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PORTARIAS 

Nr. 983-A/64-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fer-em os Uens VII e IX, do ar
tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.943, 

RESOLVE: 

Conceder, nos tê rmos do 
item III, do artigo 88, combi
nado com o artigo 107, todos 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
tubro de 1.9G2, licença. à ges
tante às servidoras: Enia de 
Nazaré .ttibeiro Cardoso, Téc .. 

, nica de Laboratório, nível 
14-B, eento e vinte ' (120) dias, 
contados no período de 13 de 
outubro de 1.964 a 9 de feve
reiro àe 1.965; e Maria EsteJa 
Pinheiro de Oliveira. Ateu
dente, nível 7, cento e vinte 
(120) 1!a'.>, co::ttados no perío
do de 8 de outubro de 1.96! a 
4 de fevereiro de 1.965, tôdas 
do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotadas na Divisão 
de Saúde. 

Palácio do Govêrno, em 
)lacapá, 29 de outubro de 
1.964. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 984-A/ 64-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.94::!, 

RESOLVE: 

Conceder a Raimundo Ba
tista da Costa, ocupante do 
cargo da classe «C», da série 
de classes de EncadePnador, 
nivel 10, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Govêrno 
dêste Território, lotado no 
Gabinete do Govern'l.dor, qua
renta ( 40) dias de licença para 
tratamento de saúde, conta
doe no período de 12 de ou
tubro a 20 de noveml.Jro de 
1.964, nos têrmos do item I, 
do artigo 88, combinado com 
o a rtigo 98, todos da Le.i nr. 
l.ill, de 28 de outubra de 
1.952. 

Decreto no 1, de 24 de Julho de 1964 

Macapá 2"-feira, 29 de Março de 1965 

ATOS DO PODER EXECUTIVO Nr. 989-A/64-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fereru os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, 

Nr. 985-A/64-GAB. 

O Governador do Território 
Fede~al do Amapá, usando 
das atribuições que lhe eco
ferem os itens VII e IX, do arti
go 4°, d o Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1.943, 

RESOLVE: 

Nr. 987-A/64-GAB. 

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

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Conceder, nos têrmoa do 
item I, do artigo 88, combina-

Conceder a Rossilda Soeiro Conceder a Nair Monteiro do combinado oom o artigo 
Costa, ocupante do cargo da Ribeiro, ocupante do cargo 98, tedos da Lei nr. 1711, de 
classe de ProfessOra do En· da classe de Professôra Au· 28 de outubro de 1952, Ucen
sino Pré-Primário e Primário, xillar do Ensino Primário, nf- ça para tralamento de saúde 
nível 11 , do Quadro de Fun- vel 7, do Quadro de Funcio- aos servidores: João dos San
cionárioR Públicos do Govêr- nários Públicos do Govêrno tos Nascimento, Mecânieo de 
no dêste Território, lotada na dêste Território, lotada na Máquinas, nível 8-A, sessenta 
Divisêo de Educação, noven- Divisão de Educação, quinze l60) dias, contados no perío
ta (90) dias de licença para ( 15) dias de licença para as is- do de 15 de outubro a 13 de 
tratamento de saúde, em tir pessôa enfêrma da famf- dezembro de 1964; e Wilson 
prorrogaçM, contados no pe- lia, contados no período de dos Santos Loureiro, Traba
ríodo de 12 de outubro de 12 a 26 de outubro de 1964, lhador, nível l, vintt> (20) dias 
1964 a 9 de janeiro de 1965, nos têrmos do item IL do ar- contados- no período de.15 de 
n3s têrmos do item I, do ar- tigo 88, combinado com o ar- oultrbro a 3 de novembro de ·· 
tigo 88, combinado com os ar- tigo 106, todos da Lei nr. 1964; todos do Quadro de Fun
tigos 92 e 104, todos da Lei 1.711, de 28 de outub»o de cionários Públicos do Govêr
n0 1.711, de 28 de outubro 1952. no dêste Território, lotados 
de 1952. Palácio do Govêrno, em nos Serviços Industriais. 

