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Decreto no 1, de 24 de Julho de 1964 

Macapá 3a e 4a-feira, 23/24 de Março de 19U5 
--.. ------------------~---------- -----------------------~-------
Ano I. ~úmero 146 e 147 

POHTARIAS 

_r..;o 953-A/6~-GAB. 
ATQS DO PODER EXECUTIVO 

19!54; todos do Quad1·o de 

nários Públicos do Govêrno 
dê~:-tc Terrilóric, lotados nos 
SerYiços Industriais. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que 
lhe conferem os itens VII e 
IX, do artigo ·1°, do Decreto
lei n° 5J:l:J9, de 21 de setem
bro de 1.9-W, e tendo em vis
ta o que consta do Processo 
n!'. 7.Ui4, 64-SG'f, 

Nr. 955-A/64-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que llle con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°. do OP.creto-lei nr 
5.839, de 21 de setembro de 
1.943, 

Funcionártos Públit;OS do Go- Palácio do Govêrno, em 
vêrno dêste Territóri o, Jota- :JlacapU., 21 de outubro de 
dos na Divisão de Produção. l.JJ.t. 

Palácio do Govêrno. em Gen . Luiz Mendes da Sil\'a 
Macapá, 21 de outubro clt> UoYernador 

RESOLVE: 
RESOLVE: Conceder, nos têrmos do 

1.964. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

ítem I, do artigo 88, combina- .1'\r. 957-A/64-GAB. 
Conceder a BetJedito Pedro do com o artigo 92, todos da I 0 . . 

de Paiva, ocupante do cargo Lei nr. 1.711, de 28 de outubro , Governador do_Terntórw 

~r. 939 -A/6-1-GAB. 

O Governador do Terrilóric 
Federal do Amapá, usandl) 
das atribuições que lhe con
~erem o~ ituls \"11 c JX. do ar
ligo •lo, do Deci'eto-leí m . 
o.ts;J\:J, de 21 de setembro Lle 
1.9.,\il, 

RESOLVE: 

da cl~sse «1:3», da série de de J9;,2, licença para trata- Federa~ d_o- Amapa, usando 
classes úe Contadou, nivel 18, I mento de saúde, em prorro- das atnbmçoes ~ue lhe , con
ci~ Quadro ue Funcionários gaçiio, aos servidores: lnerino fe~em os o r tens \ p. e IX,_ do 
\ubl~cos do Govêrno dêste Alves da Penha, MarJnheiro, ar,-_igo 4 : do Decr eto-1:1 nr. 
1 erntor~o! lota_d0 n.o Sen•iço nível 7, Yinte e cinco (25) ?·8·~~ . de 21 de s etcmbt o de 
de Adountstraç•w Geral, cen- dias, contado~ no período de .1.94il, Conceder, nos tGrmcs do 
to e ortent~ l1t>O) dias de li- 3 a 27 de outubro de l964.1 RESOLVE: item I, Llo artigo 88, combina-
cença para tra tamento de saú- Basilio Ribeit·o, Ferreiro, ní~ do colll o art1go ~2. todos tl u 
de, contado:l no per:odo rle 26 

1 
Yel 10· C, sessenta (60J dias, Conceder u Geraldo Lima L~i nr. 1.71 1, de 28 de ou tu-

de setembro ~c 1.96J a 24 de · contados no período de 4 de Pontes, ocupante do cargo de bt·o de 1.052, licença para tra.
~arço de 1.96~, nos têrmos do I outubro a 2 de dezembro de Servente, nível 5, do Quadro tamenlo de s:::.údc, em prorro
Jtem 1, l.lo at·hgo 8!l, combiua-, 1964; Herundino Miranda Be- de Funcionários Públicos do gação, aos servidores : Cil\~ro 
do '::Om os aytigos 104 e 105, zerra, Mat"ioheiro, nível 7, Govêrno dêste Territór.io, lu.- i\larque.s de Sou,..u, P_ed re~ro. 
todoo da Le1 m·. 1.711, de 28 / vinte (20) dias, contados no tado no Serviço de Aominis- nível 10-C sessPnta (tlCj dias. 
de outubro do 1.952. período de 5 a 24 de outubro tração Ueral, trezentos e ses- contados 'no per iodo de i de 

fie 1964; Custódio Marte], 'l'ra- senta (i!60) dias d~ licença outubro a 5 Ll e dezembt o dL' 
balhador, nivell, dez(lO) dia~. para tratamento de saúde, 1.96~; Haimundo ~ooato de 
contado~ no período de 30 de t:onta:dos no período de 5 ele Lima. Feitor, nivel 5, dezoi~o 
sete~nbro 3: 9 de outubro de 1 setembro de HJ64 a _8 de se- (Hl) di as. contados no pcriodo 

Palácio do Govêrno, em 
1\lacapú, 21 de outubro de 
1.!:.164 . 

