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PORTARIAS I A T g 8 DO p o D E R 
Nr. 972-A/6-1-GAB. 1 

EXECUTIVO do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1.943, 

O G d d 
,
1
, . . . 1 Macapá, 21 de outubro de 

overna or o em torw 1 96.( 
Federal do Amapá, usando .. · 
das at i'il>uições que lhe con- Gen. Luiz Mendes da. Silva 
fe rem os itens Vli e IX, do Governador 
<trtigo 4", do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro dv Nr. 972-A/64-GI\B. 

período de 5 a 17 de outubro 
de 1H64; Cnssilcla Rosa Dnar- H.ESOLVE : 
te, Prufessõra do Ensino Pré-

] .943, 

p1·imário e Primário, nivel 11, Conceder, nos têrmos do 
dez (10) dias, contados no item I, do artigo 88, combina
período de 12 a 21 de outu - do com o artigo 92, todos da 
bro de 1964; e Lourdemar Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 

O Governador do Territó- To~:quato Silva, Professor do de 1.952, licenr,;a para trata-
RESOLVE: I rio Federal do Amapá, usan- Ensino Pré-Primário e Pri- mento de saúde, em prorroga-

. do elas atribuic;ões que lhe mário, uive! 11, sessenta (60) ção, aos serYidores : Isa t>e l 
Conceder, nos termos do conferem os itens VII e IX dias, contados no período de Nunes Guidão, Enfermeira, oi

item 1, do artigo 88. combina- ~ do artigo .(0 , do do 1Jec1·eto~ 15 de outubro a 13 de de7.em- vel li-A, quarenta e cinco 
do. com o artigo 98, todos da Lei nr. 5.tlJ9, de 21 de se tem- bro de 19íl<l; todos do Quadro ( 45) dias, contados no período 
Let nr. 1.711, ctc 28 de outu- . bro de 1.943 de Funcionát•ios Públicos do de 19 de outubro a 2 de de-
bro de 1.952, licença pura tr.u-1 ' Govêmo dêste Território, lo· zembro de 1 96~ ; Blandina 
tamento de saúde aos s~rvi- qF,SOLVE: tados na Div)são de Educação. Braga dos Santos, Serviçal. 
dores: Clait· Mu1·ia de Vascon- nivel 5-A, vinte e cinco (25) 
celos de Azevedo. Pro!essõra Conceder, nos lêrmos do Palácio do Govêrno em dias, contados no período de 
de Ensino Pré-Pl'imár-io e Pri- item l, do artigo 88, combina- Macapá, 29 de outubr~ de 15 de outubro a 8 de novem-
rnál'io, ni velll. tr-inta (;;!•) dias, do co:n ° art:go 92, tt~dos da : 1.!)64. bro de 1964; Ruimunda Barbo-
contados no oeríodo de 29 Lei ~~~ 1.7!_1, de 28 de outubro G sa Araújo, Serviçal, uivei 5-A, 
de setembro ·a 28 de ou- de l. uo2, hcença para trata- en. Luiz Mendes da Silva vinte e cinco (25) dias, conta-
tubro de 1.964; M a r i a 1 v a mel!_ to de F:aúoe, em prorro-1 Governador dos no período de 14 r.e ou-
Hraga Marinho, Prores.:~ôra I gaça.?,. aos ~ervl.ciores: M~oel l Nr 974-A/G.J.-GAB tubro a 7 de novemb:t:0 de 
Auxilia L' dt' Ensino Pi'imário, d~ '<:lSlro Pmb_e1ro, Motol'l~ta, 1 · · mô4; Sabina Moura da Silva, 
nível 7, cinco (:1) dh s, conla- l mve!. 8-_A, quw.~e (15) • ~laS, O GoYernador do Território A tendente, nível?, dois (2) dias. 
dos no período de 25 a 29 de· contado.s no pe: wdo d~ 2v de 

1 

Federal do Amapá, usando contados no período de 11 
setembro de 1964; Maria l ve. sete~bro _a _9 l.e o.t~ lubro de úas a t r i b i u çõ e s que a 12 de outubro de 1964; Pau
te Caxias, Professôra Auxi- 1 ;~~4, Anlomo _da Stlv~ Ner~ . . lh e conferem os itens VII e lo de Oliveira Nobre, Labora
liar de Ensino Primúrio, ni\·el 1."1 bulhad.o,r, mveli, CI_n~o (oJ 1 IX, do artigo 4°, do Decreto - torista, nivel 9-B, trinta (30) 
7, novo (9) dias, contndos no dws, cont l ;os no pen ado 1 IIei nr. 5.839, de 21 de sele m- chas, contados no período de 
periorlo de 21 a 30 de se tem- a 5 ?c ou.ubr? de 1964: e j uro de 1.943, 13 de outu bro a 11 de novem-
bro de J 964· Deoliris Fen eit"· Agestslau llodrlgues ela Cha- REcOLVE. bro de 19f>4; Benedito Pereira 
Ma tias, Pr~ fessôra Auxilia; gas, 'l'ra?alhndor, nivel 1. on-I " 0 

'· da Luz, Servente, nivel 5, 
de Ensino Primá.uio, nível 7, z~ ( l l) tlJa ~ , contados no pe- Conceder, nos lerm os do sessenta (60) dias, contados 
tcia_ta (30) dias, co ntados no rwrlo ~?. 16 a 26 de setembro I item:r. do urtig? 88, combi- no período de 25 de setem
périoelo de 1o a 30 de ou tu - 1!.e 1.~6·•: todos) .d~. Quadro de nado com o art1go !18, todos bro a 23 de novembro de 
bro de !964; Aurenir SG!es l _ ~nrtena.r~os ~ ,ub.J_cos_ do Go- , da Lei nr. 1711, ue 28 de ou- 1964; e Honorina Tavares So
Piechok, P,·o[cssôra Auxiliar >c~n o de_ot_e _lemt~rw , l?ta- 1 tubro de 19[)2, licl'nça para tã o, Atendenie, nível 7, trin ta 
de En~i no Pnimário, nível 7, dos na DJvlsao de l rúduçao. tratamento ele saúde aos ser- (30) dias, contados no perfo
quaren~a (40) dia!', contadoo Paiário do Govêrnn ':id?res: Raimun_do B3;rros de do de 14 cte outubro a 12 de 
no pel'!odo de ~4 de fl etembro 1\; á ~ 1 de outubro edm I<aruu:, Al'lr.azcmsta, mvel JO·B novembro de 1964; todos do 
a 2 de novembro de 196-J: laca.p ·· :. e I se::;senta {6tll dia~. contados Quadro de Funcionários Pú-
Domin~o:; Fe!-reit·a Barbosll : 1.