Palácio do Govêrno, em Macapá, 30 de outubro de Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 30 de outubvo de 1.984. Macapá, 311 de outubro de 

1.
964

· Gen. Luiz Mendes da Silva Í 1.964· 
Gen. Luiz Mendes da Silva Governador I Gen. Luiz Mendes da Silva 

Governador Governador 
Nr. 988-A/64-GAB. I 

Ne 986-A/64-GAB. N 990 A/64 GAB 
O Governador do Território r. - · · 

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

RESOLVE: 

Conceder a Estevam Gon
çalves, ocupante do cargo da 
classe «A», da série de clas
ses de Serralh eiro, nível 8, 
do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêsto 
Território, lotado nos Servi
ços Indus triais, sessenta (60) 
dias de licença par11 trata
meuto de saúde, contados no 
período de 17 de outubro a 
15 de dezembro de 1964, nos 
têrmos do item I, do artigo 
88, combinado com o artigo 
104, todos da Lei n° 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 

Federal do Amapá, usando 
das a t r i b i u çõ e s que 
lhe conferem os itens VII e 
IX, do artigo 4°, do Decreto
lei nr. 5.839, de 21 de setem
bro de 1.943, 

RESOLVE : 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
daR atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.948, 

Conceder , nos têrmos do RESOLVE: 
item li, do artigo 88, combi-
nado eom o artigo 106, todos Conceder, nos têrmos do 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- item I, do artlgc; 88, comblna
tubro de l.952, licença para do com o artigo 98, todos da 
assistir pessôa entêrma da I Lei nr. 1.711, de 28 de outu
famflia, aos servidores : Vir- bro de 1.952, licença para tra
ginla Nunes dos Santos, Ar- tamento de saúde aos servi
mazeni~:~ ta , nível 8-A, vinte dores: Francisco Nogueira 
(20) dias, contados no período Guedell, Auxillar Rural, nivel 
de 12 a 31 de outubro de 3, cinco (5) dias, contados no 
1.964; e Joaquim Abreu, Fer - período de 12 a 16 de outu
reiro, nível 8-A, quinze (15) . bro de 1.964; Gerslna Silva 
dias, contados no períorlo de Ferreira, Auxiliar Rural, nivel 
25 de setembro a 9 de outu- 13, vinte e cinco (25) dias, con
bro de 1.964; todos do Quadro I tados no período de 12 de 
de Funcionários Público!! do outubro a 5 de novembro de 
Govêrno dêste Tel'ritório, lo- 1.964; América da Silva Ta va
tados nos Serviços Industriais. ree, Opel'ário Rural, nível 6, 

Palácio do Govêrno, em Palácio do Govêrno, em 
Palécio do Govêrno, em Ma- Macapá, 30 de outubro de M11capá, 30 de outubro de 

capá, ::JO lie outubro de 1.9fi4. 1.964. 

vinte e cinco [25) dias , eenta
dos no período de 15 de ou
tubro a 8 de novembro de 
1.964; e Benedito Pinheiro dos 
Santos, Trabalhador, nível 1, 1.964. 

Geo. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Gen. Luiz Meades da Silva 
Governador 

trinta (30) dias, contados no 
Gen. Luiz Mendes da Silva período de 4 de outubro a 2 

Governador de novembro de 1.964: todos 
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As Repartições Públicas r 
Territoriais deverão remeter 
o _expediente destin.ado à pu- i 
bhcação neste DIARIO OFI-

1
· 

(:IAL, diàriamente, até às 
13,30 horas. exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

EXPEDI E 
DIRETOR-GERAL 

AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

i As Repartições Públicas 
, cingir-se-ão às assinaturas I anuais renovadas c.té 2il de 

I 
fevereiro de cad8, a no e às 
iniciadas, em qualquer época, 

1 
pelos ótgilos competentes. 

I A hm de possibilitar a 

I remessa de valores 1~comva
nhados de esclare;clmcmos 

: quanto à sua aplicação, soli-
As reclamações pertinen

tes à matéria retribuída, nos 
casos de erros 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 a s após a 
saida dos órgãos oficiais. 

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

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
se-!io tomar, em qualquet• 
época, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas :sem 
aviso prévio. 

do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, l otados na Divisão 
rl e Produção. · 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 30 de outubro de 1.964. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 9\31-A/64-GAR 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VII e IX, 
d o artigo 4°, do Decre to-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembt·o 
de 1943, 

RESOLVE: 

Conceder, a Btnedito Go
mes Ferreira, ocupante do 
carg-o da classe de Marinhei
ro. nivel 7, do Quadro ele 
Funcionários Públicos do Go
vêuno dêste 'l'erritório, lotado 
nos Senviços Industriais, no
venta (90) dias de lice nça 
para tratamento de saúde, 
em prorrogação, contados no 
uet·íodo de 13 de outubro d e 
Í 9G4 a 10 de janeiro de 1965, 
nos têrmos do item 1, do ar
tigo 88, combinado com os 
artigos 92 e 104, todos dn. Lei 
n° 1.711, de 28 de outubro de 
1952. 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repartições e Partlculares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.0üü,üü 

20,GO 

1 
citamos usem OH Interessados 

, preferencialmente cheque ou 
1 vale postaL 

Os suple mentos às edi
ções dos órgüos oficiais só 
sa 1omcoerão aos assinaní.6s 
aue as solicilt'trem no ato da 
âssin:ttura. 

