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DECRETOS ni ' TO~ DO PODER VXEGUTJVO jMacapá, 9 de novembro de 
O Governador do Território li ll .li · · 11966. 

Federal do Amapá usando . . · · 
das atl'ibuições que ille con- confer~m os 1iens VII e IX: \ fer~m os 1tens VII e IX,_ do Gen. Lmz Mendes da S1lva 
ferem 08 itens VII e IX, do do ~rt!go 4°, do Decreto-Lei ' art1go 4°, do Decreto-Lei nr. Govern;.dor 
ar.tigo 4o, do Decreto-lei nr. l lll'. :>. B.~Y, de 21 de set~mbro 5.839, de 21 de se_tembro ~e Nr. 234_A/ Ii6·GAB 
5.839, de 21 de . setembro de de 19L, e tendo em v1sta o 11943, e tendo em v1sto. o. que 
19.t3, e tenda em vista o que que c o n _s ta do Processo const~ d? Memorando num e- O Governador do Território 
consta do Processo número nr. 2.46S/6B-SGT, ro l.Oo•i/66-DE, Federal do Amapá, usando 
3.198/66-SGT, RESOLVE: RESOLVE: das atribuições qu& lhe con-

terem os itens VII e IX, do 
RESOLVE: Remover, ex-oHício, nos têr- Pôr à disposição, até ulte- artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
Remover, a pedtdo, nos têr- moa do • artigo 5ti, item ti, da rior deliberação da. Divisão 5.83!:1, de 21 de setembro cte 

mos do artigo 56, item I!, da Lei nr. 1.711, de 28 de outubro . de Educação, o servidor An- 1943, 
Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, Maria de Nazaré tõuio Barbosa de Souza, ocu- RESOLVE: 
de 1952, Duraste! Franco Bàrroso Magno. ocupante do pante do do cargo da classe 
Nunes, ocupante do cargo cargo de Pt·oressôra Auxiliar «A», da série de classes de Conceder. nos têrmos do 
da claise «A», da Série de do Ensino Primario, nível 7, Motorista, nível 8, do Quadro item Ill do artigo ss, combi
Clas~es de Deéetive,r:ível IO,rio do Quadro de Funcionários de Funcionários Públicos do nado c.om 0 artigo 107 todos 
Quadro de Funcioná rios Pú- Públicos d:> Govêrno dêste Governo dêste Território, lo- da Lei 1.711, de 28 de outubro 
blicos do Govêrno dêste Ter- 'l'e~ritório, lota~a !l~ . Secre- tado uo Serviços Industriais. de 1952, cento e vinte r12o) 
ritório, lotado na Represen- tarJa Geyatl do! el:ntorw , par_a ~ . A o • dias de licença gestante às 
tação do Govêrno em Belém, u Super;n.endenC!a do Serv1- I aláCl~ do Governo, em rua. servidores· Edna . Soares da 
Estado do Pará, para a Di vi- ço de Navegação do Amapá capá, 9 ue novembro de 1966. Cunlla co~tados no período 
são de Segurança e Guarda. (SUSNA VA). Roberto Rocha Souza de ~ de setembro a so de 

p l' · d o ê · dezembro de 1966; Joana 
Pp.lácio do Governo, em I a a~JO 0 Aov rno, em G0vernador Substituto Araújo dos Santos, contados 

i\~capá, 3l de outubro de Macapa, 10 de agosto de 1966· no período de 25 cie a ôsto a 
'""1§6u. ' Gen. Luiz Mendes da SÜva ...~..__ Nr. 50Õ~GÃB 2· e ezem ro de 1 6; a.r-

Geo. Lüiz Mendes da Silva Governador garida Terezinha Pinheiro, 
Govemador O Governador do Território contados no período ele 31 de 

1 Roberto Rocha Souza Federal do Amapá, usando agôsto a 26 de dezembro c!e 
João Cândido Soares Filho Secretário Gemi das att·ibuiçõe~:~ que lhe con- 1966; Maria Leonice dos San-
Resp. p/ Exp. da Secretar·ia ó Governador do Território fer~m o~ itens VII te IX_. do tos, contados no perfodo de 

Geral Federal do Amapá, usando art_1fo 4 , • do Dec:e .o-l:r nr. 25 de agôsto a 23 de dezembro 
lias atl'ibuições que lho con- 1

1 
?-8~tl, ~e 2nl de Svt~mb.o de de 1966; Marilene Anaice de ' 

O Governador do Território Yel'em os itens Vll e IX do 

1

J.9t1, e te rio em v:sta o que Ollveira, contados no per.iodo 
Federal do Amapá, usaodo arti2:o :to, tio Decreto· I ~{ nr. cr·~nsta, do P .oc,esso nr. 3.203/ de 2 de setembro a 30 de de-
da>:l atribuições que lbe con- " •6 SG'l zembro ele 1956, ocupantes 
ferem os itt>ns VU e IX, do 5·839• de 21 de setembro de - ' dos cargos de professôra do 
llrligo 4°, do Decreto-lei nr. 19·i3, e tendo em vista 0 que RESOLVE' Ensino Pré-Pl'imárioe Primário, 
5.839, de 21 de setembro de gg~sÓ~·. do Processo nr. 2·2li:3/ "'· nível li; Ui lei Batista Ataide, 
1943, e tendo em vista o que Designai', nos têrmos dos contado& no período rte 2~ de 
do Processo número 3.26il/ RESOLVE: at}igos 217 e 219, da Lei nr. agôsto a 23 de dezembro de 
tiü-SGT, l.fl! , de 28_ de o~tub;:o . de 1966; Olgarina Aguiar de 