964· no período de Hi de outubro blicos do Govêrno dêste T et·-
SPvente, nirel 5, cinco (5) Gen. Luiz ME'udeil da Silva ! a 1:1 de dezembro de 1964: i l'i t~ri o, lotados na Divisão de 
dias, contados no periorlo de 29 Governador I Haroldo Vil ilena, Trabalhador, ' Saude. 
de seteml>1u a 3 de outubro de uive! I , oito (fi) di a~. conta- i . . 
191:i4 ; Milita Ucllôa ele Oiivei- !\r. 973-A/6-i-I}AB. dos no período de 7 a 14 de 1 Pal~cw do Governo. em Ma-
ra, Servente. nível 5, quat·cn- outubro df\ l 964· Francisco ; capá, 29 de outubro de 1.96-!. 
ta (40) dias, contados no pe- · O Governador do T<.n·ritório I Pires Marquer. T~albador, ní- l Gen. Luiz Mendes da Silva 
ríodo de 11 d e setembro n. 20 Federal do Amapá, usando vel l, vinte (20) dias, conta - I Governadoi'' 
de outubro de 196.1: eide elas ntribuicõc-s que lhe con- l dos no ~eriodo de 15 de ou-

Nr. 976-A/64-GAB. San tos da Sil va, Professôra . . 1 tubro a 3 de novembro de J 
Uuraliilta ui\•el 9, oito (8) dias, fere:n1 os 1 tens V ll c IX, do 1064; e Ademar de Oliveira 
contados no período dt~ :.lO ~r~igo -1°, do JJecreto·!ei nr. j Fernandes, Carpinteiro, nivel l . O _Governador do , 'l'erritó
de setembro a 7 de outul>ro , o.!)39, de :H de setembro de 18-A, tr·i.nta (30) dias contados no Fed~ra~ ~o Amapa, usando 
de 196-t; J oão Benicio Dias, II 943, . no penado de jQ de outubro da~ a~r1bmçoes que lhe con-
Pr?fes~or ~uxiliar _de Ensi_no H~SOL\'E : I ~ 8 de novembro de 196,~; to- fe.rem o~ itens VII e IX .. do 
Pnm>1 r10 mvel 7 v!Dte e 

010
_ cos do Quadro de Funcwná - attlgo 4 , do Decreto-le1 no 

co (25) dllls, cont!ldos no pe- r Conceder, nos têrmos do I rio,s, Pú~ll!C~JS do Govêrno d_ê~- 5.83?, de 21 de setembro de 
riodo de 11 ele setembro a ítem r, oo artigo 88, combina- t':_ l Pmlo.rw, l" tados na OlVl- 1.94H, 
5 1e outubro d~ 19!i4: e M_ar- l do_ com o_artigo 98, todos da lsao de Ooras. RESOLVE: 
Iene Leal da Cunha , Prúles- 1 Let nr. l .r 11, de 28 de outubro I Palácio do Govêrno em 
sôl'll: Au~ilia1· de. Ens~~1o ~ri-! de 19:>2, lice!lça para trata- Muca.pá. 29 de outubro d~ 1.9B4 Conceder, nos têrmos do 
m ·1r10, mvel 7, tnu ta (uOJ d1as, ! mento de saude aos servido- item J, do artigo 88, combina-
~?nt~dos no período de 1o a J res :_, Ben to T~losa de Sa~ta- Gen. Luiz M~ndes da SilnL do . com o at:tigo 92, todos da 
3U de outubro de 1964; toclos 1 na, liua rda, mvel 10-B, vmte Governudor Let nr. 1.711, de 28 de outubro 
d~ Quadro de, r~ncioná!'ios I (~O) d.~a~, .contados no periodo !'\ t•. 97--A/64-GAB . de 1.952, licença para trata-
Pul>hcos do Govern o deste o e 12 (l a_t de outubro de , 0 mento de saúde, em prorro-
Ter~itó r-io , lútados na Divisão I 1p64_; G~ntJi a A~a~lmo Nobl·~· . o Governad or do 'l'crri tó- gação, aos servidoues: Clodó
cle Educação. ! l ro~_essora ~o ~~smo ~ré- Pn- j n o Federal. do_ ~mapá, usan- viu Rôla Aguiar, Carpinteiro, 

i ma!lo <' P~1marw, ntvel 11, 1 do das atrlbtuçoes que lhe uive! 8-A, oito (8) dias conta
Paláciv do Govérno, em ' trc7.e (13) rlJas, contados no conterem os Itens \'11 e !X. dos no período de 10 'a 17 de 
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As H.epartições Públicas 1 
Territoriais deverão remeter 1 

o expediente clestín.ado à pu-; 
hlicaç:ão neste DIARIO OFl- · 
GIAL, diàriamente, até às 
13,;)0 horas, exceto aos sába
dos quando deverão faze-lo 
até às 11,il0 horas. 