O funcionário pú blko fe
deral, para l'azer jús ao des
conto indicD.do, deve;.'a provm· 

! esta condição no ato do. as~ 

Para facilitar aos assinan- 1 A fim de e vitar solução ' Hin:l.ttll'a . 
tes a verificação do prazo ele; de continuidade no recebi- : O custo de carlp. €}~em
validade de suas assinaturas, mento dos jomais, c! e vem · plar atru.sc:. rlo d os n r g a o~ 
na parte superlol' do enderê- os assinantes providenciar a oficiaü: será, na venda a vui-
ço vão impressos o número respectiva renovaçüo com sa, acrescido de Crô 5,00, se 
do talão de registro, o mês e r ntecedêuda mínima, de ti'in- do mesmo ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. ta (:10) dias. · 10,00, por anc. decorrído. 

nado com o artigo 98, ~odos 
da Lei n" 1.7ll, de 28 d e ou
tubro de 1952, licença para 
tratamento d e saúde aos ser
v~dorea : Ambróú o FiJocreão, 
Guar~!a Territo ria l, nive l lO·B, 
dez (lO) dias, contados no pe
ríodo de 20 a 2!J de outubro 
de l.!JG4; Pedro J osé Barata 
Freire, Servente, nive l 5, via
te (~0) dias, contados no pe
ríodo de 22 de outubro a lo 
de novembro ele WG4; e José 
Carduso f{odrigues, Tra ba
lhador, nivel I, vin~e (20) dias, 
contados no período de lO a 
29 de outubro de 1964; todos 
d o Quad ro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Terr itório, lotados na Divisão 
de Segurança e Guarda. 

Palácio d o Govêrno em. 
Maca pá, 5 de novembro dl? 
1.96'1. 

RESOLVE : todos do Quadro de i"uncio
n ár ios Públicos do Govêrno 
dêste Tenitório, lotados nos 
Serviços lndu~tl'ials . 

Conceder, a Mari~ do Car .. 
mo NegTe iro de Araujo, ocu 
pante c.io cargo d~ ciasse «A >> , 

em ua série de classe~ üe Ser
de viçal, ilível 5, do Qn ftd ro de 

Fu neionários Público:; do Go

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 5 de n oYembt·o 
1.!.J64. 

Gen. Luiz Mendr:s da Silva vêt·no dêste T e tTHó;·io, l uta-
Governador da m!. Divisão de Saúde, dez 

(lO) dias do lieença ;nna tra
tamento ele sa úcle, em pror
rogação, contados no período 

Nr. 994-A/iH-GAD. 

O Governador do Tcrritó- d t! u a 31 de outub rc d e 1\JíiJ, 
rio Federal do AnuJ pá, usando nos ténnos do item 1, do iil'
das atribuições que ll1e con- , tio·o S8 combi.nado com o ar
ferem os itens Vll e lX, do t i~ o 92: todos da Lei no 1.7Jl , 
artigo 4", do Decreto-lei no cte' 2tl de outubro de 1952. 
5.83!J, de 21 de se tem b1·o ele 
1.9<13, 

RESOLVE: 

Pahício de Govêrno, em Ma
capá, 5 úe novembro de 1.9tU. 

Ge n. Luiz lVIendcs da Silvn 
Conceder , nos t êl'rnos do Governador 

item I, do a rtigo 8tl, combina- -----
do. com o a r tigo !JH, t odos da 1 Caixa cle C· édito dos 

Gen . Luiz Men des ela Silva Le1 m; ,} ·7 1 ~· de 28 ~~. ou.tub~o I Fundonflrlos do Ter-
G ad . de 1.9.L, licença para .ra ta- .,·, , ,< .· .,.... _,, 0., " .• 

overn 01 mento de sa tídé aos servido- t •. wno Jt' • Liil n,}'ldpa 
N:r. 9!J3-Aj64- GAB. res: Luiz Aranl~a Sobrinlw, 

1 

(Cont. do !1t'1mero r;nterior} 
Servente, n ivPl 5. d ez (lO) ( 'J PJ ti! LO 1 U 

O Governador do 'l'e rritó- dias, contados no periodo de . Uo o{jje/o da . . wwicr!udc 
rio Federal do Amapá, usa.n-,19 ~ 28 de ?utu ln·o de L961;! e .~llUS o ;wmç11;:s 
do elas atribniçõeE que lhe A.ltmo Fcrreu·a CaldaE:, Pm~m·, 1 

conferem os itens VII e IX, I mvel 8-A, quartnta (:10) dms, .~l rl . !1° - A Crti.w de 
do a r tigo 4° do do Decreto- contados no p uríodo de 22 de Cth! ilo dos i''urnio:ui r ios do 
Lei m. 5.839, de 21 de setem- ontuhro a 3\J de n ovembro de 'l'erril!il"io Fethml do A mu-
bro de 1.943 ' UJG~ ; e Pedro Bl'lto PBrcü·a, p!i , tem por o!Jj efiuo p rinci-

