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DEC RETOS 

Nr. 27;66-G AB 
~TOS .DO .U lÃ U it. u li i 1l . Geral, para ''ütjar de sua sede P O. rn; ll E v i{ fi u fllll v o I dente ao cargo de Secretário 

- Macapá - até a cidade do 
zelar e fazer cumprir as leis · 56, da Lei nr. l.íll, d.e 28 de 1 Rio ue Janeiro, Estado da. 
vigentes no . país, outubro de 1952. Lfmro Pan-! Guunailr..ru, a fim de tratar O Governador d0 Território 

Federal do Amapá; usando 
das atribuições que lhe con
fer-em os itens VI! e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.88!-l, de 21 de &etembro de 
1943, 

toja de Souza, ocupante ~o dos interêsscs da Administra-
RESOLVE: cargr) da classe «/\», da sériO ção do Govêrno do Território 
Al't 10 _ I te vir na Com. de classes do Mot~ris~a. níyel Federal do Amapá. 

. o r r 8, do Quadro de l• unmonán os 
fa~bia Arnapae.nse de relt~- I Públicos do Govêrno dêste 
.o,neô,. I( elo prazo de no\ ente. Tcrri tól'io, •lotado nos Servi 
(~M Ul!l :::s. ços Tndustrí~lis, para o Gabi

Pa!ácio do Govêrno, em 
Macapa, 5 de Mvembro de 
1966. - consideranà o que as eo

mnnicações telefônicas são 
um serviço de utilidade pú · 
blica; 

Art. 2° - O prazo será pro
rogúYel, se a;;sim o exigir a 
re.rulat·izaci.io da Companhia 
pc~·;:mte o ·~._~ONTEL. 

nete do Govcr·nadol', a contar 
de 1o de novemtlr-o do cor- Gen. Lui.z Mendes da Silva 
rente ano. Goverat.dor 

- considerando q u tl o 
a tual sistilma telefônico ele 
Maca,pá, explorado pela Com
panhia Amupaense de Tele
Ienes, não vem atendendo 
com a eficiência ospemda às 
necessidades dos usuários; 

Palucio do Govêrno, em 
Al't. 3" _ l~ste DecrPto en- Ivlacapá , 25 de outubro de 

-trará (3!ll vigor na da ta de !966. 
sua publicação. I Gen. Luiz Mendes da Silva 

At·t. 4° - Revogam-se as 
dieposições em contrá t·io. 

Governador 

João Cândido Soares Pilho 
Pa.lf. cio do Govêrno, em Ma- Resp. P/Exp. ela Secretaria 

Nr. 489/Sii-GAB 

O Govemad or do 'Território 
Fedem! do Am~,pá, usando 
das att'ibuições que lhe ct•n
ferem os itens VII e IX, do 
artigo ·1", elo Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
HJ4:l, 

- considerando que o Go- Geral 
vêrno vem recebendo, em capá, J. de novembro de 196G·1 . RESOLVE". 
:númet'o carla vez mai!' CI'escen- Gen. Luiz Mondes da Silva O Governador do }erritório . . 1 A . . Ca-
te, reclamações contra a GovernadO!' 1 Fe~e1·al do Ama.pa, usando De~Iguar A cy ra.uJO 

-n.l!.<I.C'"-""~ "" ""'"''--"'=---- n · . àii ~ ot~lb"ÍÇÕC~ q''O 11' " €1&3: I valn9.1te. 0('.11Jl8lt\f<. clQ 08..fSO t !-""' vv~yCtt~v-õj"C-rr.!y ,;n~ U: j ú ~;,~~o \o li Q J Ú '-" .1u.C • 

que está obrigada a CA'r; [João Cândido Soares Filho 1 ferem os itens VIl e IX, do da classe, «A>>, . da s7~Je de . 
. Res. pjExp. da Sec. Geral 1 ar.tigo 1o, do Decreto-lei m·. classes de Redatot', n~vel .19, 

- considerando que a au- 15.839 de 21 de setembro de do Quadro de Fun~JOnános 
toriz.ação para fun.cional?ento . O 9ovcrnador do Territó- I 1943,' e tendo em vista 0 que. Públicos dêste T~rritorio , lo- . 
do sistema telefômco fo1 cou- no Fedenll do Amapá, usan- 1 consta do Processo nr ? 7SS/ tadu na Secretarm Geral, para 
cedida em cart.t~r provisório, dn ·das atribuições que lhe 166-SGT · ~· representar o Território Fe-

des regionais; do artigo 4°, do Decreto-lei RESOLVE: · gado da Federação Amapaen-
tendo em vista as necessida- con ferem os itens VIl e JX,I ' dcwl do Amapá, como Dele.-

. , nr. ti.839, de 21 de seternbro · . . " se ele Despor tos e da . Asso-
.- consiclen~ndo qu.e.a mcn-

1 
de 1!:143, e tendo em vista a I RemGver, ex-~f!Jc.w, no? te r- ciação Amapaense de rmpreu

cJOnada au.torrt.ação !OI ?btit.la 

1 

intervençüo de:!~etada na m~s do ~rttgo u~. llcm )ti, da sa, na realiL;ação da conida 
par .especml <lcfere!lcia do Companhia . Amapa.cnse de Lm nt·. 1.7~ I, de 28 ~~ outu-· rústica «ARCHER PINTO>>, a 
Pres 1de~te _do CONTI<JL . ~a~a . Telertmos. pelo Decreto nr. bro . de H~J2, Sebastiao No- ter Juga 1• dia 30 do corrente, 
c., m o Go~erno do T~nltorto, 27, de 4 de novembro de i966,1 ~.uerra, ocupant_e do cargo de em Manáus, Estado do Ama-
<:J\e ql!e rolise l ~~ll.l!zada a lrabalbador .. mve~ 1, d:; gua- zonas, quand o esta Unidade 
~~-ua.çao. d_a CAl perante HESOLVE : j dro de _Fu nclonúnn,s, Pubhc.os par·ticipará da prova com 0 
aquele or·gao; do Governo dês te I et'l'ltór'!O, ntléta Ernesto Uias Neto. 

