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DECRETOS PODER EXECUTIVO ATOS DO 
O Governador dn Territó-

rio Federal do Amapá, usan- nr. 5l4/65-GAB, de 8 de sc.
1 

O Governad or. do 'l'erritó-
do das a tribuições r.ue lhe tembro de 1965, rio Federal do Amapá, usan-
cooferen. 1 os itens V li e IX, I do das atribuições que lhe 
do artigo 4°. do Decz·oto-lei RESOLVE: conferem os itens VII e IX, 
nr. 5.839, do 21 de setembro D ·t· f . fio artigo 4°, do Decreto-lei 
de 1.943, e tendo em vista o em!, Ir, na ?I'ill~ dos lten~ nr. 5.839, de 21 de setembro 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lh1:1 
conferem os ítens V!l e IX, 
do artigo 4o, do Decreto-lei 
nr. 5!839, de 21 setembro de 
1.943, e tendo em vista o que 
consta do Peocesso número 
4.149/65-SGT, 

quo cons!a do Processo nr UI e 1' • do artigo <::07• da L~L de 1.943, e tendo em vista o 
3 711/55-SGT · m. l.?Il, de 28 de outubro de que courc;ta do Processo nr. RESOLVE : 

· ' 1.952, Dulcimar Vale da Silva, 4.167165_SüT, 
RESOLVE: ocupante elo cargo da Série Remover, ex-oHício, na for-

de Classes de Gondutor Mo- RESOLVE : ma do item I, do artigo 56, da 
De acôrdo com o artigo 1°, torista, nível 12 (Código CT- Lei nr. 1.7ll, de 28 de outubro 

da Lei nr. 17·11, de 29 de no- 303 1, lotado nos Serviços In· Remover, ex-officio, na fot·- de !.952, Pedro Vital Masca-
vembro de 1952, regulamenta- dustriais, com exercício na ma do item I, do artigo 56, renhas, ocuprwte do cargo da 
da pelo Decreto nr. 40.746, ele Super·intcndência do SE'nviço da Lei nr. l.7ll, de 28 de ou- r.lasse «A», da série ele clas-
12 de janeiro de 1957, modifi- de Navagaçã.o do A m a pá .tubre de l.!l52, Manoel Cardo- ses de Eletricista Imta.lador, 
cac!o pelo de nr. 990, de 14 <SUSNAVA), por ser reinei- tiO Cosla, ocupauto do cargo nível 8, (Código A-802), do 
d~ maio de !962, e t-:~ndo em I dente na prátiea de atos de da classe · «B», da sé rio de Quadro ele Funcionários Pú
vJst~ os parec6r~s do Exc~- indisciplina no exercício do I clas~es de Motorista, nível JO, blicos do Gov~rno do A~apá, 
lentrssuno Senhor Doutor flf- cargo, agravando-!:le aluda, pe· (Códlgo CT-401) , do Quadro 'lotado na Divisão de Segu
r-etoy d11 Divisão do Regime l ia irrgestão imoderada de be- de F'uncionários· Pübiicos do rança e Guarda para a Se
.Jnmlíco do Pessoal. do De- i lJida alcoólica, confol'me ficou: Govêrno dêste Território, lo- cretaria Geral do Território, 
par·tnmento Administrativo do I provado nos autos do Ioqué· 1 tudo no Gabinete do Gover- com exercfcio no Serviço de 
Sentiço Pliblico (D.A.S.P.), I rito Adrnil)ístrativo a que i nador, com exercicio na Re- Rádio e Comunicações. 
emiti. do no Processo nr. 4.603/ i respondeu. [ pl'eEentação elo Rio de Janei-
Br., e o do Excelentissimo I ro. para os SPl'Viços IneluR- Palácio do Govêmo. em 
cienhor Doutor Consultor Gc-, .. Pairi?io_ do Govôrn~, em · triais. 'Macapá, 12 de novembro de 
ral ela República cio nt·. G-85- JVJacapa, 12 de uove~r~oro ele l.9ôfi. 
H (D. O. ue W/11/6'!, pá(•ina UJ65. Palá9io do üovêrno, em 
10.468), Agregar, a corúat dê . Macapa, 12 de novembro 1e Roberto Rocha Souza 
6 de dezembl'o de 1962, C\>JU I ~obcrto Rocha Souza de 1.065. .. Governador Substituto 
":~mcimentos equivalenteo ao Governao. ·or Substituto Roberto Rocha Souza João Cândido Soares Filho 
S1moolo 2-C, de Secretario '" • . , . f~ E 1 S t · Geral ti() Teaitórw. c.ro· VIS Joao Canurdo Soares F !lho Governador Substituto \esp. P/ xp. c a ecre ana 

H.esp p/ e 1 S t · Geral Penua . Teixei ra, funcit natiu · xp. ua ecre ::ma João Cândido Soares Filho 
pertencente à classe de Esta- Geral Rosp. p/ Exp. da Secretaria 
thtico ·1o OnR:Irn dus .ln:-:pc - Geral 
torias Regionais de Estr:.tísti- O Governador rto Território 

PORTAR~AS 
N° 616/65-GAB 

ca flfunteipal, do CoHselbo Federal do Amapú, usando O Governador do Território 
Nacional de Estatística, do ctas atribuições que lhe con· . O Governador do Tcrritó- Federal do Amapli, usando das 
Iustituto Brasileiro de Geo- ferem os itens VII o IX, do ! no F'eder,ll do . A~ a _Pá, atribuições que llle oouferem 
gt•afia e EstatíP-tlca, ao Qua- artigo ·i0