Gen. Luiz Mendes da Silva 1964, e Ratmundo Guedes Fi- ~embro de 1965, no!'\ tet·mos do de 1° a l í de outubro de 1.9ti4 : 
UO V(' l'Dudor 1110, fllestre, nível 13-A, trinta Jtem I, do artigo 88, combina· s~.nr!O\'U] elOS :::iantos, Ferrei-

. 1 (30) dias, contados no período do. com o artig1> 104, todo<: da r o. nivel 10-C, doze (12) dias, 
Nl'. 9.>4-A/6-1-GAB. I de 9 de outubro a 7 de no- Le1 nr. 1.711, de 2!l de outu- contado s 110 período de Jo a 

,.., . . . vembro de 1.964; t Jdos do bro de 1.952. 11 de outubt·o de 1.964; Luiz 
OuovernadordoTcmtortOFe-, Quadro de Funcionários Pú- da Silva B~ito, GuarJa, nível 
deva! do Amapá, usando das blicos do Govêrno dêste Ter- Palácio do Govêrno, em 8-A, tt-iota (1)0) d ia~ . contados 
alribuir;.õcR que lhe conferem ritório,. i?tados nos Serviços Ylacapá, 21 de omubro de no p e r i o à o de 5 de 
os ítens \"Il e 1 ~ .• do artt.!lO Industrta;s. 1.954. o u tu b r o a :3 de novcn:-

, , c· bro de 196J; Haimundo l'erl.!i-
~o . do Decreto-lei nr. 5.!:li3~l . de Palácio do Govê;·oo, em Gen. Luiz Mendes da Silva ra dos Santos, r:screYente 
21 de setem bro de 1.943, e ten- Macupá, 21 de outubro de Governador Dalilógraro. nível 7, vinte P 

d 
. t L964. 

0 
_ , • cinco (25) dias, contados DI) 

o em 'IS a o q uc consta do Gen. Luiz i\Iendes da Silva N !);)8-A/6-1-GAB. r periorlo de 7 a 31 J~ outubro 
Processo nr. i.U74/64· SG'l', Governador 0 Governador do Território de 1964: J os~ Louri\ ai_ de 

RESOL\"E: Nr. 956-A/64-GAB. FedPral do Amapá, usando I S?uza , Monte~ro, ~:?tot:~!a. 
O Governador do Ter1·itório das atribuições que 111e cou- r.rval 8-A, lrm~a (.,o) UJ~s. 

Conceder a Nadir Siqueira Federal do Amapá, usando lerem os ítens Vll e IX, do contados no penad o de 4 de 
Tostes, ocupaute do car.go da tias atribuições que lhe con- artigo 4o. do Decreto-lei nr. outubro a 2 de n0ven~bro de 
clacse de l'rnfessora Auxiliar ferem os itens VIl c IX do 5.839, de 21 de setembro de 19!i4; e Ana tios San .• o.s Ho-
do L'nst·no l)·J·már•o n1·v 1 - t· 4o d ]) ' 1."43 !anda, E•sc.t·evente UatJio!rrafo, 

r_ • ' e '· ar 1go , o ecrtto-lei nr. " - ~ 
do <~uadro de Funcionários 5.8;39, de 21 de setembro de ' nível 7, trinta (30) dias, con-
Públicos do Govêrno dêste 1.943, RESOLVE: tados no período de 5 de 
Território, lotada na Divisão outubro a :3 de novembro de 
de .Educac,:ão, noventa (90) HESOLVE: Conceder, nos têrmos do HlG4; todos do Quadro ele 
dias .Je licença para trata- . · !tern I, do artigo S!l, com i.Jina- FuncionMios Ptíblicos do Co-
mento de saúde, em prorro- . Conceoer. ~os têrmos elo do com o a rtigo 9;!, todos da Yêmo db;te 'l'enitório, lota
gaçãu, contados no período Item I, do arttgo 88, combina- Lei nr. 1.711, tte 28 de outu- dos na Divisão de Obras. 
de 17 de agôsto a 14 d~ 00. do. com o_ arti11 o 9~, todos da bro de 1952, licença para tra
nmLt'O de J964, nos têrmos Let nr. 1.~11, ~e 28 de oulu- tamento de saúde, em pror· 
rio ikm I, do artigo 88, com- bro de 19<>2, hcença para tra- rogação, aos servidores: Pe
IJinado com os artigos 104 e tamen_to de saúde, em pror- dro Vital .Yl!lscarenl!as, Elc-

Palácio do GoYcrno, em Ma-
capa, 21 de outubro d l' 
1.!:164. 

JI ,í . todos da Lei no u 11 , de r·oga~~o aos servrdorcs: Pe- trecista lnstaladot·, uivei &- A GE:n. Lmz. McnclC's àa SilYa 
~'> de outubro de 1952. tiro Gtl Palheta, Calafale, ní- seis (6) dias, contados no pc~ 

Palácio do Govêrno 
1!aca pá, 21 de outubro' 
1.9[;4 

1 
vel 8-A, trint~ WOJ dias, con- riodo de 29 de setembro a 4 Gove~uaciClr 

em tados no penodo de 19 de se- de outubro de 196-1; e Anto- · . 1 • , 

de tembro a 1~ de outubro de uio dos Santos Pereira, Mo- :\r. !JoU-A, G-l-G .-\B. 
1.964; e Jose Burb~Ra Mor~i- t~rista, nivel 8-A, vinte ttU) O Governador do Território 

Gcnel'al Luiz Mendes da Silva ra, Mest:e, Rural, ruvel 8, trm- ~ d!as , contados no período de I Fcdel'al do Amapi, u::,and o 
Gorcrnador t~ (30} ldJas, contados no pe- ,1 a 20 de outubro de 19U.t; ctas a tribuições que lhe CllD

rwdo ~e 2 a 31 de outubl'o de t0dos do Quadro de Funcio- ferem os itens Yll c !:\, do 
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As Hepartições Públicas f 
Tenitoriais deverão r e meter 
o expediente destin_ado à pu- i 
ulicação neste DIARIO OFI- · 
CIAL, diàriamente, até àsl 
13,30 horas. exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

At: reclamações pertinen
tes à matéria retribuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
esm·Ho, à Seção ele l{edação, 
<lus H ús 18,30 horas, no má
ximo até 72 11 o r as após a 
t>aida dos órgãos oficiais. 

