
Ter~rit6Iei-!1l 

DIÁRIO OFICIAL 
DECRE'rOS ~TOS DO 

Nr. 2~/66-GAB 

O Govern:>,dor do Território 
Federal do i\mapá, usundú 
das att·ibuiçõeH que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setemb:•o de 
1943, 

frente por· 210 ditos de fun
dos, limitnndp-se pela fz·cnt e 
(om;te) com a Rua Santos 

sujeitos os serventes, os au- lracy Nunes; pelos fundos (sul) Oumont; pelos fundos (leste) 
xiliares de portaria, poneiros, com a Avenida Antônio Co~lh? com a Hua Dr. Hildemar Maía; 
cl.tefes de poz·tal'ia, pessoal de Can·alho; pelo lado lhn:n- pela ciireita (norte) com a Ave
temporário e de obrae> 11 os to (leste) com u ga Rua e nida Feliciano Coêlho e pela 
que desempeuham funções si- pelo lado es1uc:rdo (oeste) esquerda (sull com a Avenida 
rnjial·es. • com a wa Rua. Act-l.ino de Leão. 

Art. 3" - RP-vogados os lV - Quadra ur. 353 me- X - Uma área de terras 

- considerando que, de or
dem do Exm0 . ::;r. Presidente 
da ReptilJl!cn, desde o dia 1° 
de novembro correute Ioi fci· 
to o adiameoto de uma hot'il, 
no lempo, ficando co o veiJ.cio
nado a hora ele verão; 

disposltiros em co~trúl"io. diodo 68 met;·os de frente por de 252 ha. 96 az·es e 75 c~u-
210 ditos de fundos, cujos li- ti&res, limitando-se ao (norte) 

Palücio do Govêmo, em mites siio pela frente (leste) pela H.odovla Bll-156; ao (sul) 
~!acnp~. l c de novembro de com a Raa Hamilton S!lvu; pela restiaca do «Chico Dias:.; 
lfJGG. pelos fundos (oeste) com a a (!este) com a t3a Rua e ao 
Gen. Lulz Mendes da Silva Rua Manoel Eu,jóx!o Percii'a; . (oeste) com a Lagôa denomi-

Governatloi' pelo lado dil'eilo (sul) com a I nada <<Índios». 
Avenida Tiaimundo Álvares . . _ 

João· Cândido Soares Filho da Costa; c pelo lado esqu~_r- l~ -:- ~s mdemzaç~:s da~ 
-· consider•ando que, na re- Resp. D/Exp. da Secretaria do (norte) com a Avenida t:r- benfeJtorws de partiCulares, 

gião do Amapti , justamente Geral nestino Borges. porventura exlstent~s n as 
no mês em curso é que co- , .~ , l\r€'as de tor ras aduz1das nos 
meçam as ehuvas, que ca- N\. 26ttio-GAB V - Quadra nr. 168, com 1 itens Vlll c X dês~e D~creto, 
r~c~crizam o Inverno na Ama - 0 Governadot' do Territó- 8~ mett·os ?e frente com 13~ se1·ão avali~das e 10d~m~a~as 
zoma; rio Federal do Amapá, usanão ditos de ru_nd_os, ou sejam . ao~ re~>pectlv?s pt'o~rie~!lrws, 

~ da:> atribni~ões oue lhes são 10.920 m2, hm1taudo-se PJ,la cujas despesas cotreu~o . il 
- conside,~ndo que, co!U corueri.Uas elos ileus TI e VII I tt'ente com a Rua Manoel l.',U- conta da dotação própna m· 

o nôvo horáno, ao con~râno do a.rtio-o ~o· do Decreto-Lei dóxio Pereira; pelo lado di· serida no Orçamento da Pre-
_ fie t:'~~l'e~ q do_ f'.I.'1S.. .

0

1

nr 5-8~-cr6-'-:u de setembro' .. 1 "Avenhla-- f'aàT6 1fettúra M.unicfllnTdê" Mim~ 
cuns~mo da _precána GUC1rg1a d · ÜJ4~ ' Júlio Maria Lombard; pel<' para o exercício de 1967. 
elétriCa oxzstente all:menta e J, e lado esquerdo com a Aveni- . , 
pela ma~1 hã, quando as 6:~0 Considerando 0 quu dispõe da Mendonça Júnior c pelos Pt~láclO do Governo, e!ll 
horas rema completa escur1- 0 § 1o do Art!go 1• e 9rtigo fundos com 08 terrenos nfo- Macupá, 1° de Novembro ae 
dã? e nil~:~ se altera a uolte, 2o du Decreto-Lei no 5.812, de rados pela Comp:1nhia Pro- 1966. 
po1s que tudo manteve seus 13 de 5,3tembro de 194.3; (l"resso do Amttpii (COPRAM). 
horários normais; "' U en. Luiz Mendes da Silva 

- considerando que, fuce 
no exposto, urge á !lccesGi· 
dade do Govêr•rto de lixar o 
horftrio de tt·a !)alho das r c-

Considerando o qne esta- V f - Quadra m. 295, com G uvernaúor 

. partições públicas uo Tcrri· 
tório, de acOrdo com as ne
cessidades da área e a con
veniência da Ad:-nlnistraçüo, 

RESOL\'E : 

belece o § 1 o do <~rtigo 3° du 32,70 melros ele f1•entc p O!' 35 
Deceeto-l e i 7.91G, de 30 de ditos de fundos, ou sejam : 
og6stu de 194fJ, 1.144,50 m2, limi tando-se pela 

RESOLVE: 
frenl c com a Avenida .Procó
pio Rôla; pelo lado direito com 
tcrl'enos do Govêrno do 'l'cr-

Conceder, ao Ministério da ritórlo; pelo lado erquerdo 
Guena, na forma do quo as- r.om terrenos dn Governo do 
tubclece o a1·tigó' 79 e seus 'rerritório c pelos fnnõos ain
parágraíos, combinado com o d..t curo terrenos do üovérno 
§ úmco do ~:~,rtigo 203, todos deste Território. 

