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Ter.tr'Uório Federal d4& _éümsxJJá 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto no 1, de 24 ~e Julh~ ue 196~ 

Ano li. Números 285 e 286 ' M~apá, 5" e Sa-feiias, 4/5 ct';~br~de Hi5 
PO.RTAUIAS 

Nr. 581./65-GAB 
ATOS DO .PODER EXECUTIVO 

Nr. 583/65-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 40, do Decreto-lei nr. 
5.839, do 21 de setembro de 
1.943, 

Kr. 585/65-GAB 

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 1.94a. 

Nr. 587/05-GAB 

O Governador do Terr itório 
Federal do Amapá, uss.ndo 
das n t r i b u i ç õ e R que 
lhe conferem os itens VII e 
IX, do artigo 4°, do Decreto
lei n° 5.839, de 21 de setembro 
de 1.943, 

RESOL\'E : 

O Governador do Território 
Federal dó Amapá, usando 
dns a tribuições que lhe 
conferem os ítens Vll e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 setembro de 
1.943, e tendo em vista a so
licitação do Senhor 1 ·r esiden
te da Comissão de Inr uérito 
Administrativo, instaurada p(!
la Portaria ar. 483/U5-GA.B, no 
Ofício nr. 9/ i\ capea lo ao 
Processo nr . . 4096/65-SGT., 

RESOLVE : . 
Elogiar, Múrio Ribeiro dos 

Santos, Desenbista, nível 16-C; 
RESOLVE: Expedito Dias da Silva e 

Designar, Henrique Calixto Landry Santos Braga, Escre-
da Silva, ocupante do cargo Elogiar , Edson Bandeira de ventes Datilógrafos, nível 7; 
de Almoxarife, nível 16-B, no Andrade, ocupante do cargo Nilo Feitosa de Almeida e 
exercício da função gratifica- da clv,sse «D», da série de Sandoval de Almeida sandim, 
da, Símbolo 3-F, de Chefe da classes de Encadernador, ni· ocupantes do cargo de AU· 
Seção das Municipalidades; vel 12, tio Quadro de Funcio- xiliar de Inspeção Sanilál'ia 

RESOLVE: 

Ex-vi, do parágrafo único 
do artigo 2:!0, da Lei nr. 1.71!, 
de 28 de outubro de 1952, 
prorrogar os trabalhos da re
ferida Comissão por mais 
M.nta (30) dias. 

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 27 de outubro 

. 1.965. 

Al~~iro Rodrigues de Souz~, nários Públicos do Govêrno e Rural, nível 8; Odérico Pe
Oflmal do Administraçã~, DI· dêste Território, lotado no reira Góes, Carpinteiro, nin'l 
vel Hi-C, e Jones Ernum As- Gabinete do Governador, pela 9-B; Damião Araújo Facundes, 
sis ,dea Azevedo, Escrevente- dedicação, zêl o, pres1 eza e l.lllotorista, ní\·.el .~-A; I1IirivnJ
Dat1ló.,rafo, nfvel 7! .lotados fiel observância no cumpl'i- do dos Santos Silva, Cperáno 
no Serviço de Admtmstração mento do dever atributos que Rural, nível 6; JO'lé F:uias 
~er~l, todos -~0 ?uadro ,de' o C"cdenciam como servidor da C(l~'>ta, Feitor. n~vel 5: Çi

em r ~llctouá.rto s I ubJ!cos do Go- público exemplar. merecedor I rtlo Neyes de Queuoz e f< e
de verno deste Te~rltório , par:. do reconhecimento dê~te Go- nelon Flcury Lobnto, Scrven-

sob a pr~si?énma do P 1'~mm- vêrno e dos seus superiotes tes, nfvc l 5; Antônio ~Pantoja 
~o , con~t1ttmem a Comtssão hierárquicos. Lobo, Auxilia1• de Artíf:ce, ní-

Gen. Luiz Mendes da Silva mcumbtda de proced~r a To- vel 5; e Caetano Dias 'l'omaz, 
mada d_e Contas da Prefo1tu· Palácio do Govêrno, em Dailva Illarla Menezes Conti-Governador ra Mumclpal ~e Amapá, du- .'lfacapá, 28 de outubro de nho o l\Iaria Dolo1·es Ibiapina 
rante a ge~tao do senbor 1.965. da Silva, todos ocupantes do 

Nr. 582/65-GAB Leonel Na.~cnnen~o, apres~n- cargo de Auxiliar Hural, ní-
tando ao fwal, mrcunsta ncm- Gen. Luiz Mendes da Silva vol a, per tencentes ao Qua-

O Governador do Território 
Federal do Amapá., uaando 
das atribuições que lhe ~ou
ferem os itens VII e IX, do 
nltigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.83\l, de 21 de setemuro de 
.1.943, 

do relatório. Governador dro de Funcionários dêste 

RESOLVE: 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 27 de outubro de 
1.965. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 584/65-GAB 

O Governador do Território 

Nr. 586/65-GAB 

O Governador do Tenitó
l'io Federal do Amapá, usan
do das atribujçães que lhe 
con[erem GS itens VIl e IX, 
do artigo 4°, do D~creto-lei 
5.!:l39, de 21 de setembro de 
1.943, 

Designar, na forro&. dos ar- Federal do Amapá, usundo 
tlgos n e 73, da Lei nr. L 71!, das atribuiçõss q tiO lhe con
de 28 de outubro de 1.952, ferem os itens VII e IX, do 
Delmiro Vieira Peixoto, ocu- artigo 4°, do Decreto-lei nr. RESOLVE: 
pante do cargo de Auxiliar 5.839, de 21 de setembro de I 
de inspeção !:>anitária e Ru-]1.943, . . . 