, , . Removei', ex-offício, nos têr- ~195 ~, Almermdo Le1_te rar!as, Souza, contados no período 
RESOLVE· mcs do item H, do artigo 56. Ass1stente Comet'Clal; mvel, de 2 cte setembro a 30 de de-
R . J n· . da Lei nr. 1.7!1, de 28 de ou- 14-B, lotado nos Serv1ços In- zembro de 1966, ocupantes dos 

t , emodvei ,_t C: x1-1° diCIO, ~os tubro rte 195? Cecílio BarlJo- dustrhlis; Raimundo Nonato caro-os de Professôra Auxiliar 
~~r~os L~ 1 ei~ 7 ' g a~tlãO ca da Sil;a ~·cu oante do car- Banha Corrêa, Escr itmário, do Ensino Primário ~ível 7' 
<> 't ba edl n11~;c:n. 1A1' t ' e. 2 • e ~o d.e Ser~ente- nivcl 5 do nível 10-B, lotado no Servi- Nilza Campos MraaJÜes con~ 
ou u ro c <><>" o omo Car- "' · • • d Ad · · t - G 1 b ' 

1 R · -· t d Quadro de Funcionários Pú- ço e mm1s raçao era • c tados no período de 30 de 
dos 1 eis, ocgpan de ~é _car~o I' blicoa do Govêrno dêste Ter- Carlos Cantidio CÕ!'te, Escri- agôsto a 27 ele dezembro de 
•. slac aessc l « '~:1 t a. t ne . el ritório lotado na Divisão de tu1·ál'io, níveiS-A, lotado na 1966 ocupante do carO'o d e 
v ss s c e n o or1s a nivc ' · · D' · - d Ob t d d ' "' ·-J d 'q 1 d f' ' . .- , ~aúde, pa!'::t a Divisão de IVlSa.o e ras, . o. os _ o Esc1·eventeDatilógrafo, nível 7, 
1

:-'' 
0p llul~( ro ... e Gt~nci?na-1 Terras e Coiooizaçã0 a con-1 Quadro de Funcionarias rú- e Celecina Costa da Silva 

dl'l~~t ;1,l IC?tsé . ·~,o 1 t o,verno tar d~ 1o cte novem'lJro de I blicos do Govêruo dêste 'l'er- contados no periodo .23 ct~ 
cs .e err1 H lO o U(. O na 1,6 r,·to' ,.,.,, nara sob a pr·es1'de- r1 A d d b d u· · " d c · i . 19o . • '• ' · ' . - a<1os to a 25 e ezcm ro e 

, l Vl~a.o c oau~ ~· pai a os . cia do p.rimeiru, constituirem 11l'6fi ocupante do Cargo de 
Sel'v~ços ludustl'IaJs, a contar Palácio do Govêrno, em 1 a Comissão de ]nqnér·ito Ad- 'l~rabai:JacJ~r. uível 1 todos 
de f de novembro do cor- ~ Macapá, 3 de novembro de I ruinistrativo, incumbida de lotados na Divisào cte' Ectuca-
ren e ano. !966. : upurar Ds irregularidades ção e Etelvina de Lima Cam-

Palácio do Govêmo em G" T . !·' s· 'pl:atrcadas pelos se;vidores pos: contad os no período rle 
Macapá, 3 da novembro de t.n. ~ulz Vü'n~es da Jiv!l '~'l ago V~~en~e Cor~~Iro, Ser- 2 àe setem bro a ao de d~-
1966. I Governador vente, mv el :>,,e Jo"'e ~ampe- zembro de 1966, lotada na Dt-

- A . . lo de Som.a, Guarda 1 em~o- visão de Saúde tôdas do 
Gen. Luiz Mendes da Silva J~<:>ao Ca~!c!:do, Sosar.es ~Ilbo I'i~l~ _nível 8-.\., lotados na Quadro cté Fuoci~nários Pú-

Go\'ernauor h 6S. P/ l~Xp. ua CC. Getal Dnrlsao. de Segurança eGuar- blicos do Govêrno dêste Ter

,Toão Cúndido Soares Filho 
Resp. D/Exp. da Secretaria 

Gero I 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usantic 
das atribuições 11 u e lhe 

da. , do Quadro acima rei:l3ri- ritóri:>. 
do, ten do em vista u apura tlo 
no Inquérito Policial re~11iza-

PORTARES 

Nr. 499/66-GAB do na cidade de Oiapoque 
, pelo !Jelcgado Benassi Leão 

O Governadcr do Terri torio Cardoso. 
Ft·deral do Amapá, usa ndo I 
das fl.tribuições que 'lhe con- . Palácio do Govêrn o, em 

Palácio do Govêrno, em 
Ma.capá, 21 de sete r!J.bro .de 
1~1()6 . 

· Gen . Luiz Mendes ela Silva 
Cóvernador 
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As l.ú>partições Públicas r 
Territoriais deverão remeter 
o expedia ute destin.adú à pu- r 
blic,ação neste DlARlO OFI- ·

1
. 

UIAL, dfàriamente, · até às 
13,il0 horas, exr-eto aos sába- 1 
dos auando deverão fazê-lo 
~tti\ :'i.; 11,;30 horas. 

A« reclamações pertinen
tes à matéria re tribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser rormuladas por 
escrito, à Seção de Redação,• 
;tr.s 9 às 13,30 horas, no má
ximo· até 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais. 

Os originais dc>verão ser 
uatilografados e autenticados, 
retHiaivadas, por quem de di
reito, rasuras c emendas. 

