima referido, Governador 

. 1 vago em consequência da Nr. 162/65-GAB. 
Palácio do Govêrno, 

Macapá, 18 de março 
1.965. 

em 
de P~lácw do Govêrno, em ~Ia- disp~nss. a pedido, de Maria 

capa, 18 de março de 1.96o. I Aparecida Lara a contar de/ O Governador do TPrritório 
Gen. Luiz Mendes da Silva !11U de março de' 1.965. Fe~eral_do Amapá,. usando das 

Govcr d atr1buiçoes que lhe conferem 
Gen. Luiz Mendes da Silva 

Governador 
na or 1 P~lá~io do Govêrn~, em os itens VII e I~. do artigo 

Pe. Jairo Ca11tinho de Moura ' Mac~pa, 16 de mar~-0 de 4°, do DecrEJto-lel nr. 5.839, de Nr. 164/65-GAB. 
Resp. p. Exp. da Secretaria 11.96::>. 21 de setembro de 1.943, e tan-

Gera! Gen. Luiz Mendes da Silva !lo em vista a que consta do O Governador do Território Fe
del'al do Amapá, usando das 
atribuições que lhe conferem Nr. 157/65-GAB. 

Governador Prccesso nr. 800/65-SGT, 

O Governador de Territó
N• Hi9/ 65-GAB. 

rio Federal do Amapá, usando O Governador do Território 
das :1~ribuições que lhe con- Federal do Amapá, usando 
ferem os itens VII e IX, do das atribuições que lhe 
artigo 4", do Decre to-le i no conferem os itens VII e IX, 
5.839, de 21 de setembro de do artigo 4°, do Decreto-lei 
1.94a, e tendo em vista o que nr. 5.839, de 21 setembro de 
consta do processo nr. 802/ 1.943, e tendo em vista o 
65-SGT, que consta do Processo nr. 

RESOLVE: 

Dispensar, a pedido, nos 
têrmos do artigo 77, da Lei 
nr. 1.711, de 2~ de outubro de 
1.952, Nancy Nina da Costa, 
ocupante do cargo de Prores
sõra de Ensino Pré-Primário 
e Primário, nível 11, do Qua
dro de Funcionários Públicos 
do Govêruo dêsta Território, 
l<:>tada na Divisão de Educa
ção, da fuoção gratificada, 
$lmbolo 10-F, de Diretora do 
Grupo Escolar Barll.o tio Rio 
Branco, a contar ri e 9 de mar
ço de 1.965. 

825/65-SGT , 

HESOLVE: 

Pôr a disposição da Prefei
tura Municipal de MacapA, 
até ulterior deliberação, Evan
dro Raimundo da Costa Pi
nheiro, ocupante do cargo da 
classe de Escrevente-Datiló
grafo, nível 7, do Quadro de 
Funcionários Fúbllcos do Uo
vêrno dêste Território, lotado 
na Divisão de Segurança e 
Guarda. 

Palácio 
Maca pá, 
1965. 

do Govêrno, 
16 de março 

em 
de 

Palácio do Govérno, em 
Macapá, 16 de março de 1.965. General Luiz Mendes da Silva 

Governador 
Gen. Luiz l\1endos da Silvu 

Govmmador 

Nr . 158/65-GAB 

O Governador do Territó
r io Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os it~nt> VII e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-iei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 

Nr . 160/65-GAB. 

O Goveruaãor do Territó
rio FcdL:ral do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os Itens V li e IX, 
do artigo 4°, do do Decreto
Lei m. 5.839, de 21 de setem
bro de 1 .943, e tendo em via
ta o consta do J'roce&so nr. 

RESOLVE: os ítens VII e IX, do artigo 

! 
l 0 , do Decreto-lei nr. 5.1:!39, de 

Designar, na forma do Item 21 de setembro de 1.943 e ten
I· do a~tigo 145, combinado do em vista o que Cf)~sta do 
com ~ de nr. 147 todos da Processo ar. 856/65-SGT, 
Lei numero 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, Elza Cunha RESOLVJt: 
Craveiro, ocupante do cargo 
da classe de Proressõra de Conceder a Eulina Neusa 
Ensino Pré-Primário e Primá- Gonçalves da Silva, ocupante 
rio, nível 11, do Quadro de do cargo da classe de Pro
Funcionários Públicos do Go- fessôra de Ensino Pré-Primá
vêrnos dêste Território, lota- rio e Primário, nivel 11, do 
da na Divisão de Educação, Quadro de FuncionArias Pú
para exercer a função grati- bllcos do Govêrno dêsta Ter
ficada, símbolo 10-l", de Dlr.e- ritório, lotada na Divisão de 
tora do Grupo Eacolar Barão Educação, seis (6) meses de 
do Rio Branco, do Quadro licença especial, contados no 
acima referido, a contax: de período de 15 de março a 15 
10 de março de 1963, em vir- de setembro de 1965, de ar.õr: 
tude da dispensa, a pedido,! d~ c~m o artigo 116, da LP.t 
de Nanei Nina da Costa. In 1.111, de 28 de outubro de 