No m c a r Interventor da lotado nos Servü;os Ind ns-
-- considerando que até o ~ampanhía ~map~Elnse. · de j trjais, para ~ Di_yisilo de Ter- PAlácio do Govêrno, em 

momento a CAT não tomou I eléfones, o Senhot José de ras e Culomzaçao. Macopá, 27 de outubro de 
u.,; providências exigidn.s par-a Matos Coi>tll , com poderes I 1066. 
sua legalização perante ú para praticar todos os atos Palácio do Govérn o, em 
CONTEL; . latt·ibuídos ú Di1·etor.ia da Macapá, 26 d~ setembro de Gen. Luiz Mendes da Silva 
· . • Compunhia, pelos seu.;; Esta- 19G6. Ç!overnador 

- co~s1~erando qu~ o rato tutos pelas leis específiclis 1 
vem. ~ t~ og1r .. o Govf1 rno dr> rdativas ao assunto. Gen. Luiz Me1Hl es da Silva 
1'eLT1torJO, haclor moral da G u"eroat1or 
a utorização do ~uncioua manto Palácio do Govêroo, em 
provisório; Macapii, 4 de uovembro de 

- considencl o u ue, em fa
ee de t"al situ.ação, a CA 'I' 
não possui Certihcâdo de 
Licença e x p e d i ct ·o pelo 
CONTEL; 

- considerando que, em 
couseqüencia, a CAT está 
impedida de cobrai' tarí tas 
fixad as pelo CONTEL, me
diante apresentação de estu
dos pela Companhia; 

-- com>iderando que está 
sendo violado o que dispõe 
o. Decre to n1·. 57.611, de 7 de 
janeir·o de 196ii; 

HJ66. 

Gen. Luiz !l'len·des da Silva 
Governador 

Roberto Rocba Souza 
· Secretário Geral 

O Governador do 'rerritór io 
B'ecleral do Amapá, usandú 
das atr'ibuições que lhe con
fer·em os itens VH e IX, do 
artigo •1°, do Decreto-lai m·. 
5.83U, de 21 de se temb~o de 
1!H3, e tendo em vista ú que 
con;;ta do Memo. n° •!24/66-::>S,' 

RESOLi"E: 

- considerando, finalmen- Remover·, ex-offíc!o, n o s 
te. que é dever do Govêrno 1 tê1·mos do item 11, do artigo 

João Cândido Soares Filho 
Resp. p/ Exp. da Secretariu 

Gf.ral 

POR'I~<\ RIAS 

Nt·. 485/fi6-GAB 

O Governado;.> do Ter.;·itório 
Federa l do Amapá, usando 
c!<lS atribuiç.ões que llw c:.o n
fer·em us itens VII e LX, do 
a l't. 4°, do Decreto-Lei no 5.B39, 
de 2 : de setembro de 191\3, 

RESOL\'E : 

Designar Clóvis Pena Tei
xeira, agr·egndo ao QuM)rode 
Fuocicnúrios do Govêrno do 
Tel'i'itório t<'ederal do Amapá, 
ao Símbolo 3-C, correspon-

Nr. 490j6G-GAB 

O Governador d!> Territó
rio Federal úo Amapá, usando 
üas utribuiç::.es que ihe con
~erem os itens Vi l e IX, do 
artigo •1°, do Dccreto~lei nr. 
f•.Sil9. de 21 de setembr·o de 
1943, e tendo em vista a so
li cita~·ão do Senhor l' refliden
te da Comissão de Inquérito 
Adminis trativo, intJtaurada pe
la Portaria nr. 386f6G-GAe, 
apre;:entada pelo Oficio m . · 
3jG5-ClA, cape.ado pelo Pro
ces,:o ur. 3.225/66 8G'l', 

RESOLV~: 

Prorroga r, na fo rma do pa
rágrafo ünicn, do ar tigo 2~0. 
da Lei nr. l.7ll, de 2tl de ou-· 
tubro de 1952, os trabalhos 
da referida. Comiss-9-o, por 
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As H E~partições Públicas / 
~·exTitorials deverão remeter 
o expediente destinado à pu- 1 
~licação neste Dl.nRiO OFI- 1 
viAL, diàriamente, até às 1 

lR,:-10 horas. exceto aos sába-1 
ilos quando deverão fazê.lo 
11tP. f1ç; 1 t,30 horas. 

DIA RIO OFICIAL 

E.XPEDIENTE. 
llmp;ren~a Oficeian 

DIRETOR 
, JOSÉ MAH.IA pE BARROS 

DIARIO . OFICIAL 
hnpresso nas Oficinas da Imprensa Oficial , 

MAC,t\PÁ - T. F. AMAPA' . . 

Novembro, 1966 

As Repartiçõ~s Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas n.té 23 de 
fevereiro de cads ·ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

· A fi.m de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimeRtos 
quanto à sua aplicação, soliu 
citamos usem os interessados 
preferencialm'ente cheque ou 
vale postal. 

A<~. t·eclamações pertinen
tes à matéria retl'ibuida, nos 
casos de en·os ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
f!SCrito, à Seção de Redação, 
as.s 9 às 13,30 l10ras, no má.
::timo até í'2 h o r a s após a 
salda dos ó1·gãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datilogi·afados e autenticados, 
r~asaivadas, pot• quem de di
reito, rasuras e emendas. 

A- rS S I N A T. U R A S 
Repartições e Particulares : 

Semestfe Cr$ 2.000 
Ano . Cr$ 4.000 
Número avulso Cr$· · 20 

Os suplementos às edi· 
ções dos órgãos ~ oHciais só 
se fornecer li o aos assinantes 

.que as solicitarem no ato d& 
assinatura. 

Excetuadas as par~>. o ex
terlot•, que serão sempre 

«BRASÍLIA - ~ste Diário Oficial é encontrado para Ieítu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa, da 

COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» . 

unuais, as assino.turas poder- Para facilitar aos assinàn- 1 A fim de evitar solução 
Ae-fio tomar, em qualquer tes a verificação do prazo de, de continuidade no recebi· 
Ãpnca, por seis meses ou um validade de suas assinaturas, m;;;nto dos 1ornais, de vem 
ano. na parte superior•do enderê- os assinantes providenciar a 

As ãflsinatnn~s vencidas ço vão ü:1pressos o número respectiva renovação com 
· puüer::to ser suspensas sem do talão de registro, o mês ·e f ntecedência mínima, de trio· 
avil'o próvlo. . o ano em que findará. ta (30) dias. 

