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Ano li. ~úmeros 543 e 544 Macapá, 3a e 4a feiras, 3/4 de Janeiro .de 1967 

DECRETOS PODER de 12 . de d~zembro de 1966. 

O Governador do Território 
Fedel'al do Amapá, usando 
das atribuiç-.ões que lhe con
fert m os itens VII e IX, do 
at·t. 4°, do Decreto-Lei nr. 5.839, 
de 21 de setembJ'O de 1943, 
e tendo em vista o que consta 
do Proce&so nr. 3.725/66-SGT, 

Palácio do Govêrno, em 
consta do Proc. nr. 3.075/56- João Cândido Soares Filho Macapá, 24 de dezembro de 
SGT, Resp. p/Exp. da Sec. Ueral 1966. 

ATOS DO EXEVUTIVO 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Com fundamento no artigo 
2°, da Lei nr. :3.906, de 19 de 
junho de 1961, combinado com 
os artigos 183, item Il e 193 
item H, da Resolução nr. 67/ 

Exonerar, a. pedido, na !or- 62, da Câmara doa Deputados 
ma do item I, do artigo 75, e dedsão do Egt·égio Tribu
da Lei nr. 1.7 Jl, de 28 de ou- nal de RecuJ•soa (Apelação 
tub1·o de 1952, Souzenildo Civil o.950), conceder aposen
Cat·valbo Nobre, ocupante do tadoria a Pedro Francisco do 
aargo da Classe «A• , ~a Sé- ~ Rosário, no cargo da classe 
J'te de Classes de Da.tJlógra- «A», oa série de clai!:H~s de 
fo, nível 7, ,Código AF-503), Detetive, ni\·el 10, do Quadro 
do Quadro de Funcionários! de f uneiouários Pú blicos do 
Públieos do Govêrno dêste r GoYêrno dês te 'l'enitório, & 

Território, lotado na Divisão I contar Lle 1 u de novembro de 
de Produção, a cont~:~r de 22, 1966. 
de. ·G<H''{l~Vf"O de !966. I 

Pl\lácio do Govêrno, em 
Pelácio do Govêruo, em Ma- Maca pá, 29 de dezembro de 

capá, 27 de dezeml>tu de 196(;. 1966. , 

General Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Rob6rto Rocha Souza 
Go,·ernndor Substituto 

o Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itE>na VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembre de 
1943, 

RESOLVE: 

Exonerar a pedido, na for
ma do item I , do artigo 75, 
da Lei nr. 1.íl1, de 28 de ou
tubro de Hl52, Raimundo Ma
galhães dos Santos, do Car
go em Comissão, Símbolo 
10-C, de Oficial de Gabinete. 

Pl!.lácio do Govêrno, em 
Macapá, 2 de Janeiro de 1966. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Govei'nador 

João Cândido Soares Filho 
Res. p/Exp. da Sec. Geral. 

PU R. 'f ARIA8 

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

. Nr. 578/116-GAB 

O Governar. o r do Território 
Federal do Am~pá, usando 
das atl"ibuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do ()ecreto-Lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o qee 
consta do Proc. nr. 3.698/66-
SG'f, 

RESOLvE: 

Pôr a disposição da Prefeitu
ra Municipal ue Macapá, até 
ulterior deliberaÇãQ, Pedro 
Pirea da Gams., ocupante do 
cargo qa Classe «A,, da Sé
rie de Glasses ' êe Inspetor 
da Guarda Territorial, nível 
14, do Quatlro de Funcioná
rios Públicos do Govêrno ~êste 
Território, lotado na Divisão 
de Segurança e Guarda. Rober to Rocha Souza 

Seoretário Geral 
W~ldemit·o Demóstenes 

Hibeiro 
Resp. p/ Exp. àa Secretaria Nr. 517/ 66-GAB Palácio ào Govêrno, em 

O Governador do 'rerritó- Ge:ral Macapá., 26 de dezembro de 
r io Federal do Amapú, usau- O Gover!wdor do Territó- Wu6. 
do das atribuições que lhe ; rio ~edeJ.'al do Amapá, usau-

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

conferem os itens VIl 1- JX, I O Governador do Territó- do das atnbuições que lhe 
do artigo 4°, do De~reto-lei · rio Federal do Amapá, usan- conferem os itens VII e IX, 
nr. 5.839, de 21 de setembro I do das atribuições que lhe, do artigo 4°, do !Jecreto-lei 
de 1943, e tendo em vista o I conferem os itens VII e IX, ; nr. 5.8iS9, de 21 de setembro Nr. 579/66-GAB 
que consta do .Memo. nr. 543/

1 
do artigo 4°, do Decreto-lei 1 de 19-13, 0 G d d T ·t . . 