1 ral, nível 8, do Quadro de Elogu:ir, Ramltlndo Bahs.e. 
Funcionários Públicos do Go- RESOLVE : da Costa, ocupante do cal'go 
vêrno dêste Torritório lotado da ciass~ «A», da série de 
na Divisão de Produção. para Elogia r, ,José Gibson dos classes de Mestre, n~vel 13, 
exercer em substituiçãG a Santos, . . ocupante ~o cargo do Quadro de Func1onários 
contar de 16 de setembro' do de Auxlhar H.ura~, mv?l 3, d.o Públicos do Govêrno dêsle 
corranto ano, a função ·grati- Qua dro de' Fupcwnárws fu- Território, lotado no Gabine
ricada, Símbolo '1-F, de Chere l b.ll?os do Governo dêste .'I er- te do Governador, pel~:~. dedi
do Põsto Agro-Pecuário do l rltorlo, lotado no Gabu~ete cação, zêlo, p~:esteza e fiel 
Amapá {P.A.P.A.), do Quadro I d~ Governador, p~Js. decl:?a · obser vância no_ cumpl'imento 
do Govêrno do Tenitóuio du- çao, zêlo.. presteza .e ftel do dever, atr1butos que o 
rante o aYastamcnto do 'res- observâ ncia no. cumprimento credenciam como serYidor 
pectivo titular José Adaucto ~o .~ev~r. atnbutos q.u~ ~ público exeL"!lplar, m~r~cedo11 
Cortês da Silveira, que s~ en- c~ea.,nclai? como servidor, d? reconhecimento des.e. Go
contra em gôzo de térias re- publico exe~plar, m~recedor verno e dos seus superiOres 
gulo.mentaree do reconhec1mento deste. Go- hierárquicos. 

· vêrno e dos seus superwr·es 

Palácio do Govêrno, em 
Mncapú, 27 de outubro de 
1.965. 

hierú rq uicos. 

Palácio tio Govêrno , em Ma
capá, 28 de outubro de 1.965. 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá , 28 de outubro de 
1.9!l5. 

Gen. Luiz Mendes da Silva I Gen. Luiz !vlendes da Silva Sen. Luiz ~;1endes da Silva 
Governador Governador · Governador 

Territól'io, lotados na Divisão 
de Produção, peia assiduidade, 
zêlo e elcvacJo espírito públ!
co demunsh·ado no exercício 
das suas funções, imprimindo 
singular eficiência aos traba
lhos sob sue.s respons:ibilicla
des, para ~ssegurar o alto 
pa<lrão de serYiço âa repar
tição onde servem. 

Palácio do Goyêrno, 
Macap6, 2t> de outubro 

11.965. 

em 
de 

Gcn. Luiz Mendea da Silva 
Govet·nador 

r\r. !í88/65·GAB 

O Go\·ernador do Terriiót•io 
Federal do Amapá, usando 
das atril.luições que lhe con
ferem os itens \'II e IX, do 
ar tigo 4.0 , do Decreto-lei nr. 
5.83!), de 21 de setembro de 
1.\)43, 

RESOLVE: 

Elogiar, Arthur !';ery Mari
nho, ocupunte do cargo da 
classe" A", da série de classes 
de Ol'icial de Administração, 
nível 12, do Quadro de Fnn· 
ciontí.rios Públicos do Govêr
no dêste Território, lotado 
no Gabinete do GoYernadot·, 
pela cledicação, zôlo, preste-
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As Repartições Públicas r 
Territoriais deverão remeter 
o expediente dastin.ado à pu- i 
blicaçiio neste DIARlG OFI- •

1
, 

CI.àL, diàriamente, até às 
lil,:-!0 hQras. exr.eto aos sába- 1 
ilos quando deverão fazê-lo J 

até às 11,30 horas. 
As l'eclamações pertinen

tes à matéri.a retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
áas !) às 13,3U horr.s, no má
ximo até 72 h o r as após a I 
aaiàa dos órglws oficiais. 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA D.E SOu ZA 

DIARIO OF'ICIAL 
Impresso nas Oficinas d~ Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T. F.' AMAPA' 

ASSINATURAS 
Hepartições e ParUculares: 

As Repartlçõ~s Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuaiíl renovadas até 2B de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualque.l' época 
pelos órgãos competênte&. 

A Hm de possibilitar a 
remessa de valores acmnpa
nhados de esclarecimentos 

I quanto à sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da Oõ originais deverão ser 

datilografados e autentigados, 
"essaivadatl, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Semestre 
Ano . 

Cr$ 2.000 atJslnatura. 
Cr$ 4.000 d O funciofJtário público Ie-

CJ{l el'al, para azer jús ao des-
Excetuadas as pu,ra o ex- Número svulso Cr$ ~ conto indicado, devera provar 

t.et•ior, que serão s e m p r e es ta condição no ato da as-
ttnuais, as assinaturas pode1·- Para facilitar aos a~sinan-1 A fim de evitar solução sinatura. 
Ge-fío tomar, em qualquer tcs a verificação do prazo de de continuidace n•) recebi- O custo de C!J,àa exem
época, pot· seis meses ou um validade de suas assinaturas, m6nto doG ~orrJais, de vem plar atrasado dos órgão s 
ano. na parte superior do enderê- os assinantes ;~rovidenciar a oficiais será, na ve11da avul-· 