O funcim•ário público te;. 
deral, terá um desconto de 
10%. Para lazer jús a êsse 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura 

O custo de cada exem
plar atl·asado dos ó r g ii o P 
oficia.is será, na venda avul~ 
sa, acrescido de Cr$ 5,00, ae. 
do mesmo ano, e de Cr$ 
10,00, per àric. decorrido. 

mais 'riuta (30) dias. 

Pâlácio do Govêrno, em 
s\facapá., 31 de outubro de 
1966. 

· Nr. 492/66-GAB_ . 5.839, de 21 de setembro d13 1 desempênhandb interinan;en-. 
. 

1!1943, e tendo em vista o que te. ' 
O Governador do 'l'errit?- do Processo número 2.828/ · A 

rio Federal do Amapá, usanao j' 66-SGT · Palácio do Governo, em 
das atribuições q u e lhe ' . ' Macapá, 31 'de outubro de 
conferem os itens VII· e IX, RESOLVE: · 1966. 

Geu. Luiz Mendes da Silvá do artigo 4o, do' Decreto-Lei I · . . A 

Governador nr. 5.839, de 21 de f\etembro J?esignar, nos termos· dos Gen. Luiz Mendes da Silva 
de 1943 e tendo em vista 0 : artigos 217 e 219, da Lei nr. Governador 

N 491/ Gl B que c~ n s ta do Processo 11.711, de 28 de outúbro. de 
r. 66· ~ uo 2.828j66•SGT, 