Art. Jo - Determinar ·que do Decreto-Lei D.760, de 5 de . 
sej11. observado em lôd!!.s as setembro t1e Hl46, as i;reas Víl - QHadra nr. 166, com 

João Cândido Soares Fllho 
Hcsp. p/ Exp. da Secretaria 

G<'ral 

POH'l'AR1AS 
Nt•. 22ti-A/6Ci-G.<'J.B 

O Governador do Território 
Fet!Pral rio Amapá , usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VIl e IX, úo 
artigo -1°, do Decreto-lai nr. 
5.33~), de 21 de setembro da 
194~. 

repart!ções públicas do Oo-

1 

!lo tez-ras localizadas r..o Mu- GO metros de frente pGr jjQ 
vôrno dêste Territói"io, OB ulcíp!o de _Ma_cup~. com . a_:> I ditos de fundos, limitandu-l:lc 
seauiotes horários: · segumtes mthcaçoes o hm1- pela frent!3 (oeste) cem a Rua TIESOLVE : 

b te&: Manoel Eudóxio l:-'t>reira; pelos 
a) Os scrvidor.es . que de: . • , . I fundos (lestf~) com terreno~ 

sempenhnm atrJbmçoes de I - Áz ea de 1e~~as Ul(:dtr.- do Ministério c!a Agricuilora; 
n~tn~~zu burocrát!ca, t~cll:ica, ?,0. 84 x 210..' com JJmitc~ P,~la ; pelo lado direito (norte) com a 
cwnt!li_c~ ou .de hpo szm_1lar: ~~ en:e (n?~ te)~rco.~~~ a A\ e ..• ?.~ 1 Avenida Coaracy Nune::; e pelo 
cumpl'lrão o uorário se~umte . • ad;e Ju!w •1.atJa Lcmbal,i, lado e ~querllo (sul) corua Ave-

fur~nos (sul) ~om n Avenida lnida Antônio Coêlho de Car
- De segunda o. sexta-rei- rvlendonça Jumor; lado dir·et. valbo 

ra: - 8.00 às 1-l,oO ho1·as. to \les te) com a ga Rna e lu- I · 
. do esquerdo (oeste) com a VIII - Umn área de tcr-

b) Os servJdores . q-~,e de- 10a Rua. rafl, com 670 metros de frente 
sernpenharu atr~butçoes. de . por 1.2Uo ditos de fnndM, Ji-
n~tur~z.a in,~lustrra~, agnc~la, li ~ ~~;eas de ter_ra~ ~ed:n- mitaudo-se pela frente (n.or
~i1~Jtm.~. b.ayal <·U de t!po do 84 x 2,0, com hmztr:..s p~la t c1 com a Avenida Padre Julio 
s_tm!!ar !llcluszv~ _os de vJg!-

1
- frente (oorte) ~om a Avemdn Maria Lombard: pelos fundos 

l~u~1a. fJC;~ S~J~ztos aos h c- M~rHloúç~a Jú?wr;f_lclos fundos 
1 
(sul) com a A ve!lida 6 de ~e-

rarJOs segt.Jot~;s . (~ui) c_om a Avcm;d.a_ Coaracy 1 tembro; pelo lado direito (IE:s-
!\.T. lã" 8·00 à 12·00 J Nunes, pelo lado d.r OitO (leste} l te) com 8 Joa Rua e pelo la-
' an 1 . - . s . lS. 'Om a oa Ru~ e pt>lo J·tdo I 
Tsude: - 14:00 às 18:00 lu;. ~; .,. . v ( t ). ' 10a d'o esquerdo (oeste) com a 

Sr, b d . - s·oo à 12"00 1 csque.ao oes e com a l3a Rua. a a o. . s . 18. Rua. , . 

Conceder, nüs têrmos do 
item I, do artigo 88, c.orubina
do com os artigos ~J2, 97 e 
98, todos du Lei nr. 1.711 , de 
2)-) de outubro de 19i>2, licen
ça para tratamento de saúde, 
em prorrogação, a Cezarina 
JJias FonsêcP, ocupante do 
cargo da Cl~sse «H», da Sé
rie ele CJast:es de Serviçal, 
nível 6, do Quadt·o de Funcio
nários l'úblicoH do Govêrno 
Mste 'l'Cl'J'itórlo, lotada na 
Divisão de Saúde, vinte (20) 
din.s, contados no período do 
1". a 20 de agôstu de 1966. 

Palácio do Govêmo, em 
Macapa, 8 d~ setemb1·o de 
H.iliG. 

Art.- 2• - A io-ual regime III- Área de tr:m1s medindo I IX - Uma área de terras 
de trabalho fixacto na alínea I f.0x2l0, euru !i mitos pela tren-

1 
c·omposta dl:l 4 (quatro> quu- Gen. Luiz l\lendes da Silva 

(<b», do artigo anterior, ncam te (núrte) com a Avenida Coa- draf:, medindo 31:J mr:tros de Governador 
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As H~partições . Públicas/ 
t 'crritoriaís }leverão remeter 
o expeúü:ute destinado à pu-l 
~licação. neste Dl.n.RlG. OFI-

1
• 

l:IAL, diàriamente, até às 
W,Hfl ho1'as . exceto aos sába- J 
f.f.os quando deverão fazê-lo · 
ntó à..:; 11,30 horas. 

A'l reclamac;ões pertinen
tes à matéria retribuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
et>crHo, à Seção ·de lledaçilo, 
das 9 às 13.30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
Balda dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
d&.tilograí:ados e autenticados, 
ressaivadas, por quem de di
l.'êito, rasuras e emendas. 

Excetuadas HS pa~·&; o ex-· 
t.r.rior, que serão f! em p r e 
anuais, as assin11turas poder
.~.a.ão tomar, em qualquer 
P.poea, por seis meses ou uú1 
ano. 