Os originais de-verão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rar,uras e emendas. 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repartições e Parttculares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso · . 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,00 

20,00 

1 As Repartiçõ~s Públicas 
' cingir-se-tio às assinaturas 

I anuais r enovadas até 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 

I iniciadas, em qualquer época, 
pelos ótgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 

, quanto à ~ua aplicação, soli-
1 citamos usem os interessados 
i preferencialmente cl1eque ou 
I vaie postal. 
j Os suplementos às ,.edi-
ções dos órgãos oficiais só 
sa forncceriio aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 
I O funcionário público fe-

l deral, para fazer jús ao des
. conto indicado, deverá pro var 

------------------1 esta condição n Q ato da as-
Excetuadas as para o ex

terior, que serão sempre 
anuais, as ~ssinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencldas 
poderão ser· suspensas sem 
aviso próvio. 

Para facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução ' sinatura. 
tes a verificação do prazQ de 1 de continuidade no recebi- ! O custo de cada exem
validade de suas assinaturas, rnento dos jornais, d c vem piar atrasado dos órgãos 
na parte superior do ende:rê- os assinantes providenciar a oficiait: será, na venda avul
ço vão impressos o número resper.ti v a renovaçã.o com sa, acrescido de CrS 5,00. se 
à o talão de registro, o mês e r ntecedência mínima, de trin- ; do mesrco ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. ta (80) dias. i 10,00, por anc. deconido. 

artigo 4°, do Decreto-lei 
5.839, de 21 de setembro 
l.!l-13, 

nr.

1 

Serviçal, nivel 5-A, sete (7) i de l96J; todos do Quadro de 
de di as, c o n t a d o s no Funeioná l'ios Públicos do Go-

l 
p e r i o d o de 8 a 14 de vêrno dêste 'ferritÓl'io, Iom
outubro de 196-1; ~Ia.ria José dos nos Serviços Industriais. 

artigo 4o, elo Decreto-lei m·. 
5.839, ele 21 de setembro de 
1.943, 

BESOLVE: RESOLVE: Silva dos Santos, Professôra . . ., • 
. , . . • . " . , . Auxiliar do Ensino Primário, Palamo do Governo, em 

, C~n~~aer a Epltacw da Stl-~ nível 7, vinte e cinco {25) M~capá, 21. de outubro de Conceder, nos têrm os do 
va Rezende, ocupante do. car- dia , C(:)ntados no período de 19b4. item l, do a rtigo 88. combina-
go da classe «~··~ da séne ~e - ~· 29 d" outub"O de 1964. do com o artigo DH, todos da 
cl_asses de Escrtvao de Polí.cta, Krar·a One~de Santn.na A.ux< Gen. Luiz Mendes da Silva LE>i nr. 1.711, a e 28 de outubro 
mvel 12, do Quadro de l<un- .• 1R . · . , ~ v·' • 0 Governador de UJ52, licença pam trata-
cionários Públicos do Govêr - I!~ r uz ai, nn el, .}, 1.nte (2 ) mento de ~aúde aos servido-
no dêste Território, lotado na dws: .contados n~ pen~~~. _de Nr. 963-A/64-GAB. res : Felinto da Silva :Vlalchet, 
Divisão de Segumnça e Guar- 4 a ... 23 de ou.tub!O, d~ lu?~· e Carpinteiro.. nivel 8-.A., dez 

Jo o dos Santos Farms 1 ra O Governador do Território da, noventa (!lO) dias de li- a . . . ' • - (10) dias, contados no período 
ccnça para tratamento de bi:illla~?r, mvG! 1, t~I~ta (30) Federal do Amapil, usando de 5 a 14 de outubro de l Oü4; 
baúdc, em prorrob<>êlPão coa- 2d~as, c.mtados n.o per10do de das atribuições que lttc con- 'lomé Antonio dot> Santos, 

v 9 de setembro i 28 de ou ferem os itens VIl e IX. do tü.dos nu período de 24 de t . • t . ' . - · c:az··pinteiro, uive! 8-A, trinta ubro oe 1164 todos do Qua arf.ig·ro 4Q, do Decreto-lei nr. setembro a 22 de dezembro - ' . ' . . . . - !30) dia~. contados no periodo 
de 1.96-1, nos têrmos do item ~ro de yunctm~an,os P.~~~!~?S 5.839, de 21 de setembro de de 28 do 6etem bro a 27 de 
!, do ar· ligo 88, combinado uo Go~er~o ~\~t; Tem tono~ 1.943· outubro de 1.9ti4; Geraldo 
com os artigos !J2 a J04, todos lotado" nd Dnlsão de Edu HESOLVE: Lino da Silva, Pedt·eiro, nivel 
da Lei ::::r. 1.711, de 28 de cação. 8-A. vinte e cinco (25) dias, 
outubro de 1.952. Palácio do Govêrno, em Conceder, nos têrmos à o C)otar.os 110 período de 1° a 