' LubriHcacl or, nivel 7-B, sete,pal propurcioilrll' cJúlilo em 
!iESOLVE: (7) dia~. contados no pel'íodo 'moei/.n r! se11s assrwiculo8, 

Palácio do Govêrno, 
Ivlacapá, :10 de outubro 
1.964. 

e m Conceder, nos têrmos do 
de I item l , do artigo 88, eombina

do com o a r tigo 92, todos da 
Gen. Luiz Mendes da Silva Lei n° 1.71_1, d_e 28 de outu-

Governador bro de 1.9D2, llc.cnça pa ra tra

de 22 a 28 de outubro de p or meio da 'i ii.IIÍII.alidode e 
J.064; todos do Quadro dP. ria e{:o·tw?nÜI, merlian/c unw 
Funcioná r io Públicos do Go- . !rua môd"ica ele ./tii'(Js. 
vêrno clêste Território, lotados .~Ir/. 1:'!0 -- Ao cu mpri m.cn-
nos Serviçoa Industriais. lo do sn1 JJ'i'Oflmnw de aul o , 

o ll3:JOciudo pnxurarú fazer 
em o/; ra,;; de e!et'U( I7o '/JI.07'!tl e 
de social , cn nl r i i;uindo com. fo .. 

dos os ,,·eus esrm·r·us '/la ra 
/'omenlur o Cl'<;d ilo , em ·snus 

General Luiz J\'Icndes da Silva 

Nr. 992-A/54-GAB. 
tamento de saneie, em pl'or- Palácio do Govêmo, 
r ogação, aos servidores: Ma- Ma,capa, 5 de nove mbro 
rio d os Santos Alves, E letre- ' 1.964 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, u sando 
das a tribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decrbto-le i nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1.9:13, 

eis ta ! nsta lador, nível 8-A, dez 
(10) dias, contados no período 
d e 20 a 29 de outubro de 
1994; l{aimundo C!e mentino 
Nascimento, Armazenis ta, ní

Govemador fJCIWÍ'JWS fonnos. 
A r i i{) o mo - A sor·ierlurle 

JiCiilenl l'o zer com S C!l8 asso
cia cl os e sóm ente co·,·u tis;; e;; 
us scyuinles operaçDe.-:: 

RESOLVE: 

Nr. 995-A/6,1-GAB. 

vel 10-B, onze (11) d ias, con- O Governador do Tcrritódo 
tados no período de 11 a 21 Federal do Amapá, usando 
setembro d e 1964; e José Frei - das atribuições qu e lhe con
tas Capiberibe, Guarda, nive l ferem os itens VII e IX, do 
8-A, trinta (30) liias. eontados artig o :1°, elo Decreto-lei m·. 

Conce!ler, nos têrmos do no pet'iodo de 21 de outubro !5.8:19, ele 21 de setembro ele 
item L do artigoH8. co rubi-\ a HJ de novcml>ro d e 1964; f 1.94B, 

o i - Conced er ell!.pr ésli
'11/.0s O CUJ'{O C 11/édio '/)1'1/Z O 

rned irrn/ e a yw·rw.Uu dê seus 
;n·1íprio.~ nencimcntos; 

(Continua no próximo númeró} 
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cd A Federação. dos Trabalhado- Ministério da Educação Nos Estados e Territórios ~ itais e visos C lt da Federação as inscrições 
b ]I d res nas Indústrias do Ter- e U ura se farão perante as respecti-

Sindicato dos Tra a la o- ritó:io Federal do Amapá vas Secretarias de Educação, 
res em Ind ústrias de Pa- Divisão de Educação ruediante a comprovação da-
nificacão c Confeitaria do r Edital de Convocação do Extra-Escolar quela qualidade, informação 

T~rritório Fcdelal Conselho de Representantes de nome, eoderêço e a apr e-
d . Portaria de 5 de fevereiro sentaçâo de um (1) trabalho 

o AmarJa Relatório e Prestação de de 1965 alusivo ao tema do concurso, 
Edital de Con\'ocaçii.o de Conta:> da Diretotia Rere- t d 