As assinaturas vencidas 
puder:'i.o ser suspensas t>em 
ELVÍPO prévio. 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso. nas Of_icinàs da Imprensa Oficial 

Iv1.ACAPA - 1'. F. AMAPA' 

.
1 

As RepartiçõtJs Pública~· 
cinoir-se-ão às · assiuatural> 
an;a:is renovadas até 23 de 
fevereiro ·de cada. ano e às 
iniciadas, em quu.lquer época 
pelos órgãos competentes. 

I A fim de possibilitar a 
remessa .de valores acompa-

1 nbado·s de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli
citrunos usem os interessados 
preferencialllH!llte cheque ou 

A S S I N A T U R A S 1 vale postal. 
' Repartições e Parhculares: Oa suplementes às edi-

s t C $ "000 ções dos órgãôs oficiais só 
emes re r L.. se rornecertío aos assinu.nte~J 

Ano Cr$ 4.000 que as solicitarem no ato da 
Número avulso Cr$ 20 assin:J.tura. 

v . ~ - "" . ' . • . . ' l • o runcionÓ,rio p:íb!ico fe-
«B>.ASI~l!t. - ,)<,~t~ Dmrw o.wml .e encontrac,o para le1.tu- deml, tel'á uru desconto de 
ra no ~alao I~ac;onal e .lntern~c.wnal d:~ !~prensa, V.a! 10%. Para razer jús a êsse 

COOPEt • .!: RESS, no Bra!nlla Impenal h otel.» I desconto, deverá provar esta 
f'aru fanilitar aoa assinau-1 A fim de evitar solução I' condição no ato da assinatura 

tcs a vel'üicaçii.o do prazo de 1 de continuidade no recebi- O custo de cada exem- · 
validade d1~ suas assinaturas, meu to dos jornais, de vem plar atrasado dos órgão El 
m~ parte su_períor do endlil'ê- os assinantes providenciar a I oficiais será, na venda~ avul~ 
ço vão impressos, o número respeetiva renovação com sa, acrescido 'de CrS 5,00, se, 
do talão de registro, o mês c f ntecedência mínima, de trin-1 do mesmo ano, e de CrS 
o ano em que find~rá. ta (30) dias. . 10,00, per ano decotTido. 

--
' 

N° 227-A/66-GAB :de· Eletrieidade do · Amapá- j em 33 dêste · e celebrada às 1 na3 eleições do 15 de novem-
. · , . . I CEA convoca a Assemblüia•·15 oo horas do dia acima, 1 bro do ano eru CU!'SO, o ci-

-, q Governador do 'I crnt6r10 i Geral para, em sessão extra-I cÓm qualquer número de as· dadflo Antônio Andrelino de 
I·e~er.a: .. ~o_ Ama.,pá, usaodo j N:l.inária, murcada para o dia I cOciados, para deliberarelJl Oliveira Barl'os. . 

~ ~~~ atno~uxoes q~e lhE'~ CQll- 1 08 de novembro de 1966, às ~>ôbre o seguinte: _ • . . · 
l'er~m os !tens VII e IX, do : 15:00 horas na sede social ubllque e comumque-se. 
art.1~o :1°, do Decreto~lei m·. i

1 
sita ;1 Av. p{·ofessôra cora d~- 1 -- Eleição da Diretoria de 

5.83.J, ae 21 do setemoro de , '' '"'VA-lho sjJJ ne.,•a capl·tal .Macapá, 18 de outubro . 
1o'3~ I v'" '· ' ' •o • ' 2 O quo coner 1966. "" ' . I pronunciar-se . S'ôbre a se- - v t) 'I 

RESOLVE: · guinte Onl.err: do Di3;: . Mazagão, 22 de outubro de . Germano· Bonow Eilho 
.. f - Aprec1at' renunma elo 1966. · , · , _ JÚiz ·Eleitoral 

. Conceder, ·nos têrinos ·'do [Diretor-Presidente da Ef!Iprê- · . . . 
. \/ itei'li"'-I';,Ilo.;.'ã~Lig'ó'48~~om'Jit' . S1'\'(''"'âl!'1'eti(m~~à!l'":_--~:rv:v ' i " u-i · 1. · ··"':':~âülino de" ~!.p:vathu-·rrota\' -~POR"r.<}.'i.ll:A.~t~u:-:-~ .. ~"-

nado com os artiaos 97 0 ns acwmsta, e e le1çao ao subs- · · · Presidente -.0 Dou~or- a' ernn~>.no · Bono~~· todos da Lei nr. 1.711, de 28 tituto; . · " 
I r t t · - ----- Filho, .luiz Eleitoral de . Oia-<le uutubr-o de 1952, licent;a 1 . -:- - ~prer. .. ar ~u .oq~aço.es 

para tratamento ·d~ saúd o, uan~s a D1retona, «a~-l'ere - J . E1 • I poque, com jm·isdiçüo pror-
. ' · • d · 1enarm da As~ l'lc c ustlça .e!tol'a rogada sôbre tôdas as Co-aos serVIüO!'es: },eonar·o I . ' » , , ·- "'en~':' ,.,Ia .'~- mtlrcas do Território Federal 