, do Decreto-lei nr. usan~lo das atr ib u I v.o os os itens VIl e lX, do artigo 
Ól'O de Funciouários do Go- ~.83:1, de 21 de setembro de I que :he r conf.ei:~m ~s Jtens ~0, do Decreto-,lei !ll'. 5.8R9, de 
YêL'llO do Amapá, apro\'ado .;!..:J4J, e teudo em \'JSHL o qua VIl e r~. ~o <l~ ttgo 4 ' do Da- 21 de setembro de 1.940, 
em· cadter definitivo, pelo cons t<~ do Processo número ereto-lei n 5.839, de . 21 de I 
Decreto 111•. 52.488. de 20 de iJ3t:l2/65·SGT s~tembro de 1.943, e tendo em RESOLVE: 
setembro de 19" .~~. por l!·'vct· , vista o que consta do Pro- ~ V 1 , . Al 

u "' , - 71,,, SG'l' l:<,logiar era ,uCia Yes 
exe.r·citlo, I'ni·nt"I'I'uptarn"ni,P., cesso IH'. 't.1t ui.>-, · • d "' " ~ RESOLVE : Pinon, ocupante elo cargo e 
mais de dez (lO) o.nos, cargos Escrevente-Datilógrafo, nível 
em comissão e funções g t•ati- Remover, a. pedido, na for- J:IESOLVE: 7, do Quadro de Funcionâríos 
ncauas, no . período compre- ma do item I, do al'tigo 5G, ' I Públicos do Govêrno dêst\3 
eudido en tre ll de juuho de da Lei ur. i,7l!, de 28 de ou- Exonerar, a pedido, na for- Terri-tóric, lotada na Divisão 
J!H7 a 5 de dezembro de 1962. t b d 1 "-? '1 1 , N fie Educar·."'o, pelo senso de 

Palácio do Govêrno, em 
.Macapá, 12 de novembro de 
1.965. 

Rollerto Hoc!w Souza 
Governado !· Substituto 

J oii.o Cândido Soares Filho 
Lk~p/pj.Exp/ da Secreturüt 

Géral 

u ro o .:-~<>~, J• ar a c.e a- ma do item I, do artigo 75, cta )"' 
zaré !Janoso Magno, ocupau- Lei m . 1.71!, de 28 de outubro responsabilidade elemonstmdo 
te ·elo cargo de Professôra. de l.952, fi contar ele 1 o de em· suas funções de Datiló
Auxiliar do Ensü10 Primátio, fevereiro de 1.963, Ivo Pontes O'rafa na Divisão a.cima rP.fe
nível '7 (Código EC-5Ui), do 'l'úrr<)S, ocupante do oargo da rida, onde o frequente acúmu
Quaclro t1e Funcionários Ptí- classe t<B», da série de elas- lo de trabulbos jamais alte~ 
blit:o:> dt~ Go vêrno dêste Ter- se:; do Técnico de Laborató- rou suagene!'osa boa vontade. 
riiório, lotada na Divisão de r io, nível 14, (Código P-1.601), 
Educação para a Secretaria do Quadro de Funcionár-ios 
Geral , com exercício no Ser- Públicos do Govêrno dêste 
viço ele Rádio o Com unicações. Tcnilório, lotado no Gr.bine

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 28 de outubro de 
1.965. 

O Guver!ladot· do TerritÓl'io Palác!o do Govêrno, em 
Federal do Amapá, usando .Macapú 12 de novembro de 
das 11tribuições que lhe con- · 1.9ti5. ' 

ta do Governador. Gen. Luiz Mendes da Silva 
Govern.:J.dor 

l'el'em os iteus VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, r!e 21 de setembro de 
1.9,13. e tendo em vista a con· 1 

Roberto Rocha ~ouza 
Governador Sub!:ltituto 

clusão a que chegou a Comis-

1

: João Càndido Soares Filho 
Bà.o de Inquérito Administra- Resp. Exp. da Secretaria 
tivo, designada pela Portaria Geral 

Palácio do Govêruo: em 
Macapá, 12 de novembro de 
1.965. Nr. 617/ 65-GAB 

Roberto Rocho. Souza . O SJovernador do 'l'erritó-
Governador Substituto no Federal do Amapá, usan-

1 

do das atribuições que lhe 
João Cândido Soares Filho conferem os iteno VII e IX, 
Resp . pjExp. da Soe. Geral elo artigo 11°, do Decreto-lei 
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As Repartições Públicas I 1. As Repartlçõtls Públicas 
Territoriais deverão remeter E X p. .'E··.';} D I E. N '.'r·· E , cingir-se-ão às assinaturas 
o expediente destinado à pu- ' j anuais renovadas até 23 de 
bl.ica:ção neste DIÁRIO OFI- 1

1

. I fevereiro da cada ano e às 
Cií:\L, diàriamente, até às .h~Il}l.~:rr_ensa Ofieia.B iniciadas, em qua.lquQJ' êp0ca 
Ul,ilO horas, exoeto aos sába-1 l pelos órgãos COPlpefentes. , 
dos quando deverão fazê-lo DIRETOR-GERAL 1 A fim de possibilitar a 
até às 11,30 horas. · AGOSTINHO NOGUEiRA DE SOUZA !remessa· de valores acompa-

As reclr,mações pertinen- nhados de esclarecimentos 
tes à matéria retribuída, nos DIÁRIO OFICIAL :quanto à sua aplicação, soli-
casos de erros ou omissões, l citamos usem os intilressados 
deverão ser formuladas por ~mpressp nas Oficinas da Imprensa Oficial 1 preferencialmente cheque ou 
escrito, à Seção de Redação, MACAPÁ _ 'l'. F. AMAPA' vale postal. 
das 9 às 13,30 horas, no má- os suplementos às edl~ 
xirno até 72 h o r· as após a A S S 1 N A T U R A S ções doa órgãos oficiais só 
saida dos órgãos oficiais. se fomeceriio aos assinantes 

Os originais dt:>verão ser Repartições e Particulares: 'j que ar; solicitarem uo ato da 
datilogt•afados e autenticados, ..... rr$' ~ .. "OO assinatura. 