1952, em virtude de haver 
Palácio do Govêrno, em 1 completado um decênjo de 

Macapá, 16 de março de 1.965. J efetivo exercício, compreen
dido no período de 1° de fe

Gen. Luiz Mendes da Silva vereiro de 1955 a 10 de leve-
Governador reiro de 1966. 

Nr . 163/65-GAB. Palácio do Govêrno, em 
O Governador do Território Maeapá, l8 de março de 

Federal do Amapá, usando 1·965· 
das a t r i b i u çõ e 8 que Gen. Luiz Mendes da Silva 
lhe conferem os itens VII e I Governador 
IX, do artlg.o 4° , do Decreto - Nr. 165/65-GAB. 
lei nr. 5.839, de 21 de se tem-
bro de 1.943, e tendo em vista 1 O Governador do Território 
os têrmos do telegrama nr. Federal do Amapá, usando 
78/ 65 capeado ao Processo das atribuições que lhe con
nr. 877/65-SGT. ferem os itens VII e IX, do ar

RESOLVE : 
tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, d e 21 de setembro da 
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As Repartições Públicas I 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destin.ado à pu- í 
blicação neste DIAHlO OFI- · 
GIAL, diàriamcnte, 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 erros ou emissões, 
deveriio ser Ionnuladas por 
escrito, à Seçüo de Redação, 
à&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 
datilog-rafados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, ra1mras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serao se Ill p r e 
anuais, as ass~na turas poder
se-ão tomar, elll qualquer 
época, por seis meses ou um 
llllü . 

As assinaturas vencidas 
poderãl) ser suspensas sem 
ãviso prévio. 

DIARIO OFICIAL 

EXPEDIENTE 
DIRETOR-GERAL 

AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Olicinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repartições e F articulares: 

Semestre 
Ano . 
Numero svulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.0{}0,00 
4.000,00 

20,00 

1 As Repartições Púb1icas 

I cingir-se-âo às assina.turas 
anuais renovadas até 2a c~e 

i 
!eve1•eiro de cada ano e as 
i.niciaclaa, em qualquf:;lr &'p0ca, 
pelos órgãos compct:Qntcs. 

! 
A fim de possibilitar a 

remessa de valores acompa
l nb.ados de esclarecimentos 
• quanto à sua apiicação, soli-
1 citamos usem os intet·essados 
1 preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
âssinatura. I O funcioiJál'io público fe-
deral, para tazer jus ao des
conto indicado, deverá provar 
esta condiçfto no ato da as-

Para í'acilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução sinatura. · 
tes. a verificaçilo do ~razo de 1 de ~ontinui~ade . no ;ecebi- O eusto:tt de cad_a e.:x:_em
valldade de suas assmaturas, mento dos ]Ol'l!als, d e vem 1 plar atrasadu dos o r g a o 9 
na parte superiol' do e11derê- os assinantes providencütr a I oiiciaü; se_rá, na vend~ avul
ço vão impressos o número respec!ti v a renovação com sa, acres meio de Cr$ t>,üü, ,t->e 
do talão de registro, o mês e r ntecedência mínima, de trin-

1 
do rnesrr.o ano, e . de Cr$ 

o ano em que findará. tv, (::lO) dias. 10,00, por anv decorndo. 

L94a, e tendo em viste. o que j1.965. vêmo, praticadas pf:la servi- l.7JI, de 28 de outubro de 
consta do Processo nümero . . dora lolanda de :Souza Coê- Hl52, Doug!as Lobato Lopes, 
8'19'55-SGT, . J Gen. Lmz Mendes da S1Jva lho, Auxiliar de Portaria, ni- Engenheiro, nivel 22, lotado 1 

• Governador vel IH!, lotada na Divisão de na Divisão de Obras; Mauro 
RESOLVI~ : I No 16716'--GAB. Saúde. Vilhena de Souza, Escreveute-

1 

v Datilógra~o . nível 7; e \Valde-
Autorizar, ,José Lillla da . . . Palácio do Govêrno, em ri Alencai' Li!na, carpinteiro, 