1

1952, Emíàio <:orrêa Alfata. Nr. 495/66-GAB. 
o Governador do Território As~lstente Comercial, nível 0 G d d T ·tó 
R:'.H;.~'b u~ -- h~\l-p:.,lh'Z.'Sl':.n;:~ 1Ui8QlYB ·. I ~~:~ra~~;ª~ &~a~i:;i.s~ur~ rio Fe~~~f~aoor Am~pâ,e~~lan~ 
das atn Ulyoes que e con-. Tornar senl. efeito a Porta- l '1 'd M . A 'I' do ·das ati'lbuiçõ~s que lhe 
e os ·teus "'li e JX· do . . . c e i1. met a oretra, UXliar e ·t ns '·'Il e· IX te\·em J \ • na no 451/ 66-GAJ3, datada de de Desenhista, nível 12 e Zó- conlercm os 1 e v • 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. 28 de setembro de 1966, do zimo Ribeiro de Albuquerque, do artigo 4o, do !)ecreto-lei 
5.339, qc 21 de setembro de seguinte teor: : Escrevente Datilógrafo, r:tlvel nr: 5.839, de 21 de setembro 
1943, e t.endo em ·vista o que . .. A 7, ambos lotados na Divisão -de 194.3, 
~~~~t/~Gt~/'.rocesso nümer-o. «pesig~ar, nos . termos do~ de Obms, todos do Quadro de RESOLVE: 

arttgos 217 e 2 l9, da Ler Funcionários Púhlicos do Go-

RESOLVE : 
no 1.711, de 28 de outubro de 1 vê r·no dêste Território para Pôr à disposição da Prefei· 
19?2· Bcn_edito,G?mes d?s S~n·! sob a presidência do 'primei~ tura Municipal de Mucapá. 
to \:i , ;1\rrr,azen.sta, .· nfvel A

10 .~· .. r o, constituil'em a Comissão até ulterior. deliberação, Jo-
Designar, nos têrmoR dos l~tado !la Supennteodencla i de ~nquérito Administratívo sias Nogueira Iiagem Cardo

artigos 217 o 219, , da Lei nr. ao ~.ervlço _de Nav~gaç.ão do incumbida de apurar as cau· so, ocupante. dP cargo de 
1.711, de 28 de outubro dé Amap~, (S(J SNAYA~. OIIO;ndo , sas de abandono de ·emprêgo EscreventA Datilógrafo, nível 
1952, Alcino da Costa Bahia, Borra.ho e AUreao Dwpp · de que é acusado 0 seFvidor 7 do Quadro de. Funcionário<> 
P1·ofessor do Ensino Secun- Hage, ocupantes dos c~rgo.s ! Raimundo Pereira do Carmo p'úblicos do Govêrno dêste 
dário, lotado na. Divi~ão .de de ~screvente Datilóg~rafo m-.j ocupante do cargo de Cozi~ ITenitório, lotado nos Servi
Educação, tüualmente serviu- vel '~ ~o~ados nos Ser~iços nheiro, nível 5-A, do Quad ro ços Industriais. 
do como Assistente J uridic0 I1ndu::~trlaJs. e Superlnte~den.cia acima referido, lotfl.do na Di- . A 

'do Govêruo; V:itor José il~o- (,o A?asteetmento(SATf A),rea- visão de Obi·as. PaláciO do . Governo, em 
reira dos Santos e Vuud1m pectlvamcnte, p~rtencentes ao Macapá · 31 de outubro 'de 
Alves RodrigUtlS, ocupantes Quadro de Funcivnários Pú- Palácio do Govêrno, em Ma- 1966. ' 
do cargo de Oficial de' Adir.!- b!icos do Govêrno dêcste Ter-, capá, 31 de outubro de 1966. General Lttlz Mendes da s

1
.1,;.,. 

nistraçilo, nível 12-A; lotados l ritór.io, para, sob a presidência . ,,... 
na Dívi~Jão de Terras e Colo- 1 do primeiro, constituit·em a Gen. Luiz Mendes da Silva Governador 
nização e D.ivisão de Produ- Comissão de Inquérito Ac!mi · Governador 
ção, respectivamente, todos nistrativo Incumbida de apu- . 

1 <lo Quadt•o de Funcionários r ar as causas de abandono Nr . . 49J, 66-GAB 
dês te ~l'ér.ritório, pa.r~. sob a· de em~rêgo d~ que é acusado o Governa.dor do Territó
P.re?ideneu:~:do p;-1men·o. cons- o se!·v~dor Rmmundo Pereira rio Federal qo Amapá, usan
tltU1r.em a Co.n11ss~o ~e In- do Ca1.mo, .ocupa~tte d~ cargo j do das atribuições que lhe 
quénto AdmluH<trahvo, !l~cum - de Cozwhe.tro,, .n~v~l .:;-A. do conferem os itens VIl e IX, 
bida de.ap ur~r a culpabtlldade QmHl.ro. ~ctma I'eiertdo, lotado do artigo 4o, do Decreto-lei 
do tuncwnár1.o Paulo Com,ado na Dlvisao de Obras». no 5.839, de 21 d·e setembro 
~ezerru, Rcvtso~. :1fvel 1~-A , Paláct·o ·'o Go,rêrno, em M&· de 1943 ' ao Quadro acJmn refendo, u • 
relacionada com o desapare- capá, 3t ·de outubro de 1966. RESOLVE: 
cimento de uma coleção ·àe General Luiz Mencten da Silva 
moedns que constituia parte Governador 
do patrimônio do Museu Ter-
ritori:!l. 

Dispensar J osias Noguei.ra 
Hagem Cardoso, ouupante do 
cargo de Escrevente-Datiló-

Nr. 493/66-GAB grr.fo, nfvel 7, do Quadro de 
Palácio do GovêrrÍo, em Funcionários Públicos do Go-

Macupá, 31 de outubro de o Governadot· do Território vêrno dêste Território, das 
J9!i6. Federal do Amapá, usando funções de Superintendente 

I das atribuições que lhe con- ! dos · Serviços Industriais, a 
Gen. Luiz Mendes da Silva ferem os itPllS Vil e IX, do 1 contar d~ 31. ~e outubro. de 

Govel'n;idor I artigo 4°, do Decreto·lel nr. 1966, atrJbmçoes qne vmha 

Nr. · 496/66-G A.B 

O Governador do Território 
Fedet·o. l do Amapá , ufiando 
das !ltribuições que lhe con
ferem.. os itens VII e IX. ''tlo 
artig614°, do Decreto -Lei nr_ 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, 

RESOLVE: 

Designar Diógenes Elesbão 
da Silva, servidor contratn.do 
do Govêrno dêste Território, 
com exercício na Garagem 
Territorial, pam . exercer a 
funçãG de Superintendente 
dos Serviços Industriais. a 
contar de 31 de outubro de 
19615. . 

Palácio do Govêrno. em Ma-
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N 224 A/66 GAB I tendência do Abastecimento capá, 31 de outubro da 1S66. de nove!llbro e Eunice Souz~ j · r. - - _ (SATFA;J Vicente Ferreira .Li-
• 

1 

do Nascimento, Serviçal,. m- 0 Governadcr dó '~'erritório ~ ma,I:?eitor,nível5,trinta(30)dlas, 