· d 1 .•. .;,emestre '"' :!. v ~essatva as, por quem c a ul- · I o funciol1ário público fe-
reito, rasuras e emendas. Ano . Cr$ 4.000 dera!, pura fazer jl'!li ao das-

Excetuadas as para o ex- Número avulso Cr$ . 20 conto indicado, ueve1·á provar 
tnrior, que serão sem p r. e · I esta condição no ato da as-
anuais, as assinaturas podei'- Para facilitar aos assinaib 1 A fim de evitat· solução sinatura. 
lie-iio tomar, em qualquer tes a veril'icação do praZIJ de de continuidade no recebi- O custo de cada exem~ 
época, por seis mesQs ou um validade de suas assinaturas, mento dos j.ornais, de vem! piar atrasado dos órgão il 
ano. . na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a 'I oliciaiu será, na venda avul-

As Msinaturas vencidas ço vão .impressos o número respectiva renovação com, sa, acrescido de Cr$ 5,00, se, 
poderão ser suspensu!3 uem I do talão de registro, o mês e r utecf)üência mínima, de trin-J do mesmo ano, e _de Cr$ 
aviso prévio. o ano em que findará. . ta t30) dias. 10,00, por anc. decorndo. 

nr. 5.839, de 21 de setembro j Nr. 619/65-GAB 1 de sua jurisdição. · gelras, sem cuia colaborsção 
de 1.943, · 1 j e atendimento à população 

j O Govemador do Território ; Palácio do Govêl'no, em escolar do Território, tel'ia 
HE80LVE: . Feder·a! do Amapii, usando Mac~:~.pa, 28 lle uutubru de sido ainda mais sa.cl'ificada 

I das atribu.ições que lhe · cou-! 1.965. I pela necessidade dos recur-
E!ogiat• Nazaira de Almei- l ferem os 1tens VII e IX, do · G L . i\~ 1 d S'l r,os financeiros e humano& 

da Café, ocupante do cargo artigo 4o, do Decreto-lei m• i eo. Ul~ l 'leL~es . a I vn. disponíveis. 
da classe «B», da série de 5.839, tle 21 de setembro de I tloverlladot I . . , A 
classes de Inspetor de Alu- 1.943, Nr 62i/G5-G \B Palámo do Gpvei'no, em 
nos, nfvel 10, do Quadro de 

1 

· . 
1 

j Mnc!ipá, 28 de outubro. de 
Funcion~rios .Pú~Jicos ,do Go- RESOLVE: . O Governad_oc. do Território 1.965. 
vêrno dest<p '~errltório; lotaq~ Elogiar MarlS: ' ·de Nazaré Federul. do ,,JW)apá, usando 'I Gen. Luiz Mendes-õ.u. SHva: . 
l?a Divisão de 'E~ucação, q~e. Côrte Costa, ocupante do 1 das atribuições. que lhe con- Governador 
r.lcl as suas tradH;.õe.s famiha~ cargo de. Pro~cssôra Pré-Pri- l Iet·~m o~ Hens VH_, e I~, do 
1es que tem mantido a Re- mário mvel 11 do Quadro de , arhgo 4, do Ioecteto-lel nr.

1 
_ 

pública, se esmera também . unci~nários p'úb!lcos do Go- : 5.839, de 21 de setembro de ··-Nr. 623/6.:;-GAB 
na fidelidade à eua missão na i<;'\'êrno dêste Tenitónio Jota- i 1.943, '1 

0 
G d d T ·t · · 

t~eyão de 1\l!atel'ial da repar-I da na Divisão de Êct~eaçi:io, I I'ESOL"E . . ; f•'"d"raolvedr~a 1~apoé e~~aC:~~ 
IÇao a que pertence á d · - d · ~ • · 1 " .... • 

· que, na ~ ua. mtss;w" e lD~- . . · . 1 das at~:lbuiçõcs que ·lhe con-
Palácio do Govêrno, em t~urar o Centro de uupervl- Elogiar Sebastlana Nasm-: ~e rem os itens V li e lX, do 

Maca pá, 28 de outubro de lsao. colocou seu .tato e Gom-1 mento de J esn:1, ocup~nte do! arti!~o 4"' do Decre1o-lei nr· 
1.965. petencla na p~Cle~te tarefa cargo de Pr·ofessôra Auxiliar : 5.83\J de 21 de setembro de 

I 
d_e t•en~va;· ~ dHlátl~a n_o. e.n- do Ensino Prinário. nível 7, : 1.943: 

Gen. Luiz Mendes da Silva smo prrma:no no 'I em torto. do Quadro de_ Puncionários i . , 
Governador :l • Púl>llcos do C ovêl'::l.O dêste i RESOL\· E: 

I 
I alácw do Govêrno, em 'l'enitório lot,do. na Divisão I 

. __ ;na_capá, 28 de outubro de de Educ<:~.Çã~. que, na secreta.- ! Elo~iar Heudo. Borg~. Níl: 
NJ. 618/ Bo GAB 1!.965. I rla do Ginús:o Feminino de r.e Sluezar.?, .Mttrl}l. Bernadete 

'1 . · •. . , " I Shaner NlVla Gordo, Arlete 
O Governador do 'I'erritór'u Gen. Luiz Mendes da Silva 1l acapa, co,~c?.t _seu coraça.o . M '. d c ·1 1 1 · Ro-