EXPEDIENTE 
11"!U1l.ffU"en§a @fiei~d 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

, As Repartições Públicas 
'
1! cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas c.té 23 de 
i fevereiro de cada. ano e às 
1 iniciadas, em quatquer época, 
pelos ótgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
remessa de vlllores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli
citam os usem os interessados 
prefercn(:ialmente cheque ou 
vale postaL 

As reclamações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de l~edaçào, 
dns 9 ús 1:-!,30 heras, no má
ximo até 72 h o r as após a 
salda dos órgãos oficiais. 

Os originais d<·•erão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, po1· quem de di
rt!ito, r<:.surns e emendas. 

Excetuadas as nara o ex
terior, que serão -sem p r e 
anuais, as assinaturas pOdf' l'
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
s.no . 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
uviso prévio. 

DIÁRIO OFICIA.L 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPA- 'I'. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repartições •e Pa1 ttculares: 

Semestre 
Ano 
Numero 8vulso 

Para facilitar aos assinan
tes a verificação do praZCJ dt: 
validade de suas assinaturas, 
na parte superior do enderê
ço vrw impressos o número 
do talão de rcgi!ltro, o mês e 
o ano em que findará. 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,00 

20,00 

A fim de evitar solução 
de continuidade no recebi
mento dos jornais, d e vem 
os assinantes providenciar a 
respeeti v a renovaçào com 
r ntecedência rnínima, de trin· 
ta ( ilO) dias. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos ofic iais só 
Só fomecerão aos assinantes 
q ué as solicitarem no ato da 
âssinatura. 

o runcio!la:·io público fe
deral, para fazer jüs ao des
C('nto indicado, deverá provc.r 
esta condição no ato da as
siuature .. 

O custo de cada exem
plar atrasado dos ó r g á o<> 
oHciaiu será, na venda a.vu!
sa, acrescido do CrS 5,00, se 
do mesreo ano, e de Cr$ 
10,00, por unc. decorrido. 

-----------·· ----------------------

outubro de 1.964; Haimundo dos no período de 12 a 17 de· noel Alho Leão, 'l'r3.balhador, 1 Nr. 980·A/G4-GAB . 
.i\ünato de Lima, Feitor, nivel outubro de 1964; Oscar d!l nivel 1, trint~ iilO) dias, con-1 -· , .. , , , . rr ... ,, , ,,, 
5, vinte e cinco (25) dias, Silva Frazão, Coneeiro e Sa- tados uo penado de~ de ou- ~ ,~~J ,::~'e".la .• oi ~~ .• m 1:;01 '-' 
eonh-dos no período de 19 d6 patcir·o, n:vel !0-C, trinta (3UJ tubr-o a 3 de novemoro de ··lfLI~ l. do _ Arnc:pa, u::>..ndo 
outubro a 12 de novembro de días , eouta;los no pt'ficdo de 1864; e Walc!emar Bar~eto da d~ ~,}ün,~\u1?o~e:; qu~"" 111~ co.~-
1.9\H; .Jos é Medina Neto, As- 2G de outubro a 2::1 de no- L_uz, Tt•aba lhador, mvel 1, I fu"~ ,-~' u .teu, \11 e 1.,, ~o att •. ~ 
~:;i s tenle Comercial, nivell4-B, vembro de 196,1; Afon~o de Yinte (20) cli~1s, <:,ont<o<los . no g.· ~J _ ~.; do, p 0 .\:· ,e L~,-l ~ 1 
cinco (5) dias, contados no Deus _Maciel, Inspetor do En· pcrJOdo de ÇJ a 28 de cutuor_·o In .. .Dc-c:;9. de 21 o e "ete.nb10 
período de 11 a 15 de outu- sillo Pré-Primário e Primário, lle Hlii4; todos elo Quadro rle clP .l .• H<>, 
1wo de 1.964; J osú ReiiJaldo ~i vel ll, doi,s (2) dias, conta- F~mcion ~rios ,Públ!c?~: do Go- RESOLVE: 
do Nascimento, Guarda, nivcl Jos no penoclo de 13 a 14 ele verno deste femtono. lota- i · 
10-D, sessenta (GO) dias, con-· outubr0 de 1064; Custódio dos na Divisão de Prodw;ilo. Conceder, JJOb tennus do 
tados no periodo de i6 de I Marte!, Trabalhador, nivel 1, ite m L do a.rtig-o 38, combina.-

b 1 d · 1 t ( ~- • d Palácio do GO'>f~rno, em , 1 1 O~ltll 1'0 a ...4 e l!ezemol'O r,e vin e 20) LHJ.S, COlha OS DO . . <. , , . , do com O artigo bcl, t:Ol OS < é< 
1.0tl4; J o_sé ~erre~ra Cavalr.au- período de 10 a,.?9. de , outu- ;"~:1.~l.lp«, 2u de outuüro de Lei nr. i7U , de 28 de outu-
b , Carpmtetrc, mvel 8-A, Vlll- • bro de 196,1 ; l<HLVlO {xUJdão · ·v

6 - bt·o de lD52, Fcenç1~ pam tra-
te (20) dias, contados no pe- j da Silva, Eletrecista T~nrola- General Luiz i\:endes da Silva tamento de saúde aos servi-
rivdo de 11 a. 30 de outubro · dor, nivel fJ-B, nove (9} dias,, Govcrmulot· dPrc,.-;: FrancL;co Con·êa da 
de _uJG4; Cúnrt ido Rodrigues ! contadof; uo período de 7 a I _ _, , ro SiiYn. Scn'ente, nív.~ l G, v'nte 
de Lima, Capinteiro, nivel S·A, ! 15 de outubro de 19(H; Fran- ~r. 91~-A /51 -u-AB. (21l; di;.,S, contados no perío-
vinte (20) dias, contados no I cisco Manoel do Nascimento. I 