Macapá , 2i de outubro de item I, du artigo SS, combina- ,~~ de outubro de 1.96-i; e Ar-
M~~I~~~.·o 

21 
dodeG00'~~~0b01:0 ednel · U:HK do com o artigo 82, todos da! m:~ndo Leite, Arma7.enis ta, ni-

1.
06_._ Lei nr. 1.71 i. de 28 de outu- ~ v e! 10-B, tl'inta e cwco (35) 
u • j Gen. Luiz Meades da Silva bt•o de U:l52, licença para tea- dias, contMos no período t!e 

Gen. Luiz Mendes da Silva 1 Governador tamento de saúdl', em pror- .1• de outubro a 4 de tlOvcm-
1 robow•ão aos seJlVidorcf': Ma- l Dro de 1.9tH,· todos do Quadro Governador Y 1 Nr. 962-A/6·1-GAB. noel Martinllo Mascar:;nhas, de Funcionários Públicos do 

~ <'61-A/64-CiAB I .., ,, . . . Porteiro, nível li · B, quaren ta Govê~rno dês te Ter-ritório, lo-
, r . ~ u · O Governador do _lm·r1tono ('10) dias, conta dos no período tados na. Divisão de Obra s. 

o Governador do T~rritóri o Federal_ d_o _ Amepa, usando de 30 de setembx·o a 8 de > . . • 
Federal do Amapá usando , das atnb.mçoes que, llle ccn_- i novembL'O de 1.854; Aracy l alacJO do Guvcmo, em 
~ . • .·, .. _ , ' J ferem os ttens VIl e IX, do artl~: L~: m a Barros, Laboratorista, \'laca pá, 21 de outuuro de 

das a.nbu_Jço, s que lhe con- go 4°, cl o De c r e to -1 e 11 'Jivel 9-13 sessenta (fiO) dias I J.96-!. 
fer?n' o~ Itens V li e J~, do l nr. 15.839, de 21 de setemi.Jrv contados. no período de g cté . ·, ' co· • 

arttgo -4 , do Decreto-lt:l nr. ' d(.' .l.943, outubro a 7 de dezembro de Gen. LUJ:t., Mendes da üih a 
5.H:m, de 21 de setembro Je RESOLVE: 1.964; e Cal·mita !;arreto Governados 
1.943, Coimbra, Auxiliar Rural, nf· Nr. 965-A/64-GAB. 

1\J:<:SOL \'E: Conceder, nos têrmos elo vel 3, trinta WO) dias, conta· 
item r do artiO'o 88 corubl- : dos no período de 5 de outu- 1 O Governador do Território 
nado ~oro o a~tigo 'gs, todos ! bro a 3 de novembro d~ I,!l~-1; Federal rt_o _Amapá, usando 
da Lei nr. 1.711 do 28 de ou- ! todos do Quadro de l• uoc1o- das atr!l.nuçocs que lhe con
tubro de 1.952, 'licença par a n~rios ,Público.s do Govêrno fet·~m o~~ itens VII e IX.. do 
tratamento de satíde aos ser- 1 d~s~e- lermór:w. lotados na ar~.xgo 4 ',do Decreto-ler nr. 

Conceder, nos termos do 
ítem I, do artigo 8~. combina
elo com o ariigo 98, todos da 
Lei nr. 1.7i1, de 21l de outu
bro de 1952, licença para tra
tamento de saúde aos seni
dores: lfuilhcrmiua Marques 
Ficanço, Auxiliar de Cozinlla, 
nívei 5, vinte 120) dias, conta
do!' no período de 21 de ou
tu bro a 9 de I.lovembro de 
J9G.!; Elza Corrêtl. Guz·jão, 
Prore8sora Auxiliar do E!1-
s:no Primário, nível 7, trinta 
p~o) dias, contados no ;Jerío
do de 1° a 30 de outubro de 
1961: Eunice Alves da Silva, 

v!dores: !Vlario dos Santos AI- Divisao de Saude. 5.H39, de 21 de setembro de 
ves, Elctrecista In~talador nf- l.Y43, Palbcio de Govêrno, em Ma-
vel 8-A, doze (12) dias, conta- capá, 21 de outubro de 1,g()4. RESOLVE· 
dos no período de o a 19 de · 
outubro de 1964; João dos Gen. Luiz Mendes da Silva CGncedcr, nos têrmcs do 
Santos Sacramenta, Motorista, I Governador item 1, do artigo 8o, combi-
nivel 12-C, trinta (30} dias, nado com o artigo 92, tcdos 
contados no período de 28 de Nr. 9ô4-A/64-GAB. da Lei n° 1.711, de 28 de ou-
setembro a 27 de outubro de tubro de 1952, licença para 
1964; e Raimundo da Silva O Governador do Territócio tt·a tam ento de satíde, em prot·-
Fonseca, 'J'rab&lbador, nível Federal do Am apá, usando rogação aos r;ervidor es: Editl1 
1. doze t12) dias, contados no das atribuiçõe~ que lbe con- Sulpír.ia Figueira de Mélo 
;-teriodo de 8 a 19 de outubro ferem os itens \'11 e IX, do Goyanna, ProYes~ora do En-
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sino Pré-Primário e Primário, 1, vinte (20) dias, contados 1 do cargo da classe de Feitor, EdJ'fa i·S e Avt'sos 
nível 11, vinte (20) dias, con- no período de 2 a 21 de se- ni vel 5, do Quadro el e Fun-