Asscmbiéia Gcrétl Or·uinária r~me ao Exercício de 19()4. O Diretor da DiYisão de e que deverá ser execu a 0 

t r'·' ·t I • lY O t. . Educação Extr·,a-Escolar do em uma (lJ ou mais côres, Pelo ure:>en e :.ul a , licam ~oposta rçamen arJa com as medidas mínimas de 
conv0 câdos os associados, Para o Exercício de 1966 Departamento Nacional de lm x 0_5om, não sendo, po-

t"aren1 em (To'so Ed ucação do Ministério da que Stl encon · ' ,... p E · rérn , obrigatória a obediência de seus direitos. observadas elo presente di tai, ficam Educação e Cultura, usando ~ 
as not·ma, esUtutárias aplicá- com·ocado~ os membros do das atribuições que lhe con- dessa proporção. 
veis, para se reunirem, em Conselno ae Representan~es, fere o artigo 10, inciso III, Os cartazes selecionados 
primeira con\·ocação, às C9) que se en~o~trarem em gozo do Decreto nr. 43.170, de 4 nos Estados e Territórios, pe-
no ve !toras do dia (i:!J> trinta I de seu.> d!l'Citos, _o~serva_das de fevereiro de 1958, consi- las respectivas Secretarias de 
de :\larça cie 1965 (mil uove- as. aormas estatutar~as aplicá- derando as fina li dades des- Educação, devei'ão ser por 
centos e aessenta e cincu1, vc_ts, yam se r~umrem, em critas no artigo 1o, inciso I, e~>tas entregues à Divisão de 
na sede da entid!:lde (Rua ~rl~lCira convoç_ao, ~s u~vc do mesmo Ato e a oportu- Educação, Extra-Escolar, até 
Hamilton Silva nt'. 42), e, se (!:l) noms, 

1
dO flia tnl?-ta (.30) nidade de emprestar cola- o dia de do 

não houver número legal, em de março ae 1965. (mil ~ove- boração aos brabalh os da corrente ano. 
se(Tunda conYocu~·ão, às no) cent>s e sessenc~ e cmco), Subcomissão Kacional de Sob nenhum p~etexto ou 
de~ horas, do músmo dia, con1 ~a ~e de ~a cnt1da~ e, Rua Alcoolismo, da Comissão justificatiYa sera recebido 
qualq uer número (pal'l.t o que H~n11!ton Silv~ nr. 4-, e, se 1'-:ucional de Fiscalização de qualquer trabalho fora da 
os senhores as:;ociacios ficam, nao houYer numer_o le~a l , em Ent0rpecentes, do :\l'inistério data fixada no artigo ante-
desde já convocados), para 1<egunda convocaçao, as d~z das Relações Exteriores, nior. 
deliberar su br-e a seguinte llU) horas, do _mesmo dw., resolve : Para o efeito de premiação 

OIWEThl DO DIA · com qualquer numero (para I r • • final, o Diretor da Divisão de 
I _ r eituru dis 'u ~são e I o que os se nhores Oelegados- N_:. 4 - A Q!VIsão de Educa- E 1 apr!o,.açã~~ rlo r~lató~io da di-/ ~epresen tantcs ficam , d~sde Ça o Extra-~scolar d~ D~p~_r· !~~~·~çt~m~s~~~.- ~s~~t;{, 1~:~ retoria re~ercnte ao exercício 1a, convocc.dos), para uellbe- 'tame~t? Na?Ional d~ Educ~çao após a data mencionada no 

de F'6i rarem sôbre o seguinte I do íllwisté rw da hducaçao e arti·go 4o, I·ni·ci·ará seus tra-
. " · ~ ,,. . Cultura institui e fará realizar, 
2) .- P.ce:~taç.w de cont~s. OJUJE:\1 DO DIA 1 no corrente ano um concur- balhos qne se encerrarão uté 

relahva ao mesmo cxl:!rc!~!O, ! so nacional de 'cartazes a lu- 30 dias H pós se instalarem. 
eo ro1 pa1·ccer ao Gon,;el•lv 1-Js- - L~·it.ura, dü;cu~s_iio e 

1
· sivos aos maleHcios do alcoo- Aos melhor•es trabalhos se-

cal. . . _ ap1·nvaç•ao do rclatono da lismo. rão conferidos os seguintes 
3) - Leitura, diseussao e oirctor:a, r eferente ao exer-~ prêmios: 

ap rovação da proposta Orça- cic·io de 19G4 · O concnrfo referido no ar- a) CrS 25o.ooo (duzentos 
mcntàri1:1relativa. ao exercício 1! - P1:c:;t~ção da contfl ' · , t'go anterior· se destina à pau- e cincoenta mill~ruzeiros) pa
de 1Do6, com parecer do Con- rcJ.div:J. ao mesmo exercício, ticipação de estudantes de ra o melhor trabalho de con
selho Fi:::.cal. com p:li'C~er do Couselho g-ráu médio e supetiot· de to- corrente universitário - 1°· 