0 
G , d . 

1 
T ··t. do d•~ 10 de outubro a :l de 

perío(!o de 14, de outubro a .,. Condutor Motorista, nivel 12, I .;. ,,_0"~~nr_ . 1'r < 0 err~ o- nc, \·cmbrP ele U:ti4; ,Toil0 Pi-
2 de novembro de UJ64; e dez (10) di"s, contados no pe- Ld F ~dei~ 1 Y? .~!,napá. us.w~ c~tn<;o de ~ ienezes Esereven
,T_ ofto Floriano Paes, C\Lrpin- · ríodo de 5 a 14 de ou.tubro I ~o . d<t:__ ali 1,bui~:ces 1que Ih,• t"· Datilógnüo, nivel 7, sc:;sen
t.~ir:.~, nivel 8-A, nove~ta (90} d8 19ll-í; e 1-taimundo. _Rodri- conf:e.r:;.~ . u; Jte,u; ,\.~! e !X: tn l(iO ) c!Jas, eonUdo,; no pe
mas, contados no penodo de gues Santana, Aux1har de cl? li!~·!7° : ·,, d~J 0 :".'ct~ 1;'1 ríodo .de 12 de outubro l.l JG 
1G ele outubro de 1.964 a 1::J de Artífice, mvel fi, trinta (30) In,. 5 ·8~.J, de ~1 ae .. eteJ. .bto Je <Jezembro df.: \U6J; e .José 
}aneiro de 1.9o5; todos do dias, contados no período de' de 1!:!4::1, de Anlújo Cont;nlw, At;xili::tl' 
l~uaci1·o de Funcionários Pú· il ele (JU!ubro a 1° de of,vem- RESOLVE: de Artes Grúl'ica::., nivel fJ, do-
o!ir:os do Gcvêrno dêste Tet·· bro de 1 Bo~; todos co Quaci1'0 ze (12) dia:;, con tad(>S no pt' -
ritório, lotados na Divi8i!.O de Funcionários Púbiicos do Conccr1er. nos têrmos elo ríod() de 1G ü 2fi ele outubr·o 
de Ohras. . GoYêrno dêste Territorio, lu, item I, do ártgo SS, eom!Jíllll· de 1<JlH; todos du l~uadro de 

, . . , • I tt>.dos nos Serviços lndus· do com o artig-o 92, tndos !la Funci<lnt..rios l'ú i1Jh:us do G o-
-I'alac.10 do Go\·erno, em I triais. 'I Lei iir. 1. 711, de ~S de ou tu- vt:rnn dês te Território, !ot;t. 

I\H~capa, 29 de outubro d0 .., . , • bro de 1.!:!52, licença para tra. dos n3. Divisão de Segurança 
Ulé•4. L alá::JO "do Governo, em 1 tamento de sa.úde, ern pro r- e Guarda. 

()' eJ'. LuJ·z ''1c•.ndes c·[,n •. St.l"" M9capa, <:::B de outubro de J rogação às sel'vidoras : Ednn 
' 

1
' vu. 1.964. ~oat'es da cuulla, Pn.fessôra Pnh\cio do Govêruo, em 

Governador I E n é p · · p 1\lacapá, 29 ele outubro de 
Gen . Luiz Menrle_ s da Silva 11 <:. _osi~10 ,', r· rim,a;L0 1 ~ ri- 9 Nr. 9í7-.\ j64-GAB. Governador mdrlO, ü iH~l 11. qua1e~ a (40) 1. fi4. 

dms, contados no penodv de Gcn. Luiz Mendes da 3i iva O Governador do Terl'itório 
Federal do Amapd, usando 
das atribuições que lll<J 
conl"erern os itens VII e IX , 
do ai·tigo 4°, do Decreto)ei 
m. 5.Bau, ele 21 setembro de 
UJ4:.l, 

Ti ESOLVE: 

Conceder, nos têrmos do 
item 1, do artigo 8tl, combina
do com o artigo 92, todos da 
Le i n" 1.7ll, de 28 de outubro 
d c HJG2, licença para trata
mento de saúde, em prorro· 
gação, aos servidores: Huy 
Lopes Palhêta, Trabalhador, 
ni ve1 1, seis (ti) dias, conta-

Kr. fl78-A/64-GAB. I a de outubro a 11 de novem -
1 

Governac!or 
1
llro de UJ54; e !ülimunda , 

O Governador do Território Panlino cl~ Lima, Professôr-a 1 

Fedeml do Amapõ\, usando elo Ensino Pré·Pl'imi:rio e Pri· 1 
No m:ll-A/Gl-G AH. 

elas atribuições que lhe con- mário, nível 11, qunr·enta e i O Govenwdor :lo Territóri o 
fer em os itens VII e IX, do cinco (45) dias, con~ados no j FedPral do At11apá, \18anda· 
art.igo 4°, do. Decrtto-lei nr. período ele 3 de oulu?t·o ~ 16.

1 

elas atribu.i<,:ões que !lw . co n-
5.8,)!:!, ele 21 ae setembro de de novembro de UJb4; todl>.s lerern o" Jtens VU e IX, do 
1.!Jt:3, elo (~uadro de Funci0nários artigo 4", cJo Dc~creto-Jei n1·. 

Públicos do GoYêrno dêste 1 fí.839. ele 2l de setembro de 
Território, lotadas na Dívi8ão 1.943, RESOLVE: 

Conceder. nos têrmos do 
item l, de artigo 88, combina
elo com o 11.rtigo H2, todos da 
Lei n° 1.711, de 28 ele outubro 
de 1952, licença para trata
mPnto de saúde, em prono
gaçilo, aos servido t·es : Ma-

ele Educação. 