Costa, ocupante do oargo da O G0 vemador do _Terrt tono 1-iacapá, 18 de março de nível 8-A, lotados nos Servi-
elasse «A», da série de elas-, Federal d? At?aP!, usando 1.965. ços Indu;;triais, para, sob a 
ses de DatHógrafo, nível 7, do das a t. r 1 b u 1 ~ 0 e 8 , que presidêneía do primeiro, cons-
Quadro de Funcionários Pú- 1 lh,e conJ'er~~ 0

0
8 Itens \-li e Gen. Luiz Mendes d~ Silva tituirem a comissiio de Iuqué-

blicos do Govêrno dêste Ter-llX, do artigo 4 ' do Decreto- Governador rito Adnünistrativo incnmbi-
r·i tório, lotado na Divisão de !lei 110 5 ·839· de 21 de sete~n- da de apumr as i!'regularida-
Edllcação, frequentar a 2a. ' bro de 1.94il, e tendo em VlS- Nr. 967/fH-GAB. dt~& z.poutada pela Auditoria 
s~tie da ~acul~!ade de Geol~-1 ta 0 ~~e .. ~onst;:, do Proçesso o Governador do Tenitório Geral do Govêrno 'ferritotial, 
gta da Umve:-s1dade do Para, jnr. ?.:kiô, ()-1-SG 1 • F e d e r a 1 do i\ ma pá, em que é envolvida a set•vi-
no p1·azo de um (1) ano, a I R'"SOL "1~ · usvndo das atribuições que I dom lolanda de 2Duza. Co~-
contar de 1° de março ele 1 

• '~ ' ' -: • lhe c'onterem os itens Vll e jlho, Aux1llar de Porta na, m -
19Wi a 1" de março de 1960, Autorizar, Raimundo Braga I IX, do artigo 4°, du Decreto- vcl S.B, lotada na Divisão de 
sem perda ~e seus vencimen- de Almetda, ocupante do car- Lei nr. 5.8:i9, de ~~ do setem- Saúde. 
tos e demrds vantagens. go da classe «A", da série J bro de Ul43, e t""ndo em vis-

p· l- . d G· 1 . , u de claGses de Pintor, nivel 8, 1! t& 0 q.ue consta do Processo Palácio à o Govêrno, em 
~ ~a c~ o o, ovE:~o, (Lll 1>·~~- do Qmtclro de FDncionários nr. 57U/ô,!-·llP. Macapú., 18 de março de 

c .. pa, ÀS de março de 1.9v;). i Públicos do Govôrno déste 1 · • 1.9li5. 
'1' ·t · · 1 • d u· · -· I f'EQO' ' ' E· I Gen. Luiz lVIe ml.es da Silva enl ono, oca 0 na lVJ~.ao 1 "'o L' ' · Gen r u·, i\'l<>ades d•t Silva 

Governador de Obras, para frequentar a 1' • •r· . ,. · ""' 1G~o,',e~nador c 
Escola Nacional de Belas Ar- . DJ.,pens~r, cx-.~h ~cto, na. ror- ' 
tes no Hio de Janeiro Esta- I ma do artlg;o 7t, dll Let nr. N 958 AjGi GAB 
do 'cta Guanabara, pelo' prazo J1.7; 1, de :!~ c~ e ~utu~ro de r . - '- · . . . 

Nr. 166/65-GAB. de um suo, a contf~r de a1 tle Hl;.>2," ~illllJat;) , Borge~ .~e 1 O GoYernador do Terntoi'JO 
1 , .• • ,. , -. ·t . . março de L9o5 1.\ :11 de março J Alen~al • ocup,mt~, do car,, o i Federal do Amapá, usando 
O ~O\ et nado. ?o _1 err;,o~to de 1.965, sem perda de seus I d~ el_a?~~ de Ins:eltor de E:~- \ das atribuições que lhe . con

F~deral_ d-~ - Am. apá, usand.o I ve .. ncimentos e demais van-~ s~no, !ll',C~ 11, ~ohao nu Dt\1-~ ferem os itens VIl e IX, do 
d~~ atnbmçoes ,i1ue lhe, con-

1 

tagens. s~? -~-e .~~~.uea~ao , da ~~oça~ artigo 4o_ do D()cteto-lei ~~-
lu ~m OS ttens \li e u;, do 1 g 1 athlC.:.C.u; ~1m bolo} i, de. 1] .8;)9 de 21 de setembro . o e 
~rt.J go -1°, do. Dec1:eto-let nr. Palácio do Govêmo, em . CJwie da ~c<;ao . de roment~ I UHa: 
u.83~, ele. 21 ue seLembro de 1 ::facapú, 11) de março de j da Proáuçao Mineral, da Dl-
J.9.lo, e Lendo em vzsta o que 11.965. 1 visüo à e Ptocl uçâ.o, a partir RESOLVE: 
consta do Processo nr. 634/ ele 31 de dezemuro de 1.9!H. 
ô5 -SGT, 1 Gen . Luiz }llendes da Silva· . . . Conceder, nos têrmos do 