66-08 nr. 5 839 do 21 de setemb··o overna or o ern ono 
: ' cte ui43, 'e tendo em vista' 0 ! H.ESOL'\'E : Federa~ ~o_Amapá, usando 

HESULVE : I aue consta do Processo m. l . _ , . ?as atrtbm_çoes que lhe eon-
1 2 5..,8; rc SG'l' Dostgnar J0ao C a n d 1 dó 

1 

wrem os 1tens VII e IX, do 
Remo.~cr, e_x oníci~. nos têr- 1 

• 
1 n- ' S~o ~·es FiJho, ~Hicial. de Ad- artigo 4o, do Decreto-lei nr. 

mos do 1.em lt, <i o artigo 56, da RESOLVE" I mlmstt·&çao. mvel 16-C, atual- 5.839 de 21 de setembro de 
L<:i ur. !.7!1. c! e 28 da nutub.ro de ' "· mente exerc~ndo o cargo iso-j l !l43,' e tendo em vista o que 
l!Jn2, Marw Helena Rodrigues Com fun damento no artio-o lado de prr•vunento em co- cGnsta do Processo nr. 24.5/ 
de Melo, ocupante do nãrgo 2° cta Lei nr. 3.906 de 19 de I missE-o, Sím~olo 5-C, de Dire- 66-SGT, 
da classe «A», _d~ l:lé l'i_e de ju~ho de 1961, 'combinado tor _do Sen·iço de A?~.!ni~-
classes de Arqmv i6ta, mvel 7, com os u~tigo~ 18:3 itom li e traçao Geral; J osé Ep1tâmo RESOLVE: 
do Quadro oe Funcionários 193 item H ' da Re~oluçilo ~r de Souza, Técnico em Adm.i-
Fúblicos d cJ Govêrno dêt>te 67/B2 da. câmara dos Deputa: nistra.ção, nivel19-A, no exer- Conceder a Edith Ramos 
'l'!mJt~rio, lota<il1 na .,Div!são dos é d út:lsiio do Egrégiu Tri- ciclo de Chefe d~:<: Se~;~o do Duarte, ocupante do cargo 
de Sau~l~ para os Servtços bunal de Recursos (Apelacão Pe~so1.1 i o Materwl, ::lll!JbOio da classe «B», da série de 
lll(l US t rH.liS. Civil 6.950) concede[' auosen- 4-F, &mbos lotados no Sei'Vi- ci::J.sses de Arquivista, nível 9, 

tadoria a' Ariosto Càrdoso ço d& Administração Geral; e do Quadro de Funcionários 
Paes, funcionário Agl'egado ao 1 Am~nry Gu!marã~s. Fal'i!ls, PúLlicos do Govêrno dêste 
Símbolo 4-F, correspondente A_ssl!ltente de Admtnls!raçao, Território, lotada na Divisão 
a runção gratificada de Chefe n,Jvel 14-A_, ~o exercwio ,de de Educação, seis (6) n::.eses 

Palácio do Govêrno, E;m 
M.acapé, 28 de dezembro de 
19b6. 

General Luiz Mendes da Silva da SeçEo do Expedi<mte, da Chefe da Seçao. de Estreaas de licença especial, contados 
Governador Sec:retliria Geral, do Quadro ~ ~ ~udagens, Sim bolo 3-F, da no período de 1° do janeiro 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do Tet·ritório 
Federal do Amapá, usando 
das a trib uições que lho con
rerem os itecs VII e IX, do 
a rtigo 4°, do Decreto- Lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 

de Funcionár·ios Púhlicos do Dmsã0 de Obras, todos do a 30 de junho de 1967, de a 
Govêrno ~His te Tenitório lo- QnadJ'O de Funcionários Pú- c.ôJ•do com o artigo 1. to, da 
tado na. repartição a~ima b_lico_s do Govêrno dês te _Ter- Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 
menci onada a co:1tar de ? ntóno, para, sob a presrdên- de 1952, em virtude da refe
de janeiro de 106?. : cia cio pri_meir?, conalituirem rida sei'vidoru haver comple-