As ussinllturas vencidas ço viío impressos o número respeetiva re'iova1;ii.o com
1 
sa, acrescido àe Cri~ 5,00, se, 

poderá:) ner suspensas sem do talão de registr·o, o mês e r btecedência mínima, de trin-
1 

do mesmo ano, e de Cr$ 
aviso prévio. \o ano em que findará. ta l30) dias. · 10,00, per ano decoi'rido. 

za e fiel observância no cum- 1 :-.;r. 59. 0/65-G.AB I janeiro de 1.98fi, nos têrmoa APROVO: 
Pl'imento do dever, atributos I r, . • • do item Hi, do artig o 88, com .. 
que 0 credenciam como ser- O Govemador do 1 err1torw . binado com 0 utigo 107, to- Gen. Luiz Mendes da Silva 
vidor público exemplar me- i Federal. d.o _Amapá, usando I doe da Lei nr. 1.711, de 28 de Governador 
cedor do recoDhecimento dês- ; das atnbu190es que lhe con-~ outubro de l.G52. 
te Govêrno e dos seus supe- : fer?m os ltens VII e IX,_ do . . 
riores hierárquic-os. I artigo •1°, uo Decreto-lei nr. Palácto do Gov~·rno, em 

5.839, de 21 de setembro de I Macapá , 18 de outubro de 
Palácio do Govêr110, en1

1

!.943, , 1.965. 
.Ma<'apá, 28 de outub1·o de RESOLVE : 
d 1 on- General Luiz Jr1gnrles da Silva ·e ·" o. c . . Elogiar, arlos L1ns Corte, · Govelllador 
Gen. Luiz Mendes da Silva I Artífice do Aparelhos de Te-

Governador lecomunicações, nível 12- D; 

1 

Eàna Fel'reira da Luz, Arqui- .. _ _ .. ~ ,, - . ~ , I \Tista, nível 11- C, e Argemi- D1v1sao de Educaçao . 
N, · <>89/G:l-G.~B ro cuva Operador Radiofôni-~ 0 

• Aprovo: 
O Governador do Territó- co, nível 7, todos do quadro . - . 

rio Federal do Amapá, usan- J de ~uncion8rios Públicos do General Ltnz t>l ende·3 da Silva 
do àus atribuições flue lhe ! Go~~rno do Amapá, l~t,adu.s Govei nado.r 
conferem os itens V li e IY I na i:lecretada Geral do 1 erri· PORT RIA 
do ariüro 4~1. tio Decreto·l~Í 1 tório, com exercício na Rádio Nr. 62;ii5·DE 
m. 5.839, <lo 2i de setembro IJ?.Hus?ra de M.aca~á, pela d;-
lie l.943, ' a~~aç~w espectal, smg ular elt- O Diretor da Divisão de 

PORTARIA 
Nr. 65/65-DE 

O Diret(lr da Divisão de 
Educaçiio (DE), no uso de 
suas atribuições legais e, com 
base no item II, do . Artigo .. 
210, da Lei nr. 1.7llj52, que 
dispõe sôbre o Estatuto dos 
Funcionários Públieos Civis 
da União (EFPCUJ e, tendo 
em vista o que com;ta no De
creto nr. 14/64-GAB, de 25 de 
maio da 1.965, do Exmo. Sr. 
General Governador do Ter
ritório Federal do Amapá, 
publicado no Di&riq Oficial 
de 27 e 28/5/65, nrs. 183/184; 

R.I!:SOLVE: 

· RESOLVE: 
j cwnc1a no .dcse_!llpenho dos I Educação, (DI:), no uso de. 
: tlev~~es, atn buiçoes ~ respon- . suas atribuiçõe ; legais e, com Aplicar, a pena de suspen
i s.alJllldad~s que lhes sao come- I base no item II, élo Artigo silo por (lO) dias, no período 

Elogiar, Avertino Loureir•o j t}~los , atributos que os ~ornam 210, da Lei n:~ . 1.711/52, que de 1° a 10/10/1.9ü5,convertida 
Accioly Ramos, Escl'iturário, ! a:gnos d~ reco~hectmento dispõe sôbre <1 Estatuto dos em multa, à &erviüora Cleusa 
nírel 10-B, atuu.Im~nte exer- ! dcs~e Gov~rno e .o e seus su- !"uncionários ]=>úblit:os Civis, Mininea dos Santos, ocupante 
ceutlo a função gratificada, 1 penores hHm\rqmcos. da União (EFl'CU) e, teudo I do cargo da classe de Pro
~3~mbolo 3-F, ~l.e Chefe da Se- ,. Palúcio do Govêrno, em 1 em vista o qt~e tlonsta do r~sso1· Aux!ll~'-:! nível i, lota
çuo de Expemente da Secre- ~.ta.n" p·· · 28 <' e outubro da I Decreto nr. 14/G<>-GAB, de 25 d<t nesta D1v1sao dl3 Educa.-
tai'ie. Geral do 'l'errHório; 1'96-"' "· · ·" 1 de maio de HJ35, do Exmo. ç!ío, por haver !altado ao 
,Juarez de Queiroz lVíOilteiro,: · o. j Sr. General Covemador elo serviço, durante urna sema-
Pilôto A Yiuctor, nível . 15-B; j' Gen. Luiz Mendes da Silva 'l'enitório Fednral do Amapá, na, . s~m mot~vo justHicado, 
.t>..rlimlo Gilva de Oliveira, Goveruador I publicado no Diário Oricia l infrmgmdo desse modo os 
Mecunlco de Motor a Com-· i de 27 e 28j 5j 6E, DFl'l. 183/ 184, I itens .Jl e VI, do artigo 194, 
busUío, nível 10-<J; Guilherme Ni·. 570-A/65-GAB. 