1 G d e sua ;nteltge'lCla a se ··vtço arques a o} va, "'em 
Federal_ ~o_ ~mapá, usa~do overnu or 'da. tran~rormaç~lo da ex-Ê'tic~- ~ ~ha e W~.lde~!lar.J\'hu;tius, pro-
~as atnbm_çueo que lhe con- la I'oméstir·a 11 .1 primei !'a ex- 1 ~essôres cta. Eq mpe <.e Asses-
l:e.r~o~ o.~ 1tens VII e IX, d~ Nr. 620/6:5-GAB pel'lência n:'ldona! dos Giuá- : s,õres d_o C?ntt·o de .Pesq_uisa.s 
tll t,l.,O 4 , do . Decreto ·lei n,. slos orientados paJ·a 0 tl·aba- !Educqcwmus da U:m ver;;ndade 
5.83U, de 21 de setembro de O Govemador do Territó- lho :de São Paulo, CU!a cultura o 
1.943, rio Federal do Amapá, us~Rdo · . A i ·p~triótico devot~m?nt? têru 

das att•ibuiç.ões que lhe con- Palácto do Governo, em 

1

s1do ·uma das prmc1pa1s cau-
RESOLVE: ferem os itens VII e IX, do Macapá, 28 d'~ outubro de eas exe:!:plares e eficientes 

artigo 4", do Decreto-lei nr. 1.965. · . da renovação e apertetçoa-
5.838, tle 2t de setembro de , . _ '1· mento do ensino no Terrltó-

Elogiar Antônio Cordeiro 1.913, Gen. Lmz trie:là~s da Silva do Fedel·al do Amapá. 
Pontes, ocupante. do cargo de Govnrnaaor j 
Professor Pré-Primário e Pri- H.r:SOLVE: N G221 .~ nAB Palácio doGovêrno. em Ma-
mário, nível ll, do Quadro de r. l)..,-u j capá · 28 de outubro de 
Funcionários l:'lÍblicos do Go- El?~iar Corina Amoras de o Gov'rnado· do Território l.!)ti;/ 

- dA t T 'tó · 1 1 1 AraUJO, ocupante do cargo de . e : ; · . I 
verno es e ern no, o ac o Proressôra Pré-Primário e Pri- fedeial ~o ·:'-·-~a pu, usando !Xen. Luiz ~1endes da Silva 
na Divisão de Educação, pelo mário nível 1• do Quadro das a t r 1 b ~11ç o~ s que lhe Govemador 
dinamismo e pulso na reestru- de F ,'ncionár'o1

' Públicos do I co~ferem ns ltens vii c 1~. do 
tutaçâo da ex-Escola Iudus- , } 1 8 ,, .. , r art!go 4°, do De~.:reto-le1 nr. 
trial e em sua transformação Governo dê~t~ 1-rntor!o, ~o- 5 R;:llJ de 21 <1 , setembro de Nl'. ti2,ij65·GAB. 

G. · · d M ~ · tada na Divlsao de Educaçao, · ';' " 
em masw e acapa, piO- que, na <l.il·eça· o do GJ'Upo J<;~. 1.943, neiro nacional dos ginásios - ~~ O Gervernador do Território 
orientados para o trabalho. colar Barroso 'Tostes, em RESOLVE: fi'edoral elo Amapá, usando 

Santana, rêz de um modesto . . das a t r i b u i ç õ e s que 
Paláoio do Govêrno, em I estabelecili)cnt? de ens!no um . Elogtar o Padt·e_ Lmz p~- i lhe conferem 08 itens VII e 

.Ma.capã, 2il de outubro de exemp~o t•C ~ntegraçu.o na v~d, que, ~a ,di:-eçao do Gma- llX, do artigo 4o, do . Decreto-
1 965 1 comumdude e maugurou com s10 Norma1 Rural de Amapá. I lei n° 5.839 ele 21 de setembro 
· · 1 exemplar devotamento o sis- configura a alma pioneira de 1.943 ' 
Gen. Luiz Mendea da Silva tema de Inspetoria Regional I dos sacerdotes do Pontifício ' 

Governador de Ensino Primário na área Instltulo das IV;issões Estran-. RESOLVE: 



733- 3a. e -ia. feiras, 16 e 17 DIÁRIO OFICIAL Novembro, 1965 

---------------------=---~~-------------
Elogiar Valmor Tavares, r Comando da Guarda Terri- , DE c R E 'l' o I nica às pessôas abaixo reJa-

Professor Contratado do Go- torial, em Macapá, 8 de no· Nr. 101/65-GAB·PMM cionadas, que deverão compa-
vêrno dêste Território, que vembro de Ul65. recer dentro de oito (8) dias 
fez de uroa das mais humH- ~ 0 p 1 ·t u . . l d ~ .1 à Biblioteca e Arquivo Públi-
des escolas rurais do Terri-• José Araguarino de Mont' re el 0 ~nul~lctpe. e~~ a- co, pam efetuarem a resti tui-
tót'io um campo do demons-. Alverne - Cmt. da G. T. c~pé, ~san_do da:s atr~bufçoes cão de Hvros em seu poder 
tràção do que pode e vBle 1 q .. e lhu sao conf~ridas pelo e r<gularizarem sua situação 
um professor que se converte 1 Inciso V, ?0 ::_rtJgo go, do de usuários do bem público. 