Palácio t1o Govêmo. em a Com1ssao Incumbida de tado mais um decênio da eie
Macapá, 26 de dezembro de proceder a abertura e apura- üvo exercíaio no período de 
1966. ç11o • da~ propo~tas das Cun-~6 de junho de 1955 a 6 de 

correncras Publicas, a que Ge junho de l!l65. 
Robet·to Rocha Souza referem os Editais publicados 
Governador Substituto no Ditu·io Oncial de nr. 530, Palácio do Govêrno, em 
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As R!:'partições Públicas f 

Territorials deverão remeter 
o expediente destinado à pu
blicuç!io neste DlARlO OFI-

1 
GIAL, dlàriamente, até às 
13,:-!0 horas, exceto aos sába
dQs quando deverão fazê-lo 
nt.t'l à."! 11..30 horas. 

AR réclamações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,3Q horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
llaida dos órgãos oficiais. 

Os originais dt>verão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para- o ex
tarior, que serão s emp re 
anuais, as assinaturas poder
J>e-ão tomar, em qualquer 
Apoea, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poder~o ser suspensas sem 
aviPo prévio. 

EXP-·EDIENTE 
Ifmpr~~m~a ~-~~ieild 

DIRETOR 
JOSÉ MARIA DE BARROS 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T . F. AMAPA' 

ASS INATURAS 
Repartições e Partlculares: 

Semestíe Cr$ 2.000 
Ano . Cr$ 4.000 
Número avulso Cr$ 20 

As Repartições Públieao 
cingir-se-ãa às assinatura~; 
anu~is renovadas até 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos . órgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclnrecimentl:l!l 
quanto à sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
prefel'encialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi· 
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerfi.o aos assinantet.; 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

~ .. . _ . . . . . O funciouárid público fe-
«BRASILIA - Es.e D1ano OfJc1al e encontrado para lettu- deral terá um desconto de 
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa, da l 1oo~ ' Para fazer jús a êsse 

COOPER .PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» des~onto, deverá provar esta 

Para facilitar aos- assinan-1 . A fim de evitar solução condição no ato da assinatura 
tes a verincação do praz•) de de continuidade no recebi- O custo de cada exem
validade de suas assinaturas, mtõnto dos jornais, de vem plar atrasado. dos ó r g â o ~ 
na parte superior do endcrê- os assinantes providenciar a 1 oficiais será, na venda . avul
ço vão impressos o ·número respectiva renovação com sa, acrescido de Cr$ 5,00, se, 
do talão de regist1·o, o mês e f ntccedêocia mínima, de trin- 1 do mesmo ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. ta (30) dias. , 10,00, per auo decorrido. 

1\:Iacapá, 26 de dezembro de 
HJ86. 

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

rial, nível 14, do Quadro de 
Funcionários Públicos do Go
vêruo dêste Território, lotado 
na Divisão de Segurança e 
Guarda. 

artigos 217 e 219, da Lei nr. 
1.711, cle 28 de outubro de 
1952, .Francisco Alves do Oli
veira. Maria Mend es Simões 
e Hnimunda Paulino de Li
ma, ocupantes do cargo de 
Professor do Ens ino 
Pré-Primário e Primário, ní· 
vel li, do Quadro de Funcio
nários Públicos do Govêrno 
dêste Território, lotados na 
Divisão · de Educação, para 
-cons tituírem a Comie~:~ão de 
Inquérito Administrativo, in-

exerc1c10 na Representação 
do GO"vêrno em Belém, Estado 
do Pará, pertencente ao Qua
de Funcionários Públicos dês
te Território. 

Nr. 580/66-GAB 

O Governador do Território 
Fede1·a1 do Amapá, usantlo 
dao a tribuições que lhe con
ferem os itens VII e XI, do 
artigo · 4°,- ·do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do Proc. nr. 3.721/66-
STG, 

RESOLVE: 

Palâcio do Govêrno, em 
~iacapá, 27 de dezembro de 
1966. 