Campos, Zelador, nivel 8-'B, 1ra. !, .P. elo Go•,·erno do 1 ernt.·o- c; a r:7 "t·a d.'' n"ac"p· ~ . t 
( d 1 · ct 1 \ á "' · .f."' l ~ m . "' - de Amauá, tendo em VlF a 

cinco 5) ias, contados no i l' IG ~ e epL. uo . ma~ . -_prm- Clue o êidaàf\.o Hélcio Rodri-
periodo de 15 a 19 de ugôsto Clpfll UClOlllsta dtt Empresa. p o R T A H. r A NO. io;iHl 
de 1955, lotado na Divisão III - O que ocorrer. gues Quintans, não se enno-
dc Segmanca e Guarda; João Em conseqüência, sãc O Doutor Ge~·mano Bonow tra. neste 'l'erritóri.o,, resolve 
Ferreira, Pe'dreiro ' nível g.B convidados'' os acionistas, no Filho, Juiz Eleitoral de Oia- 1 nomeoar pa1:rt .sub~tltm:lo co
trinta (30) dias, c~ntados . n~ i gôzo de seus dit·eitos legais e peque, com jmisdJção pl'Ol'l'O- ! _!!;lo l Mesarro GU 7a Mesa 
período de 5 de ~1aôsto a 3 estatutários, a compare,cer na ·garfa sôbrc tàdas as Comiircas lteccptora de Votos desta 
de setembro; Rai~1~mdo Al- data, hora e lucal suprh indi- elo Território Federr.l do· Zona nas eleiçõea de 15 de 
ves da Silva, Pedreiro, nível ca11os. · . Amapá, tendo em vista que novembro do ano em curso, 
8-A, oito (S) dias, contados no Ma.capá (AP), 31 ' de o_utu- o cidadão .. Pedro Assis · de o cidadão Fmncisco Ro<lri-
período de 18 a 25 de·agôsto; bro de 19üo. Azevedo, nftO se encontra gues de Lima. 
Osvaldo Aires da Silva, dez! A O . N C neste 'l'erritót'io, . re.sol v e no- Publia,ue e comuniclue-se. 
(10) dias, contados no perio- lv&I'O i'beiio ovaes ou- mear para snbstltm-lo como 
do· de 1 o a 10 de agôsto; e 1 tinho 2° Me~>ário da 17a, Mesa Re- Maca pá, 18 de outubro de 
Amilcar Mendonça Filho, Diretor .. Técnico ceptora de Votos desta Zona Hl66 • 
tr. in ta (30) dias, contados no Luiz carros Araújo Mon- .

1 

nas el. ei(.~ões de 15 de novem-
período de 4 de a.gôsto a 2 teiro bro elo ano em curso, o cida-
de setembro de HJ66, ocupnn- Diretor-Administrativo dão Paulo Afonso de Vascou-

Germano Bonow Filho 
Juiz Eleitoral · 

h~s çios cargos de Carpiútei- I celós. PORTARIA Nr. 13/66 
ro, nível 8-A, lotados ua Di- -·- ---

Publique e comunique-se. O Doutor Germano Bonow 
Fii!JO, Juiz Eleitoral de Oia
poque, com jmisdição prorro
gada sôbre i ôdas as Comar
cas do Território Federal elo 
Ap1npt. , tendo · em vista que o 
c i d a d ã. o , Diison Gnimat'ães 

visão de Obras, pertencentes Divisão de Prcduç.ão 
ao Quadro de Funcionários f1iacapá, 18 de outubro de 
Públicos do Govêmo dê&te 1 Cooperativa :Wista Agro- 1966. 

· Território. ' i Fecuárià de Mazagão 

Palácio ào Govêrno, em 
Macapá, · s de t:e tembro àe 
f968. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

, Cempanhia de Eletriddade 
do Am.apã - CEA 

· ASSEMBLÉIA GERAL 
EX'l'RAOH.DlNARIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria da Companhia 

EDITAL DE CONVOCAÇÃ-O 
Germano Bbllow Filho 

Juiz Eleítoral 

Pelo presente Edit3l, ficam PORTARIA Nr. 11fG6 Castro, não se encontra nes-
convocado&~ todos os Srs. as- . te Território, r e sol v e nomea!l 
socia tlos da Cooperativa Mista j O Don~or Germano Bonow para substituí-lo como su
Agro-Pecuária de Mazagão, . Filho, Juiz Eleitoral de Oi!l.· plente da 42a. Mesa Recépto
para reunirem-se em Assem- i poque, com jurisdlçã.o prorro- ra de Votos desta Zona nas 
biéia Gm·al ExtrMrdinária, na J gada Eôbr.e ·tôdas as Comar-· eleições de !5 de novembl'O 
Sede Social da Coopm.·ativa, . c as do Território Federal do do auo em curso, o ci.àadão 
em i ". con vocaçílp, às 13,0o h o-I Amapá, tendo em vista que o José :YVilson üe Lima. 
ras do dia 5-11-6G, não existin- i cidadão Marcos f-tocha de Publique e comunique-se. 
do número lr.gal, dar-se-á a 1 Andrade, não se encontra ~r · 18 d • ,, d 
reunião, em :G" convocnção, à.s : neste Território, re6olve no- tv acapa, e ou~uuro e 

' • 1956. 14 hora s ào mesmo dia, e se I meat• para substitui-lo como 
ai nda nrw hóuver qu0rum, a 1 Suplente da 22a. M.esa Rec1~p- Germano Bonow Filb.o 
Assembléia será. convocada, tora de Votos desta Zona Juiz Eleitora~ · 
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PORTARfA Nr. 14/66 !Moreira dos Santos. tuí-lo como Suplente da 43a. 1 para suLst!tuí-la como 1° Me
:\lesa Receptor&. de Votos sário da, 35a. :\1esa Heceptora 

O Doutor Germano Bonow Publique e comunique-se. desta Zona i.tus eleiçõe~;: do 1 de Votos desta Zona nas e!ei-
Filho, Juiz Eieitural de O ia- . v 15 de uoyerobw do ano e:n . ções de 15 de novembro do 
poque, com jurisdição pror- l !:·acapá, 18 de outubro de curflo, o cidadão Osmar Rai- aao em curso, o cidadão An-
r ogada sôbre tôdas as Co- ' 19;;6~ mtlildo Barbosa. tónio Salgado du Cauto. 
mar\las do Tenitório Fect~rf!l) Germa~o . Bo~ow Fllho I 1'ublique e comunique-se. 
do Amapá, teudo em VJStu.1 Jmz Eleitoral Ma.::apá 21 ce outubro Je Publique e comunique-se. 
que a cidadã Odinal v a Gon- .