1 
'"' da Lei nr. !Jll/52. 

Teixeira da Hoclla e Uélio R1<.SOL VE : . . . 
Alve:; Barbosa, ambos Tele- O Govemador da Territó- 1 . . I .Gabinete do D~ret~t da Dl-
grar!s tas, nfvel 14--B, todos do 1 rio Federal do Amapá, usando 

1 
..,-Aphc~r, ;l p~na de suspen-1 v1sllo de Edu caçao, .. 9 de se

Qna dro de Funcionários Pú-! das a tribu.ições que lhe con- .
1 
--~u ..,~~r (10~ dns! t\~ peno do tembro de 1965. 

l.Jlicos do Govêrno dêste Ter- ! ferem os Itens VJI e IX, do , de "t.o/9 a , ~/lü/6~, conveutlr~a ·. . 
"ó 1 1 t d . s .. t .· arligo 4o do Dec"eto-lei nr 'em multa, a set'VHlora Mana Pe. Ja1ro Ca_nbnho de Moura rh r.o, .o a os na ecrc nua < • , ' • 1 ~ r ·d C' ., Diretor 

Güral, pela Hel observância 1' 5.839, de 21 de setembro de (e ,om es rem ... que, ocu-
no ·•um')rimenfo do dever 0 1.943, pan~e do carg.') <:la classe de 
" "'.. ' . ~ . 1 Professcr Amu!iur de Ensino . . 
.. .!to -.enso de ~esponsabilida- 1 , ~ , , . · p1.;márto n'val ~ lotada nes- Guarda Tenlton al 
de demonstrao os na exccu- R.i.'.~OL'' E . . . • . .. " .! 

1 ·d í , 
ÇÜO ({a~ tarufas que lhes r c-: . I ta. ?1~ 18f0 de ..... LUCILÇ.IO, por Apto v o : 
ram att'ihuídas, grangeaudo o I . Conc~der~ a Marganda fvía- haver . • altado ao. s~rvl~~· G Luiz Mendes da Silva 
res peito Dúblico e tornando J l'l ll FrelrE: t.;l'Uz, ocupante do I oHo d~a~. _ se~l ,motivo JustJfl- en. Governador 
cada vez· mais sólido o pres- 1 cnrg() de Arq uivista, _nível. 7, cad?, mirmgin<\~ dêsse m~~o 
tíg·!o elo órg-ão a que servem.j do Quadro de FunciOnáriOs 0;; rtc~s II. e ~ d~ Artigo PORTARIA 

Públicos do Govêruo dês te 1"4• úa. Lei nr. L ill/5,.. Nr. 15/65-GT 
Palácio <lo Govêrno, em : Território, lotada na Divisão . q_abinete ~o Diretor da Di-

l'vlaca~Jú, ?.8 de outubro de 1l de Saúde, cento e vinte (120) v1sao ct: bdtwaçllo, r-:racapá, O Comandunte da Guarda 
UH:i5 . dias de licença a gestante, · 28 de seLemhrc de l9o5. Territorial, no uso de su!Ui 

Gen . Luiz Mendes ela Silva I contudos no período ue 20 I Pe . . l ail'o Cantinho de Mourn atribuições legais, e com base 
Governador 1 do Gctembro· de 1.965 a l7 do - Dirt:-tor- 1 no item Il, do artigo 110. da 