Mac<tpa, 20 de Março de Fis~·al; do o país. prêmio. 
1965. 1o1 - L••itur:-o, discussão e b) CrS 25o.ooo (duzentos e 

Eu; lco AI\'( s de Sousa a p:· .. \'a fio lh. Proposta O r<; a- Até 30 dias, após a publica- cinquenta ll!il cruzeiros) para 
Pr.esidente lll"níHI, rf'ln!i\'a a0 exerc1 - ção desta Portaria, a Divisão o melhor trabalho de concor-

-. - .---, .. , I cio de HJôH, com parecer do de Educação Extra-Escolar rente, aluno de gráu médio 
Smd.tcato aos Trnb~h!'aoo- , Lon<ieillO 1-'wcal. exped irá as Instruções quo _ to. prêmio. 
n:s n:::s InJústrtas E::;:~ ra- rl!ger·ão o certame. c) Cr$ loo.ooo (cem mil 
1' . cl T :F do Arlapii Macapá, 20 de mar~.o de O D-il'ctor da Divisão de cruzeiros) para 0 concorrente 
Ivas 

0 
· · · • : ' ' 1!JG5. l~duca<.;ão Extra-Escolar d o universitário, colocado em 2° 

e Estado uo Pm·a R1:y.nundo Al':lújo de O!i- Departamento Nacional de lugar no concurso; 
Assemb!éia Geral Ordin_í1ria. \'e~r.t - Pre~idcnte EducaçP. o do l\Tinistério da d) CI·S loo.ooo (cem mil 

Por este EDITAL. fJC~m •
1
' -,-. --. -.-~- ..., • • Educaç~o . e_ Cultura, no uso t ruzeiros) para o concorrente 

convoc<~dos todos os a~soc1a- , Srr;.dicu.o dcs .usflva(~Ol C!> das atnbuJçoes que lhe con- al uno de o-ráu médio, coloca
dos dêste Sindicato, en.1 p_leno c dos ';." t·aba::'!adores em I fere () artigo 1°, inciso 111, do do em 2o lugar no concurso: 
gow ae seus Ull"<'ll<~S Swu;-~ Est~v;1. de f\Iinério do I Decret_u ::Jr. 43.~~~ · de 4 de e) Menções honrosas, em 
t.:(ÜS , par~ se t•eumrem . ~m r. r •l A ; [p,ver~l rO da l.!:JJil, e tendo I número a critério da Comis-
i\s;;.•mblcia GPral Ordm8l'la, . .... ... · ~ 0 !nap.t _ em v1sta o que consta do ar- ~ são Julgadora. 
no próximo dia 31 de março hDITAL DE CO:IVOCAÇ,\0 I tigr) 3°, de sua Portaria. nr. J, o Diretor da Divisão d c 
l\6tlle, às b,Oo lloruu e_m pri· l Polo presente Edital, ficam de 5 de fevereiro de 1.965, I Educação Extra-Escolar de
meira con vocação, e as 1~/lO e~J:vo~ado_s • ~ ;:.,.,~ocrados: r~solve : . . Eignará dia. hora e local, para 
P•ll s<·i~Utl l, l .. o., u s~'! ' 1 d~sfe otndicato, par~. se ren- ~ r. 5 -: Expedir as segnmtes l a entrega dos prêmios, dando 
da entidade, na AY. Cap1tao l mre_m. ~m Ass~m)Jl cia 9 eral 1ustruçocs: . ao assunto a publicidade que 
Ped ro Buiào, no .. J:!, <1 .l.ío .. Ol'clmatL, no prox~r~o dm 31 ; O concu_rso nac10nal d~.c~r- ~ permita aos oontemplados e 
tomarem conhcc.:nentc e _de do c?nente_. ~s ~ ~,.-.o. h?ras, 1 tazes alu~n·os aos ma}e!tcaos demais interessados o anteci
Jiberar~m sôbre a sPgu.utt na SL~d~ prop.H:t uo SmdJ,cato 1 do ~lcooli s;no se des_t1~a ex- pado conhecimento do resul-
Ordcm do Dia : - dos Eo:>1t vt\tluJ·e;, e dos 1 ra-

1 

clustvamen Lt' à participação tado do concurso. 
I - Leitura, discussilo e IJ:tll:<td(IJ e a, em ~;_, t_iva rJe Mi- de al~nos_ de gráu mé~io e I Os trabalhos premiados pas

apr·ovaçilo da Ata da As;;em- nérlO~:> dv_ fcrriloi"JO Federal · supenor oe tod_o _o Bt·usJI_. sarão à propriedade da Divi-
ol t"~ iu onterior; 