1 

o T 11966. ' 
I L. - t I' íl. AniA Nt•. 18/66 Macapá 21 de otttubro ne 

ça ves 1ma, uuo se encon ra Germano Bonnw Filí~o ' " 
neste 'l'tJrritório, :e~olvc no- O Doutor Germano Bonow I Juiz E!ei~oral 1966· 
meat· para substJLut-la como lFilho Juiz Eleitoral de Oia- Germnuo Bonow Filho 
S~Jcrctária da 35a. 1\lesa R e · 1 poqu~. com jurisdi~~iio pror-j POH'l'ARIA ~r· . 22/G6 Juiz Eleitoral 
cept()ra d!l Votos de:,ta ?;ona I rogada a do Macapá, capital , , '" , 
nas elei<;oes de J 5 da novem- do Território Fedel'Dl do A-1 .. O Dou~or G~ , mano B~no\\ 
bt·o do uno em curso, o ci-l mapá tendo em vista 0 im- I<tlho, Jtaz. Et_mt~n:?J de 0Iapo-
dadão José Luiz Ferreira 1 pectiP~ento Jep.:al alega.uo pelo que, c~:n .!~Jr;s~I~<~o 1~rrJ rr.~~a--Brr.ga. I cidadêio r en'to Barbosa Ma- da sôbLC ~o~~s ~" _,oma.-..a~ 

. ciel -r<>t>~1lv~ nomt· .'U' para do ~erntono F~deral do 
Publique e cornumque-lle. sub~ti~uf-lo como Secretário ,6~runp_!J. ten(~O em v1e ta qu~ o 

- d· • • .. R> t .• v cHlada.o .f L•:lO Neves Dcmur, 
1\íacapá, 18 de outubro ae · ~ 9<~· 'ue...,a,.... ~cep ora u? _o- não se cJ;cootra nesta cidade 

196a tos Jesta z-ona nas ele1çue~ . . , . b"ii' . ! de 15 de novembro vindouro, l e~?lvc· norneu~ para su "' ; 
Germano Bonow FHho : o cidailão David MaiiottO dol; ~1! 1 -·0 como tiuplente da 40. 

Jniz Eleitoral I Santos. ..lesa Rf:ceptom ~e_ Votos 
desta. Zonn nn~< eleiÇOC!:' de 

I. Publique e comunioue-se. 15 de Novembro do ano em 
' curso, o cidadão li.ubens Au-

0 Doutor Germano Bonow I i\-íacapá, 18 de outubro de guslo de Souza Sampa.io. 
Fillio, Juiz Eleitoral de Oia- 1966. 
poque, com juriediçiio prõl'-; Publique e comunique-se. 

d • b t"d c ' Gei'numo Bonow Pilho roga a so re o as as omar- Macapá., 21 de outubro de 
cas do Território F~dcrnl do 1 Juiz Elt:itor<ü 
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A.map~. ~muJ o ~m n:.,tC~. q~e a I POR'T' \PIA No 19/G6 Germano Bonow Fllbo 
cHiadu. t.lse Rtbas de AZO- • ' ' J • 

vedo, não se eocoutra neste I O Doutor Germano Bonow Juiz Eleitpral 
Terl'itórlo, ~esolve 1wmear Filho, Juiz Eleitoral de Oia- POHT.ARIA Nr. 23/66 
p~r~ sub~tltm·la como 1° tlle-1 poouo, com jorisdição prorrc-

POR'l'ARrA Nr. :l 5/u6 

POR'l'ARIA Nr. 26/66 

O Doutor Germano Bonow 
F'illlo, Juiz Eleitoral de O!a
poque, com jurisdição pror
lOgaJa sôbre iôdas l'.s Comar
ca>; do Tenitório Federal ào 
Amapá, t~ndo em vista que o 
cidadão Paulo de Lima Ro
drigues. não se encontra nes
ta cidade, resolve nomear 
para substitui-lo como Suplen
te da 34a Mesa fteceptora do 
Votos desia Zona nas elei<;ões 
de 15 de novembl'O do ano 
em curso, a citladã Maria 
Socorro Vasconcelos Bene
villes. 

Publique e comunique·se. 

Maco.pá, 21 de outubro de 
196ü. 

Germano Bonow Filho 
J tiiz Eleitoral 

8al'!o da 32a. fllesa ReccptoJ•a gaua sôbre tôdas a~ comar- O Doutor Germo.oo Bonow 
de Votos desta Zona nas elei- ~ ras do 'fenitório Federal do Filho, Juiz Eleitoral de Oia
ções de 15 de nu\·emb_r~ do Amapá, tendo em vista 0 irn- poque, co;n jurisdição pror-
a.no em c u r~· o. o cJaadão pcdimeuto lconl aleO'aclo pelo l'ogada sôbre tõfas as Coma r- PORT ÁRIA Nr. 27/66 
Francisco Dirceu I3arroa da li cidadiio José"' Cabral do Nas- cas do Território Feclerai do I 0 l) t G B 
S'l . A " t d ,·sta que"' ou or. ermano onow 1 va. Cimento, resolve nomear para mapa, en_ o em ' 1 v F' I! 1 . '?I ·1 • · : o · 
- . . · ;,u'ustitoi-lo cumo~l'ii ettladão Jca 3 Alves Fcr~anx _uo, • lll?í "": eL.01 ~ 1 !.!e _ 19.-

Pul hque e com.umque-se. I d 5a Mesa Réceptora de V o- des, não se encoqtra nesta I poque, c~m JUt'~Sdição pror-
MaC~"lá 18 d~ ou tubro de I tos desta Zona nas elelçoes CJ fi ?· ~ 880 v no . ~ r pa~a . d '1' ltó .· F d n l a 1 ' . - 'd d • 1 e ruPa. 