Palácio do Govürno, 
Macapá, 2B de outubro 
1.964. 

em 
de 

Gen . Luiz i'vleucies da Silva 
Govemuclor 

EESOLVE: 

Cc,H:edcr, nos lér;no» do 
item I, do artigo oS. eombina
dú com o artigo !JS, todns ria 
Lei nr. 1.711, ue 28 C!P outU·· 
bro de 1052, li'2t·nça pa !'<> tra- · 



373 - 5a. e 69. fE:ira, 25 e 26 DIARIO OFICIAL 

tameuto de saúde às servido- ; ciaf; da e a aprovaçao de con-
J:&s : Leontina de Moura Fur- tas da Diutoria serrlo fe'itas 
lado, Seniçal, nivel 5-A, qua- lJ) allem(llo dos estatu tos; por escr ulínio secr eto. 
r enta t.JO) dias, contadoH no c) assuntos deinterr?sse ge- 1'rallL'f!dO-Sf! de assunto de 
período ele 19 de outubro a ml. grande mteresse para a Clas-
27 de novembro de 196-l; l\la- se esta Diretoria solicita o 
ria Gomes Barbosa Moraes, J!acapâ, :20 de março de I comparecilnento de todos os 
Serviçal. ui vel 5-A, vinte e UJU:3. associados. 
c inco (!?f)) dias, contados no 
período de 15 de outubro a 8 Oswaldo D. S. Pessoa 
de novembro de 1964; e Luzia Diretor 
dos Santos Accioly !-~amos, .-----

A~xila~ de .Portaria, nivel 7. Comissão de Inquérito 
trtnta (30J áiaf>, contados no 1 . . . . 
período tle 12 de outubro a Aamtmstmtlvo 
10 de novPrnbro de Hl64; tô
das do Quadro de Funcioná PORTARIA N° 2/65-CIA 

rios Públicos do Govêrno o Presidente da Comissão 
d~s~c _ Tenitóri?, lotadas na de Inqué~ito designada pela 
Dtvisao de Saude. 1 Portaria n° 169/65-GAB, de 18 

Jlfacrt}Já, 24 de Ma r r:o de 
!.965. 

Jfanoel 11Íel'('êS da rosla 
Pre8iclente 

Prefeitura Municipal 
de Amapá 

!:'ECRETO-LEI Nr. 283 

Março, 1965 

tinados a êste Município pelo 
Fundo Rodoviário nacional, 
na forma do• dispositivo Cons
titucional citado, serão empre
gados pelo SMERA, ~xclusi 
vamente, em serviços Rodo
viários do Município de Ama
pá, compet indo ao orgão, ora 
criado, a fiel observância do 
presente Decreto-lei. 
Art0

• 4° - Revogam-se as 
disposição em contrário. 

Gabinete do Prefeito Munici
pal de Amapá, 22 de Marc,.o 
de 1.965. 

Leonel Nascimento 
Prefeito Municipal 

Palácio d o Govêrno, em I de t:narço de 1965, do Excele~
:Vlacapá, 29 de outubro de , t isstmo Senh?r General Lmz 

Arioswaldo Vieira dos Santos 
Seçretário Municipal 

O Prefeito Municipal de Ama- ____ _ 

1 U5-1 1 Mendes da Stlva, Governador 
· · I do Território Fecter:1l do Ama-
Gcn . Luiz Mendes da Silva 

Governador 
pá, 

I 
RESOLVE: 

N'r. OS~-A/6.!-GAB. " r d ~ 'lo d A ·t ,,a .orma o :; .... o 1 . 
O Governador do Território 219, elo Estatuto dos Funcioná· 

Federal do Amapá, u::;ando rios Públicos Civis da União, 
das atribuições que lhe con- maPtcr Iranildo Trindade Pon
ferem os itens VII e L\. do tes. Escrevente-dat ilógrafo, r.í
a rtigo 4°, elo Decreto-lei nr. \'el 7, lotado no Gabinete do 
6.8B0, de 21 de setembro de Governador, como Sccret.írio-

pá, usando das atribuições que I 
lhe são conferidas pelo item III, 
do Art0 9°,do Decreto-lei n°5.839, 
de 21 de Setembro de 1.943, 

- Considerando que a União, 
através do Artigo 20 da Cons
tituição Federal, atribue a to
dos os municípios Brasiieiros 
cot :s partes do "Fundo Ro
doviário Nacional", objetivan
do o emprêgo das mesmas na 
construção de Estradas de Ro
dagem; 

1.9.J3, da mesma Comissão. 
- Considerando que a fina· 

Em Mac'3pá, Capital do Ter- !idade da ajuda do Plano Fe
:-itório Federal do Amapá, 24 dera! aos Municípios, tem co-

RESOLVE : 

Conceder, nos têrmos do de março de 1.965. mo escôpo criar condições mí-
item 1, do artigo 88, r.ombi- nimasde comunicação das áreas, 
nado com os a1·tigos 92 e Do L glas Loba to Lopez dando uma perfeita inter-
:,~.! , todos ~l~ TPi n° ,1.71~ •. de - Presidente da ClA- 1

1 

relação da.s comunidades; . . 
-8 de outuoro de ,l952, llc.en- , . .. _ Conslderandoquea fmah-
ça para tr·ati:l~len.o. cte sat.Hle. , Smcttcai.o dos Arrumadores dade da aj uda do Plano Fede-
em pror~ot(açao, :tc~s sernd o- do T. F. do Amapá l ral aos Municípios, tem como 
r:cs: Halmu.ndo . 1\onato de /~'tlilal ele Concow('ÜO ; escõpo criat' condições mini-
Seoa, Pedt'Cl''O, mvcl b-A , no- I mas de comunicação das áreas 
Yeuta rlias (lJO) d ias, cont<1d0s .. ;ssr mli!Na Gemi Ordinâria · dando uma perfeita intcrrela-
no pCl'ÍCJclO de 9 de out ubro . . . 1 c;ão das comunidades · 
de 1.9fH a 6 de janeiro d~ !'elo jJI'eSr'nle l~cltlat. fla~m , . . ' . 
1.955; e Raimundo ~lat·ques cOIII'Or:aclo.\ .iod.os os assocw- ; ; -: Constderando que 0 111~ 
Baia, 'l'r3ba lhador , nível 1, rios dl'sle .'iwchca/o, em pie- · t.tu:do,_vem de enc_o~t:o as 
noventa 1901 dias, cont<Jdos no [Jiizo de seus d_ireilos Sin- , asptra~o~s d~s :vlumctptos da 
no p eríodo de I!J de outubro diNtis, Jdtl'a reunzrem -se em Amaz?ma, d~~as as suas po
de 1964 a H> à e jatwi ro d e :1.-:seiii/Jléiu Gr'ml ()rcl-inâ r i a, . pulaçoes rarefettas; 

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

(Cont. do número an terior) 

.il?'ligo 9° - Os heTdeiTos 
têm rlireilo ao capital e lu
cros do associado falecido, 
conforme a -respectiva conta
corrente e o último balanço 
procedido no ano ela mor/e. 