Amapá Agricultura e 
Indústria S/ A 

Assembléia. Geral 
E.rl r a o rd i nlÍ r ia 

tados no período de 10 a 29 tembro de 1.9li4; Sylla de Oli- cionári0s Públicos do Govêr
de ou~ubro de 19H~; Raimun- veira Salg·ado, Cirurgião Den- no dêste Território, lotado 
da !rene Pontes Távora, P1·o- tista, uivei 18·13, cento e vintf.' nos Serviços lndustri!lis, D0-
fessora Auxiliar do Ensi•Jo (120) dias c o n t a d o s no venta (90) dias de licença pa
Primário, nível 7, quinze (15; período úe I" de setembro ra tratamento de saúde. coa
dias, conta~os no pcdodo de a 29 de dezembro de 19ü4; tados no período de 27 de 
·I a 1& de outubro de J9!H; Maria Helena Rodrigues de julho a 25 de outubro de l9li.!, 
Elza Lôbo Monteiro, Prol:es- :\1elo, Auxiliar Rural, nivel 3, nos têrmos do item I. do ar- Primeira Convocaçlio 
sor·a do Ensino Pré-Primát'io tri ~_ta (30) dias, contados ~o t!~o 88. comb!naou com o ar-! Pelo presente ficam os se
e Primário, nivel 11,. ti'inta peuodo de 29 de setembto t1go 104, to~o~1 ~a Lei n( }/11 ,

1
. nliores acionisl ns cle~la So

(30) dias, contados no perío- a 28 de ou1ubro ele 1964; Nair de 28 de ot.tub!o de 1.9J-. tierlacle convocados JJara a 
do de 7 de outubro a 5 de I Morai:; tl e Oliveira, Auxiliar 
no,·embro de 1964; e João de Portaria, nivel 7-A, uoven- Palácio do Govêrno, em A~s~mbfeia G_eml E.rlruord~
Benicio Dias, Professor Au- : ta (90) ditt f' , contados no pe- Mucapá, 26 de outubro de naJ:w a rea turo~-se, em .P1:1-

·1· d · j) · á · I · d 9 d b 7 1.964. 11/CI /''l t01WON/("(10, no d /(l .'J() 
x~ 1ar o Ensmo r1m r10, 1 nodo e e setem , roa_ lie ntarro do corrente, ús 
mvel 7, quaren~a (40! ~1as, : de dez~:nbro de 1964; _1'-l:~:bao Gen. Luit Mendes da Silva 11:00 /!oras, em sua seâ.e so-
Cú~t.ados no pcrwdo 1L 1 de 1 S~J~~a. Es~rcventc-Da~Jló,r~fo, Governador I cial , 0 rim de del iiJera rem 
ngo~to a 9 ele setembro de ni\ el 7, .. essen t~ (60 ) dtas. sôúre 0 se1;uiute ordem do 
196-1. todos do Quadro ele contados no perwdo de 2 de Nr. 970-A/(itl-GAB. dia . ' 
Funcion::üios Públicos do Go- 1 out11bro a 30 de novembro de I I · 
vêrno dêste Tenitório, lota.- !106-l; M.tooel Queiroz, Auxi- O Governador de Territó- 11 ) rlutll enfo de cap'Ílal so-
dos na Divisão de Educação. lia r· de Coziulla, nivel 5, vinte • rio Federal do Ama pá, usando cial · 

• • • 
1 (20) dias, contados no per íodo I das atribuições que lhe con-1 I 

Palacw do Governo, em Ma- · de 28 de setemhro a 17 de 1 ferem os itens Vll e IX, do . IJ) all l' raçii.o dos estalulos; 
capá, 21 de outubro de 1.965. outubro de Hl6.t ; e Terezinlla I artigo 4", elo Decreto-lei n° 1 . _ 

. . ' Palheta Lôbo, Serviça l, nivel 5.8:39, de 2l de setembro de I C ) assuntos de wter esse ge-
Gen. Lmz Mendes da Silva 6-H vinte (20) dias contados 19-1 :3 l'll f. 

Governador· • . ' · ' ' 
no perJOdo ? e 3 a 22 de ou- RESOL\'E. I .lfocapcí 'lO de morr:o de 

Nr. 966-A/64-GAB tubro de 19ü~ ; todos do Qua- :. · · 1 DC ' 
dro de Funcionários Públicos C . . ,.. , c . ·· ).J. 