1 

rogada sobre todas as Co-. 
!966 " ' 1 d{} 15 de novembro viurlouro subshtut-lo como Secretár10 ~arcAas oá ~rrd 110 e ~rt" · ·· I o cidadão fi1anoel Raimundo I da 3911. l\lesfl Receptora de ao m~p . .. en o .~m, vts a 

Gerntano Bonow Filho dos Santos. · Votos desta Zona. nas eleiçõt>s qu~ ° CJc!adao ~ Edmu;on Sam-
J uiz Eleitoral de 15 ne novembro do anc paiO B,a;rro~, n~o se encontra 

Publique e comunique-se. J em curso, o cidadão Luiz neste I êrrttói'iO,. resolve no-
PORTAHIA no lojti6 · · " " c0 uzaga Ferr~ira da. costa. ~ear para sub;t1tuí-lo como 

~1acapa, 1b ele outubro de Publique e comunique-se. í .:.>nplente da 25 M~s~ .t1ecep-
O Doutor Germ::ino Bonow 1966 Macapá 21 de outubro de ' to1a de Votos desta Zona nat3 

Filllo, .Juiz eleitoral de Oia po- Germano Bonow Filho 1966 . ' i eleições de 15 de nov.embEo 
que, com jurisuiçll.o prorro- Juiz Eleitoral Germano Bonow filho d(• uno em curso, o ctdadao 
gados sôbre tôúas as Comar- 1 Juiz Eleitoral Waldii' do NasciU:ento Cor-
cas do Território Federal do 1 PORTAniA Nr. 20/66 f " frea.· ' 
Amapá, tomlo em vista que o I POR'l'Al1IA Nr. 24/36 . . 
ciuaáii.oJosé Medina Neto, não , . O Dout.or Ge.rmano Bon~w Pui>JJque e comumque·se. 
se encontra nilste Território, j hlho, Ju1z ~let~ol·~l- de Om- • . O Dou~or qe~mano Bon~w I ,,, . ,. de 
resolvt: nomear para substi- poque, corp ]UrlsdJçao pr~i'- ! F1ll10, Jmz ~.lc.ito~al de 01a-l ~~ .... capa, 21 de outubro 
tui·lo como 1o Mesár !u da l9a. rogada sobro tôdas as Co-, poque, com Jur.sdtção prorro- l!Hio. 
i\1E:sa Receptora de Votos des-: marcas do Tenitório Fed~I·al gaaa sôbre .tõ.d~s a~ Comar- 1 Germano Bonow Filho 
'ta zona nas eleições de 15 de 1 do Am~pá, _tooU o .e~ Vl~.a 1 cas d~ 'fen~tono I•edetnl do Juiz Eleitoral 
novembro do ano em curso o 1 que o ctdadao J()se Ney ' I·jOJ-\mapa, ten1.1o em v1stn. qne o i 
cidad&o .P.aulo Maciel de Àl- J canço, nii.o é eleitor inscrito I cidadiio Mano.el Mo~·ais, não I ~.~nTARrA N, 281 rneid11. nesta Zona, r e s o I v e . se encontra nesta ctd:\de, re-I • vJt t 1 L 65 

, " , non:,ear· pal'a su?s1ituf-lo CO !;fiO solve nomPar p~ra Eu~;;tit~í-1 o Doutor Germano nonow •. 
Publique e comun.qu~-..,e. I Sec. etár!O da "l1l Mesa he- lo cumo Supleihe da 3,a !'.te- J:i'itbo Juiz Eleitoral de Oia

' ~acupá, 18 do outuuro de • ceptore., ~-e Votos~ destt~ Zona ~o. ~ece~lora ~~e- ':otos ~esta poqu~. com jlll'isdição proJ·-
t96h, . nat3 el.e,çoes de 1 ~ de _?Ovcn:J-. Zona na~ elei .,.o eli de 1.1 de 1•0 o·ada sôbre lôuas as Cumar-

Germ~?~ ~OJ!O'; Fi,lho b,ro vmdou~~· a ,CI~I.\du Mtma i IIOV~mbr,? d~ ~.no em ·.Clll'l"?· cas do Tt:rl'itórlo Federal do 
J u1z Eltnto.al Caetrto.a Ar..lasse P1~anço. 

1
a . cttlada f,,aua Ha1.nunau Amapá, tendo em vista qi:!e 0 

Pubhque e comumque~se. ! Dias. . . I cidadão Oswaldo Brito de 
PORTAlUi~ Nr. lí/66 Macopá, 18 de outubro de Pt1b.l:q~1C ?e eomum9m'~se . • AstiiS, n!J.o se encontra nes,ta 

D t G B 1966 r Mact.pa. ~1 de ou,ubro de 1 cidade t·esclvc nomear pal'a ou ot• ermano onow! · 1 1966 . • . 
FiliJo Juiz EleitOl'Ul de Oia- I Germ~ no Bom•w Pilho •. a· E r.'''h I s uustllll!-lO como Suplente da 
poqué, com "jurisdição pror- 1