DIAIUO OFICIAL 

EXPEDIEN TE 
Ji)JllEIJDil"(f:1BUia! ~:lHi~eün~ 

DIRETOR 
,JOSÉ MARIA DE BARROS 

DIÁRIO OFICIAL 
impresso nas OfJcinas da Imprensa Ofi cial 

·Iv!ACAPA- 'I'. F. AMAPA' 

ASSINA'TURAS 
Repartições e Pa1 ticulares: 

Semestre Cr $ 2.000 
Ano CrfB 4.000 
:Número avulso Cr$ 20 

«BRASÍLIA - Este Diário Oficial é e ncontrado p ara l eiht
ra no Salfio Nacicnal c lnternaciona.l da Imprensa, õ.a 

COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» 

Novembró, 1966 

As Repartições Públicas 
cingír-se-ão · às assinaturalii 
anuais r enovadas a.té 23 de 
fevereiro de ca dá ano e às 
inicia das, em quulquel' época 
pe!os órgãos competenteB. 

A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhe.dos rle esclarecimentos 
quanto à sua aplictJ,çã9, so!i·· 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi .. 
Ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinante@ 
que as solicitarein no a to d~ 
assinn.tura. 

Excetuadas as pars. o· ex
tflrior, que serão sempre 
anuais, as assinnturas poder
iiP.-úo tomar, em. qualquer 
Apoca, por seis meses ou um 
ano. 

· O hmciouário público fe· 
deral, 'terá um desconto de 
10%. Para fazer jús a ê·sse 
desconto, . deverá provar esta 

, Para ~acilitar aos assina?-! A fi~n ~e evitar solução condição no ato ela assinatura ., 
tes a venflcação do prazo ue de contmmdade no recebi- O custo de cada exem
valldade de suas ass!naturas, mtnto dos jornais, de v e m plar atrasado dos ó J' g ü o ~ 
na parte superior .do enderê- os assluantes providenciar a aliciais será, na venda a.vul
ço vão impressos o número respectiva r·eno vação com sa, acrescido de Cr$ 5,00, r,e , 
do talão de registro, o mês e r ntecedência mínima,•de trin- do mesmo ano, e de Cr fii 

As ~ssinaturas vencidas 
poder~') ser suspensas sem 
avíPo prévio. o ano em que findará. tn (30) diaR. • , 10,00, per anv decor rido. 

----- - --------- ------
lVIinist.ério da Saúde RESOLVE: 

Campanha de Erradicação Aplicar ao servidor Walde· 
da Malária mar Sequeira de Barros 

Arouck. matrícula nr. 2.209.890, 

Nacional Espol'te Clube 

Fundado em 9 de Setembt'O 
· de 1962 

Portaria · nr. 3/66 de 6 de ocupante !!lo cargo de nível E S T A 'I' u T o s 
outubro de ·Hl66. 7- A, da clasRe de Escrevente- . 

Da.tilógraro, da· Parte Especial (Continuação do nr. anterior) 

RESOL\'E: 

Desigd ar Cid Borges cje 
Santana, Clrurgião u entis ta, 
nivel 21-B, lotado na Divisão 
de Saúde, para 1 proceder vià
gem de 'inspeção dentária, ·ao 
Município de Amapá. 

O. Chefe dó .Setor Amapá da· do Quadro de Pessoal do Mi- , ) F, d, d . 
Campanha de Erradicação da ni~tério da Saúde a nena de a - ur: .a or_es - os que, Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
Malária, do Ministério. da Saú- suspensão por trê's d dias. a prl·e~1.sen~é~ a sessao de A!jseiT.~-

_q_e, ·no · uso· de t!n~as atribuições ser cumprido no pe_ríodo·. de b ~ ?eral .. pa:a, 11 f und ~ç&o Maca pá, 0(1 de. ,ontubro ' d.e 
' ''·-· . -~-.. "-·· -··~,-·-- .. --_ n" , ,., .aG· - ""':k\' '"'~• . ..,."""~'f'i't:li . do Clube, ,.at<smuram o Ltvro 1966._.'· · ••· • · ·• ·• 
GB~1s4~d~ o~~or65~d'bs~n;;; t:;;;,e.~~-ãtlciõ~ct~u ~uo~~~ P..rtl'<re~~tashret·vüs-·--.. - . --:-~-- · . · n·r. ·-Aib~~~ d-a-~sil;a · L~~-~ a-: -
Minis_t~o. da. s~~tde, publi~acta 201'ite~ IJ~ do E.F.P._C.U.' por I contrilmire., dt tnm -;;- ·p~g"amqu~ ' . Dü·etor da D.S. ' . 
no Dwno OhClal nr. 17t> d.o convemencra de servtço, con- to de ió;as e

1 
me , 1.d den 

do dia 14 09 1965 ver·ter a ci'~da penali Jade em • ' · nsa 1 a es 
- - , .ta . . l estipuladas pel~ D;reto ria · 

~ _ • • 1 multa, na con~onmdade do ) A tl t "" ' ' 
R c-SOL '!I•.: aplicar ao · servi- Paráo·rafo único .(1o Art 205 c ~ e as - ns que P1'~s- REGIST RO DE F IRMA 