O Oovernaclor do Te1Titó- do Govômo dêste Tenitório, ~nced ei a Jot~o de astr.o o81uulclo D. s. r essoa 
rio !."ederal do Amapá, usan· lotados na Divisão de Saúd e. Sussuarana, ocupante tio ~a~- Oirel or 
do das atl'ibuições que lhe go da classe «A>>. da sene 
con[erem os 1ten.; VIl e JX, Palácio do Govêrno em tle classes de Assis ten te Co-
do ar·tigo 4", do Oet:reto-iei !\la capá, 21 de outubr~ de I mcrcial,. ni':c~ 12, ~o . Quadro 
nr. fi .839, de 21 de setembro 1.96·1. cOle r:uncwdn_a l'tiOSTPu~h?OS Ido 
1.943, 1 ove r-nú es e erntor10, 0 -

RESOL \'E: Governador tração Gemi, ,·in te e cinco 

Caixa de Crédi to dos 
Funcionários do Ter
ritório F. do Amapá 

1 

Gen. Luiz ~fendes da Silva tudo no Serviço de Adminis-

, (25) dias de licença para tra- (Cont. do número anterior) 
Conceder a Omélia Silva I Nr. 968- .\/64-GAB. t:1mento de saúde, contados 

L tiZ, ocupante do ca rgo da 1 0 G , 1 d " .. · . ,· no período de 2 a 26 de ou
cla:::sc de l'rofrssora Auxiliai' ! .• overnuc or . 0 l eu~to r lü tubro de 196-1. nos têrmos do 
de Ensino Primá r·io n. ivel 7 1 Feder<tl _do. ~mapá, usando ·t I d · ·rcr 88 b·-• . ' das a tnbu1c ocs que I h~ 1 em • o at t.,o , com I 
d ~ Quadro de., F1~nciont.!10 ~ 1 co~rerem 0 8 'ítens V TJ e IX nado com o artigo 98, todos 
Pubhcos do Governo deste 

1 

. 0 • • ' ~ da Lei nt·. l.íll de 28 de ou-
Tet·ritót·io lotada na Divisão do ar ligo -1 • do Deet eto-lel t b 1 19~ ? ' 
de Ed ucaÇão, trinta c:-10) dias DI'. ;'i.S3V, de 21 setembro ae u ro <e · <>-. 

§ 2° - Po r a os associaclos 
que cure-a m Co rgos em ('o
m'issiio 011 Punçcio Grai'ifico
da , c11)os símbolos sejam de 
L'(({ores super ior es ao :\'ícel 
~2. fica e s/ a úelet ido a quo/ a 
lllensal IÍ 11ica de CrS 4JJ(J(). 

de licença par.·a asflistir pes. 1.943• 

1 

Palário do Gov êt·no, em 
Rôa enfêrma da ra ru ília, conta- HESOLVE: Macapá, 26 . de ou tubro de § 3° O os.~ociodo q u t' 
dvs no período de Jo a 30 de 1.964. assim o des1•jar, poderá. a11-

t I d 1964 t " C i t • d I torizur a 'inteyralizaer7o, elas ou L~ Jro e , ~ os ermos . oncec er, _nos ermos o Gen. Luiz Mendes da Silva 
da 1tem li, do ar t1go 88, <;om- Item I, do a1'l1go 88, cornbma- , Governador suas quot((s-partes, alrru•és 
binac!o com o artig-o 106, to- elo com o artigo 98, todos da de descontos mensais supe-
dos da Lei n° l.71l, de 28 de Lei nr. 1.711, de 2i:l de outubro Nr. 971-Ai64-G!\B. r ior es aos ti.rado8 p ela pre~ 
outubro de 1952. de 1.952, lir ença para tr 1ta- ~ . . 1 , • • seu/e /(llJel a, 011 de 111110 so 

mento de saú<le aos servido- . O Governaaor do J errtto- rez, conforme mmzda o Ar
Palá~i~ do Govêrn o, em res: Luiz du. Silva Reis, Tra- no Feder?.l. do_ ~mapá , us!l.n- figo 1~0 do ./ii !il'ste 8s/atut o. 

Macapa, 21 da outubro de 1.064. í b Ilhado r nível 1 dez (lO) 1 do das a tr1btuçoes que lh e . _ 
. ,... dias con'tados no · l'ríodo de j conferem os ilenl' VIl e IX, Arl~fJ.O .' 0 , _As qlwfa;;-JJ~Ir -

Gen. LUiz i\tendes da ,.,,Jva fi 'v d t b. ~ 1964. 

1 

do artigo J", do c.k 11ecreto- ~ /e8 dunsw1wrws elo captl ul 
Gove rnado r \ at ·'. e Mu ut 1?1 ~ob .. i; Lei ur. 5.839, de 21 ele setem- sq~iu ~ ruio seio l.íll!los n~yo-

1 n ~~lO " o~ ort . rm1 . • bro de 1 943 cw nus ]!OI' uto mter-"L·wos 
Nr. 907-A/64-GAB. Auxil~~" .kur·a), nível 3, ~oze I . ' sú pode li({ O seu I'(([Or se,: 

,. I. •• • • (12) dias, cont~uos no perl~?~ I ~F:SOLVE: jtmnsl"el'ido, entre associados, 
< O ~o ernador do l er~!tór1o 1 de 8 a 19 rte outubro d,e 1.964, r!epois de inter;ralizado, 011 
Fe~e1 ~I ct.o. .~map~. U :.and~ 1 to_rl_?s . do. Q~mdro de Fu~I~~I o- Conceder a Samuel José por wHsa-mort i.~ a lterdei-
~as a~ r t b I u çy e s qu~ : n~t i OH ,P,ubl~C?8. do Go' erno I Galvlio Barcessart. ocupante ros, inler;mliw das 011 I((/ o. 
ln_e conle~;m . ~s 1tens VIl e I d~s ~~. J ~rrtt~no, !otudos na 1 do ca1·go da classe «B», da · 
IX.' do art_1.,o 1 , ,do Decreto- DtvJ.,ao de P1od uç<ta. I série ne classes de Escritu- § C"nieo , J lrunsfen'ncia 
lei nr. 5.8.19, de 21 de setem-