1 

do ,\map:l. n ftm •!e t1·aturem l\ledtaLJt~ . ~rev1o , acor~o , ~ão de Educação Extra-Esco-
l! - P1·eJtação de co1;tas dos f'egumte.; as~:mntos: entre R Dtvtsao de Educaçao / lar, que dos mesmos fará uso 

do exerci~io de 1!1li4, e-~:n <• I - ~eitura, discução e 1.-,xtra-Escolar e_ as Secr,eta- e r eprodução como melhor 
Parecer do Conselho h;cal; up_r_o,·a,:uu da Ata da Atisem· 1"1as de Ed~1caçao do~ Esta- lbc parecer, podendo mesmo 

JII - Assuntos gerais. I b!ew. c<nteJ ior. _ dos e Tcrri_torws, scra? por colocá-los à disposição de ou
N.R.: - Em caso de não Ií - l're,..taç·ao de conta do e::; tas se!ec10nados se1s (6) tras entidades ou orgãos il.\te

ha \"eJ' número legal p11ra a 
1
1 Balan~o Financeiro ào ano 1 tmb:.lhos, correspondentes ressados, em número e pelo 

real1zação da Assembléia em a·Jtr>IIO<. I aos mell10rcs apresentad?s tempo que desejar, ficando 0 
primeÍ!:a convoeação. Yicu I Ko caso de não haver pelos al_ttnos de w·áu médw prêmio subentendido, como 
marcada outl•:t. duas heras I DlÍP.l~'I'o legal para a re::~liza- e ,superiOr em num ero de pa(Tamento de direitos auto
após, no mesmo dia e Jocalj çilo ela Assembléia ora con- 1 tres (3) par~ cada uma des- ruis. 
mencionados. 1 vocac a, fica outra para (2) 1 ea. categoria de concorren- A inscrição do candidato 

Em face de se tratar de I duas homs apos, no mesmo tes. ao concurso importará na 
assunto de grande importün- lncul, c qu3 Ge realizará com Nos Territórios onde não aceitação das condições pre-
eia p:1ra a classe, esta Pre- l qualquer número de associa- existem Faculdades e, por- vistas no artigo anterior. 
sidéncia e!:'pera o compare- dos prE-sentes. tanto, estudantes universitá- Os ca:;os omissos serão r e-
cimcnto em massa de asso- ~lacupá., 2-1 de março de rios, o número de cartazes solvidos pelo Diretor da Di-
ciados. 1965. selecionados será de três (3) visão Extra Escolar. 
Valdir Cavalca~te Figueit·edo Al'iovaldo Guedes Maia I apenas paL'a u categoriu de a) Octt\cilio de Souza Braga 

Presidente Pr<?s idente. I alunos do gráu méd io. DiretoP 
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Prefeitura Municipal de Macapa 
Departr.mento de Fina1.çae 

Serviço de Receita 
Impôato Predial 

Ano de 1.964 

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

NOME DO CONTRIBUINTE 

Antonio Anlceto da Oosta 
Ernestino Corrêa 
Ernestlno CoPrêa 
Mário Cruz 
Maria Albuquerque 
.Bernardino Souza 
Manoel da Costa e Silva 
Sérgio Alves Queiroz 
Benedito Soares Duarte 
Pedro Reinaldo do Nasclm:ent@ 
Manoel da costa Figueira 
Raimundo Neves da Cunha 
Jonas Siqueira 
lrene Nery de Souza 
Francisco G. N. Pelaes 
Manoel Mot!nho 
Manoel Almeida de Souzm 
Felisberto Batista da Silva. 
João Leal 
João MagalbAes 
J osé Carmito da Silva 
Tibúrcio Melo 
Manoel Nunes Sobrinho 
Américo eordeiPO 
Luiz de Oliveira Moreira 
Geraldo Soares de Oliveira 
Hunnur Franklin Távora 
Juracy Leão 
Dorlval Gentil 
Raimundo Costa 
Minervina dos S. Coêlho 
Raimundo Borges da Silva 
Maria Célia G. dos Santos 
J osé Pa~s Gemaque 
A!amiro Rodrigues de Souz& 
Joaquim dos Santos Furtado 
Izabel Serra e Silva 
Raimun1o Gomes 
Sandoval Almeida Sandim 
Creuza de A!buquerqne Nery 
Antonio Oerbon 
Alecilda Paz 
Justina Assunção Picanço 
Almacha Castelo Monteiro 
Osvaldo Severino Barbosa 
Feliciano Barros de Farias 
Raimundo Nonato 
Gregério Benedito da Pf..liJ{..Ao 
Heraldo Maicouü 
Ben2dito Sa:!lolar Pereira 
Ailrgdo Azevedo Coutinho 
Miguel d-os S. Galvão 
Lnuriuoo dos Santos Banhas. 
J ullana Fo11seca de Brito 
Raimundo So.o;.tos da Silva 
Yirgillano Rodrigues de Morais 
Raimundo Morais 
~apolelo Ramoa Braga 
Landry Santos Braga 
Luzia Silva So-aza 
Katmuttdo AlVS1J de M~rai11 