dor Raimundo Costa. Gomes, tendg em vista q~e o •. servi~ tare~ ~eu con~urso es portivo INDIVIDUAL . 
matrícula nr. 2.224.790, ocupan· dor aciiD':\ mencionado faltou ao t,luoe, em qualquer de 
t l d ' 1 A d ·· c · ' seus rumo~· e c o cargo e .mve, 5-. . • . a ao cumprimento rlo dever, _' ,~. · ,.· _ ~ 
classe de Guard::t Samtáno, fnobserv<>ndo as norma os le·' d) Benemcdtos o. 
~a Parte Especial do Quadro <tais e r;o·ulamentares. . 1 qt~?· perten~endo fi: qualquer 
de Pessonl <lo Ministério da b o · das classes anterwre~. t'2-
Saúde, a pena de suspensão Maca pá, 6 de outubro de 1966. I nham p~e~tado r ele;·antíssi- José Pinheiro de Hoiar.da,. 
po~ três (3) dias a ser cum- . ~nos seJ V!ÇOS o o L ube, ou bmsiteiro, solteiro, residente 
priüa no período de 04-10-966 Dr. Antônio de Deus de l teuham, no prazo d~ hum tl) em Vila Dr. Maia, s; no -
a ofi-10-966 do 0orrente ano Oliveira Mello. ano, propost\J um numero de Pôrto de Macapá - Santana 
de acôrdo c·om o Art. 201 item ce.m ~100) on mais s?cios ~o n- - Ter. Fed. d0 Amap-á, único 
lit do E.F.P.C.U. e por con· lle~p. p/Che!ia do Setor tnb_umtes, os quais !mJam . responsável pela FIRMA IN-· 
veniência de servi.ço, conver-! Amapá da CEM J P.~go, pelo menos, tres (3) 1 DlVlDUAL. abaixo nollJinarJa, 
tet• a citada penalidade em i. mensalldades; e . _ para REGISTRO do seu CA .. 
multa, na conformidade . do ! \ e) ,- Honorários - - sao 1 PlTAL, presta as seguintes 
Parágrafó tínir-o do A.rt. ?.051 ·I pes~~as . estranhas ao quadro ! der.! a rações : · 
do referido Estatuto, tendo l soct~l, que, JJO}; . pr·opo.st~ .do I· , · ;.,. 
em vista que o.servídor aci- j iVíinistério ela Marinh.o 1 Presidente ,cl,q IJl ube e a Jmzo 

1 
1) - · Nome da i! trma : J.P. 

ma mencionado l'altou ao cum- 1 d:.>, Assemb1eta uel'al, houve- i hO LA.NDA . . · 
primento do dever, i.nobser-~ Comando do Quarto \ repl .. pre~tados ex~raorctio8 -, 2} - I\ orne . ?? Esta~~lcci-
vando as normas Jerzais e re- Dist rito Naval ·Í nos se t•vrços ao Clube ou aos 1 mento : Casa «SAO JOSE». 
gulamentares. "' e_sportes em geral do Territó- _ 3:' - Enderêç_? : Viia Dr. 

Macapá, 6 de outubro de Belém-Pará \ no. , r,wm, sjno - .Porto de Maca-
1965. E D I T A 1 § 1° - As jóias e as men- pá.- Santana , 

saiidades . serão estiiJuladas 4j _ Ramo do Com(lrcio 
Dr. Antônio cl.e Deus de Oli- 0 Capitão 'l' eUEinte Wilson pelo ~>remd_en,~ a do, Clube.Je- que _vai explorar: H;.or e Mer· · 

veira Mello Victoriuo da Siiva, enca!'l'e- l po1~ u~ ~yt o,ado em Assem- , ceana . . 
Resp. p/ Chefia do Setor ,, d d IP~' , ; t· .. d r· 1 bléJa Ge., al. l 5) \ .. . t . · r. f" j .mapá da CE~I. ga, o o 1'1 <.JS am<1 o no ':'o- : ~ 2o - Os Sócio" Atletas - .t assma ma .a I. ma 

mando do 9çarto D1strlto! n~";,arão as su· s ~en~a ··ct·· ~ a ser usada pelo respo n:;avel : 
Portaria n° 'l/6H de 6 de N~;al,, . cony.td~ "'o. Senho: j d~~ enquanto p~rdrÍ t·ar ~ 1;11;e I ~· .L P. Holanda_ . 

outubro de ~966 . La o. Silva, r es \d.:.Lhe na Ilha 1 de orgauiz'i "fio d · Cl· be r' n·ma. r.econhec1da 
. da Vt~osa, para 9ompa!~cer , \< o , u . 6) - Capital : Cr$ 3.000 000 

O C!Jeie do Set0r Amapá I ua .. s . L oras Itormais de expe- ! (Continua no pr óxirr:o número) I (três MilllÕes de Cruzeiros í. 
da Campanha de Er!'adieação dtent_e n.o Comando do Qt~a~- i · [ , . . r , ~ 
da Malária do · Ministé!'io da tu Drs tnto Naval, pal'a pi'es- i , ~} - . D<n,a em que comcc,.ou 
Saúde, no ~so de suas atri- 1 tal' o seu Depoimento. 1 Divi~ão de Sa úde ~ !l. r.ur~cwp~r :<>.ob, _a resp~nsa-
b;.üções delegadas pela Por- o . T· . ~· , , T ' . ~ I blhd,ç:tf.? da fn ma. . . 19 de JUlho 
taria nr. GB-il6•l de U2.o9.65 do a,) Nilson Victorino da 1 POtUAR.n Nr. 56/6o-DS. de .l Qcl:~ · . 
Senhor ~1inísti'O da. Saúde,'pu. Silva I O Diretor da Divb ilo de I . 8) .D.énúnc iu~ de fil iais: Não 

· blicada no Diário.. Oficial nr. Capitã-o-Tenente, Encarre- 1 Saúde, usando de s uas I tem. / 
\.75 do dia 14-09·1965, t gado do l.P.M. · atribuições legais,' !}) - Oat1·as Declarações : 

J. P. HOLANDA 
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Macapá, 12 de agôsto de Apontado no P.rotoc0lo Li- item 8. 
Macapá, 9 de agôsto àe 19G6.. . 1966. vro nr. Hum fls. 6 sob o nr. 