General Luiz Mendes da S1lva vel 5-A, contados no ptrwcto -Fedel·al do Ama usando 1 contado~ no período de 11 de 

Gover:uador de 4 de agôsto a lo de de- ; das a~ribuições qÚc: lhe con- agôsto u 8 de setembro de 
Z~fD:b~o de ~96_6, .lotad~s ~a I ferem os itens VII e IX •. do 1966, lotado_ no Se1·viço de 

Nr. 497 je6-GAB D1V.1sao C!.~ Saude, Maria 'I e- artigo 4o, do Decreto-Lei nr. Administraçao qeral,; n~~na-
0 Govêruo do Território rezmha uuectea Accyoly Ra- 5 839 de 2t de setembro de bé Lopes Correa aa Silva, 

usando mos, contados no perfodo de D4B ' ' quinze (lõl dias contados no 
Federal do Amapá, lhe con- 1o de agô!'to a ~8 de novem- L RÉSOLVE : j per.íodo de 16 a' 30 ,de agôsto 
das atriJ,uiçõ es que do bro; J~sefa Ma;Ia de Lourdes l de 1966, e Manoel Guedes. 
ferem os itens VII e IX, nr I Monte11'o dos Santos, con~a- Conceder, nos têrmos d_o; sete (7) dias, contados no pe-
&rtigo 4°, do Decreto-lei dt;, dos no período de 22 de JU- item Ill, do !l.rtigo 88, comb1- rfodo de 4 a lO lle agôsto de 
5.839, de 21 de setembro I lho a 18 de novembro; Rosa nado uom o artigo t07, todos, !966, ocups.ntes dos cargos de 
1943, dos Santos Maréco, ~on tados da lei no 1.711, de 28 de outu-

1 
Auxiliar l:tuml, nível 3, lota-

ESOT VE no período de 28 de ~lllh~ a bro de 19~2, cento o vinte (12?) I dos na Dlvisão de Produção; 
R ._, ' ' : 24 de novembro; Célia Amo- dias de licença gestante as 1· .f:nia Nazaré Ribeiro Cardos o, 
Designar Manoel Joaqu!~ ras de i\'loraes, con~ados n~ servidoras: Eliza Montoril T~cnico de Labo1·atório, nível 

de Amoedo Carvalho Brasil, I período de 4 de ag?sto ~ 1 Del Castilo, contados no pe- 1 
14.s, quinze (15) dias, conta

ocupante do cargo da clat>se 1 de d~zembro . e .Mar1a 001lda ríodo de t1 de JUI~lO a 7 de I àos no período 11 a 25 de 
«B», da série de classes de · dos Santo8 D1as, c_o ntados no uove:nbro; Elza Br1to de A_lbu- agôsto de 1966; Rivaldo ~or
Médico, nível 22, do Quadro i per·iodo de 3 de agosto n 30 de querque cuutados no perwdo rêa de Sena, Motorista, mvel 
de Funaionários Públicos do I novembro de I96n, ocupantes de 11 de agôsto a 7 de dezem· j12-C vinte (20) dias, contados 
Govêrno dês te Território, dos . cargos ~e . Pro~essôra ~-o bro de 1!!66, oc~~Jantes dos j no período de 11 a 3,0 de 
exercendo atualmente a fun- E~si_uo P~·é-Pnm~no ~ _Pl l- cargos ~e ~rofe~eora d_o . ~-n- agôsto; Raimu:ud_a de Carva
çilo gratificada, sfmbo!o 3-F, mano, mvel 11, Francisca sino Pre-Pnmárw e Pr1mauo, , lho Nobre, Auxihar de Necrop
de Chefe de Saúde e As si<.- Uias Salman, eon~ados noo pe- nível il; Neide dos . Santos j aia, nível 8, t!-inta (30) dias_. 
tência do Interior, lotad? _na ríodo de 4 d~ agos~o ~ 1 ,de Silva, Professõra Rmah_sta. ~f- . contados no período de _1° a 
Divisão de Saúde, para viaJar I dezembro; El2.a R1be~ro Be-

1 
vel 9, contados n? per10do de 30 de agôsto; Rui Silva Flgue

de sua sede - Maeapá - até zerra, contados no pcrwdo rle !18 de a11ôsto a 15 ae dezembro red o Moto rista, nível 8-A , 
Belém, Eatado do Pará, .8. fim 1to de agôst~ a 28 de _nove~- 'i de 19!16, Elvira San taua rle vint~ (20) dias, cont~dos . no 
ue tratar de assuntos rela-

1 
brt•; Margar;lla ~a Ma1a Boa,a, Souza, contados no período período de 18 de agosto a 6 

eionados com os interêsses contarios no PCI'louo de 1_ d_e 1 de 18 de agôsto a 15 de de - de setembro, Orlandina Tava
da Admlnistraçi'LO amapaense. ~ agôsto a 28 de novembro, Dl-j zembro; Raimunda BtLrbosa res Rodrigues Anaj õsa, Ser-

: larina de ,Jesus Gui!uarã~s dos Suntos, contados no pe- vlçal nível 5-A, quinze (15) 
Palácio . do Govêt•oo, em. Brito, c~ntados no perwdo de J r[odo tie 18 a 15 de. dezempro; dias.' contados no pe:íodo _de 

Macspá, 3 de novembro de j4 de ago,sto a 1~ de dcz;m- Adnair Alfaia AraúJo,co~ta dos 15 a 24 de agôsto; Jauo Trm· 
1966. : bro e MarJa Jose Amo_ras fá-, no período de 11 de ag~sto a dade Jomar, Auxiliar de Fo-

. s ·t 1 vora, contados no perwdo de 8 de. dezembro; e Marm do tógrafo, nível 6, trinta (30) 
Gen. Lmz Mend~s da I.vn 4 de agôsto a 1° de dezem-

1 

Nascimento Mélo, contados no dias, contados no ~período do 
Governa or l bro de 1966, ocupantes do_s período de 1e de agôsto a 15 15 de agôEto a 13 de setcm-

N 98/66 GAB ear"'os de Professôra Auxl- 1 de dezembro de 1966, ocupao- fbro e Raimunda Nazaré Can-
r. 

4 
-. Iiar"do Ensino Primário, nível tes dos cargos de Professôra tuá~l& Barreto nove (9) dias, 

o Governador do 'rerritório 17; Marcioullía Albuquerque 1 AuxíliarPdo Enc;ino Primário, contados no período de 8 a 
Federal do Amapá, usando de Andrad~, E&crevente Da- , JlÍ\'€1 7, tQd~§ pe~te.llC~I.ltee a_ o! 16 de agôrsto dG 1 ~~1!r-1'riij.}j•'" 
fias 11trtbulQÕes que lãe con- · h1õgrafo. mvel 7, ~ontados no Quadro de Funcwná!1os Pn- ' lha.dor, nível 1, lotados na 
ferem og Itens VII e IX! do período de 30 de JUI~o ~ 2~ blicos do Govêrno d~s~e~ Ter-! u1visão de Saúde, perte!!-ce~
artigo 4°, elo Decreto-Ie1 IH'. de novP.mbro e L~cm ~eve;:; ritório, lotada'3 na DlVJsao de l tes ao Quadro de Funcwna-
f1.839, de 21 de 11etembro de Deniur, Serve? te, nwel <>, con- Educafi:&O. I rios Públicos do Govêrno 
1943, tados no per10do de 28 de dêste Território. 