717 - 5a. e 6a. feir as, 4 e 5 DIÁRIO OFICIAL Novémbro , 1965 

------------------=---------~u=~----------~~~~·----~-·=,_n~--~~~·~=-==--~---------~~~$~~=m~~~~ • 
~~~ ~~ L~;~: :~:~c~~d~~~~ I Prefeitura, Municipal ~ e ~s~o ~ouza ?e Oliyeira, "mé-~ bro de 1.965. 
o Decreto Govel'name~tal nr de Ma capa 1 ma .. Oito e vmte tros (8,2 ... ) e . . 
14/65 GAB d '>5 d i d ·I . 1 Jose Cabral de Castro, média: Alfredo O\lve1ra 

1 965
- · e - e ma 0 e As nove horas do dia vin- ,r seis o setenta e cinco (6,75), I Prefeito .Municipal de Maca pá 

· · • te e nove de outubro do ano para o cargo de Arquivista. , , 
RESOLVE : de !llil novecentos e sessenta Concluída as tarefas da res- l Publ.cado neste . J?eparta-

e cmco, no prédio onde fun- ~ ponsabilidade da comiP.são e mento de A.drmmstração, 
Aplicar a Miguel Assunção ?i?na provlsol'iamenta a Pre- não havendo nenhum ouü·o 1 ~gJ 2

9 de 
0 

n t n b r o de 
Novais, ocupante do cargo da I~Ittn·a Municipal de Macapá, as.&tmto objeto de discussão, 

1 ~ 5
· 

classe de Trabalhador Nível sito. à Avenida Padre Júlio 1 fo1 encerrada a presente ata, Heitor de Azevedo Picanco 
1, do Quadro de Funcionários Marra Lombard, nesta cidade 1 às onze horas do dia vinte e Diretor do DA 

1 

Públicos do Govêrno dêste de Macapá, capital do Terri- nove de outubto do ano de · · 
Território, lotado na Divisão tório Federal do Amapá, pre- mil novecentos e sessenta e DECRETO 
de Segurança c Guarda, (Guar-- sentes os senhores : Donglas oineo, que apóR Hda o achada N1·. 095/65-íl-AB-PMM 
da Territorial), cinco (5) dias Lobato Lopes, Diretor do conforme po1• todos os mem- 1 
de suspensão, contados no D~pll:.rtamento de Obras e ~ros citudns, foi por mim da- O Prefeito Mnuicipnl de 
período de 20 a 24 do cor- ~ Vmçao; Raimundo Osmar tiiografadn. e datada e assi-1 r.~acapá, u:;:ando das atribui
rente, por haver faltado, de- Pon~es Holanda, Chefe do nada pelo senhor Presidee.te I çoes que lhe coniere o item 
liberada mente ao Serviço pa- G.abmete d~ Prefeito; J aime ~ demais componentes da lii. d~ art1go 9° do Decreto
ra o qual estava escalado no I L1ma da. S1lva Cruz, Cheia Comissão r, u p r a citada. o Le1 l·ederal n_r. 58:>9, de 21 
dia 17, tanto que propalara no d~ S~r·v1ço de Pessoal; Mai'ia ~resente instrumento vai da- de se1embrc' ao 1943 e, 
dia anterior . que !ria faltar Vltót:m de Souza, OH~!al de tllografado em cinco (5) vias, 
ao serviço, infringinrlo ass im I ~dmmistração, nível 1G e que farão parte da instrução Considerando que a maio
os itens V, VI e VII, do arti- Uuaracy da Silva Fr·eitas do processo, afixação em lu- ria dos estabelr.cimentos co
go 194, todos da Lei nr. 1,711, Técnico em Contabilidade: gar público, publicado no mcrc;ais e industl·iais de nos
acima menr.ionado e, por no- nível 13, a mbos pertencente Diário Oficial e outras provas sa praça. possui li~ença ior
cessiàade do serviQO seja a ao Quadro de Funcionários 1· de Direito, Eu, Jaime Lima n~ cida por esta Prdeitura 
presente penalidade converti- da Prefeitura Municipal de 1 da Silva Cruz, datilografei, para funcion:::mento nos sá-
da em mt;lta, na conformidade Macapá, respectivamente Pre- 1 assino e razo. bados .pela tarde, domingos e 
do parágrafo único do dta uv sidente e Membros da Comis- renaJos nacionais; 
artigo nr. 205. sâo incumbida de proceder a Douglas Lobato Lopes Consideramlo que tal fato 

Comando ria Guarda T"rr·t·- a~ertura, confel'ênc~a . corre· Presidente dif••re do qtle acontece nas 
. , . ~ "' çao e apuração dos resulta- · · ·t · torial , em ,\laca pa, 2•l de ou- dos das provas realizadas 1 Jaime Lima da Silva Cruz ueml'tlS capl a1s, c gera difi-

tubro de 1.9ti5 . nos dias 26 e 27 •!e out·tlbJ•o ' 1 -- • culdades de tôda ordem ao 

d 
' Nlemoro ·!;fisco no cumprimento das leis 

J é A
. . d u , o corrl3nte auo a que se re- j' d • 1 

os Iag~arJno e mont I forc o Concurso Municipal Raimundo Osmar E'ontes e normas a o,ac as; 
Alverne - Cmt. da G. T. instituído p e 1 0 

Decreto m. I Holanda Consideraudo que, em de-129~1 5 G corrência àessa conceseão, 
APROVO: I · iJ 6 - ~AB-PMM. Preli rn i- 1 Membro tem havido rcr.lan~ações, as 

nar~eut~. tratou a Comissão l Maria Vitória de Souza wáJ" ur \ t:l' 'J" que, às vezes, 
Gen. Luiz Mendes da Silv a · da fli~açao dus normas qne ! se ti'!l nsl'ormam em 'inqnieta-