1 

.,- · · 1 1 l O d (' d 1 serrí (ll!el'l;arlu na cadernetu 
u1·o de 1.943, Palácio do Govêrno, em ' rarlo~ DI\ .~ . • • o. >~ ~ a ro <e 

Macapá 2G t!e outubro de Funcwná . • os Publi cas do Go· do associado cr1âente e na do 
RESOLVE : j 1 .YB.!. ' vêrno d~ste Territóz_·io, lotado cessio111í rio, bem como lUI S 

S I \.d · t "' resJ~eclivus cvntus-correntes Conceder, nos têrmos do . . . 110 . crvlço, c e r ~~!li~ t·aç.w 
]·tem 1 do artl."O su corr ,,1 .. 

1
a- j Gcn. Lutz Mendes da Stlva ~et ai. sessenta (60) dias de do wpilal no fi1•r o de mo-

• "' "• tu • G 1 11cença para t•at"m' to " f rícula, a.~sinando-o os in -do C <) ffi o arti.,.o 92 todos d overuac or . . : n cn ur . " "' . , a I saude, em prol'rogação, CO í• - tere. ·.-mdog, e, JHI.IJU uma la.ra 
Le_t. 0 . L711: de ;?S outubro de I Nr. 96~•/6-1-GAB. ta los no perícdo de 19 de de ('rS l.fJ{)(), pelo t er/ente. 
19ol, l_rcença para tratamento I I o ttuuro a 17 de deze mbro de 
de su ude, ~m pror_rogação, aos I O Guvcmador do Territó- Hl64 nos têrmos do item r 
servidores ... Marra A~gusta , rio Federa l do Amapá, usan- do ~ rt · cro b8 com binado con; 
N.~to es, ,.-1uxtltar d_e E_n lerma- I do das atrib~1iç ões que lh e o Rrtig~ 92. 'todos d~l Lei IH. 
g ru, nn el 8-A. ymte <20) d t~s I conferem us Jtcns VIl e lX, 1.71 l, de 23 de outubro rle 
coutudos no pen ado_ d_e 3 a ~2~ do ar tigo .Jo, do Decreto-lei U l52. 
de outub r·o de 1964, Mana nr. 5.tm9 de 21 de setembro I 
F~rre iEa P~ntoj~, ~eladorn, de 1943,' Palácio do Govérno, em 
mvel 1-A. tnnta (;!0 ) <I tas, CC'n- i\lacapl): 26 de outullr·o de 
tados no período de 6 de ou-~ RESOLVE: 11!164. ' 
tubro a ::i de noYcmbro tle 
H>64: Raimunda de ~azuré Conceder a Wilt>on Zacarias General Luiz l\lendes ela Sil va 
Cantuáril.l, Trabalhador, nível de Souza Salles, ocupante I Go,·crnudot· 

Arfiyo 8° ,Js quo/as-par
tes mio JIOrlem ser o/Jjelo de 
pen/JOt' !"0111 terveiros ne111 
e11 / re assotiados, 111as S('/1 

l'al6r J!Orll' sl' l' i!i l' rir' /Jose 11 

11m cr !;d ilu na til i.ru e res
pondendo Sl'IIIJII'C tomo sr'
f/1/nd([ yamn!ia pelas olJri 
.c;ar:õPs qu e o IISSOtiaclo con
trair, f'lll st' ll IIUI/Je p1·úpr io. 

(Continua no próximo número) 
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Prefaitura Municipal d@ Macapa 
Departamento de Finanças 

Ser·viço de Receita 
Impõsto Predial 

Ano de 1.964 

Relação nominal dos contribuin~es de Impôsto Pre
eial, em atraz.o com a Fazenda Municipal. Dívida Ativa do 
Ano de 1.964. 

J'\O:VlE DO CONTRIBUINTE VALOR DO 
IMP - CR$ 

- ------------------------------------
Gaujarina Duarte Mendes 
Albertino Corrêa 
Maria .Cavalcante Pereira 
Pedro Pires da Gama 
Felisberto Batista da Silva 
Herminio cm·los Medeiros Gurgel 
Maria Laurentina do Nascimento 
1\faximiano Januário de Souz!b 
Carlos Farias Guimarães 
Firmiuo Lopes da Costa 
Maria da Gama Almeida 
Maria de Nazaré Nunes 
Manoel Almeida de Sousa 
Macúrio Tavares Ferreira 
Matias Pires 
Paulo Nogueira da SilYa 
Miguel Nunes Wariss 
Douzarino Ramos Pinheiro 
Jakson Borges de Alencar 
Pedro Laurenço da 0osta 
i-\aimundo Bezerrn 
Herdeiros de Raimundo Lins Calandrins 
José Pires Sobrinho 
Terezinha Pires 
Adélio Macedo 'J'l'inda.de 
José dos Santos Ma tias 
Elza Moura 
Stephan Houat & Irmão 
Antonio Oliveira 
Laudelino de Sá Cavalcante 
Zúilo Pereira Córdova 
Estevão Gonçalves 
Margira Soureira dos S!lntos 
Francisco Ferreü·a Pinto 
M:anoel AI ves 
Antonio Pereira Dias 
Raunundo Abreu de Bt·ito 
José Costa Silva 
Vitoriano Gomes da Silva 
Arminda dos Santos Silva 
Arminda dos Santos Silva 
."lolson Dias Castelo 
Mal}ocl 1biapino dos Santos. 
Manoel lbiapino ela Silva 
lzaias Gom\!S Vieira 
Manoel Pereira dos Reis 
Antonio Carlos Reis 
Afonso Raimundo Nascimcntc. 
~atalho dos Santos Marques 
Leandro Santos Alcantara 
Abrão Peres 
Brminio Moi;,és Mendes 
!iuimundo Ramos 
Alicie Rodrigues da Silva 
Antonhi Gaitan 
Tomé Marques ?icanço 
BritCI Figueiredo & Oia. 
\\'ilso!l dos Santos üarvalbo 
,Jo:,é Duar~e de AzeYedo Filha· 
Manoel Tori'inha 
.roão ,Jansen Rodrigues 