Roberto Rocha Souza 
Ç;l:o'lernador Substituto 

Nr. 582/66-GAB 

O Governador do Território cumbida de apurar as provc\

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 28 de dez;;mbro de 
1966. 

Roberto Socha Souza 
Governti.dõ"í"· S'ub~trtttv..,..~· ~ 

Nr. 585/66-GAB 

Federal do Amr. pá, usando v eis irregulal'idad{'S pratica- O Governador do Território 
das atril•uições que lhe. con~ das pelo sel'vidor Sebastião Fed<'ral do Amapá, usando 
ferem os itens VIl e IX, do Flodoaldo Rayol, ocupante das atribuições que lhe con
artigo 4°, do pecréto-lei nr. do ct:.rgo de Professor Auxi- ferem os itens VII e IX, do 

Designar nos têrmos dos 5.839, de 21 de setembro de liar do Ensino Primário. nível artigo 4o; do DGcreto-lei nr. 
artigos 145, item I, e 147, to- 1!143, e tendo em vista o que 7, do Quadru acima referido, 5.83}), do 21 de setembro da 
dos da Lei m·. 1.711, de 28 de consta do Processo nr. 3.6'/0f conforme teor do Ofício nr. 1943, e tendo em vi5ta o que 
outubro de 1952, Gratuliano 66-SGT, 351/66-DE., a penso ao Proces- ~unst~ no ?roce~so nr 3.349/ 
de Moraes Pinto, ocupante do so supracitado, servindo a- 66-SG .1, 

oal'go de :Mestre, nivel 14·B, • tualmente como Regente da I 
do Quadro de Fuucivnários RESOLVE: Escola agr·upada de Mazagllo RESOLVE : 
PúbPcos do Govêmo dêste Velho. Desio-nar nos têrmos dos 
Território, l~tado na Divisão Conceder a Maria Noêmia · artiges., 217 e 219, da Lei 
d~ Obra~~. para e~ercer a fu~- de 8ouza, ocupan te do cargo Palá?io do Go vêrno, em m. 1.711, de 28 de outubro de 
ca:o ~ratuwada, Sunbclo 3-I•, de Servente, nível 5, do Qu<>- Macapu, 28 de dE:zembro de 1952, Joã.o Pantoja Lo bo, Pro-
da Chefe da Seção de Obras 1 dro dP Funcionários 0 Üblicos 1966. fessor do Eusiuo Secundário; 
da referida Divisão, a contar elo Gõ'vêrno dêste T;rritÓrio I Pedro Alcâ n.tl\ra Chaves Lo-
de 24 de novembro do ano lotada na Divisão de Saúde: &oberto loc~~~ ~?uza pes e Maria Elba dos Santos 
em curso. oito (8) dias de licença gala, overna or Suo,tltuto Cardoso, ocupantes do Cargo 

Palácio do Govêrno, em Ma- ~untados ~o periodo de 1~ a. 21 Nr. 584/66-GAB de t->rofessor do Ensino Pré-
capá de 27 de'7embro de 1966.1 a e novem oro do cor_rente ano, i)r!mário e P1'imft rio, nível 11, . ' ~ . I de acôrd(• com o ltem I, do O Governador do Território do Quadro ·de Funcionários 

Gen. Luiz Mendes da Silva ·artigo 153, ela Lei nr. 1.711, de Federal do Amapá, usando Públicos do Govêmo tiês te 
Governador 28 de outubro de 1952. da.s atribuições que lhe con- Território, lotaóo na Divisao 

11 ferem os itens VII c IX, úo de Educação, para couslitui-
Nr. 581/66-GAB Palácio do Govêm o, em a.rtigo 4°, do Decreto-lei nr. rem a Comisl:lão tle Inquérito 

Macapá, 28 de dezembro de 5.839, 21 de setembro de 194::1, 
O Governador do Território 19do. e tendo em vüHu o quo consta Administrativo, incumbida de 

F d l d A á · 1 p. " ., " ", S'G'~' npurar as possíveis irregula-
e era o ruap , usanr o R b t 1, ... 1 8 do lOc~sso nr. v.71o/uo- J., r·!·des atr·l·bu!·das ao servidor 

das atribuições que lhe con- o er o lOv lfl . ?UZa 
ferem os ltens VII e IX, do Governado:c Substituto RESOLVE : l João Augusto Brazão Netó, 