Decreto-Lei nr. OJ.839, de 21 de . . 
n~ servo e guia .ele uma comu- ' Prefeitura Municipal setembro de ltt43 combinado Após essa data aera debl-
mdnde do lntctJOl'. . ~·de Macapá com o artigo 2o, ~linea b. do tada aos 9Ue nã_o c.omparece-

p l . · ,, G ê Decre~o Federal nr 53 965 de rom, a 1mportanC1a corres-
a élClO uO ov rno, em DECRETO 9: . , pondcnte ao tl'iplice valor; de 

Maca pá, 28 de outubro de 
1 

Nr. 099/65 ·G AB-PMM 11 de junho de l. h4, true rôr arbitrada pela co;ols-
1.965. J I DECRETA: silo de avaliução :!. ser <le .. ig. 
Gen. Luiz Mondes da Silva O_Prefaito Municipal de Ma- nada independentemente de 

Governador I c~pa, na con[ormltlade do 1 Nomear, na forma do item outras medidas adrninistrati-
disposto no inciso V, do ar- 1 li, do arti!?;O 12, da Lei 1.711, vas que oe rtzerem .neces-

Nr. 625/65-GAB 

1 

tigo g•, do Dec1·eto-Lei nllme- 1 de 28 de outubro de 1.952 sárias. 
ro 5.839, de 21 de seternbi'O I Percival Monteiro Leite, para 

O Governador do Território de UJ48, I exercer o cargo da classe de Ml\capá, ll de novembro de 
Federnl do Amapá, usando I Fiscal Auxiliar de Impôsto, !.965. 
das atl'ibuit;õ\ls que lhe con- 1 DECRETA : I nível 9, do Quad ro de Funcio- Pe. Jair·o Cantinho do Moura 
ferem os Itens VII e IX, do I E, . . . . I núrios da Prefeitura Municl- _ Diretor _ 
m·tigo 4°, do Decreto-lei nr. t . xo?eral,. ex-ofiJClO, ~2s pai de Macapá, em vaga exis-
15.839, de 21 de setembro de ~rmo:s d~ Item li do '\rt • .,o tente no re~erido Quadro, a .Nome do leitor: 
l943 7a, da Lei nr. 1.711 • de ~~ de contnr àe 1° de novembro elo 
· ' outubro cle 1.9G2, Francisco ~"' Alcidney Lima, Ana Raquel 
RESOLV-E: Matos 'l'ostl:ls, ocupante da 1.g~o. . OlivP.il'a, Antônio R B. dos 

. . clt.tsse de Serviçal,. N lv~l 5, do De-se Ciência, Cnrnpra·se e santos, Antônia Gibson, A n-
Elogtar Mercês da Silva I Quadro de Func10uános ela Publique-se. tônia B. dos Santos Amiraldo 

Souza, ocupant~ do cargo da J Prefeitura Municipal de Maca- . Pereira Bezerra Antônio da 
classe «A», d~ série. de elas- 1 pá, a contar de 31 de outubro . Gabinete do Pref~ito Muni- ~ costa Rodrigues, Asdrubal 
ses de Serv1çal , mvel 5, d. o I do l.9fiG. o:pal de Macapá, 1 de no- Anàrt\de Ana de Azevedo 
Q~adro ele Funcionários Pü- . , .. . vembro de 1.9f:i5. /. Picauço, ' A.ldenor J. Guedes 
bhcos do Govêrno dêste Tet:- ~ c u.mpla-se, hegrstte-se e . . Bor~cs, Benedito B. Machado, 
r·itório, lotada na Divisão de Publique-se. · . Alf~ed? .OllveJra J Carinem Hamos Ferreira, Cí-
Educação, que tem dignificn- G b' t d p f ·t M ·- Prefeito iV!UlliClpal de Macapá cera P. Andrade, Cléa Silva 
do, na. aie?'rla, seu; tr&b~lho clpa~ Jg; eM~ c ~~l c~. o lo u~te Publicado nêste Dcparta- 1 qHvelra, ~,a rios A. :fi~~eire~o, 
obscu: o ·~as . ind.spensável novembro de 1.965. mento de Administração, a Carlos Eduardo l'l?eberg, 
de se1 venJ,e exerp.plar no lns- 1 o de novembro de 1.965. Daniel A. Françl3, Dea Rõla 
t!tuto do J-,ducaçau. Alfredo Oliveira • Soare~. Domingos Santos 

Palácio elo Govêrno. em 
Ms.cupó, 28 de outubt·o de 
I e>55.. 

Prefeito Municipal de i\Iacapá Heitor de Azevedo Pieanço Monteiro, Everaldo Dama.ceno 
- Diretor do D. A' - Duarte, Expedito Lemos Via-

HeitoJ· ele Azav€~do Plnanço 
1 

na, Emílio Soares, Eugênio 
- . Diretor do V. A. 

1 
D~CRETO ~lacumbe, E!izabeth da Silva 

Gen. Luiz Mendes da Silva Pubhcaclo nêste Departf. - Nr. 102/os .GAB-PMM M~ndes Eroani Marinho Fer-
mento de Administração, • . . . reira, F~aocisca Dalva. Pessoa, 

Goveme.dor a 1o de no v cmbro de 1.965. O ~re1e1 to ~l UIIl ?~P~ ~e I Francisco Evangelis ta Teixei-
------ Heitor de Azevedo Pic;tuço ~'l!~~~f~ eln~ f~~}s~nW ~oe A~ ra .. Francisc~ Souza de Oli-

l ·, : · · o 0 , ' r · · ve;ra, Franctsco O. Filho, 
·Guarda Territorial l Dtretol do D. A. tlgo 9 , ~lo ecret.o-.uet nr: Francisea Dias, Gilson Ubira-

APRO VO: 
1 

DECRETO • 5.83~ de 21 de setembro de I tem Rocha, Guaracy ela Silva 
N" 100j65·GAB·P~~M "94'1' • Freitas, Getúllo Viana: Panta-