José Ribamar Teixetra de ordem 916. José Pinheiro de Holanda 
Selado por verba a 1 a vir, 

de acôl'do cja Lei. 
TESTEMUNHAS: 
Inácio Ren-a 
.M. M. Viana 

Registrado em 13-10-1966 às 
ris. 237, do LivJ•o nr. Hum de , 
Registro do Comércio desta 
Coma:·ca, sob o nr. de ordem 
710 . 

MêsB de Rendas Alfandegada de Macapá 
Recebi a importância de C1:S 105.600 a que se refere 

êste pr·ccesso. 
Macapá, 9/8/66 
O Encarregado 

Macaoá, 13 de outubro de 
Reconheço a assinatura ele 196fi. -

José Pinheiro de Holantla, O Oficial do Regiatro de 

Apresent~cto neRta data, às 10 horas I?ara Registro 
e Arquivamento. Apontado no Protocolo Ltvro nr. Hum 
fls. 7 sob o nr. de ordem 920. Registrado o aumento de 
capital 15-10-66 às fls. 145, do Livro m. Hum de Registro 
do Comércio desta Comarca, sob o m . de ordem 434. 

M. M. \biana, Inácio Serra e 

1 

imóveis 
dou fé. Eloy Monteiro Nunes 
Mlicapá, 12 - 8 - de 193!3. . Mêsa de Rendas Alfandc- I 

Em testo AAJ da V(·rdade. l gada de Macap<í. 
Alice de Araújo .Jucã I Recebi ã importância de 

Macapá, 15 de outubru de 1966. 
O Oficial do Registro de Imóveis 

Eloy Monteiro Nunel:l 
Tabciiüo I Cr$ 33.000 a que se retere 

Apresentado n\:'sta data, às f êste Processo. 
10 horas, pat·a Registro e l Macnpó , 10 - 8 - 66 
Arquivamento. · O Encarregado 

REGISTRO DE FIRMA INDIVIDUAL 

OECLllRRGÕfS 
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA 

José Ribamar Teixeira, bra:sileil·o, casado, residente 
em Av. i)r. Haimundo Alvat·cs ua Costa , nr. l HO--" Macapá 
- 1'. F. do Amapá, único responsável pela FIRMA INDI
VIDUAL, abaixo nominaua, para REGISTRO do 2° Aumen
to d~ seu CA?LTAL, feito atavés dêste expediente, presta 
as seguintes declarações: 

1 - Nome Ja Firma: Que era JOSÉ RIBAl\1AR TEI
XEIRA, passará. a ser J. R 'l'ElXElRA. 

2 - Nome do Estabelecimento: Casa «RAO JOSÉ». 
a - Enüerêço: Av. Dr. Ra.imundo Alvares da Coota, 

nr. 180 - Macapú. 
4 -- Ramo do Comér·cio que vai explorar: Estivas, 

Têrmo de Alteraçã.o do 
Contratg Sócial 

1 Os abaixo assins.dos, Ota
' ciano Bento Pereira e Hum-

! 
beeto de Góes Pereira, brasi
leiros, Cfl tiatloll, residentes e 
domieiliados n e s ta eapital, 

1 únicos componentes da Hazáo 
• Social Bento Comercial do 
1 Amapá, cujo Contt·ato Origi-

1 
na! apresentado às lO horas 

1 
pam 1\egistr·o e Arquivamen· 

1 
to; no l?orum da ComaL·ca de 
Macapá, apontado no Livro 
de P1·otocolo Hum· B, fls. 109 

gentes e sujeitos às .altera~ 
ções que as mesmas sofrere!?, 
sem necessidade de alteraçao 
Contra tua!, bastando, apenas, 
ajuste entre os sócios. Fica 
entretanto; estabelecido que 
cada associa do retira rá, men
salmente, para suas despesas 
particulares, a quantia de du
zentos e ciucoenta mil cru
zeil'os (CrS 25o.ooo). 

§ 1 o - As retiradas serão 
lançadas à Conta de Lucros e 
Perdas ou Eua divisionál'ia 
para dedução dos lucros. 

v. 8(10 o no tle ordem 3.403 e Art. 3o _ As demais cláu
Registrado às fls. 102 do livro sulas do Con trato Original e 
Hum de Registro <te Firmas a Alteração coutratuul que 
Comerciais desta Comarca, não foram atingidas pc.r ê~te 
soiJ o Q.0 de Oedem 305, em TêtRlO Adi tivt1, nào soh·erão 
30 de março àe 195!), assim rnudificações, estando, portan-

1 .

1 

corno o Têrmo de Alter-ação 1 · 
usatla pe.o res- do r.ontrato Social apresen- to, em p eno vJgor. 

tado para Registro, Arquiva- Ar t. 40 - As aitera<,;ões con-
. -J. R.-'l'EIXEIRA - ---- - - --;-IIDffi-torntVêl.'lmção, ap~diuuu-hrnr.rlTIJ;;:±.;--tt;fH''ot:i'-v··n-~~~-

1\iiudezus, Ferragens e Bebidas. 
5 - A a:;sinatma da 'fi1•ma a. ser 

ponsávei: 

Firma reconhecida · no mesmo Livro de PI·otoco- as~ 

6 - Capital: Cr$ 10.000.000 ( Des Milbões de Cruzeiros). lo, às fls. 150 v, sob o no ele 
7 - Data em que começou !'\ fuacionar sob a res- Ordem 4.46t, l{egistl'ael o em 

p onsa bilitlade da fit·ma: 1°. de janeiro tle 1957. 2~ ele j aneiro de 19€5, i\.s fl~. Assim por estarem de co-
8 - Denúncias ele filiais: Sim. 201, do Livro n° Hum do Re- mum acôrdo, fizeram lavrar 
Av. Pre~idcnte Vargas, 1! / D. - Pôrto Gl'ande - .Ma- ~btt·o de Firmas Co~erciais ês lo em seis (6J ' ' il,l.S que de-

capá _ T. F. do Arnüpá. desta. Comarca de Mncapá, pois de lido e achado confor-
9 - Outras Declarações: ! sob o n• de Ordem 601, fazem me, ast>inam nu presença de 
~.laeapá, 9 de agósto de 1966. de pleno c J.JCenso· nova altn- duas (2) testem unhas que 

ração no :oeu Contr·ato Social, também o assiuam, send0 
\ no quo concerne ao Capital que uma das vias - O Ori-José Ribam~t· Teixeira 