I 
Governador 1 Pal~iClO do Governo, em ítem l, do <trtigo 88, combir..a-

HESO LVE: :\facapá, ill de dezembro ele do t:om o artigo !jS, 

C()Jlc('.der ,, D"lllll·ro \' iel· .,.,.... No 158/G:>GA B. 1.9()<1, 9.S, todos da Lei nr. l.íll, de 
· ·• " · ... 28 de outubro de 1952, liccn-

Peixoto, oeu;1ante do c&rgo O Govemador çlo Território Gen. Luiz Mendes ela Si!vu ça para tr11tamento de saúde 
da classe de Auxmar· de Ins- Federal do Aillapá, usando Governador aos servidores: Adernar Oli-
peção Sanitária e Hural, nível das atribuiçõe.s que lhe cou- veira Fernandes, Carpinteiro, 
li. do Quadro de Funcionários ferem os ítens VII e IX, do Nr. 169/65-GAB. níveiS-A, dez (lO) dias, cun-
Públicos do Govêrno dêste 1 artigo 4°, do Decreto-lei nr-. tados 110 per·íoclo de 1" u 10 
Território, lotado na Divisão 

1
: 5.8:39, ele Zl de setembro de U Governador do Tcrl'itório de outubro de HJ6t Francisco 

de l'rodur~ào, dois l2J anos de 1.943, Federal elo Amapá, usando Petl'on!lo de Mendonça, Guar-
licença para tratar de inte-j -, ""'. das atrib uições que lhe ccn- da, nível S-A, sete (7) dias, 
rêsscs particulares , a contar RESOL'v h · ferem os :tent; VIl e IX, do ar ti- contados no período de 1 o a 
de 11 de março ~~e 1.965 a 101

1 Destituir a Comissão de g o 40' d 0 De e t· e to -l e i 7 de outubro de 196,1: J o5(~ 
~e mat·~o , ?o~ liOor, r!e a~ord? Jnqucrito Adrninistratfvo, de- nr. 5.839, de 21 de ~etembro Cardoso da Sllva, Tr-abalha-
c~m 0

. ~.n.~t;0 .lO, ela Let n.1. signada pela Portaria n° 913- dE:' 1.943· dor , nível 1, doze (1 2) dias, 
l.~l-~ lL ú) rle outubro Ge li-1· GAB, de ·1 de dezem bro RESOLVE: contados no periodo de 17 a 
U IJ -. de 1964, incumbida de apurar <!8 ele setembro de J96·i; Fran-

Paláeio do Govêrno, em as i1regula1idades apontadas . Designar, nos têrmos dos cisco t'ires Marques, 'l'raba-
Macl.l pú, 18 de março de pela l;.uditoria Geml do Go- : artigos 217 e 2Hl, ela Lei nr. Ihador, ni\'el 1, quinze (15) 
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dias, contados no período de f\ r. 970-A/64-GAB. .
1 
na Divieão de E.ducação. 

25 de setembro a 9 de outu-
bro de 1964; Raimundo Brito O Governador do TeiTitório I Palácio do Govêrno, em 
dos Santoa, Carpinteiro, nivel Federal do Amapá, usando · J.Iacapú, 21 de outubro de 
8-A, q uin;~,e (15) dias, contll- das atribui ções que lhe con- J !.964 
dos no período de lú do se- ferem os. itens V H. e IX •. do General Luiz Mendes da. Silva 
tembro a 3 de outubro de artigo 4 ' do Doer eto-lel nr. Govcrn~dor 
1913-1; José :ücdina Neto, As- 5.8::!!:1, de 21 de setembro de a 

sistente Comercial, nivel 14-B, l .94il. 
dez (10) dias, conta(l0s no RESOLVE: 
período de lo a lO d_e ou ~ u- Comissão de Inquérito 
bro de 1964; C1od.:>no Hola 

1
. Conceder nos têrmos l! o I Ad · · t . t' \ . r• . . . I " . . ' m tms Ia lVO 

1 _gmar.' vaq~tntt.:tro . ntve o-A, Item I, do ,artigo 88, cornbi- 1 . ' - T 

vm~e (20) dtas, contados no 1 n!tdo com 0 artigo })2, todos Por tana 1'\t·. 1 48/ôv-G~.~:....,-

Editais e Avisos 

Março, 1965 

Assembléia Geral E.dnwrd i
ncí.'l'ia a Teal'iza r -se, em pri
meirrz convocar:üo, no d iu. 30 
lle mar('o elo corrente, ás 
14:00 liorus, em sua sede so
c'ial, a fim de deli iJerarem 
sôúr e a seguinte ordem do 
(li({ : 

a) aumento (/,? capital .~o
c ia I; 