· Professor Auxillar do· Ensino 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. Nr. 583/66-GAB I Conceder nos tê1·mos do · Primário, nível 7, do Quadro a-
f>.83\J, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista 0 que o Governado~ do. Territó- item I, do artig~ 88, combina- c~ma j il citttdo, atualm~~te set·-

• "!? 
1 do com os artigos 97 e 98, vmdo na Escola Muu1c1pal de 

consta do Processo o r. 3.649/ rw .. e~~ra~ d_o Amapá, usando ~ todos da Lei m. 1.711, de 2B Bacaba do Piririm, contorme 
6ô·SGT, ?as atllbmyoes que lhe con-1 de outubro de 1952, licença OI!cio ur. 326/66 - GA8-?MM, 

"RESOLVE: fert~m os 
0 

ltens VII e IX,_ d~! para tratamento de saúde, de 25/I0/196ô, apenso ao Pro
ar Igo 4 • do Decreto Lel : a servidora: De11 sarina do cesso acim!.l c1teido. 

Pôr à disposição da Prefei- nr. 5·839• de 21 de set.~mbro i Nascimento Vale, Professôra . 
tura Municipal de Macapâ, a té I de 1P43· e. tendo em vtstn ~ 1 do Ensino Pré-Primário e PaláciO do Govêrno, em 
ulterior deliberação, Manoei l q~e, co.nsta do P rocesso n1. Primário, nível 11, trinta (30) Maca pá, . 28 de dezembro ·de 
Francisco ua Silva Filho, 3·6746o-SGT, I dias, contados no período de !1966. 
ocupante do cargo da clas6e 

1 
RESOLVE : 29 de novembro a 28 de de · 

«A)) , da série 'de classes de' zembro de 1966, lotada no Roberto Rocha Souza 
Inspetor da Guarda Territo- l Designar nos têrmos dos Gabinete do Governador, com Govemador Substituto 
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Ata de Concorrência 
Pública 

tes exclusivos na região da 1 cos Civis da União a Franels-1 obrall, reconhece igualmente 
Le Tomeau Westinghouse co Pereira dos Santos, ocu- o direito de arrecadação ào 
Trade co. de Illinons, o fome- paute do cargo da classe da f referido imposto, ao municí-

ATA das concorrências cimento de uma Moto Scra- Série de Classes de Mari- 1 pio de ÂJ!lapfl, na proporção 
públicas nrs. 2 e 3/66-SAG, per Auto Carregável, tendo a nheiro, nível 7, do Quadro de, de 90% (noventa por cento), 
para aquisição por inter- I Comissão considerado a ruen- Funcionários do Govêrno 1 reservando-se com o direito 
médio d(} Govêrno do l cionada Hrma apta a fornecer dêste Território, lotado e de la nçamento dos dez por 
Territól'il) Federal do o mencionado equipamento. com serviço ne-sta Superio- cento (10%) restantes, deven
Amapá, de nove (9) via- A seguir foi apreciada a pro- tendência, a pena disciplinar do para isto, ser expedida a 
turas conforme consta dos posta apresentada pela firma de quinze (15) dias, contados competente comunicação para 
Editais publicados no Diá- Importadora de Tratores e no período de 23 de dezem- resguardo de direitos acorda
rio Oficial m. 530, do dia Equipamentos, represe.ntada bro de 66 a 7 de janeit•o de dos neste instrumento, ao 
doze de dezembro de mil pelo seu bastante procurador 67, por haver deixado de Escritório de Censtl'Ução e 
novecentos e sessenta e o Engenheiro Clark Platon, cumprir com os seus deveres Engenharia EGEL S/A. 
seis. concessionário dos veículo e hmcioqais, dernonskando, a

equipamentos Caterpilur do inda pouco zê!o e responea-
Aos vinte e quatro dias do Brasil, nêsta Tenitório, os bllidade para com suas oorl