1 

luiz EleittJ;'ul l ermf~i~ E~~f;~a 1-'
1 ' 0 

2
1
ila.t M~,~a Receptor

1
a .d~ Vot~s 

rogaàa sôbr~ tôtlas . as Co- POUTARIA no 21 /66 . ~ J rr-es a ,,ona ~a~ \.' mçoes oe 
marca~ do ferritóno Fed~- . PORTARIA N /fl I J., de n~v.cn,b2 o .do ano eJ? 
ral do Amapfl, tQndo em vis- ! O Doutor Germam• Bonow! l r. 25 6 I curso, t\ Cidada Eona Fel'rei· 
ta 'que o cidndão Auremilton: Fllho, Juiz Eleitoral da Co-: O Doutor Germano Bonow ·r a da Lu z. 
Rodrigues de Abreu, não se! marca de Oi!ipoquc, com Ju- ! Fíll10. Juiz Eleitoral de Ü!U- Publiqae e comuniqut!·se. 
encontre. neste Território, rc- lr\l>üiçiío prorrogada sôbre tô- · poque, com jurisdição prorro-
soive nomear para substituí- j das as Comarcas do Tel'l'itório ' gtt,da sôbre tôdas as Coruar-
lo como l 0 Me~ário da 2a: Federal do Amapá , tendo em cas do Ter•·itótio Federal do 1\Iacapú, 21 de outubro de 
Mesa Receptora de VotoG 'vista que o cirtadao 'I'ertu- Amapá, tendo em vista quo a 1966. 
desta Zona nas eleições de lliano ó.e Oliveil·a Cambraia, cidadã IYL&.ria Lydia Pereira 
15 àe novemqro do ano cor- não se ellcontra nesta ciàadl:', da Silva, não se encontra n etl
rcnte, o cidadão Vito1· José ! resolve nomear para substi- te 'l'enitório, resolvo nomear l 

GCi'mano BoutlW Filho 
Juiz Eleit0ral 
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Prefeitura Mmlicipal de Pt'Iaeapá\ I Chefe ão uabinete do Prefei-
. DECR.ETO-~El Nr. 1375-A./66-PMM 1 to, a g~atificação de quarenta 

. ! por cento (40%) · por tempo 
. O P;efeHo Municipal de Macapá, na conformidade do inciso I do artigo 9°, do De- , integral e dedicação exclusi~ 

creto-Le1 Federal no 6.839, de 21 de setembro dA 1943, tendo em vista o que preceituam j va, M forr.ca estabelecida 
os artigos 40, '11, 42 e 43 da. Lei Federal n° 4.320, de 19 de março de 1964, ~·pelo Decreto acim!l. referido, 

a 0ontar de 17 de fevereiro DECRETA-: 
• · 1 do ano em curso. 

· Artigo 1° - Fica aberto ao Orça:nento vigente no corrente exercício o Crédito Adi~ l n~~-s~,:~~ncia, registre-se e 
cl.?n!:!.l SupleAment~r. no ':'alor de t:ez;;ntos e noventa e. nove milhões; quatro~entos e cin- ! P Ga~in~te ·do Prefeito Muni
quenta e tres ~~! e q~mhentos e Oitenta e uove cruzeiros, que se destina a suplemen-1 cipal de Macapá <:g de ac·ôs-· 
tar as seguintes uotaçoes : . . · . to de 1966. ' '"' "' 

3.0.0.0 - DESPESAS CORimNTES I Dougla::; Lobato Lopes 
il.l.O.O - DESPESAS DE CUSTElCJ Prefeito Municipal de Maca pá 
3.1.1.0 - PESSOAL CIVIL I PORTARIA 
3.1.3.4 - Auxílio pai'!!- diferença de Caixa 643.5oo I Nr. 109/66-GAB-PMl\i · 
~.1.2.~ - Grat!~~cav~o pj flervlço.s extraordin. ário~ 14.526.gfl9. O Prefeito Municipal d.e 
3.1.2.u - Gratlhcaçao p/ tempo wtegt·al e exelm1tvo !lo.ooo.ooo 35.17o..169 Macapá, usando das atn-

·5.1.2.0 -MATERIAL DE CONSUMO . i buições que lhe confere o 
3.1.2.05- Gêneros dt'l Alimentrtçiio 3.297.19o I Iterr llli~ fdo_ artigo g\ d8·3o9Dde-
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS cre.o-. e! eueral nr. <~ . , e 
3.1.:'1.01- Acond. e tt·ansporte de ei1comendes 1·2.ooo.o.oo 21 de s.etemb~o de 19 :3 e .. 
3.1.3.04- Repat·os, conservação e adaptaçào 7.517.8oo 19.517.8oo j '·r ~onslderaG!!ao_ queda L,e11 d.e 
:u .4.0 - ENCARGOS <DIVERSOS 1v_e~os do , . overno o··'' um-
3.1.4.03- Reposições, Rest. e Indeniz. 1o.ooo.ooo ClplO ~~ Macapá; relat\V~ ao 
3.1.4.04- Outrot> Encargos exerc;cw ~e 1~66, ~ons1gna 

. Manutenção da Residência do Prefel···o 2 81 12 81 dotaçao pa.a ate:1.~ei ao pa-
• T, ., 

1 
, , '"' , L .O .OOO . • O. _,OOO gamento de gratÜ!CaÇíJ.O de 

~·2:0.0 - !RA~SF~RE,~CIAS CORitE8T.DS tempo integral e dedicação 
.... 2.5.0 - Salát:w _l'am1lla 1o.ooo.ooo exclusiva aos ocupantes de 
3.2.5.03- Pens1?matas 3.687.250 13.687.250 83.753.7o9 cargos em comissão e funçõ es 
4.0.0.0 - DESPESA DE CAPITAL gratificadas; 
4.1.0.0 - INVESTIM.ENTOS Coriside::-ando o que precei-
4.1.1.0 - OBRAS PUBLICAS tua.m os artigos 1° e seu pa-
4.1.1.02 - Início de Obras lrágra!o único a 5°, do Oecre-

Asfaltamento de Rodovias to nr . H3/6ô-GAB-PMM, de·· l 4 
Macap~ - Fazendinha 1o.ooo.ooo I de julho de 19till, 
Macapá - Santana . lo.ooo.ooo ·RESOLVE: 
Macapá - Guriaú 1o.o0o.ooo 3o.ooo.ooo /lttribuir q, Latife Sales, As-

4..1.1.04 - Pro~segulmento e Conclusão de Obras · 1 sif,!ente Educacional, Nível 
Muro do Estádio lfi.ooo.ooo 

1

14, ' do Quadr·o da ii'uncioná-
·,Grup. E'3c. Jacareacanga 1 ,. • 35.Qo~:0oo r•ios .Públicos ' · do Govêrno 