ú) a /f era ('ti o dos esta lu! os; 

c) assunto.> de inter êsse .r;e-
1'0 {. perwdo. d~ 21 de set~mbro a 1 da Lei no 1.711. de 28 de ou- j Edital de Citação 

10 d.e out~?ro de !96·1, e Be- tubro de !952, :icenca para E D I T A L 
net!lt~ Guuherme Ramos da tratamento de saúde em I . . . _ .lfacap6, 20 de mrtrço de 
Silva, Zeladora , uivei 8-B, prorroCJ'acão aos servidores . O Secr_elÇL1'W rlu . C?nuss.ao 1.9G:J. 
quil;'ze (15) dias, c~mtados no M.wocl Íi.e i ~ Nunes, Escre~ dele !'IUfllderllo l Ad1~1~?1tts.t:ra trv~ 
pent\do de Jo a lv de ou lu- vente Da1ilõo-rafo, nivel 7 es~l~'!a. a. pe a m m w . ~u. 
!Jro de 1964; todos do Quadr·o vinte 1 20) diH"'s contados 0~ 148/IJ.):~uW, ele/ 1 de ~nc..1 co 
de Funcionários Públi cos do I período de 27 de sete b 0 • de 19(J,J, . do E.rcelfnl t:;s?:mo 
Govêrno dêste Ten-itório, lo- 16 de outubro de 196~ ~a~ Senhor _G~n.emf Gove'l'nrtdo'l' 
tados na Divü;ão de Obras. mun'do Mendes dos Sa to 

1 
do T~rnlorw Ferle!·a l do A-

0S1Ntldo L. .'•;. f'esSO(f 
Diretor 

• y , . • . 
0 . s, , nwpu, em cnmpr111U'nfo ele 

Paiácio do Guvêrno, em , lmto}, nn el 8-A, vmte e em- ordem do smlloT Presidente 
Macapá, de 21 outubro de 1· C? (2'1) di~s , contados no pe- e tendo em vista o disposto no 
1 964 rrodo ue ~6 de setembro a 1,..1 1 1 1 , 1, . -
-· · 20 de outubro de 19f:i4; e José ;~? . --j !1 ~~ _0 , 1 ?8 • 'll1IC!0?~a-

Caixa de Crédito dos 
Funcionários do Ter
ritório F . do Amapá 

EST AT UTOS 

CAPÍT U LO I Gen. Lu:z '1··1endes "a S'Jr ; J'errlra <'avalcante Carpin- 1 ~os labl lco.~ (wzs da Ln!ao, 
-- n u 1 \a ~ · . .I ' . • • Ctfa pelo presente Hdtlal, 
Govemador f t\.: tro, mvcl 8-A, . dez (10) dtas 1 Otaviano Jonucí.rio de Souza 

Nt·. 9S9-A/B5-GAB. 

O Governador do Terr itório 
Fede1·al do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens Vll e IX, do 
nrtigo -!0

, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.9-1:1, . 

HESOLVE: 

, contados no pen odo de Jo a . ·i r, . . . . . . , 8 / Da Denorn:nação, Sede, Area 
tw de outubro de 1964· todos Gume a eJnloJ_wl!nt_t,el , -,~ t , e Prazo De .Dura•·ão 
1 ' .' • • lotado 1w D t v 1 s a o de Y 

~o (~~a~t·o de F~nctona!'108 Se g u r a n r: a e Guarda, Artigo 1° - Fica constitui-
t,t\~J~c?~ do Governo .de~~.e para, no pmzo de (5) cinco da nesta data, uma sociedade 
~ et nt~.r!O , lotados na Divisao dias, 11 por li r da puúlü:ar:üo civil de capital privado, ex
de Oo.as. ou afiJ'açüo ele:;le, compa re- clusiva dos funcionários da 

cer 1W sala Oltde funciona Admioistração Amapaenf'e e Palácio do Govêrno, em 
r. , o Setor de Rendas Internas sob a denominação de Caixa 

:\lla~apá, 21 de outubro de elo Se1'1Jir.:o de Arlministmr:ão de Crédito dos Funciont.rios 
Uo-1. 

1 
Geral, a fim de aC!_JIIl}Ja n lza r do Território Federal do 

Gen. Lniz .Mendes da Silva 

1 

e prest.a r dec_la_mçue:ç no pro- Amapá. 