Art'igo 10° - As qnolas
pa rtes silo indivisíveis e nüo 
podem pertencer a mais rle 
um associado. 

ATtigo 11° - Ntio poderá 
o associado exigi1· compen
sação ent r e suas quotas-pa?·
tes e as dividos qu e t iver 
com a Cai.w. 

Artigo 72° - As quo/as
pa rles ser O o integralizadas 
ele uma só vez ou. por p ·res
lações mensais, mediante eles
conto dos vencimentos dos 
associados, at1·avés de 1'ela
ções que sel'(tO prepara das 
pelo 'J'esou1'eiro ela C a'i.ca e 
de acônlo com os §§ 1°, 2° e 
.1° elo Artigo (i 0 . H)(H;; todos do 'ouadro el e no ]J}'(Í.rimo dia :28 de Mar- ! - Cosiderando que é neces

f'uncioOil!'ius Públicos do 8o- ('O !lu uno eli_i Cl~/':iO, às 9,00 I sá:·io criar junto_ a essa pre
Yêrno dêste Território. Jota- ''~'ra.~ ''"' p!'IHU' II'O convoca- I fettura, um orgao capaz de § 1° - Os pagamentos fei
dos na Jli\'isão de Obras. ((10 r,u as 10 horas, em se-

1 
estudar, planeJar e executar los por conta das quotas

!Jilllda r·ow•ocaçüo com qual- ~ os serviços ele rodovias, em partes integralizam cada 
quer número ele associados, I consonâncias com os orgãos uma de por si o medida que 
1w séâe prol'i:.;úr iu elo Sindi- 1 federais para aplicação das do- O créelüo fôr atingindo O ·va 
('U/o, silo ti r11o Cânrl'ido )fen- 1 tações que lhe forem concedi- lur de cada 11ma delas. 

Pa~ácio do Govêrno, em 
Macapá, 30 de outul.Jr·o de 
1.964. 

GPo. Luiz ;\~enu<;S r!a Siln eles s! ll· lli'Sta
1 

~~du;~e1, ~r~:~; da~, dentro do pl..tno menciona- § 20 _ 11 '/'esliluü,:âo. de 
Governador tr!mutem cott /CCI/1/l il o e . , do, q foi pugo para u mie-

i 1 ~l' 1,'11 ~'~' 111 sr~!~~·e 11 scg111111 ~' i DEcRETA I.~~:~Ziiwr;üo das quotas-partes 
oul1 111 do. elz.t. . _ . . será feita de au)rdo com o 

I 
1 - Lctl/ll'll, rllSI'IlSS(IO ea-1 Alto. 1°- Ftca cnado o 1'' .1 lo 1 ·tiqo 3'/o e 

fi i'Ot'fl(fío da ato ela !lssem -

1 

Serviço Municipal de Estradas c. ~.":i}JO.":i ~- ~era ' 1 
• • 

iJINu anterior. de Rodagem de Amapá, com ~eu pm tgla · Editais e Avisos 
I /1 Neta/círio a ser upre- 1 a sigla (SMERA). Artigo t3o - Não será 1'7/ -

Amapá Agricultura c 81·ut 1;~/u . pelo ,)'r. !'residente I Arto. 2o - Ao aludido o r- lrerJne ao associado nenllu 111 
IndústriaS/A Ido Swclu·ato, deq_ue~·on:~lam gãoincumbe : jlítulo ou documento que, sou 

o l'e:m.mo dos ;n·mclpllls ~~ - a) - elaborar planos para qualqner forma, Tepresen/e 
:l.•w' mbléia Ueml l r·u.nlcr·!',l~en.~o.:do ano ele. 19~·1_, const rução de_estra~as e v ia.s j sua J?O?'te ele capital. 1. 'odo o 

R.rtroordi111íria ~~~ altel aroe.~ do qnad1 o;)? de acesso na area déste lVIu nt- m.ovunento elas suas quotas-

f ' . . (' - ual, o {)(f[anço âo e.rercww cípio ob)·etivando a sua econo- ~7Htl'les Sll llscr ição integrafi-1'111/el r a mwo('{/('(((J r· . '· t P l ·i , , , · , m_cn~cen·n, o ufl llii\U í/ .l - mia e desenvolvimento. assis- zaçüo, lransfe1'ência, ele., se-
l'elu pn•.-.;enle /'icum o.~ se- ~· 111,mw~l. (:n_mJ~0,rac~o:. e uma tência a sua população e es- I'CÍ lançado. nas contas_ tol'

ulwres rtcicmis/as de~! a So- dtn~r:.~'.'!1 <.ao e 8 P c. ~ 1 a~ . d~ coame!"'to de seus produtos,\ rentes do l1V'I'O ele maii'ICII!a 
C'ieâodl' <'UIIt'Ol'(tdos Jltf/'O a 1~/lfiUI(IIU ~o ln~}JIJ,~ /r~ .s.mdt, etc. e no caderneta. 
A. ·eml!/l'ia Cem/ Ertmonli- l utf, tudo un con /Oilll trlaelc b) t . ·f ·t o. . 