Qovernado:c devena111 presidir os traba- Membro - . ,
1 

lhos chega ndo às ccnclnsõasl çoes no seio da coletiviuade; 

PORTARIA 
N" 16/65-GT. 

s~~ulnte?: Concurso para Au- Guaracy da Silva Freitas DECRETA : 
xriHl.f F1scal do Impôsto - M.embro 
Mêdw. Gçral para aprovação: Art. 1° - ficam canceladas 

O ComR.ndaute da Cluarda seis (6) - média mínima para :OECRETO-LEI tôdas as Licenças Especiais , 
Territorial, no uso d ·~ suas ap:-ovação por matéria: cinco Nr. O!H/o5 GAB-Pi~:1M pm·a funcionamento em horá-
atribuiç.ões legais, e com base 1 (5)- Portugu ês : cinco (5) pesos · '

1 
l'io especial (sábado a tarde, 

no item II, do Artigo 1\0, da 
1 

- Matemática: cinco (5) perws 1 O Prefeito Municinal de !\Ia- domingos e feriados), forneci
Lei m·. 1.7!1, de ~~8 de outubro - Agente Auxiliar Coletor capá, usando das a'tribuições das de acônlo com os arti«os 
de 1.952, e de acôrdo com o de lmpôsto - média mínima 19ue lhe süo conferidas pelo 223, 224, e 225, <lo Decl'eto~lei 
Decreto Gover nameut;l\ nr. p~ra aprovação por matéria : ltem III, do artigo 9°, do no 1077 /63-GA13-PMM, ti e 26 
14/65-GAB, de 25 de m:lio de crnco (5) ·- Português cinco Dect·eto-Lci F<:'ueral m . 5.8:!9 . de dezembro de t.9t'3, para o 
1865. (5)_ ~ Matemática cinco (5)- de 2_1de ~~te,mbro de 1943, e, n~ \exercício de 19Gã. 

medta geral para aprovação conrormwau3 uo Decl'eto-Lei 1 
RESOLVE: s~i~- (6). As provas foram cor- I Municipal nr. 1287 /UG: 1 Art. 2" .. -:- . Será restituído 

. . . rw:rctas pelos respectivos exa- , aos contutm1utrs o vt~lor ctas 
. AallcaJ aRatmnndo Pwh~i- ~inadores , conforme cspeci- DECRE'l'A: 'licenças qt~e lw:\arn sido pa-
~~rD'; da agl~~~e â;.u~~~~:ll ~o ftcação a. seguir: Ininialrnen- Art lO) F'c~ . d' gas e esteJttDl por Yeucer. 

"' . " l - te procedeu se a correçã . - t i1ffi conce 1-, • t •J -do r, nível 1, do Quadro de d -
1 

. ' .0 dos direitos ele cxplG!'U ão j .r•l' · oJ

0 
-- . Este Decreto 

Funcionários Públicos do Go- d~88 .l~~0:'a.\ t~m.o ct ~cgm- dos Serviços Telefônicos çur- entrará em vigor na duta de 
vêrno dêste Território, Jota - d~ e1l "b~~;~:~ ods 0 8 ra aih1os baoos, distritais 0 iuterdlstri- s~a p~b~cação, revogadas as 
do na Divisão de Segurauva mons~rati~ as o 1 °~ .. ~nap_as dcc- ~ais, em todo 0 Município de dtspos.tçoes em contráriv. 
e Guarda (Guarda T ·t · I) 0 aa sJ .uaç.ao os 1~1acap:í ~ C 1 · dez ·

0
) '. ,errl on~ • con cursados, ·especifieanllo ·a ' <.,, <t rr, 0,mpan na. A~;a- Gabiueto do Prefeito Muni-

cont~~os d~~s P~~~íoJ~sg:n2~ai clas~es c séries de classes, âe~rds:muP.~t~el~~~~~~ (CjA.l}' cipal de Macapá, em 1° do 
:!9 do corl'ent"' pm· haver c u J o s l'csultado seguem acôrdo ~om as"' d.:;zat V: - e novembro de 1.965. 

v , · • auexos a presente ata Do . < • qJos!çocs 
~u3:n~1o de sm·viço no ~ôsto ex a~ e dos mapas m~nc.iona- co~tida ,,na L~.i . 4.ll7, de 27 de Alfredo Oliveira 
.. ollcml nr quat~o (4), I~ge- J dos oonciuiu-se que em ob- agosto uC 1.952, I Prel'eitu l\1unicind 
undo bebida alcoolioa, e mnda ! ser"<1, · .· · ' ' -ao ser api'esentcdo ao Quar- 1 obe' ' n~m ~s n~rmas 1:1. !er~m Art. 2°) - A concessfw a Publicado neste Departa-
te i, l?l'vmovido desordem , in- I tes ~~~~c~;ae, f oram os 8~?m u - q~e se r efere o artigo 1° clês-lmcnto de Administração, aos 
smgmclo-se contra o fi~U su- 1 a . . :d~tos qoue. }og~aram te Decreto, s~rá exclusiva e 1° de m>Yembro de 19ti5. 
pel'ior hierárquico, infringiu- / 1 Q~2~0 ,' Jo:-'n.lC!O C~elho t~rá :1 duraçao de vinte e 
do assim os itens v VI e 1 ~ t. ~Ir?z, media no v~ e Cinco (25) anos, a contar da Heitor t1c Azevedo Picanço 
\ ' li, do artigo 194, todos tla ! cmco ~êClm?s (9,0~);. Per~1val data em que entrar em vigor Dirctot· rlo D.A. 
Lei m·. l.7il , acima menciona- ! r~?n telro ~eite, ~_:dJa: o!to o o contrato que será firmado 
d? e, por necessidade de ser- ~ ~~~a ~ ~et~,(8,.il),, . p~ra o ";ntre est~ municipalidade o a. 
VIÇO, seja a presente penali- f l.uo.o. ae .. :.. uxlha~ fr~;c,tl de Compar.hla Amapaen;:;e .. ':!e 
dade convertida em multa na p~pooto. -:1?a.qu.lm de Souza Teleiones (C.A.T.); 
forma do parágrafo único' do .. wanç~. media: o,~to e. sessen
citado artigo nr. 205. La e ,dOI!> (8,62!, F r ancJSco. Ma-