I GoYernac.tor cesso adrmmsl rattvo qne Artigo 2o - A séde, Admi
responde, sob }Jena ele 1·eve- nistração e Fôro Jurídico se-

I f\ r. 9i1-!i/6H3AB. lia. rtio na cidade de Macapá, ca-
Conceder, nos têrmos do .l.(~tcapá, J(J ele J!or(·o de pita! do Território Federal 

item I. do r.rtigo 88, com h i- O Go\•ernador do Território UJJ,). . do Al!Japá. 
nado com o artigo 98, ~odos Fedei'al do Amapá, usando Dal!il Rodrigues Loba /o Artigo 3° - A área de 
~a Lei nr. 1.711, de 28 de ou- dus a tribuic:ões que lhe con- Secrel!Í rio ação abrange o Território do 
tubro de 1.952, Jieença para ferem os itens VII e IX, .jo Amapá e os Orgãos da Ad-
trata 'neuto de f llúde aos oer- artigo 4°, do Decrtto-lei nr. ministração Amapaense se-
vidores: Euoque de Amorim 5.8:30, de 21 de setem bro de Bruynzeel, Madeiras diactos em outras cidades. 
Muft"a, Trabalhador, nível 1, 1.9-13, S. A. BRUMASA AI'tigo 4° - O prazo de 
cinco (5) dias, contad os no,. duração da Caixa é indeter-
periodo ele 25 a 29 de sete m- HESOLVE: Assembléia Gera l minado e l l ano f'OCial é com-
bt·o l.le 1.9li4; Raimundo Ed.val- · E.dmorclinârirt preendido entre 10 de janeiro 
do Nuuos, Operário Hural, Concede r. nos têrmos do a 31 de dezembro. 

( d 't ' 1 d n t · 8° b' a Primeira ('onuowr:lio nivel 6, quinze 15) iaf. con- l em ' o ur Igo o, com lll - CAPITULO I I 
tudob no período de ~2 de do com o 11.rligo 92, todos da !'elo presente f'icam os se- DO \PlTAL 
setembr·o a 6 de outubro de Lei nr·. 1.71J, de 28 de outub r·o nflores acionistas d.esla. So- . , 0 CJ . . 
U.i64: Os"ar Gonçalves de de 1.!152, licença para trata- G'ieelade r:oncocarlos pum a 1 .. Ar~Ig~ ~ ~ 0 capl~o l so
Cot.to, A u x i I i a r de Porta- ment1> de saúde, em prorro- Assembléia Geral E.rt rao/'(H- Cl~il e variável _con!oi m ó 0 

ril!, 11 i v e I 8-13, v in t e ga(h0 às servidoras: Oavina nâTia a ·realiza r-se, em p r i - Dl~!ner? de assoc~ados ~ quo
e cinco (25j cl i::ts, contados d~ Sil"a Maia, Escriturá ~·ia, meira conoowçryo, no dia ~a~~a~1 ~~~ 8l~r~~~~:sa n,~o .,Po-
no pe ríodo de 16 de setE'mbro lll':el 10, noventa (90) dras. 2.1 do COi'l'l'nfe, us 1 J.DO /lo- o 000 M -Cri!> n'. 
a 10 de outubr o de 1.96-1; An- contados no período de 2 de . ras, em - SIW ·ede socia l , a 11. JO. (Hum 1

' ilhao e 
tonio Clovis de Queiroz Vas- outubro a 30 de dezembro el e . l'im de deliúeJ·are,n s1iú re a I ~ruzeirm ) mas ~e-~do J!imita-
ques, Veterinári o, nivel 18-B,1 196-1; il'lcJ.ria de_ ~azarê Pe~eira ~ seguiu/e m·dfm elo dia: 1 ° q~allto óao maxtm?. . 
vinte ~20) dias, contados no B~:~rbosa, Auxth,lr de Coz,mha, ) . I .f\rtlgo 6 - O capttal é di-
pcl'iodo de 1o a l9 de outubro nivel 5, vinte _(20) dias, con- .

1 

... aJ. oumeulo llf raplfol :su- YJdJdo em .~u"otas- pa;~es no 
de 1.%1; \Valdemar Bal'l'ctu tados no perwdo de 28 de cwl, I valo~ d~ C1 ~ ::lO.OUO (Cmcoen-
da Luz 'fra!Ja lhaclor ni ,·el 1, setembro a l í de outubro de I b l l , r . _ , 1 , .1 1 1 . . ta M1l Cruzeu·os), cada uma. 