Grup.· Esc. Pôrto Grande ·< ""· .: .4o&OJJJlQU.. . "< • 'do ·:~r.erritório, posta'·à:.,diEwo~ , 
Gi',up.' ·Esc.' Di-, '·Mâia·' . . :' '1á~ooo:ooo " ~ ·: stçã,o do Go.vêr.no ' .'Wuniclpa.-~ 
Prédio do Mercado de . Peixe 638.74o · · exercendo o. cargo de D.ire-
Atêrro. de mas 4.2o9.74o 113.748:480 .tora do Departamentd de · 

4.1.1.05- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS f::~ uca?~O e C~~tura_ dPsta Edi-
Prédio da Olada Municipal 5.ooo.ooo haade, a gra ttflcaçao de qua.:. 
Sede do ))epartamer.to de Educação e Cultura 2o.ooo.ooo renta• p~r 0ento .(40%~ .. p~r 

. Ginásio dà Vila DI'. Maia 15.ooo.ooo 1 tempo . m.egr-al. e dedwaçuo 
Grup. Esc. Bairro do Trem 13.5oo.ooo excluslVa, na Iormfi .esta tJel.e~ 
Grup. Esc. Ferreira Gomes 15.ooo.ooo c!da pelo Decreto ac1ma rel'e-
Usina de Luz de Curiaú 875.ooo 1o4.G21.4oo ! rido, a· contar de 14 de mar-

4116 SEDVIÇO E'" f'Ef!l'''E DE PROn R MAç~:o_____ . ço de 1966. · · . - , ''",. r' m " ~ '11 
J \.Tl AlV! rt Dê· se ciência, regis tre-se e 

ESPE~1A.L publique-se . . 
M~t~r.Jal · Gabinete do Prefeito Muni-
D1datwo - 5oc.ooo .5oo.ooo cipat de .Macaoá 30 de agôstg 

4.1.2.00- EQUJPAMENTOS E Il'lSTALAÇOES áe Hl66. • ' 
4.1.2.01- ~Iá~uin;.ts . . Motore~ e {'.!Ja_!'elhos . . 1o.ooo.ooo Douglas Lcbato. Lopes 
4.1.?..03- allWmovelS, Autocammhoes e Outros VeiCulos P refeito Municipal de Macapá 

de Tração ~.recâniea 
.1-\quisição de Veículos 

' 4.1.2.05- Diversos Equipamentos e Instalações 
' 4l.83o;ooo Divisão de Saúde 
15.ooo.ooo G6.83o.úoo 315.699.88o Aprovo: · · 

3%.453.589 Geueral Lniz !vlendes da Silva 
Governadot· 

. Artigo 2° - Ê.ste Crédito Correrá à Conta dos· recursos previstos no artigo 43, POSRT~R:AD' .No 58Í66·DD~ .. 
§ 1°, 1tem I e II, da Let Federal m . 4.320, de !7 de março de 1964. · I . O en1~;)1 , · uetor d.a . lVI-

. Artigo 3° - O presente Decceto-lei entL·ará em vigor na data de sua publicação, silo. ne ·"aut~e, con!;\Hi.erando 
revogadas as dü;posições em cou.trário. . . 1 as _!m~Il l t~çoes té~mcas e 

Gabir.:ete do Prcfdto Iviunicipal de Macapà , 10 de agôsto de !966. j prohsswnms do servtd()r que 
AHredo Oliveira . , tem demonstrado capaeidade 

Prefeito Tvlunicin~l de Macar)á j de trabalho e.- eEiciência nus 
. · ·"' ~ t;ueras que lhe são dadas a 

. Este Decreto· Lei fõi aprovado pela Resolução nr. 52-A/!::6, do Excelbntíssimo Se-~ ex<:>cutar, 
nhor Governudor do Território Federal do Amapá e Publicado neste Depar tam~nto .de; RESOLVE: 
Administração, aos 10 dias do mê~ de agôstJ do an? de 1966. I . D(;signar o servidor desta 

I-Tettor de Aze l'edo PJCauço ; Divisão Ubimar ele Sousa 
Diretor do Departamento de Administ_ra(iâO l Lima, Armuzenista nível 8-A, 

POR'l'~:~. RIA , · 1 · O' I · · 1 s ; para executar t iircfas de one-- exerc!_ClO de . 966, conm.,na 14 de ]Ulho te 196 , ( l'ildct• de Raios X, com ex.er-
Nr. 108/6S-GAB .. PMM do taça.? para a.ten~.~r a9 ·. pa- RESOLVE: I cíclo no Díspendtrio de ·Tu-

O P1·efeito Muni·::ipal de Ma- r-a~erh.0 . da . gl:atnwar:~o .~~ Atribuir a Raimundo Osmar i berculose e Hospital Gerol 
capá, na co:lformidacl.e do '.empo wtegral ao~,?~u,.Alf;'te~ Pontes Holanda, Técnico Ru- ' de Maca.pá da •Divisão de 
Item !li, do Artigo 9°, do De- 0~ cargos .• ~m cOJ:nr:;sao e.fun- l'al, Nível 11, pertencente ao Saúde· dêste Território. 
ereto· Lei federal no 5.839, de çoes grt1tl!lcadas, Quadro de Funcionários Pú- · Dê-se Ciõnc.ia e Cumpra-se. 
21 de t;etembro de Hl43 e, . Considerando o que pre- bHccs do Govêmo · do Terri- Macapá, H do Oútubro <le 

Considerando que a Lei de ceitunm os artigos 1° e seu tó:-io, pôs te~ à disposJção 1966. . 
1\Ieios do Govêrno do Muni- parágrafo único e 5°, do De- do Govêmo Municiprtl · e ~e. Alberto da Silva Lima 
cípio de Macapá, relativa aó ereto no 143/66-GAB-PMM, dtJ exercendo o c a r g o , de. Diretor 
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