VALOR DO 
IMP- ct:R$ 

l.l3o 
2.492 
3.322 
2.983 
3.254 
l.l3o 
1.861 

3.336 
1.831 

3.254 
3.661 
3.132 
3.797 
2.441 
1.465 
1.627 
2.136 
8.970 

1.187 
3.356 
2.441 
3.966 

44.888 
2.166 
1.953 
4.393 
4.068 
11.952 
3.183 
1.220 
1.708 
2.278 
2.929 
3.661 

14.950 
1.281 

11.210 
9.763 
l.7o9 
l.3o2 
1.7o9 
2.o34 
:2.237 
6.o72 
1.993 
1.220 
2.531 
1.526 
3.966 
2.441 
2.o34 
2.685 
2.otl 
2.o22 
uso 

1.302 
2.570 
1.62f) 
1.709 
1.130 
1.130 

Cantimira Marques :Barbosa 
Antonio Pinheiro 
Amin Ricbene 
Antontr~ Alcântara Oltveira 
Oscarina de Nazaré M. Figueira 
Manoel Fal!ias 
Herdeiros de Martinho Borges 
Osvaldo SilYa 
Ernestino Correa 
Josefa. Lopes Pereira 
H. C. Platon 
Irmãos Platon Ltda. 
Irmãos Platon Ltda. 
Creuza Pinheiro da Silva 
FranciscB Barros da Silva 
Armando Pelaes de Lima 
Raimunda Marques Pereil:a 
Francisca da Silva 
José Sobrinho Souza Pinto 
Carlos de Souza Brito 
Maria Nascimento de Souza 
Benedito Raimundo Souza 
João Ferreira dos Reis 
Pedro Flexa A1 ves Costa 
Antonio Gurgel 
Raimundo Baia 
Newton Cardoso 
Raimundo Nonato Morais 
Manoel Alves Sobrinho 
Raimundo Manoel de Jesus 
Waltcr Augusto de Oliveira 
Zacarias Moreira da Silva 
Paulino Lino Ramos 
Izabel Benjamin Costa 
.Miccione S. Moro 
Raimundo Farias 
James Elbert Moreland 
Sebastião Bandcira 
João Wilson S. (jarvalho 
AlUno Gomes Lobato 
Arquimino de Oliveira Gomes 
Raimundo Costa 
Emilio de Souza Pinheiro 
LGzia Mar1a d~ Queiroz Sampaio 
Orlando Ataide Saraiva 
Eulália de Sena Bastos 
Raimundo Rodrigues Cor11êa 
Noêmia Ramos Cavalcante 
Newton Cardoso 
Vicente de Paula Pereira de Souza 
Manoel E. Rodrigues 
Inácio Aires de Lima 
Francisca Costa 
Herculano Costa Brandão 
Manoel Raimundo Monteiro 
Ruth Albuque!'que 
Joaquim Tibúrcio 
Manoel Ramos do Bspirito Santo 
José de Souza Mar eco 
Oswaldo Siqueira 
Euclides Soares de Oliveira 
José N ery Valente 
Daniel Bentes Pereira 
Ananias Serra de Jesus 

Macapá, 07 de janeiro de 1.965 

VISTO 

Altair Cavalcante de Lemos 

Diretor do D. F. 

1.831 
1.953 
2.394 
2.607 
1.596 
4.096 . 
21.945 
1.220 
6.145 
5.746 

14.564 
34.913 

3o.424 
ll.lo6 
l.3o2 
2.197 
l.i3o 
1.424 
1.465 

16.130 
1.424 
1.424 
1.4€5 
3.173 
1.353 
8.058 
l.l3o 
l.28o 
3.661 
1.678 
1.922 
1.729 
9.255 
2.712 

25.323 
3.417 

16.659 
12.692 
6.464 
2.155 
8.192 
l.33o 
2.441 
1.370 
2.237 
1.13() 
l.22o 
2.170 
2.746 
3.844 
1.945 
2.441 
U'J53 
5.136 
2.441 
2.215 
1.281 

1.465 
3.580 
l.3o2 
1.465 
2.o34 
1.993 
1.993 

Raimundo Oliveira Alencar 
chefe do S.R. 


	