. ' . • Jic 6 . O 'd p· L' I> ) o I . a( ao ,( os cs o u os, I ~ o C d . d Ymte (::0) d1as, contados no ,.! 4, ner e 1~1to 1ma . . r~- c} wwmtos de interc;.~se 1;e- ~ .1 - a a assoc_w_ o de-
período de 18 de setembro <~ / tcssors de Eosmo Pre-Pnma- ~ rat · v era subscrever o mrmmo de 
7 d8 outubro de J.9lH' e Ve- rio c Primário, nivel 11, trln- · urna (I ) quota-parte, podendo 
r íssimo Teixeicu das' Chagas. j •~ (00) dias contados no pe- ~ Jlfrnopá, 11 de morr;o ele ta.m b~m sub screver um máxi-
Carpinteiro, ni1·el 8-A. qua- f r~odo de 26 de setem bro a 1966 mo nao exce_dente ~e. um (1) 
J"enta (40) dias, contados no' 2a de o u t 11 b r o de 1.964; terço do cap1tal socm1, e será 
per·iodo de 9 de setembro a 

1

1 Nair Miranda de Mou ~a Pa- SAJIUEL FINEBf.'NG integralizado de acôrdo com 
Üi de outubro de !.90-!; todos lll~, Pl'ofessor~ de _Ensi~o Pré -J Diret or Superintenclenle a seguiute_ ta~ela de desco~-
do Quad ro de Funcionários P_t'llllar~o e ~nmárw, m,·eJ 11,, tos meusat s. sob_rc o_s venci-
Públicos tio Govêrno dêste cmco (tJ) dms, contados no Amapá Agricultura c mentos do Iuncwnát'lO. 
'!'cl'ritório, luta.dos oa Divisão per.íodo de 17 a 21 de setem- Indústria S/ A a) - Para os níveis de 1 
de PL"oducão. LE'O de 1964; e Elza Espíndola ~ a 5 Cr$ 1.500 

Corrêa, Professora Auxiliar .bsemúlr'ia Gemi b) - Para os níveis de 6 a 
de Enf ':oo Primário, nível 7, H.d ra f'r(/ illlí riu 10 CrS 2.000 

?alácio do Govêrno, em vinte e cioc0 (25) di as conta- ' C) - Para o.; níveis de 11 
l\Iacapá, 21 de outubro de do::; no peJ'iodo de 27 de se- l)rimeil'a ('o11nocur:lio a 15 Cr$ 2.500 
1.964. te rnbw a 21 de outubro de d) _ Para os níveis de 16 

1964; todas do Quadro de Fun- !'elo pre.;;en/e ritlllil os se- a 22 CrS 3.000 
Gen. Luiz Mendes da Silva cionários P tíblicos do Govêr- n lw r es lttionisl as deslu So-

Governadot· no di!sre Territót·io, lo tad as C" ierlur!t• com)ONtdo.~ Jlltl'rt a (Continuanopróximo ntímero) 
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Prefeitura Municipal de Macapa 
Departamento de Finança~ 

ServiQO de Receita 
Impôsto Predial 

Ano de 1.964 

. Relação nominal dos contribuintes do ImpOsto Pre-
dlal, em atrazo com a Fazenda Municipal. Divida Ativa do 
Ano de 1.964. 

NOME DO CONTRIBUmTE 

Sebastiana Nobre Lamarão 
Lourival dos Santos F'urtado 
Raimunda conceição 
Nazar.é da Luz Paula 
Eduardo Bezerra Pinto 
Waldomlro Campelo de Carvall1o 
Antonio Pinheiro 
Francisco Fet•reira 
Iria Morais da Silva 
João Barbos~. da Silva . 
Maria Autonieta da Silva Dia11 
Claudio 
Dionísio Santana 
Luzia Ramos da Silva 
José Marques 
João Nestor Oliveira 
Mariano Maia do Rosário 
Joana IJoutinco Ferreilla 
Waldemar 
Antenor Marques da Silva 
Calilo da Silva Ramos 
Geraldo Ferreira da Oonceição 
Francisco Firmino de Araújo 
Corinto de Oliveira 
J osé Vicente Lima 
Humberto Dias Santos 
Manoel Ferreira Baia 
Raimundo Gonçalves Balieiro 
José Duarte C. Filho 
A11tonio Homobono 
Teobaldo Izidório Rod~igues 
Raimundo Peres Penha 
Waldemar Monteiro da Silva 
Luiza M.ontoril Santiago 
Maria Miguel A. Brito Furtado 
Washington Elias doa Santos 
Vital Quintela do Carmo 
Martinho Ribeiro 
Fernando Pinheiro Fragosa 
Neluon Brasil 
A ngela Rocha Barros 
Emiliano Alves Castro 
Walmiro Martins da silva 
José Rubens Bastos 
José Rubens Bastos 
Maria da Silva Melo 
.José Raimundo 1os Santoi 
Severino Marcolino dos Santos 
Elionai 0ésar Carneiro 
Amadeu Pereira da Silva 
Benedito Pereira Lima 
José Alves de Morais 
Benedito Pereira 
.J osé Assis Gabriel 
J osé Nunes dos Santos 
'J.'eziana Coêlho Reib 
Benedito de Jesus Pinheiro 
Maximiníana Ferreira Dantas 
Antonia Ferreira ~unes 
Nilo Assis dos Santos 
Francisco Acino Costa 