Gen. Lu i~ Mendes dtL Siiv~ , DECRETA : leão. G ettiliú Mal' ia de Ma.ga-
GovPrnudoP 1 O Prcl'elto Municipal de 1 J J:1ães, Graça Viana, Aidê Bri! Mücap!í . usando dns atri iJui-1 Exonerar, ex-ofricin, na for- . to, · Haroldo Franco, Izfdio 
N° .19fli5-GT. 1 ções que lhe são confel'idaR por ma do item Il, do artigo 75, J Santos Banha, Iz!dório F. Fi-

' . ., i loi pelo inciso V, do a1·t. 9°, do I da Lei m. 1.711, de ~8. de o~- 1 guei!·edo, I vete Lo bato Hen· 
, , O ~Jc~and,wte da Guaraa ~Decreto-Lei nr. 5.8fl9, de 21 1 tubro de 1.952, JoamCJo Coe- I snhel, Jrlon Nazaré S. Ataíde, 
1 crntol'lal, no uso de suas de setembro de 1.943. combl- lho de Queiroz e Percival José Maciel dos Santos, José 
utr1~.JUições l<!gais, ~ com base I nado com o quo preceitua o ! 'Ylonteirn Leite, ocupantea do I Ferreira dos Santos, José 
no.ttem li, do ~rh~o 110, . da 

1

• artigo 2°, alínea ú, do Decreto I cargo da elasse de Agonte , Vieira dos Santos, José Deu
Let n ~. 1.711, de .:8_ ao ouruor·o Feden.tl nr. 53.965, de !l de Auxiliar Coleto r de Impôsto, l Z'l ill 'H' 1:'. Góos, José Antônio 
de l.~ol, ~.de aeordo com o 1 junho de 1.964, nível 9, cio Quadro de Fun- 1 BonHm Salgado, José Paulo 
D. ecret? . uovernamente.~ m. J ,_ . , . I cionários da Prefeitura Muni- I da Silva Ramos, José Agos ti -
14~65-UAB, de 25 de matO de I DECRE l A. clpal de Macapá, a contai' de I nho da Silva, José Ivan de 
l965. , Nomear, na rorrn a do item 31 de outubro de 1965. ., Lima, ,J o. s é , F .. G o m e s, 

RE" OL\TE· 1 LI d ·t· · 12 0 1· · I . , . Jo~ó Man n. l•al'las, José . •" ; . . o at 1go , R. .et nr. Dê-s o Ciencta, Regtstre-so 13 AI " Bezerra José Pe-
. • , · 1 1.71 J, de 2S de outubro ele 1.952, e Publique-se. j ·. ve., , ' , N --
.Apltcur a Joilo Castro u i Joanício Coêlho de Queiroz,

1 
r~1ra da Cos~a. José, M: .a ~ 

S1Ivu, ocupante do car.go da I Fiscal Auxiliar Coletei' c! e Iru-1 Gabir.ete do Prefeito 1\fu- ~ cimento, Gero.nim? relxmr", 
cl.asse ele Guarda Vtg!lante, 1 põsto, oivel 9, do 'Quadro do nicipal de Macapá, em 1° de Jac:y Ja,~Ren ~osta , Jac: 
mvel 8-A, do Quadro de Fun- . Funcionários da Pr·efeitura I novembro de 1.965. Maci~! \ Ilhe~a. ~oão C~utt 
cion<\_rios .~)ú!)l.ico~ do G?vêr- ~1 Municipal do Macnpá, em va- . . . . uh2 Stlva, J<laO E.. P .. ~re1tas: 
no d~Rte 1 erntór1o, lotaao na ga existente no referid o Qua- AHredo Oltveu a : !ALrcl o Souza M.on~en o, ~In 
Divisão de Segmauça e Guar- dro, a contRr do dia 1o ele l Prefeito Municipal . d~l~a Be:-bosa Hibe1ro .. Lt1d~ 
da (Guarda 'l'c:·ritorütl), dez l novcrubro de 1.9tis. · . . s • I VI.eira, elo Andr~de, Lmz • er-
{10) dias do s uspen~ilo, con- , Publicado n.~s~.e Departa-. re11·a .~ocha, Lmz Carmo San-
tados no perlodo de 8 a 17 do Dê-se Ciência, Cumpra-se c u~ento de A~rnims}ra(~o. ao!> . tos! Lizen.ilda ~i~to, i\!ar~a 
corren te, por haver sido en-, Publique·se. 1 de novemoro lie 1Du5. Mei:eles Stlva (UJ\'JD~). l'vtar~a 
c Jntrado cu:nin hando na via 1 . . 1 p· 1 Helena Amora~. Mana FJávHl 

' bl. . · ~ . · . d. Gabinete do Pre[cito ~·1uni· Heitor ue Azevedo wanço 1 Dias da Cunha Maria José pu lCcl , unl!otm.zu o, eru , . Diretor do DA . . ' . 
completo estado el e embria-1 ctpal de Macapá, em 1° de · · 1 S1lva d~ Esplnto ?anto, Marm 
gut'ls alcóolica, infringinà0, a.;-