Selado - por verba - u P. via de acôrdo cja Lei . . 
TESTEMUNHAS 

Inácio Serra 
J'()úo Vieira. de Assis 

llcconbeçÓ as assinatun:s J. R. Teixeira, José Riba
mo.r Teixeim, 1nácio Serra, João Vteira de A;ssis, e uou fé. 

Macapá, 10 de agôsto de 1966. 

Em testemunho F'l'A da verdade. 

FrlillCisco Torquato ele At·uüjo 
Tabeilão 

OUTRAS IJECLARAÇ0ES: 
a) O Capital que era CrS tOO.OOO inicialmente Rcgis

tr:ldo sub o nr. 196, em 7/~/Hl57, roi aumentado em H /i:l/1962, 
~;o b o nr. 434, parit CrS 400 000 e nesta data passará pura 
Cd3 JO.ooo.ouo il:;to é ocor·rcnrlo :1m auroeuto de Cr$ 9.600.000 
que será iutcg;·alizr.do coní'onne Demonstrativo a seguir: 

REALIZAÇAO . 

1-n;SPEC~~ÇÃO I Nt· .. d~l r:r ·VRQ -1 ~t·A ~\ 
1, eg·I ,. tru' . m po1 anma . 
" " • Nr. I Fô!h<t ·,, 

~-..cw.~~~~~.:--.c.....~ 

Cai)\tal Inicio! j J96 I l · B J t>fl I lOO.Geo 
1° Aumento 43.1 1-B I 128 300.00U 
Aumento 5.;130.~:33 
A 1\ealizur J---4.26Çl.7lí7_ 

Cr.S 10.000.000 
bl A Ma' triz !oi trans~e i."ida na;:-a. à A v. Dr. Raimundo 

A lv~ues àa Custa, nr. 180, nesta 'cidade, ficando a. FILIAL 
localizada onde estí'.,·a as.$entada a MATRIZ, conforme 

1 
da Sociedade e ao «Pro- ainal - Yai devida~en t::~ st:'
Labot'e» dos associados, con- lado de acôrdo com a Lei fi

. tiouanrlo outrossim, a Hazão cauda outt·a destinada ao ar-
Social relt'O, em pleno vigor, quiv&mento no Registro de 
cont as seguintes modi[ica- Firmas Comerciais, do Forum 
ções : 

1 

de Macapá. 

l I - DO AUMENTO DO ~lacapá, 30 de maio de 19f.6. 

CAPITAL I Olaciano Bento Pereira 

A t 1o 0 .. 
1 

I Humberto de Gó ei::i l:'er•e ira r.. - capna qne era, 
de Cr$ 5.ooo.'ooo (cinco mi-l Tei!temunhas: 

11ilpes de cruzeiro>:), fica ele .. · 
vado p a r a CrS 55.ooo.ooo I Fmncelino Oliveira de Car
(cincoenta e einco milhões de valho ' 
cruzeiros), :;uiJgcrito eru par- Evald o Lopes de Freitas 
tes lguuis pelos dois associa-

I 
dns e if\tegralizadw~ com os Mêsa de !lenda ~> Alfandegada 
atuais Cl'édi tos das Contas de Macapú. 

1 Purticulu.res de cada ass~.?la· A v c r b aç ão; 
I do e matsr os lucrc.s YS}:lhca- Foi pago sêio pi'r.porr.ional 
I d~s, ~m ,,Bd~n.ç~ .. a pra~~u· do a Cr$ 5o.ooo.ooo em estam
\ p1 e::. r.:nl . ext-ICICJO (l!JUüJ. pilhas 110 valor de Cr$ 55o.ooo 
I ~ ] 0 - Ca.da associad o H· devidll.mente i~1utilizadas. i cará com o capita l subscrito I t rocesso.,Nr:- d e-de.~~G-

1 

de. vinte e sete mi.Jiiões e 111acllpn;. v? ~.e 5 ele !Soti 
qulll!J entos ill l l cn1zeH·t•s (CrS, Enca. 1egacto 

1 27.5oo.c:oo), inte~ra!izado:; C1ll1·! Api'N cntado nesta data, às 
forme este ArtJgo. 10 i~ora:;., pua ltegistro e ar-

H - DO «I'R.O-LA BOHE» quivamento. Anotado no Pro-
; toeolo Li \TO U0 H UD.l, ns. 5, 

Art. 2° - A;; retiradas mú- sob o no de ordeJU 88il. !{e
ximas serão as permmctas gistr~:~do a uveruação em 
po1· lei s ou ftt.•gulnu1 cr. tns vi-l :Jl-3- IOUG. às fls. 201, do Livro 
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nr. Hum de Registro do Co- ceituam os artigos 1° e s~u 'I fe do . Serv~ço de Fisca!iza
mércio desta Comarca, sob o parágrafo único e 5°. ·do De- ção, GF-8, no período de 14 nr. 60L cretonr. 143/66-GAB-PMM, de Ide março a .l3 de junho · do 

Macapá, 31 ele maio de 1966. 14 de julho de 1966, ano em curso. . 
Oficial do Registro de Imóveis . · A A • • • • 

Eloy Monteiro Nunes ! Considerando que o Gover- De-se Cwncm, Registre-se e 

Garagem Municipal, Símbolo 
XI-C, para no interêsse da 
Administração Municipal,. via
jar até a cidade de São Pau
lo , Capital do meEmo nome. 