mês de dezembro do ano de quais de acõrdo com Edital gações, infringindo dessa. 
míl novecentos e sessenta e de Concorrência, fornecerão fot·ma o Art. 194, Item VH, do 
seis, às dez (10) horas, na no Govêrno do Território Fe- mesmo diploma legal, confor
sala onde funciona a Direto- dera! do Amapá, as viaturas me comunicação do Sr. Co
ria do Serviço de Admin!s- espeGificadas. Nnda mais ha- mandante da Traineira «!'/lá
tração Geral, achando-se pre- vendo a tratar e para cous- rio Cruz», e datada do dia 
sente os senhores João Cân- ta r, eu, Jaime Lima da Silva 23/l'?./66, cujo penalidade de
dido Soares Filho, Oricial de Cruz, Oficial de Adminlt~tra- verá ser cumprida no perío
Admioielração, nível 16-C, no ção, nível 12-A, Sect·etário àa do acima expost0. 
exer?íoio do cargo i~olado de Comissão de Concorrências, . . . 
p~ov1mento em Comi,;são, lavrei a presente Ata, que De-se CrênCia e Cumpra-se. 
Sm~bolo 5-C, de diretor de assino com o senhor João . . 
mesmo serviço; José Epifânio I Cândido Soares Filho - P1'e- Gabine_~e. do Supermtende?-
de Sou~a, Té~nico em ~dmi-jside~te da Comissão de Con- te do Set"Vl~o c-de Navegaçao 
~l straçao, mvel 19-A, úhefe correncias - senhores Jo11é do ~m~pa. SU':'.NA V!\, em M~a.
da Seção do Pessoal e Mate- Epifânio de Souza e Amaury I capa, 23 de deL.embro de l9o6. 
ria~, Sl~bolo ~-F e A_maury Guimarães Farias - Mem- Cláudio Quit•ino da Silva 
Gutmar~e~ fi'arJ~s, ~SSlSl~nte bros da referida Comissilo e SuperiDtendente 
de Admmtstraçao, mvel 1-i-.A, demais representantes das SUSNA y ' 
atualmente exercendo a fun- firmas concorrentes. _. ... .. 
ção gratmcada, Símbolo 3-F, 
de Chefe da Seção de Estra- J ollo Cândido Soares Filho 
das de Rodagem, todos do Presidente Prefeitura Municipal de 
Quadro de Funcionários Pú- Màcapá 
bl!cos do Gov~ruo dêste Ter- José Epifânio de Souza 
ritório, Presidente e Membros Membro 
da Comissão designada pelo Amaury Guimarães Farias 
Excelentissimo Senhor Gene- Membro 
ral Governador do 'l'erritório, 
conforme Portar!a de nr. 577/ Jaime Lima da Silva Cruz 
66-GAB, de 24 ue dezembro Secretário 
de mil noYecentos e sessenta 
e seis, para. julgamento e Jacob Benarrós 
demais trâmite e da Concor- Belém Diesel S/ A 

Convênio que, entre si, 
celebram as Prefeituras 
Municipais da Mcicapá e 
Amapá, pura o lançamen
to e cobran~a do imposto 
de Indústria e Profi&sõetJ, 
devido pelo Escritório de 
f;:onstruções e Engenharia 
ECEL S/A. 

rf\ncia acima especifiaada. I 
Após breve considerações 0 Ernesto clos Santos Braga 1 Aos vinte e cinco (25) dias 
senhor Presidente da f)omisfio Braga & Cia de agôsto de mil novecentos 
deu por início a análise das e sestJenta e seis (1966), no 
- . - d Clark Charles P!aton Gabinete do Senhor Prefeito 

3a. -- Hm compensação, a 
Prefeitura tvmnicipal de Ama
pá se c~mpromete a ceder 
qualquer direito de arrecada
~ào do impôsto de Indústria 
e Profissões à Prefeitura Mu
nicipal de Macapá, sõbre o 
rn,pvimento de Escritério de 
ConstruQãll e Engenharia 
ECEL S/A, quando o canteiro 
de obra tlesta se localizar no 
território do municíp!o de 
Maca pá. 

E por terem assim conven
cloMdo, eu Feliciano Maciel 
Tavares, datilógrafo, nível 7, 
lavrei o pre!.ente têrmo, àati
lografad0 em cinco l5) vias 
que vai assinado pelos con
vencionais e pelas testemu
nhas. 