RESOLVE: julho a 2-t de novembro de Pal<'.lcio do Govêrno, em 
!966 lotadas na Uivisão de Macapá, 8 de setembro de Palácio do Govêrno, em 

Designar, na forma dos ar- Ectuéação pertencentes ao 19615. Macapá, 8 ele s~tembro de 
t!gos 72 e 73, da Lei nr. ! .7 ~ 1, Quadro d~ · Funcionários Pú- 19Ci6. . 
de 28 de outubro de l!h2,1 blicos do Governo dêste Ter- Gen. Luiz Mendes da .Silva Gen. Lu iz Mendes da SJlva 
Roberto Rocha . Souza, ocu- ri tório. . Governador Governador 
pante do Cl!rgo isolado de J' Palácio do Govêrno, em 
provimento em comissão, slre- Macapá 26 de agôsto de Nr. 225-A/66-GAB. I 
uolo :-i-C de Secretário Geral 19l16. ' d d 
do TerrÍtót·io, para respon- Gen. Luiz Mendes da Silva O Governador do Territó- Companhia de Eletrici a e -
der pelo expediente do Go- Governador • rio FedP-ral do Amapá, usan- do Amapá - CEA . 
vêmo amapaense. durantP. o do das atribuições que Ih(:; I ·, 
impedimento do titular, . Ge- Nr. 223-A/66-G AB conferem os itens V li e IX , j ASSEMBLEIA G.ERAL 
neral Luiz Mendes da Sllva.., dor do 'l'erritó- do a1·tigo .to, do Decreto-le! , EXTRAOlWINAR!A 
que viajou ao sul ~o país no . O ;~v;~?~do Amapá usan- m·. 5.839, de 21 da setembrG ' EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
iuterêsse da Admmistração.

1 
no e 8 . - ' lb de 1943, I 
do das atl'lb~içoes que e A o· t ·a da Companhia 

Palácio do Govêruo, em Ma,- I confer~m o~ Jtens 61~ , «'t 11X~ ltESULVE: . de El~t~·i~fJade do Amapá-
capá 7 de novembro de 1966. ' do artJga 4 ' do evi e o- 81 , CEA convoca a Assembléia 

' _ l nr. 5.839, de 21 de· setembro Conceder, nos têrmos do , ~ - extra-
General Luiz Mendes da 5lllva de 194::1, j item I, do artigo 88, combina- GcJ_al/ara{n~~a~~s~~a 

0 
dia 

Govel'llador • RESOLVE. do com os. artig~s 97 9e 98, g~ á~ r;:Óvem brp de 1966, às 
· Nr. 222-A/ 66-GAB · todos _da Lei r:r. l.fll, de~~ d~ 15:00 horas, nil sede social, 

Conceder a Benedito VI- outubro de l9o2, ~os servidO sita à Av. Professôra. Cora de 
O Governauor do Território lhena Rodrigues, OQUpante do res: Loure,nço ~a vare~ , d~ Carvalho, s/n, ne sta .çapital, 

Fedet•al cto Amapá, usan<lo cargo de Servente, nível 5, Almeida~ Estatlsh~o. n 1 ' e pronunciar-se sôbro a se
das atribuições que lhe con- do Quadro de Funcionários '120-B, qumze. (15) dias, c~?n~- "'Uinte OrJem do Dia: 
ferem os itens VII e XI, do I Públicos do Govêrno d~ste dos n_? penodo ~.0 8 ~ "' e 1 o . • _ 
artigo ·1°, do Decreto-lei nr. Território, lotado no Gabme-1 de. agosto de 196o, .!ot.tdo no 

1 
_ I - ApreCiar renuucm ~o 

fJ.839, de <!1 de setembro de I te do Governador, trinta (::!0) • Serviço de . G~~graha_ e Este- ! Diretor-Presidente da Emp~·e -
1943 dias de licença para trata- l tística; Automu Ro_drJgues da 1 sa, apreseutaua ao maio~· 

' . E . mento de satíde, contados no l Silva, Seryente, DJvt>l 5, ~ete 1 acionista, c eleição do subs-
J R E S O L V . período de 7 de julho a 5 de I (7) rlias, contados no penodo I ti tu to; 

Conceder, nos têrmos do 
1 
agôsto de 1965, _nos têrmos . de ~a 14 de arf(?ôsto ~le -~~~ 11 n _ Aprer.lar autorizaçõ_es 

item 11 rlo arti..,.o 88 combi- do itpm I, do artigo 88,. com-
1 
lota __ o na Supe~utende~CI d dadas ú Diretoria, <<ad-I-ei e

nado com o artlgo 107, todos binaao com Os artigos 97 e . SerVI~OSUd~NAV~~~i~~:~iari~ rendum» da Assembléia Ge
da r ei nr 1 71 1 de 28 de ou- 98 todos da Lei no 1.711, de Amapac · · ' · L ral pelo Go\·êrno do Ten itó-tubr~ de ·l!JÕ2 ~ento e vinte 28, de outubro de 1952. ; de Brit? Silva A_lbuq.~le_rqpu~, rio' FedN·al do .\ma pá -- prin-

, • Professora do Ensmo r r e- n- . E • (t20) dias de licença gestante Palácio do. Governo, em á 1 Primário nível 11 cipal acJOnista da • mpresa. 
às servidoras: ~laria Estela 

1 

Maca pá, 31 de julho de 1966. ~n~eo (2~) dias, co~ tudo~ n~ III - O que ~?or~er. 
E>inhetro de Oliveira, Aten- _ . · S'l, r ' 0 de 2 a 21 de agôsto Em consequenCia, são 
dente. nível 7, c~ntados no Gen. LGmz Menddes da I \a ~:· 1?96~ lotada ua Supet·in- convidados os acionis~as, no período de 25 de JUlho a 21 overna or · • 
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gôzo d~ ~eus direitos legu.is e i PORTARIA Nr. 32/66 1 dos ~antos, ~ítulo nr~ 8.737; tempo integral aos ocupantes 
esta.tutal'los, a comparecei' na I · 1 Franmsco Far1as · dos Snntos, de cargos em comissão e fun-
dara, hora e local t>upr~ in<li- ~·<? Dout?r Ge~man_o Bon~w J título nr. :1 .. 485 e Francisco ções gratH!cadas; 
caJns. Illlno, Jmz E_let~or~l- de Üia-

1 
ACJHis Monteiro Leite, título 

IVIacapá (AP) 31 de ou tu- .

1 

p:Hj_Ue, com .lunsdtçao pro r--• nr. 1.033. - Coosidcr'lndo o que pre-
bro ·de 19U6 ' rogr.da sõbre tôda9 as Coroar- ! . ceituanj os artigos 1°. e .seu 

· · cas do Território Federal do; E, para constar, expede-se parágrafo t\nico e 5°, do De-
Alvaro OrDélio Novaes Cou-1 Amapá, tendo em vista que. o; o presente edital que será j ereto nr. 143/66-GAB-PMM, da 

tio h o j ci.daáão José Coêlho dos; afixado no ll11!at de cm:tume 1 14 _!I e julho de 1966, 
Diretor-Técnico Santos, não se encontra nes- i e pubiicado no Orgão Oficial 

I 
te Tardtório, resolve nomear; do Govêroo dêste Território, RESOLVE: 