1
novembro de 1.965. ------· In. dil: 81 1\·a , Mat·~a Madale~a 

~·Jm os itens V e \' I do Arti- l Alirerl o Oliveira Honrtque da Silva, Marm 
go iD4, todos dn Le'i nr. 1.711, . Prdeito Municipal Divisão de Educação Ta.d;.u El!~s Aguiar,. Mari~ 
acin~a n.10n ci ouad~ e, po~ ue- 1 Pu tJ!icado nêste De parta- Crls.Joa I m.~o, . Mana ~e:~ 
eessida(le ue s?~·viço, se}a ~ t mento de Atlminis tmçào, em A v I s o Farl.as, . M~r1a ~ea de .· Assts, 
presente pcnalwacio converti- , 1o de novem bro do 1.96S. Marta ~e C.· Lei.e, Mau~:' Cos-
da ~m multft na Ionna elo l O limo. Sr. Pe. Jait·o r,an- ta, Marta I> . Stlva, Mana Lo-
Jmrá•rJ'tüo t'rnico do Artigo Heitor de Azev edo Picnnço linho de Moura,. Dlretot da nlr Gonçalves, Maria Lídia P. 
l ll'. 205. Diretor do Jl. A. : DiYisão de Educação, comn· <.l a Silva, Maria Pedrita do9 
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Santos, Mat·ia José Lobato,j de 1955. I 
Maria Conceição Aguiat·, Ma-, . . 
noel Xavier A. Filho Manoel' Valdir Cavalcante Figuetredo, . 
Lima 'I'órrinha, Mano'el Bran- 1 Presidente em exercício .

1

. 
diio Ferreira, Manoel Pinheiro 
de Freitas, Marcos R. de An- 1 

drade, Marlene Ferr·eira Mon- Sind icato dos , Estivadores 1 

teiro .. Messias Coêlho de Sou- e dos Trabalhadores em 1 
sa, Nmo JtSSus Aranha Nunes, E . d ]\/J' , .• d 1 
Nery Curdo11o Bente, Nelson "silvas e . -~meno o 
Fernandes Farias, Orlandina Território Federal do ) 
Banha, Orlando de Notre-Da-1 Amapá , 
me, Ofélia Rosa Siqueira 1 - •• I 
Atalde, Osvaldo Gomes da ! EDITAL DE CONVOCAÇAO j 
Silva, Ozório Silva, Paulo I · . 
Conrado Bezerra Paulo dej Pelo presente Edital de I 
Souza Machado, Pedro José, convocação, ficam. convoca- j 
Barata Freire, Peter Stfechan, l dos .tod.os os assoCiados d_?S · I 
Paulo Edson Ferreira, Pe. l te Smdtca~o .. em I?le~o . goso 
Caetano Maiello, Pedro Her- ~ de. seus du·e1 tos smdtcais, de I 
mes Monteiro, Pedro Silveira, acor~o com as formas Est';I-
Raimunda Braga Chucre. Re- ,t~ztánas. pura ~m ~ssemblet!'l-l 
gina de Castre,> Maia, Raimun- j Gerai Extra?rdmana a. reh· 
do Viana Pereira, H.n.imundo zar-se no cha desesseis (16) 

1 

Coaracy Cabral, Raimundo 1 de novembro de mll D?ve
Braga de Almeida, Raimundo centos e sessenta e ct~co 
Nazaré Corrêa, Raimundo 

1 

(1.965), ell! su~ sed_e_ ~oc~al, i 
Gonç~lves Viana, Raimundo pa~a. l'lellb~ra1em ti~lJ~c a I 
da Silva Santos Raimundo segumte ~tdem _do dia· I 
Vilhena da Roch~. Raimundo I a) - D1scussao . e. a pro
da Silva Fonseca, Raimundo I vação clu .ata a~ter10r, 
F. Cruz, Rose valdo N. Santa- ! _ b) - D1sc~tssao e aprova
no , Regina Lucia Monteiro çao do re~at?['io apresent!J:dO 
Chaves, Reuilda de Castro 1 ~~la. Connssao de Inqu~nto 
Maia, B.ita Maria de Castro I SmdJ?al, que apu~ou as Irre
.Mala. Rilton de Cruz, Sebas-

1 
golar1dades p_rat~ea~~s. pelo 

tlão Semblano Dias, Deusoli- , senl10r Franc1~,co 1 ~1ndade I 
.no Flexa de Miranda, Terezi- dos. Sa~tos, l esouretro da 

1 nha Sampaio, Wilson Pinto entidade, I 
de A.lm~ida, Ubiratan Bandai- 1! c) _ Assuntos Gerais. 
ra RibClro, Waldemar Pereira • 
~ibeiro, Zenaide Castro Ben- j Macapá, 13 de novembt·o 1 
tes. . · de 1965. · 

1 ----.- · l · Ariovaldo ôuede's Maia. ; 
. . Presidente 

Smdzcato dos Trabalhado- 1 
res nas Indústrias Extra- ~ ~R - Por f:lita d~ espaço 
tivns d T ·'t' .· F,~1 1 de1xar de ser publicado no o en_I ono ~ uera tempo devido. 

do Amapa e Estado 
do Pará 

EDITAL 
Nr. 005 S'l'IE AP A/65 

l Estatuto da Associação 
j de Voluntárias do Amapá 
1 (Continuação do número 

Edital para eleição _ se- l anterior) 
aunda. convocação 1 1 "' · I dJ.- Autorizar as despezas . 