tos 1 ostes, médw: e e te e orten-
Comando da Guarda Terri- ta e cinco (7,85); J oão Pontes 

torin l, em Maca pá, 20 ele ou. dos Santo~> , média: oito e 
tui.Jr-o de 1965. quarenta e sete (8,47) c Aldo

ny da Fonseca Araujo, média: 
sete e vinte cinco (7,25), para 
os cargos d.o Agente Auxiliar 
Cole tor de ímpôsto - F1·an-

José Araguarino de .Mout' 
Alverne 

Comandante da G.T. 

Art. 3°) - Êstc Decreto-lei 
entl'ará ern vigor na tlata de 
s~a p~b~caçHe. revogadas as 
dispos1çocs em contl·ário . 

Dê-se Ciência, Registre·se e 
Publique-se. 

Gabtnete do Prcl'eito Muni
cipal de Macapá, 29 de outu-

DECRETO 
K0 • 095/65-GAB-P~.'IM 

O Prefeito Municipal de Ma
capá, n!.'ando das atribuições 
qne lhe são conferidas pelo 
Inciso V, do artigo go. do 
Decreto-Lei n" 5.839, de 21 de 
setembro de l.\143, combinado 
com o que orcceitua o a1·ti·:ro 
2°, alinea b: do Decreto Fed'e
ral n° 53.9G5, de 11 de junho 
ele Ulti4. 
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DECRETA: I Funcionários da Prefeitura I €ordeiro Barbosa, Luiz Pi-I 
1 

• • . Municipal de ~1acapá, . em nheiro da Silva, José Geraldo 
Nomear, ,na lorma elo ~tem vaga existênte no re~erido de Souza, Antonio Modesto 

Novembro, 196~ 

(Portaria nr: 483/65-Cl.A:) 

PORTA.n.IA. No 4/65-0IA 

1.711, do 28 de outubro de 1952, novembro de 1965 O Presidente da Comissão 
ll, do arttgo 12, da Lm nr. Quadro a contar de 1° de I Flexa. 

de 28 de outubro de 1.952, Dê-se Ciência 'cump1·a-se Fica uberto o prazo de de Inquérito Administrativo, 
Francisco Souza de Oliveira, e Publique-se ' · ' cinco (5) dias para o ofereci- designada pela Portaria nr. 
para exercer o cargo da · · l mento de im pugnaçllo contra! 4!!3/65-GAB. de 20.88.65, do 
classe do Arquivista, nível11, Gabinete do Prefeito Muni- qualqu6l.l candidato. l'Excelentfssimo Senhor Gene-
do Quadro de Funcionários cipal de Macapá, to de ! . ~ ral Governador do· Território 
da Prefeitura Municipal de novembro de U165. l A~ me~as coletoras funcio-! Fed"eral do Amap!l, tendo em 
Macapâ, om vaga existente . A narao imnterruptam.ente das· vista;. o disposto no Art. 223, 
no reí'erido Quadro, a contar Publicado neste DeQ_arta- 8 às 20 horas. j do Estatuto· dos Funcionários 
de 1o de Novembro de 1.965. mento de Admmistraçao, n . 1 Públicos Givis da União: 

1 o de novembro de 1965. Maca.pá, 26 de outubro de l 
Dê-se Ciência, Cumpra-se e l . . 1.965. ! RESOLVE: 

Publique-se. · Heitor de Azevedo PICil.UÇO • • t 

I 
Diretor do D.A. Valdtr Cavalcante Figueiredo I Designar o sarvidor José 

Gabinete do Prefeito Muni- Presidente E1m exercício Me<:una Neto, Assistente Co-
cipa! de Macapá, 1° de · I mercial, nível 14-B. ~otado na 
novembro de 1965. · I Divisão de Obras, para apre-

Sindicato dos Trabalhado- Comissão de Inquérito sentar a respectiva defesa 
Alfredo Oliveira esc ·t p 

I '' t · E t Ad'ni'ni'sti·atx·,,o -rl 8 • no recesso a que Prefeito Municipal res nas naus nas 'x r a- • responde perante est"a Co-
, tivas do Território Federal POR'l'ARIA missão o Senhor Miguel Wen-

Ptlblicado nêste Departa- do Amapá e Estado Nr. 11u5-CIA ceslau de Oliveira, Auxiliar 
mento de Administração, à do Pará Rural, nível 8, lotado na Dt-
10 d~ novembro de 1.965. O PFesidente da Comissão visão de.Produção, no prazo 

Edital nr. 004-STIEAPA/65 de Inquérito Administrativo, de dez (10) dias, a contar 
Heitot· de Azevedo Picanço 

DiretOl' do D. A. 
de1:1ignada · pela Portaria nr. desta data, visto o acusado 

E D I T A L 564/65-GAB, de 22 do outubro não ter feito apezal1 de re-

D 
A d B de 1.965, do Exmo. Sr. Gover- gularmente citado para. tltl 

DECRETO e acor 0 com a alínea nador do TerrUório Federal fim. · 
No 097 ,G5-G-AB-PMM d? ar~igo _13 da Portaria .Mi- do Amapá, lVí á 

' mstenal numero 40 de 21 de 1 acap , 4 de novembro .de 
o Pl.'efeito-MuniGipal de Ma- janeiro de 1.965, faç~ saber RESOLVE: _ 11965 

capá, na conformidade do di s-I a?s que êste edita 1 "l~em ou 
posto do inciso v, do artigo dele tomarem conl~emmento, Nomear, na forma do § 2° Pedro Lopes da Gunha 
ao, do Decreto-Lei Federal nr. que as chapas regi~tradas e do Art. 219, da Lei ar. 1.711, Presidente da CIA 
5.839, d~ 21 de setembro de enc~rrentes à ~le~çao _a ser de 28 de outnt>ro de 1.952 
1943 realizada no dHl: , (sete) de (Estatutos doe Funcionár•ios 