Luiz Carlos Araüjo Mon- para substitui-lo como 1° Me-; na forma da lei. Dado e p &P- · 

teiro sá.rio da ga Mesa Receptora . sado nesta cidade de Maca- Atribuir a Alfredo Oliveira, 
Diretor-Administrativo 1 de votos de'stu Zona nas .elei-: pá., aos cinco dias do mês de 1 P!·oiessor de Práticas Educa-

I ções de 15 de novembro vin- l novembro do ano de mil Jw-l tivas, Nlvel 19, servidor apo-
----- . douro, o cid.adi\o Auilé Rabo-1 vecêntos e sessenta e seis I sentado rlo Qu&dro de Fun-

Justiça Eleitoral I lo Leite. I (1966). Eu, Hermógeues Cos- [ cionários Públicos do Govêrno I . . · . 1 ta, Escrivão Eleitoral, datilo-
1 
do Tet·r!tório, ex-Prefeito Mu-

2 · z d 1u· ' I Pu·b!Ique e comunlque-tJe. ·!grafei e subscre. vo. nlripal de Macapá, a gratiH-a. cna e m.acapa 
. .. · b. · . , . cação ele quarenta por cento 

PORTARIA Nr. 29/ 66 M,acapa, 31 de outu 10 ae 1 German_o Bl)~ow Ftlho I (40% ), por tempo integt·al e 
. 196ü. Jmz Eleitoral. dedicação exclusiva no exer-

. o Dolu~Ol' GerJOano Bon<?W i Germano Bonow Filho I cício do cargo de Prefeito, na 
Ft!ho, uUIZ ~let~Or?-1_ dt- ÜJa- 1 Juiz Eleitoral . forma estabelecida pelo De-
poque. c~m JUftscltçao ptor- I Prefeitura Municipal de . I ereto acima rtferido. no pe-
rogada sobre todas as Comat·- EDITA_ L Nt·. 64/66 IM: . , ríodo de 17 de fevereiro a 12 
ca~ do Tet•ritório ~ederal do . acapa . de agôsto ele 1966. 

~U:ap~, ten?o e~1 ~!8ta qu~. 0 o Dr. Germano Bonow Fi-1 PORTARIA. ' . . . 
c_dadao José 1t,•apm? da. otl- , lho, Juiz Eleitoml da 2a. Zona. I Nr. 110/65-GAB-PMM D~-se CtênCia, Registre-se e 
va, _nfí.~ se et,contJa neste I da Connm:a de Macapá Ca- Publiq~te-se. 
Terrrtóno, r·esolve nomear ., 1 d 'I' ·t · · F ... · '•l' d o· 1) f•'t '1 · · 1 d M I 
para substitui-lo como Secre- I ptca ~ 0 ern orw eub!a 0 ! ll re et 0 1' nmcJ~lll e a- Gabinete do Prefeito Muní-
tário da 22a .Mes· Rece· tor"l' Amap,t, na forma da Lei, et~. , .,. cnpc.; na conformidade . do._ cipal de Macapá 30 de agôstg 

u .. P < '! ltem III do Art1go 9° do De- ' 
de . -yotos desta Zona nas FAZ saber a todos que f> . nreto•lei federal nr 5839 do de 1966. . 
ele1çoes de 15 de nov_embro presente edital virem ou clêle i 21 cte' sete·nbro de 'wá e' D 

1 
I b t L 

llo ano em cm·so, o ctdadão 'conhecimento tiverem quo pe-) . ' , ~ .f ~ug !Vafs /? al od ~Pl es . 
li' · ···c A 1· d da. L' ·t · · ' · l -. ~- re e no -umc1pa e ,, a capa 1anct::; o. r m o ~ ~·rei as. i lo praz? de muco (5) dJas, u~ Considerando que a Lei de · · 

PubliC'ue e comuniq11e-se l fonn~ .~o art. 52, §. ~o da Ldct/ Meios do Govrrno do Municí- PORTARIA 1 
: I nr. 4.lilt, ~e 15 ~e JUlllo e pió de Maca pá, relativa no 

Macapá, · 21 de outubro de 
1
.Hl65, pot· e~te JUJzo se pr:o- l exercício de 1966, consigna Nr. 11 2/66-GAB-PMM 

!!}GG. . cessn:. em v1rtude _de ext~av10, I dotação para aténder ao pa- · 
:o pemllo_ de 2a v!a de · tttnlos 1 ga.mento ·de gratificação de . O Prefeito Municipal de 

Germano 'Bonow Filho ) dos segumtes eleitores: ~uy I temp<> iuteg.ral aos · ocupantes Macapá, ha conformidade dQ 
' Juiz Eleítora1 Gtlili'ar.y . Neves, Htulo . Dl'. tiP. ~::lrP'mr' P.m MmiRR- {) p I r ' r r. ·ti .. o . n -~-

~P;_RT.ARIJ' NI·. 30166 
1

.\tsll; }ltlana e Lourdes .I:Sr) ~ j'funções gratüicadas; · · - ereto-lei Fédor~l nr. 5.839; de · 
v '~ ~ Corre a,- t 1 tu 1 o nr. 6.671, · 21 de setembro de 1943, , 

O Doutor Germano Bonow , ~ilson ~a S} ~v a .. Per_ei~a. ConsidéraJ?-dO o que precei-
I1•·th Ju· El•it . 1 d" 01-a_l trtu!o ~.11. 7.8.;3, Marta Edtth tuam os art1gos 1o e seu p&.- Considerando que a Loi de 1 0

• IZ - t. ora " 'D'r.s Neve' ·título ur 2 638' ú · · "' d o Meio do Govêroo do Muni-peque, com Jurisdição pror- ' :. " . . ·~·. . , , . S . , rágr·aJo mco e ...,o, o ecre- . l d M , . 1 t· . 
rogtH•a sôbre tõdas as Go- l q.lanao ~1.~Iqu.:s ae O ob~z~. to nr~ 143/66-G IIB-PMM, de CJpa e acapa, re a rva ao 

• . ,1, · ·.,6 . l? ,, . 1, t!tulo nr. 2:~, ; Arvat·o ~ e h o 14 dr> julho de 19()6 exercício ele 1966, consigna. 
marcas o o ern. rto eu~;?;_ I Novaes Coutinho, título n!· ~ ' dot!lção para atender ao pa-
cto Ama~{~, tendo ~ 111 v~ .. ta ' fi.24ü; Arminda Abdon .JYioreJ- RESOLVE : gamento de gratificação da 
qu_e 0 -~!dadí1() Abdws 1 er - l rn, tí lJ.lto nr. 8.931; Elite Mira tempo integral aos ocupantes 
rmra ~l,l no~ !n~o se enc.outra · Vidal. titulo nr. 3.763; Munoel Atribuir a João Anastácio de cargos em comissão c fun-
neste 1 erntorw, ~es?lvc no- i Ferrrú·a (los Suntos, titulo dos Santos, Contador desta <;ões ~~·atmca<Jas; 
~~~~ _P?:rt> sub~tttll,1 ~o como 1 nr. 5 .254; Maria Bonfim Alvl')a, Ec!ili!lade,. u gratiiicação de 
?ectetâuo da 16 Me~à recep~ 1 t;tulo r.:i'. ·l.gHH; ,loflé da Silva quareota por centc 140%1, pnr ·considerando o que precei
.or~ ~le Voto~ desta Zona n~o I i\iaglllhãcs, tít~llo nr. 4..196; tempo integral e dedicação tuam os artigos 1" e seu P!1-
elc:Jçoes de lb de noven~tH? i Sulamita de Lima Ribeil·o, exclusiva, ua forma estabele- !'ágruio único e 5o, do Decreto 
Llo ~~no em üurso,_ a cwada I titulo n;·. 2.374; Genésio Car- cida no Decreto acima refe- ~lr. 143/66-G~B-PMM, de 14 de 
~_arJa do Carmo B('Zet'ra da 1 do11o ·do Nascimento, título nr. rid o; em face do exercício 