Pel? presenLe . edital, f.aço I legais. I 
sabei que no dia 21 (vmtc e) _ Convocaí: reuniões das I 
e um) de novembro do cor- • Assembléias e da Diretoria. 
rente, será realizada a elei-1 
ção pai·a a composição da I f) ·- Confeccionar o relató-
Diretoria, Conselho Fiscal e I rio anual. 
Delegados· representantes ao I . 
Conselho da Federação a que 1 Ar~. 10° - Compete a Vtee 
se aci.Ja filiado êsto Síndica- Prestdente : 
to, bem como a de seus res-
pectivos suplentes. em se- a) - Auxiliar a Presidente. 

b) - Substitui-la no seu 
imnedimento. I 

Ârt. 11° - Compete ao p['I:. 
meiro Secretário : 

a) Lavrar as atas das reu
niões da Dir~toria e da As
sembléia e responsabilizar-se 
pelos trabalhofl da Secretária. 

guncla coavocação, em virtu
de ele nilo ser obtido o «quo
rum» na primeh·a convoca
ção. tudo d.e acôrdo com o 
artigo 11 e se u purágrafo 1", 
da .Portaria Ministerial nr. 40, 
de 21 de janeiro de 1965. Ca
so não seja, ainda, obtido o 
coeficiente em segunda con
vocação, em ter.ceiro e últi
ma convocação nos dias 22 e 1 Art. 12• - _G?mpete ao se-
23 d.o corrente, nos mesmos 1 gundo Secretano : 
locats, de ucôrdo com _o pa- ~ a) __ .Auxili"l' ao t• secre-
rágrafo ::!0 do do artrgo 20 .· • " 
da referida Portaria, para táuo. 
9-ue iicam convoca~os, desde b) _ Substituí-lo em seus 
Já, todas os assoCiados dêste I impedimentos. 
Sindicato. As eleições serão I 
realizadas das 8 .<oito) às _ }7 1 Art. 1::1• - Compete ao pri-

1 ( ~esessete) horas de cana 1 meiro Tesoureiro : -
1 d1a. 1 • 

:\1RCilpá, 13 de novembro I (Continua no próximo número): 

Divisão de Segurança e Guarda 
Consêlho Region al de Trànsito 

RESOLUÇÃO Nr. 05/tiõ-CRT 

O Conselho Regional de Trânsito, tendo em vista o 
que ficou dellberado em sessão ordinária do dia 9 ct.o ?or
rente mês e nsando das atribuições que lhe sil.o confer·1das 
pelo Artigo 6° do Regimento lnto~;no; 

Considerando o expediente no qual Abguar Teix~ira 
de Paula requet· registro das linhas para díverEas locahda
das do interi<:r de Macapá; 

Considerando que as linhas solicitadas pelo reque
rente, e r-; tu vam s0ndo atendidas por veículos à a P.lVI.M.; 

Considerando que a comuna macapaense pretende 
futuramente c:ontinuar a manter veiP.u!os seus para a ten
der os moradores das localidades existentes nos mencio
nados percurEios; · 

Considerando que há necessidade de organizar ta.be
las de prêços para passageiros e fretes, a n m de evitor 
excessos por parte dos concessionários; 

Con!.'idet•ando ainda o resultado do. discussão e vo-
tação do pedido du requerente, cu j o final expressou a 
unanimiàacle dos conselheiros na r eunião do CR'I', ante o 
parecer do relator, D1·. Douglas Lobato Lopes, 

RESOLVE: 
I - Det:ermioar à Inspetoria do Trânsito Públi co 

dêste Território proceder o registro, que será v~lido até 
31-12-65, que :;oguern, bem como dos veículos cl.t::sde q,ue 
êstes preenc~u.ru os requisitos exigidos pelo Consel110 Na
cional de Trã 11sHo, e normas para o trânEito local na se
guinte ordem : 

a) Macapá-Pil'i rim-Mac-acoary e vice -versa : saída de 
Macapá sema.laim<:nte as O'.i:oo hs. de 2" feira. 

b) Mncap:l-Pedreira e ·vice-versa : Eaída de r.lacapá, 
semanalmente, as o7:oo hs. de 4a feira . 

c) Ma.capá- Ambé - Peixe Boi - São Pedro dos Bois e 
vice-versa: sdda ele Maca pá, semanalmente, as o7:oo ·d:S-- 7 

. de 5" feira. · 

d) Macaoá-Curiaru-Macaoá : saída de Macapá, &ema
nalmente, as ,)7:oo l1a. lle sábâdo. 

Il - E~;tabelecel' a seguinte tabela de pre~.os para 
pas,;;agens e frete de gêneros e out!'os produtos : 

Passagem adtl to para o Plririm Criil l.5oo 
(( me:lot· « « « 
(( adLlto (( (( Curiúaca 
(( me:1or (( (( (( 

(( addto " « Carmo 
(( me 1or « (( « 
(( adLlto « a Pedreira 
~ me lO i' « « « 
« ad!:o.lto « o Ambé/Boi 
(( me:wr· « (( « « 

« adtJto (( « Curiau 
« me.:wr (( (( « 

:.Pr eço de Frete para n.s Colônias 
R.êz 
Porco 
Alqueire de farinha, do Piririm, ~'lacacoary, 
'l'ucunaré, Bo1Iito, Ambé, Peixe .. Boi, São Pedro 
dos Bois (1 Ped1·ein1 
Ccrvão (la.ta) 
Car ga não especificada (quilo) 

« 750 
« 1.3oo 
« 65o 
« 1.500 
<< 750 
(( 8oo 
(( 4oo 
« Soo 
(( 4oo 
(( 5o o 

. « 25o 

Cr$ S.ooo 
(( 3.000 

" 5oo 
« 

<( 

fio 
15 

IH - A presente Resolução entrará em vigor a pat·
tir destu data. 

Secretar·ia elo Conselho Regional de Trânsito, em 
Maca.pá, 12 cl·~ novembro de W65. 

.Dr. Manoel lvanildo Pef:soa 
ConsulLeiro - Rosp. pela Pesidência do CnT. 

Dr. Dough1s Lobato Lopes 
Conselheiro 

Sr. Itamar Simões 
Conselh eiro 

Sr. flely Ui beiro de Oliveira 
Conselheiro 


	