Doug!~1s Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de Macapá 

Leonel Nascimt>uto 
? • . • . ., .... , •t . . ,.. ... 

re1ello 1\>!lla. -•r-· ·~ - -~c...-~ 

TestAmunbas : 

Vitor José Moreira dos San
tos 

Dahil Rodrigues Lobato 

Reconheço as assinaturas 
de Douglas Lobato Lopes, 
Leonel Nascimento, Vitor J o
sé Moreim dos Santos e Da
hil Rodrigues L0bato e dou 
fé. 

mscrlçoes e as propostal" Importadora de Tratores e Municipal da Macapá, reuni-
apresentadas pelas rirma'S Equipamentos (VlTREX). Mucapá, 19 de 12 de 1966. 
Belém Diésel S/A; Braga & ram-se o mesmo Prefeito, 
CiA; e CIA. Imporbadora de I doutor Douglas Lo bato Lopef', Em t~sto. AAJ da vet·dade 
Tratores e Equipamentos . _ . ? Pre[eito d~ Amapá. se_nbor 
(CITH.EX). Em atendimenio 83 Supermtendên cia da u~onel NasCimento ~· dtant~ Alir.e de Araú1o Jucá 
exigências formuladas no S . d N 7 das testemunhas a bmxo sss1- Tabcli~o 
Edital dtl Concorrência acima i • ervJço ~ av~gaçao ' nadas, deliberara?l celebrar o 

1

, ____ _ 
ref~rida. Procedida a verm-~ ao Amapa - :SUSNA VA presente convên;o para 11!-n-
caçao dos documentos apre- APROVO çuu.ento e c~br~nça de 1_~-1 t'fJI~nf~ ll Kl.9, f.ar; ('~;~.· ~.'~ri·~ 
sentados pelas firmas concor- P_?Sto de. Industrm e p~~fl~- 1 uHll!U m, I u.l·' l<~ u 
rentes, foi constatado qu~ !'lS I Roberto Rocha Souza soes devido.~ pelo ' Escnto~~o I 
mesmos estavum de acordo Governador Substituto de Cons trtH,,oes e E~genhal!.a . .. .· 
conforme exige as Leis vi- 1 0 

m I ECEL S/ A, .q~e ;callza se_rn- ; D1n 4 -- Q - Serrano Matllz 
gentes no Pais. Concluído os ' • OR 1 ARIA çbs na constt uç:::o da Rldre- ' " - Q - Z , ' M tr·, 
exames dru~ documentações. [ Nr. 31/UB-SSN llétrica do Pare,dao, _Cachoeil:a : 0 ~a~ur) · a .tz 
apresentado pelas firmas con- . do Pa:·edão, S !~ a sobre 0 l'JO : 6 - S - c entra l 
corrente11, 0 senhor Presiden- \ O_ Sen~or ~upermteuden- Ayaguary, . rnedJl!!l~e as condi- ; 
te passou a apreciaçao das I t.e C!_ o ...,ervtços de N,av~- çoes scgmutes : i 
propostas de preços apresen- g~çaa do Amapá ?US~~- la. _ O doli1icilio do E I 
tadas pelas firmas acima re- V~· no UEO _de suas a.tr.- s-
l'eridas cuja decisão foi aca-1 butçõ~lillegals, etc., e tendo critór!o de Construção e En-
tada pelos membros da co- • em ~1sta ~ qu~ consta do geobaria ECEL S/ A, está lo-
missão e concorrentes ins- I ~-e~reto m. 14/66-GAB, de calizada au município de Ma-

. 'v/'J/65 do Exmo Senhor capA, mas as duas partes t•e-
critos. Verificou-se que a úni- WG · . •1 G ' , · conhecem que os serv1·ços do 
ca fir[lla concorrente para o eneta ovor.lador e 11 - Q - Zagury !\!atriz 
fornecimento d_ e veículos das ~~r2s1e6. a6.d' o no Processo nr. referido escritório se r_ealizam 1 

.., alternadamente nos territõdos 12 - Q - Central 
mar~as ,,M~rcê~es-Benz» . e 1 dos municípios de ~lacapá e! 
"~0:> ota» fol a flrma. B~l~ro · RESOLVE: I Amapá, estando preseutemen- i 13 - S - Zagury Filial 
Dres:l S/ A, concess10nartos : . . . te 0 respectivo canteiro de , rr • 
a~tot tz~d.os nesia . praça: l Aphcar, na forn;ta prevrsta I obra~ instalado no município ~ 14 - S - Dro.,. Amortm 
Prosse.,u.nd~ os tlabalhos I d~ Item lii, do Ar t. 201, eom- por ultimo mencionado. · -----
fora aprec1ada a p:·o- , bmado com o de nr. 2JO, Item I I p d 
posta apresentada pela IIT, todos da Lei nr. 1.711, de 