VALOR DO 
IMP CR$ 

2 441 
2.349 
1.130 
1.424 
U3l 
1.130 
1.831 
l.l3o 
1.22o 
1,302 
1.130 

2.260 
1.220 
1.356 

. 2.260 
l.l3o 
1.424 
2.44.1 
1.469 
!.8oS 
1.424 
l.l3o 
1.648 
1:582 
1.130 
2.441 
1.953 
l.l39 

3.905 
2.197 

lo.74o 
2.909 
36.917 
2.350 
::1.661 
1.983 
1.922 
1.130 
1.281 
1.99~. 

1.709 
l.7o9 
3.813 
4.393 
2.685 
2.929 
1.95ll 
1.175 
6.315 
1.993 
1.953 
3.844. 
1.404 

l.l3o 
3.702 
1.373 
l.l3o 
l.l3o 
1.627 
1.220 
1.130 

Lorizano Costa Vilhena 
La uriano Pires 
Antonio Vaz da Silva 
Raimundo Vaz dos Santos 
Manoel 'l'orrinha Barbosa 
Raimundo Ferreira Marques 
Pedro Renger dos Santos 
Angelino des Santos eardoso 
Polidório Fe!lnandes da Costa 
Antonio da Silva 
Manoel J o !i o Dias Bar.tiga 
Luiz Garcia Rodrigues 
Raul Ferreira. das Mercês 
Delorizano Costa Vilhena 
Francisco da Silva Alves 
Valdomiro Ferreira 
Amélia Pinheiro 
Itamar Rodrigues Leal 
Walter Jucã 
Walter Jucá 
Marta Belo Alexandrino 
Mário Rodrigues dos Santos 
José Ta nlfes de Almeida 
Francisco Xavier da Cruz Martins 
Dário Pimentel 
Francisco Benício Pontes 
Fernando Lourenço da Silva 
Fernando Lourenço da Silva 
Raimundo Lopes da Costa 
Maria. da Silva Mendes 
Lucimali' Barbosa de Morais 
Benedito Amél1o Picanço 
Apolônia Pereira da ::Silva 
Maria Belo Alexandrina 
Jterson .Martins e Silva 
Manoel Ramos do Carmo 
Zacarlas Nunes 
J o!ío Bezerra 
Lupérclo de .Barros Barbalho 
Paulo Roberto Corrêa 
Raimundo Nonato de Albuque~;que 
Paulo Francisco de Andrad~ 
Joaquim da Silva Ramos 
José L. Ramos 
Haimundo Lima de Oliveira 
Edmundo Gouveia 
Brun Slemp 
Manoel Líno do Eapirito Santo 
l"elipa Lina Ramos 
Antônio Alcara de Olivaira 
Francisco Gomes 
Raimundo da Silva Lima 
lzalina Lineira Távora 
Maria Osmarlna Sena Santa 
João Fer&eira Lamas 
Raimundo Duarte Monteiro 
Bernardino Souza 
Baltazar Calvacante de Albuquerque 
Raimundo do Cm·mo Ramos 
Máriu de Medeiros de Barbosa 
Moacir Braga Coutinbo 
Raquel Abt'ilo 
Mário Luis Barata 
Deolinda Gonçalve;:> Silva 
Tertuliano Silva 

Macapá, 07 de janeiro de 1.965 

YISTO 

Altair Cavalcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

5.267 
2.929 
2.014. 
Ll3o 
l.22o 
1.954 
1.220 
2.441 
2.929 
1.152 
l.l3o 

3.560 
2.543 
3.905 
1.709 
l.l3o 
l.l3o 
U3o 

3.254 
2.278 
1.373 
3.58o 
2.197 
2.746 
2.983 
2.136 
1.627 
2.543 
3.729 

1.220 
1.8:31 
1.831 
2.197 
4.o85 
1.465 
1.465 
1.373 
2.349 
1.627 
2.685 
1.220 
1.678 
1.373 
3Al7 
3.7o2 
2.983 
1.983 
1.566 
2.848 

1.139 
1.220 
1.953 
1.424 
1.220 
1.526 
2.441 
1.831 
1.953 
2.170 
1.281 

13.289 
13.669 

1.953 
6.916 

Raimundo Oliveira Alencar 

Ch efe do S. R. 


	