1 
JUlho de 19Ü'.), 

::itlva. 1 277; il'iaria õa Conceição Mar- da·s funções de Diretor fio 
I 8 . J ' d Fi ' RESOLVE: Pub!ique e comunique-se I 9ues, ~ít;11~ nr., .706; ose (Depart~meoto e : · ·l,anç~s, 

l9GG~c ... a, " "' L • ~ .,. Nestor de Souza Ramos, título a 14 de junho do ano em Atr!bmr a Dou.glaG ~oba~o l\1 "P" 'l l <I" ou ·ubto ie : nau o Pillnetro, tllulo nr. 10.571; l no peno do de 17 c! e fevere:ro . . . 

ur. 7.6 t::J; Stélio J?r~itas do curso. Lop~s, . Engeo_he1ro, n(ve~ 22, 
Germ3!lO Bonow · Filho I Amaral, título nr. 10.542; Joa- , ~ . . . ,· s~rv1dor d

1
o. Q_.~adro <l.e ~~o-

Juiz E:1eitor3l [ qmm Mngalhães, título ur. -~ De-s~ Ctêncta, ReglSLre-se cwn~r!~s_ l u?ltvos do <}o~mno 

1

1.981; Ezequias Ribeiro de e Pub!Jque-se. d? _ r emtórw_. põsto a. ?I?iJO-
PuhTAR!A Nr. 3!/n6 Af:sHis. título nr. 2.798; Jorge Gabinete do Prefeito Muni- s1çao do Goveruo fl:umctpa~. 
· · o ' ~• '' t t't l r · 1 ! ~· : 30 de set"Jll onde exerceu o caro o de Dl-O lloutor Jermano Bonow I .~ot~na,aes 1,os a, 1 u o n .

1
. ctpa <e u1acapa, '· - d D t "' t de 

Filho~ Jul:t. Eleitoral de Oiapo- 6990; José r!e Jesus Almeitl_a I bro de 1966. tOebt~.r ov· -~par lumten OE<à' ]'. 
· · · - I Coutinho tíiu'o DI' 1 069' Ra1- ~ tas e Ia~ao r es a Il que, com JUrl:ldlçao prorroga- , ct' •, ,· • 1-' ' í Doltrrlas Loba to Lones clade e atualmente exercendo ·'·• ·o''"'t•e tô ·J<•s ,,8 r· 0111a1·cas lmun(!o os .~antOS · '-~omes, I • "' t , 1 p ~ . . •. 

uc •. " u . , . '~ "' v · 1 . 7 . D n M< 1 Prefeito Municipa.l de ~Iacapa o cargo de l'Ctelto, a gl'l:l.t!ll-
do l'erntorto Federal do 1; ma-: t!tu 0 m. 2· ~4 • .,ome 1 a ~ '1: I car.ão de quarenta por cen-
pá, tendo em vista que o ci- i cerl~ C~m_arao,. ti;u1o Dl.'. 1:' 23• 1 • PORTARIA . to ' 4001 ) or tem )0 integral 
dadão Antônio Feneira de . Marw Ltdlli Pen'Ira da Silva, 1 N~ 111/66-GAB-PMM d( ct·c' 0aç' ,.Po exc1us1t·va na ·•or-

, • • 1 t't• lo nr 10 "2"' N-·ze"'zeuo ' · ' e e t a • 1 fJllveira, uão SI:' encontra; . 1 u · . .1 v, ' ~ "' stab ·lec·cta p .lo Decreto 
neste Território, _re?olVe no- ; Ru.f:??~,,~e '7-brel~~ ttt.~lo nr.l O ~refeito Municipal ~-e ~~J:a reY~rido, a e~ontar de 
rrwm· pan'. substlhn-lo como ' 4,-~"9, .c.xped,to , l H~lleJ,? ?os I ~1U:c~pa, usando das atn- 17 de fevereiro c! e 1966. 
Suplen te da 8a. Mesa Recep- 1 Suntos, trtul~ m_. 2.55~, ha~- bmçoes que lhe confere o 
tora de votos desta Zona nas ; .m unuo de A.metda Mlra, ~~- Item III, do artigo ga, do De- Dê-se Ciência, Registro-se 
eleições de 15 de novembro: tu!? n~. 7.03!; Ros~ Mana ereto-lei federal nr, 5.~39, de e Publique-se. 
viudo1:ro, . o cidadão Durval! G~l~at·a~~ Colu~_es, t~tulo nr. 121 de setembro de 19:13 e, 
Lima Isacksson. 16.t4-., Net .. e .San.os, ttlulo nr. . , 

,, . . 14.9!9; r.1anoel Augusto Palbe - ~ Const(.]erando que a Let de 
t ubhque c comumque-se. i :a, t í t u 1 o nr. 1.167; Meios do Govêrno do .vrunicí-
Mucapá, :.11 de outubro de! Fnustino F o n s e c a Atai- pio de Macap:í, relativa ao 

1966. . · l de, título nr. '!.8'i5; Carlos Luci- ,.e.xercício de 1966, . consigna 
Germano Bonow Pilho ano dos_ Sant_o~, título .m. dotação para aten~~r ~o pa-

Juiz Eleitoral 9.ill6; F'oiJpe Santw.go Prestes gamento de grahfJCnçao de 

Gabinete do Prefeito !.iuni
cipal de Macapá., 29 de agôsto 
bl'O ele 1966. 

Donglas Lobato Lopes 
Prefeito M1.m!cipal dfl Macapá 
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