·~·~·Íu 11 l' ' 'oÚ-or ·e · em pri Wlll u art . 561 ela ('. L. 1'., , :- m~1 et P.e
1 ~~ 0 

c .
1

- ~' Unico - As provas dr' 
1

11~
1

1 ~, 1• .,
1 

c·cl'lvoc·u~ 1• 1,-0.~ ',
11 

rlic1 ''(Í 1 C(llllliinrtdo tai11 os J~:~tullllos re,açao . e armoma de ~ro]b~- ]JCÍqamenlo pura a inte{JI'a/i-
' t , • ' , .. • ., , • • tos regwnats com os e am 1- · - - • 'b f' . d 

de 1110/'('U do COI'I'CIIIt', ôs 11 .')oll'lllal8. to federal e estadual. evitan- za(l·uo,;,ç~oo o.e/eoct?'~l cr.111'i11Pll~l11'? 
1 /"(){) hora ' e/ll Slll/ ~ecie >O- /'([)'I'Cer do ronsêlho d . d ' - d f. pe o res I/I oi «• <· L-

.· ·'· · · · F' ' l ··b · > as con/11' do 0 assun tspersao e es or- 1 ' verba(·üu do aédilo 
cial . r1 í'illl de !hliliertll't'/11 ' , 1·;(:(~: .·.~oi lt , 1 , r.;r~r ços e facilitando a bôa execu - a e. a. a 1-

1
.
0 1 -co·rrelli' 

sti/,re o seuui11!t' orr/c/11 do ' i Jl I! ,cw. c 0 an.J 1111 1 ' : .- .. • f d ·rr7 _ no J~::;pec wa 1! a r 
diu . I {)c ur·IJrdo r·om o atweo ç~o das taic as o OI,..,ao cen no fu'I'O ele matncu/u. 

· 1«/J» do art. •12-t, do('. /, T., t1al. 
,1) u 111111•nto de r·lljJilal so- ~ 11s dl'li/ll'l'll("(ÍCs .~cilll'i' 11 /01)10 - Art<l. 3° - Os recursos des- (Continua no próxim o número 
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Prefeitura Municipal d~ Macapa 
· Departamento de Finanças 

Serviço de Receita 
Impôsto Predial 

Ano de 1.964 

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

NOME DO CONTRIBUINTE 

Vicente Castro de Oliveira 
Marüt Emilia Barbosa 
Maria Mercr.des 
João de Deus Pereira 
José Nunes dos Santos 
Raimundo Nobre Dias 
Sebastião Leitão 
Maria Ramos V az 
Marcelina Monteiro da Silva 
Raimundo Nonato de Almeida 
Antonio Neto óos Santos 
Antonio Neto dos Santos 
.:.'llanoel Neves 
Wenceslau Pires Ferreira 
l\'Iário Melo 
Afonço Nunes 
Paulo Negrã.o 
Paulo Negrão 
Osvaldo Vaz Walderley 
Roldão Oliveira Palhête 
Joaquim Mascarenhas 
Júlio Gonçalves da Costa. 
Antonio Neto dos Santos 
Antonio Firmino da Costa 
Maria da Silva Melo 
David Baia do Nascimento 
Maria Clara da Silva Morais 
Alexandre Soares 
Juracy Monteiro de Morais 
Joaquim Plcanço 
He1·mes da Costa Nery 
Lazarino Mira 
l{oque Nogueira da Silva 
Manoel A. Ferreira 
~azaré Pereira Borges 
Bernardino Francisco S. 
Raimundo Guimarães de S. 
J uracy Mumz Coelho 
José Loureiro de Sena 
Maria de Lourdes T. Samice> 
Antenor de Azevedo Picanço, 
Erondina Mendes norrêa 
José de Carvalho Monteiro 
Jose ia Praxedes 
Waldemar da Silva Monteiro 
José Medeiros da Silva 
Roserniro Lameira Pontes 
Clodoaldo Celso de Farias 
Andercid Lamber~ 
Jonas Gemaque de Jesus 
~elson Nonato R. R~drigues·. 
Leandro Silva 
Elvandro do Naecimepto 
Eduardo Costa 
Francisco de Souza Soares. 
Orlando Coutinho 
Ft·ancisca Silva Marques 
.J uliano Castro de Mora.i~; 
José Barbosa Moreira 
Raimundo Marques de B.ritn 
Manoel Tavares 

.Macapá., 0'1 de jaueíro d'e 1.9b"5 
'l iSTO 

Altair CavaLcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

VALOR DO 
IMP - ·CR$ 

!.953 
l.l3o 

2.o75 
l.22o 
1.139 
1.465 
1.436 
2.!15 
l.l39 

13.730 
1.465 
2.136 
l.l3o 
2.278 
2.644 
1.139 
7.o5l 
7.o5l 
1.627 
1.953 
3.254. 

1.83! 
1.446 
2.441 
2.644 
l.li.lo 
2.441 
r.mm 
1.831 
l· H:l9 
1.648 
2.482 
2.441 

6.320 
1.424 
l.l3o 
1.566 
1.556 
1.467 
2.929 
2.441 
l.7o~ 
l.Wo 
1.130 
1.281 
2.441 
2.441 
3.4!7 
6.305 
1.709 
lo.3l2 

1.831 
l.J3o 

3.356 
3.356 
1.220 
3.356 
1.455 
2.197 
1.83! 

3.793 

Raimundo Oliveira Alencar 
~hefe do S.R. 

Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de 
OiapiUJue Calçoêne 

Decreto-lei nr. 85i li5-PO DECR2TO-lei no. 4õfü5·l'MC 
, Resolução nr. 80(65-G AB Resolução n.0 79/t:i5-GA H 

I O Prefeito Municipal de O Prefeito Municipal de Cal-
Oiapoque, usando das atribui- çoêne, usando das atnbuições 

I ções que lhe são conferidas que lhe são conferidas pelo 
I pelo item III, do art. 9°, do item Ill, rto Art. 9", do Decre
l Decreto-lei nr. 5 83B, de 21 d~ to-lei federal n.• 5.839, do 21 
·setembro de 1948, e de setembro ':!e HJ43, e 

- considerand o q u e a ! --· considerando que a União, 
União, através do artigo 20 ,da \através do Artigo 20, da Con~
Constituição Fedet·al, atribui tituição Federal, atribui a to
a todos os municípios brasi- Llol:l os Municfplos Brasileiros, 
leiros, cotas oartes do «Fun- Cotas Partes do «Fundo Ro
do Rodoviát{o Nacional., ob- doviário Nacional>•, objelivan
jetivando o emprêgo d a s do o emprego das m2smas 
mesmas na construção de na construção de Estradas de 
Estradas de Rodagem; Rodagem; 

- considei.'anào. que a fi- - considerando que a Hnn-
nalidade da ajuda do Plano lidade da ajuda ~o Plano Fe
Federal aos Municípios, tem deral aos Municípios, tem 
como escôpo criar condições como escôpo criar condições 
mínimas de comunicação das minimus de comunicação das 
áreas dando urna perfeita in· áreas dando uma pc>rfeita in
terrelação dtis comunidades; terrelação das comunidades; 

- considerando que o ins- - considerand o que o ins-
tituído, vem de encontro as tituído, vem de encontro às 

Í aspirações dos Municípios da aspirações dos Municípios da 
Amazôui:J, dada as suas ex- Amazônia. dada as suas ex
tem,ões e as suas populações tensões c: as suas populaçõe8 
rarefeitas; . j rar·eieitas; 

- considerat~do que é nc- -·- consid erando que é ne-
cessário criar .junto a essa 1 cessário crirll: junto a e(·Sa Pre
Preieitlli'a, um órgão capa;~ 1 fei tura, um Ól'gão 0'lpaz de es
de estudar, planejar e exe- tudar, planej!lr e executar o~ 
cutar t>s serviços de rorto- serviços de L{odovias, e:n con
vias, em consonüncias com sonâncius com os ót·gãos Ie
os órgãos Federai>, p a r a uera.is, pa ra aplicução das do
aplicação das do~aç.ões que tações que lh e forem conce
lhe forem concedidas, dent ro didas, dentl'O do pl<i:HJ men-
do plano men(;ionadc; cionado; 

RESOLVE: RESOLVE: 

Art. 1°- Fica criado o Ser-\ Art. 1° - · Ficí:i criauo o 
viço Municipal de Estradas de Serviço Municipal de E~;t ,·aclas 
Rodagem, de Oiapoquc, com de Rodagem de Ca lçoêne, com 
a sigla <SMERO). a sigla (SMERC). 

Art. 2° - Ao aludido órgL'o Art. 2°. - Ao aludido ór-
incumbe : giio incumbe: 

ál - elalwrar plano~ para I 
ct,nsttuçil.o de estradas e '-' ias t a)- c_Joborar planos p~ra. 
d~ ,acesso n_a _ár~a dês~e .Mu-j construçao ~e ~~-s t.rad~s. e, ~wr; 
mmpio, ob]ef.tvando a s ua . d~ _acesso n.'' ~, e.t detit l! ,,lu
economia e desenvoll'irn.:!nto, j nlctpw .. obJclJv&ndo . _a sua 
assistência a sua população e eco~ o~Ufl: e desenvolvune_nto, 
escoamento de seus produ·! ass1st~nCia a sua pcpulaçao e 

I tos, etc. , escoamento de seus produ-
. tos. etc. 

I 
h) - manter pedeita cor-i . 

relação e harmonia dos pro-: b) ::- manter p~rfe tta cor-
' jeto~ regionaiR com os ue 

1 
:ela?ao. e .l!ar'?lo m.a. dos . pro

. âmbito federal e estad ual . Jeto8 regt .. nats com os de 
: evitando assim disperEão de : â~bito fede.t·a J· ~ est~dual, 
: e;,;forços e fac ilitando a hôA. 1 e\I~ando assim~. d1sper~ao de 
execução das tarefas do ót'- esforço_:; e ta.ctlttando a boa 

. gão central. cxecuçao das tarefa~ do ór-
, g<lo cen tral. 
: Art. 3° - Os recursos des- 1 
'J tinadas a êste MuniCíf1 io pe!o I • Art. 3°. -:- Os rec_u ~s?s \.es-
Fundo !.{.odoviário Nacionai, hua~os a este . M~lfHClpw_ pelo 

I 
na forma do qispositivo cons- Fuu?o Rodov.láno. _Nacr~n;;l, 
titucional eitudo, serão em- na t<_Jrma do .dt sposltlV_? Cons

, pregados, pelo SM.ER(J, exclu- tituc10nal cttud,Cl , scr~o Pnt
! sivame11te. en 1 servic;os Ro-, p_t7egado;;, pelo ::iME_RC, exdu-

1 
doviários do Município de 1 8~\:a~neu~e. em sc:·v_H;os [to~ I CI
Oiapoque, competindo ao ór -: Vl':l'los o o Mui~I ctpiO dP; C?.l-

1 gão, ora criadt'; a. fiel obtier- · çoenE>, _compclmdo ao o:·gu~l , 
j vâneia elo presente Decreto. I ora crw.do a flcl abservaucut 
. do presente Dcereto. 
I Art. •1o - Revogam-se as' . 
disposições em contr·ário. i A_rt:. 4o. Revogam-s_e as dJs-

1 postçoes em cootruno. 
Gabinete do Prefeito Muni- \ . ) . . 

cipal de Oiupoque 2:i de 1\tlar- Gal>mete do I refeito Mucl-
<;o de 1965. ' I cipal lie Calçoêne, 25 3-6!'>. 

! Norberto de Sousa Fenafort )I H6lio Guarauy Pennarort 
Prefeito Municipal Prefeito Munieipal 


	