· ' novembro de 1.965 nêste Sin- Públicos e Civis da União), o 

DECRETA: dicato roram as seguintes: servidor Mano€1 da Silva Ca- v d 1 marão, _o~upan te ~o. cargo da f en c-se ou A ug~-s~ 
Exonerar, ex- orfício, nos Para n administração: classe um c a, d ~ sene de clas- 1 Por motivo de d 

têrmos do itf!m II, artigo 75, r::es de Operário Rural nível mu ança pa· 
da Loi nr. 1.71!, de 2!:! de ou- Chapa 1: 6, lotado na ~iecretaria Ge· ra Belém, vend_em-se à vista 
tubro de Ul52, Francisco Sou- Diretoria: Raimundo Coêlho ral, p~ra funclo.no.~ como se- ou a prazo, ou alugam-se duas 
za de Oliveira, ocupante do Leite, Alberto Pinto Gomes,. c~eUmo da re[.erlda Comis- casas bem localizadas, uma no 
cai'go da classe Datilógrafo, Eulálio José dos 'Santos, Fran- sao. centro da cidade e outra pró-
niv(jl 7, do Quadro de Fun- s B 
cionários da Prefeitm:a .Muni- cisco ' érgio · enigno, Carlos Ma capa, 27 de outubro de : ximo ao Mercado Centl·ai. Tra-

Monteiro Barbosa, José de 1965 
cipal de Macapá, a contar de Ribamar Guerr•eiro. · · I tar à praça Veiga Cabral, nr· 
31 do outubro de 1.965. Í 20 d 8 · 12 d ) 

C r> BenedHo da Gosta Ucilõa ' as as e as 16 as 18 
umpra-se, ~\Ogistre-se e Conselho Fiscal:- Expedito p l t h 

Publique-se. Jesus dos Santos, Hilário da resi( en e . I oras, de segunda a sexta-
Gabinete do Prefeito Muni· Silva Paranhos, Sanduwal (POR'l'ARIA Nr. 483/65-GAB> feira. 

cipal de M"car1tt, . lo 'le Soares Castilho, José Ferro!- Po"tarl·a Nr·.· o,'6"-~~'1A 
~ ~· ' ru Bastos Monteiro, Dário • ú v u 

novembro de Ul65. Flexa da P.enh.a, Domingos_ O Presidente da Comissão 
Alfredo Oliveira ·Gomes da Sllvau·a. de Inquérito Administrativo, 

Pn~reito Municipal j Chapa 2: ·~esi~nada peln Pot•taria nr. Plantão ~e fa~mácias 
J 

11
. 

1
, A , . • J l.83jo5-GAB, de 20.08.65, do Ex-

l u J 1c1H ,) neste Departa- 1 Diretoria· Domingos de ~ 1- celenlfsshno E.enhol' General 
~ent~ ~e Administração, 1 buquerque · Pantoja, Lulz Pi- Governadot• do Tenl.tório Fe- Dia 5 S - Serrano Filial 
1 üc novembro de 1.965., nlleü·o de Souza José Geral- ~ deral do Amapr., acettando ss 

1 
Heitor de Azeveào Picanno , do de Souza, 'Maurício de it.lstmcativ_ as contidas no Off- » 6 S - Serrano (Matriz) 

Diretor do D A v 1 Souza Oliveira, Palmiro Bar- Cl.o s;no do se1·v!dor Manoel » 7 D _ D. Central 
· · 'luoea, Sebastião Alves V as- B1spo Corrêa: 

DECRETO I cancelos. . , RESOLVE: » 8 S - Zagury (Filial) 
N° 098j65.GAB.PMM. Conselho Fiscal: Antonio » 9 T - D. Povo 

. . Modesto Flexa, Marcílio Cor- Tornar sem ofeito a Porta-
" 10 Q - Zagury Matríz 

)\ 11 Q - Nova Vida 

O Prefeito Municipal de deit·o Barbosa Lauro Gon- ria nr. 2/85-CIA, de 26 de ou
fi~acapá, usand~ das atri_bui- çalves Leão de Magalhães, tubro de Ul65, a qual nomea
çu~s . Ql!e llte sao ~onfendas Orgundino Góes e Silva, Sa- va Ex-Oilcio, o servidor Ma
peta 10CISO V, do tu trgo 9°, do lustiano Alves V"scuncelos noel Bispo Corrêa, Feitor, ní-

I " ' 1 » 12 S - Zagury (Matriz) Decreto-. _.ei nr. (J.Sfl9, de 21 Lodoval Lima Ferreira. ve fi, lotado na Divisão de 
de setembro de 1.9·13, combi- Produção, pnr.a apresentar » 13 S - Central 
nado rom o que preceitua o Para Delegados- defesa escrita no Processo · 
:.trtigo 2o,-alinea IJ, do Decreto representantes ao Conselho , que responde perante esta » 14 D - Serrano <Fillal) 
Federal nt. 53.965, de li de da Federação I Comissão o servidor Miguel 
jun ilu ele 1.964. I Wenceslau de Olivr,ira, Au- >> 15 S - Zegury Filial 

, , !' Chapa l: Raimnodo Coêlho xiliar Rural, >.lfvel 3, lotado 
DJ•,crm rA: Leite, Alberto Pinto Gomes, na DP , em virtude do acusa- ---- - - - --

. j Eulálio José dos Santos, Fran-1 do não a teJ' apresentado 
T NomeaL~· DI!. forma do .Item cisco Sérgio Benigno, Carlos 1 apesar de regu larmente cita
, r:. do aw go 12, da Le1 nr. Monteiro Barbosa, José de · do para tal fim. 
l.tll, de 28 de outubt·o de l lUbnmar Guerreiro. 1 
1952, Francisco Matos Tostes, I ' Macapá, 4 de novembro de 
paea exl:lrcer o cargo de Fis- Chapa 2: Domingos de Al· 1.965. 
cal Auxiliar Coletor ele Im- bl..lquet·que Pantoja, Mauricio Pedt•o Lope:> ua Cunl1a 
pô:zto, uível 9, do Qumlro de de Som~a Oliveira, Marcíllo Presidente CIA 

rrê~o ~o exem~lar 

tr~ LO 


	