. . no do Municfpio extendeu o Publique-se.. _ Dê-se Ciência, Registre-se e 
Eloy Monteiro Nnnes I pagamento da vantagem em . _ . . Publique-se. 

Oficial do Registro de Imóveis, aprêço aos chefes dos, servi- . Gabmete do Prefeito Ivium-
Comarca de Macapá ( ços municipais constantes do ctpal de Macaps, 28 de setem- Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Macapá, aos dia:> do 
mês de agôsto de 1966. 

Território F. Amapú - Brasil i Artigo 1°, do Oecr:eto nr. bro de 1966. 
, \ 1fí4t66-3AB-í'MM, de 30 de 

Reconheço a assinatura de 1 arrôsto de 1966 Douglas Lo bato Lopes 
, Otaciano Dento Pereira, Hum-\ b _ ' Prefeito Municipal de Macapá Douglas Lobato Lopes 

bertu de Góe 11 Pereira, Fran- 1 RESOLVE: PORTARIA Prefeito Municipal de Macapá 
celino Oliveira de Carvalho e\ Evaldo Lopes de Freitas e Atribuir a Raimundo Pes- Nr. 118-B/66-qAB-PMM PORTARIA 
dou fê soa Borges, Administrador cio 1 0 . . . Nr., 120/66-GAB-PMM 

' · ll!;stádio, Símbolo XlV-C, do Prefe1to Mt~m:wal de Ma-
Macapá 30 de 5 de 1!l6s. Quad.ro de Funcionários da ?apá, na co~r.o~m1 ~ade do O,Prefeito Municipa~ de_ 1-Ja-
Em Testo. da verdade. I Prefeitura Municipal de Ma- ltem III: ~o Ar tJgo 9 ' do De· caiM usau~o das a~ribmçoes 
José Tavares de .Alnl'eida capá, a gratHlcação de qua- ereto-lei rederal nr. 5.839, de 

1 

qt~e lhe sao conferidas pol." 
· Tabelião _ I renta por ' cento _ 40% _ 21 de setembro de 194_3 e, le1, 

José Tavares de Almeida 'por tempo _integral e dedica- Consid'erando que a Lei de RESOLVE: 
Escrevente j ção exclusiva, de acôrdo.com 

1 

Meios do Govêrno do Muni- 1 
, • 

No impedimento do Oficial . os decre~o~ referidos, e.!ll face cípio de Macapá, relativa ao j De~ignar, Sidney. Assunção 
do exerClCIO das ftmçoes de exercício de 1956 consigna de CaBtro, Mofonsta mvel 

Cartório de. Tabelião e seu ca_rgo, a contar de 17 de dotação para atender 80 pa- 8-A, ~gosti?ho Belo Pinheiro, 
Registros Públicos fevereH'O do ano em aurso. gamento de gratificação de Moto~1sta mvel 8-A, Edmllson 

José Tavares de Almeida tempo interual e dedicação ~odng?es de Ale~car, Moto-
Escrevente · Dê-se Ciência, Rebcristre-se ~ r i ta 1 el 8 A R d F exclusiva· aos ·ocupantes de . s 

1
n v - ~ aiii}Ull o a-

Macapá- Terr. Amapá- Brasil e Publique-se. cargos em comissão e fun- r~as J l: Mo_tor1~,ta m~el 1~ -B. 
Gabinete do Prefeito. Muni· ções gratificadas; Edgar Puuhno, !vfotonsta mvel 

Divisão de Produção 
M 10-B, t o d o s pertecentes 

cipal de acapá, 2 de se- ConsiderSLndo o que pre- ao Quadro de Funcionários 
tembro de Hl66· · ceituam os artigos 1°. e seu Público da Prefeitura Nlunici-

PORTARIA Nr. 54/66-DP Douglas Lobato Lopes parágrafo tínico e 5°, do De- pai de Macapá, para, no i n~ 
Prefsito Municipal de Macap& ereto nr. 143/66-GAB-PMM, de terêsse da Administração Mu-

O Diretor da Divisão de 
Produção, usando das atribui
ções que lhes são conferidas 
por lei, etc., 

. , RESOLVE: 

PORTARIA 
Nr. 118-A/66-GAB-PMM 

14 tio julho de 1966, niéipal, viajarem até a cidade 
de São Paulo, Capital do Es
tado . du mesmo nome. · Considerando que o Govêr

no do Municipio extendeu . o 
O Prefei~o ~uni?ipal de pagamento da vantagem em Dê-se 'Ciência, Registt·e-se e 

Macapá, na co~;11orm1dade .do aprêço ~Qs chefei!. doR servi- Publique-»e. . . 
Item III, do Artigo 9°,_ do De- ços mumcipai~ cC>nstantes do , . 
ct'!'l.lli:l§i.J.'e.d.cr.a.Lnr~--'1.83.9.,...<fe- .Ar:.tigo-1~.-dQ.--. De.c~eto-nr...- - -Gabinete-: d ~-Prafeito-- ~1 uni-· -
21 de setembro de 1~43 e, 154}66-GAB:.pMM; de 30 de cipal de Macaj:,n1., 2 ,de' setem-· 