4.577 
l.l3o 
1.993 
l.79o 
1.7o9 
1.831 
uao 
2.197 
2.929 
1.465 
1.373 
3.905 
3.797 
3.417 
2.136 
5.034 
3.051 
2.712 
9.989 
7.322 
4.389 
l.7o9 
2.685 
1.220 

1.220 
<!.644 
1.83·1 
5.054 
3.074 
17.681 

2::l.73o 
1.596 
2.746 
3.978 
2.260 
1.424 
2.136 
2.563 
3.441 
4..ll9 
8.l93 
4.119 

3.722 
1.627 
1.953 
1:1.295 
1.953 
3.295 
3.661 
5.'~88 

3.661 
2.228 
2.441 

18.815 
1.447 
2.975 
25.137 
12.436 

1.130 
52.899 

Orlandina Santa Cruz Banha 
Abilio Pereira da Costa 
Abfllo Pereira da Costa 
Manoel Lima 
Alberto Saldanha · 
João Fernandes 
Eduardo Rodrigues 
Benhur Alves Corrêa 
Benedito Santana dos Santos 
Marcelino da Silva 
Joaquim Raimundo Santa Rosa 
Francisco Alves de Almêida 
Antonio da Costa Rodrigues 
José Cardoso Rodrigues 
Antonia Alves de Oliveira 
Laurenço Távat·es de Almeida 
Manoel Nascimento 
Adalberto Monteiro Alberto 
José da S. Picanço 
José de S. Plcanço 
Raimundo Barata 
Raimnndo Barbosa de Morais 
Ana Ramos de Araújo 
José Pedro de Alencar 
Raimundo Figueiredo da Silm 
Natao Carvalho 
Alvaro Henrique 
Raimundo Silva de Sena 
Antonio Ferreira Alves 
Leopoldo Leontino de Queiroz 
João Holanda de Oliveira 
Jo:sé Hermínio Amorim 
Martins & Irmão 
Francisco Silva Filho 
Jorge David 
Jovita Lina de Souza 
José Santana da Silva 
Ofir Morais Neto 
Cândido Ramoo dos Santos 
Izac Zagnry 
Antenor Epifânio Martins 
Armando dos Santos PontllS 
Joaquim Acelino da Silva 
Raimundo dos Santos Lobato 
Dárlo Silva 
.Mat·celino 'l'ase.rea de Araújo 
Alvaro Bezerra 
Sandoval Santos 
José Anice to da Costa 
Pedro Ramos da Conceição 
Erotildes .Mendes 
J oão Soares de Nazaré 
João Antor-io dos Santos 
João Barl'os Cardoso 
Moacir l{aimundo B. Lopes 
Raimundo de Souzo. Ferreira 
,Joaquim Pedro da Silva 
João de A. Tavares 
Orla.ndo José da Cmz 
Joaquim Teófilo de Souza 
Francisco Ramos da Silva 
M~noel Ferreira de Souza 
Firmino Ferreira do Rosáril~ 
Manoel Siqueira Monteiw 
lvone Ferreira Brito 
Daniel Ferreira da Silva 

Macapá, 07 de janeiro de 1.965 
VISTO 

Altair CaYa1cante de Lemos 
Dire tor do D. F. 

46.231 
l.49o 
1.1:1o 
L?a\l 
7.o22 
2.554 

5G.I9il 
2.136 
1.465 
1.2o5 
L83i 

1.6·18 
4.393 
2.!07 
2.929 

12.692 
2.260 

1.373 
l.Sill 

12.529 
6.S::l4 
1.130 
1.627 
1.953 
l.2Sl 

7 .ofi!) 
l..J 6.1[) 
1.729 
2.4~1 

3.7o2 
4.47:. 
2.928 
3.l!l2 
:3.o72 
s.lo7 
3.SH 
J.G4o 
2.4·11 
1.120 
2.8<18 
2.197 
3.2U5 
4.:193 
Ul22 
2.716 
l.9l2 

12.814 
4.381 
:J.of>l 
2.712 
L22o 
l.l3o 

u ao 
1.993 

44.951 
2.ol4 
2.Hl7 
9.519 
l.9f:3 
l.ti..JS 
1.99:~ 

UIZl6 
l.l2o 
:~.05 1 

1.465 

Raimundo Oliveira Alencar 
~heYc do S. R . 


	