Designar ·o 5ervidor Antô
ili&-N1rscirnenio' .rereira, : ocu
pante do cargo de .. Escrevente agosto de l9e6; bro de 1966. , · 
Datilógrafo, n!vel 7, do Qua- Considerando que a · Lei de 
dro de Funcionários Públicos [Meios do Govêrno do Muni- Considerando o que consta Donglas Lobato Lopes· 
do Govêrno do 'l'erl'itório Fe- 1 cípio de Macapá, relativa ao do Oficio Sfll, de 20 de se- Prefeito M1micipal de Macapá 
d~r~l do Arpapá, lotado jles.ta exercício (le 1966, consigna tembro de 1966, fi rmado pe
D~vlsão, para e:c~rcer as fun-j dotuçã~ para atender ao pa-I los Chefes dos ·Serviços de I 
ç,oe~ . de Ad~tm'3trado~· das, garoento de gratificação de Fiscalização e de Recei ta, ! PORTARIA 

Colomas AgriColas e Nucleos tempo. integral e dedicação ( 
Colonias . do ~erritório, ~u- exciusiva à os ~cupantes de l RESO~ YE: I O Prefeito Municipal. d_e 

Nr. 121í66-GAB-PMlVI 

rante o 1mped1mento do tltu- cargos em comtssão e fun- . . . I Macapá, usando das atrlbm-
lar que se encontra em gôzo ções gmtifica<Jas; - ! A~nb_mr amqua_r;wy da SJl- ções quo lhe são conferidas 
de fériao regulamentares: A • ! va .l'.re1tas, '~~mco e~ Con- por lei, 

. { Considerando o que precei-) tab1hdade, .,. Ntv~l . ~3-A , do ,.. , 
Dê-se Ciência, Registre-se I tuam .os, artigos 1 o e seu pa- 1 Quadr~ ~e F uncwnart?~ de_s- RESOL ·v E: 

e Cumpra-se. ragrufo unico e 5°, do Decreto 1 ta Prefeitura, a gratlfiCacao . . . 
. . . 'nr: 143/66 -GAB~PMM, de 14 de quarenta por cento (40%), I Des1g~al', He1tor_ de Aze-

. G_abmete do D_tretor ~a Di- de julho de 19fm. . por tempo integral e dedica- vedo PlCanço, Dire t?I'. _do 
v1sao de Produçao, em Maca- ção exclusiva, nas formas· 1 D_epartamento _de Admmlstra-
pa, 26 de outubro de 1966. Considerando que o Govêr- estabelecidas nos . decretos çao, Sim bolo n-C, do Quadro 

, • no do Município extendeu o refet·idos em face do exerci- de Funcionários da Prefeitu-
~lfredo r~v?ra C!onsalves pa gamento da vantao·em em cio das f~mções de Chexe do ra Municipal de Ma capá, p arr;t 

D1reter da D!Vlsão ue Produção aprêço aoE-1 chefes d~s SArvi- Serviço de Receita GF -6 · no responder pelo expediente 
I ços. municipais constantes do período de 17 de r~verel~o a j desta Muni?ipalldade, dura ~-

Prefeitura Muni·cipal de ar·t1go 1°, do Decreto nr. 154/ 13 de ju::tho do ano em cur- te. o Jmpec!Jmento de seu tl-
IWacapá 66-GAB-PI\IM, de :~o de og-ôsto. so.. tulal', senhor. J:?ou~las , Lobat?' 

PORTARIA 
Nr. 118/66-GAB-PMM 

O P!'ereito Municipal de 
;.íacapá , na con~ormidade do 
Item f!I , do Artigo go, do De
creto-lei federa! nr. 5.839, de 
21 ae setembro d.e 1!!43 e, 

ConsicJ erando que a Lei de 
Meios do Govêrno do .VIunicí
i)iO de Macapá, re!a tiva ao 
exereíclo de 1966, consigna 
dotação para atenàer a o pa
g!lmento da gratificação de 
tempo integ ral e dedicação 
sxclusiv:a a os ocupantes de 
cargos em comissão e fun .. 
~ões gratificadas; 

Considerando o que pre--

de 1966; • . Lopei!, que VIaJara ate à Ct-
Dê-se Ciência, Registre-se e· dade de Sã o Puulo, GapHal 

Considerando o ,que consta 
do Ofício sjn, de 20 de se
tembro de 19ti6, firmado pelos 
Cller~s dos Se1·viços de Fis
calização e de Receita, 

RESOLVE: 

A;ribuir a Ans elmo Simões 
Pereira, Guarda Territorial, 
Nível 10, do Quadí'.o de Fnn
clonários do Govêrno do Ter
ritói·io, . pô~• to à dispr:-siç.ão 
desta Prefeitura, a gra.tifica
çi'to dé quarenta por cento 
('10%), por tempo iL'tegral e 
dedicação exclusiva, nas for
mas estabeiecidas nos d ecre~ 
tos referidos, em ~ace do 
exercício das funções de Clle-

P.ubliqlie-se. do Estado do mesmo nome, 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal 'de Macapá, 28 de se tem
bro de 1966. 

no iuterêsse da Ad minist r a
çil.o Municipal. 

Dê-se Ciência, 
e Publique~s e. 

Registre-se 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de Macapá 1 Gabinete do Prereito Muni-

PORTA
-R IA. cipal d;:) Macapá, :: de í)etem-' · I bro de 1965 .. 

Nr. 119/ô6-GB-PMM 
. . ' Dougla::J Lobato Lopr,s 

O Pl'efeito ~tiumc1pa l el o? Ma -! p, . . , . . . . · ·' , 
capá, usando das atribuições l [efeito MumCipal d.e. !!,.!}Capa 
que lhe f! tta conferidas po r --------·-~~--· __ 
lei, 1 · 

RESOLVE: I Preco do exe111pfa'r 

Designar, Adolfo FernandGs l " ( C 20 
de Lima, Admini strad or da l ·r .!ll • 


	