1 

2a. - O município de Mn- I reço O 
firma Braga & Cia, de Ma- 28 de outubro de 1952, rlú Es- capá, considerando a luoal!za- i · ( m-
naus-ArnazOJlllS, reprcsentan- tatuto dos Funcion&rios .Públi- ção atnal do oanteiro de i r.., 

7 -- S - Zagul'y Filial 

8 - D - SNrano Filial 

9 - S -· Do Povo 

10 - 1' - Serrano Níatr·iz 



1371 3a. e 4a. feiras, 3 e 4 DIÁR_IO OFICIAL Janeiro, 195 7 

Nr. 586/66-GAB 

I 
de Funcionários Públicos do f Palácio do Govêrno, em no dêste Território, lotado na 
Govêrno àêste Território, I Macapá, <JU de dezembro de Divisão de Segurança e Guar-

. O Governador do Territó- exercendo atualmente o cargo i 1966. da, (Guarda 'l'erritorial), . dez 
rro Fed~ra.l ~o Amapá,usando I em Comissão, Sírnbolo 5-G, de . . dias de suspensão, oontad?s 
das atribm_çoes que lhe con- 1 Diretor do Serviço de Admi- General Lmz Mendes da Silva no período de 14 a 24/10/66, 

. fer~m ~8 Itens Vll ·e IX .. do I n!stra~ão Geral, para respun-, Governadol' por haver faltado sem moti-
artlgo 4 ' do Decreto-lei nr. der. pelo Expediente da Se- 1 vo justificado, ao serviço para 
5.839, de 21 de set.emtro de J' crotaria Geral do Território, o qual estava escalado de 
1943, e tendo em vtsta o que durante 0 impedimento do patrulha da cidade, ôntem, dia 
conata do Processo nr. 3.7113/ 1 respectivo titular . Comando da Guarda 3, sendo reincidente em falta 
66-SG'l', ' · Territorial dessa natmeza, demonstran-

Palácio do Govêrno, em do falta dé senso de respon-RESOLVE: Macapá, 30 rle dezembro de sabilidade no cumprimento do 
1986. .,Aprovo: dever, infringindo dêsse mo-Conceder nos têl'mos do 

item I, do artigo $8, combina
do com os artigos 92, 97 e 98, 
todoR da Lei nr.l.7ll~ de 28 de 

G L i , u d d General Luiz Mendes da Silva do, os itens I, li, III, V, VI e VII, en. u z men es a Silva 
Governador Governador do Artigo 194, todos da leinr. 

~ 1.711, de 28j10f52, e, por na-
Portaria nr. '24/66-G'l' eessidade do serviço, seja a outubro de 1952, licença pa- Nr. 589/66-GAB 

ra tratam~nto de saúde, em , . . 0 Comandante da Guarda 
prorrogaçao, a servidora: Ma- O GoHlrnador do Terrltórw Te ritorial no uso de suas 
ria de Nazaré da Silva Costa, Federal. do- Amapá, usando I atJbuiçõe~ legais e com ba
Pr~fes.sôra Am~iliar do Ensl- da~ atrlbuiçoes que lhe con- se no Decreto Governamental 
no Pnmário, mveJ 7, noventa fer~m os Itens VII e IX! do 14'65-GAB de 25 de maio 
(SO) dias, contados no perío- artigo 4°, do Decreto-Le1 nr. ~~· 19;,

5
, ' 

do de 27 de agôsto .a 24 de 15.839, de 21 de setembro de 
novembro de 1966, ·lotada na 11943, 
Divisão de Educação, perten· 1 RESOLVE- RESOLVE: 
cente ao Quadro de Funcio-j · 
n~~ios Públicos tl.êste Terri- D6signar, na forma prevista Aplicar a Antônio Estevam 
temo. . nos artigos 72 e 73, da Lei de Almeida, ocupante do oar-

Pahcio do Govêrno em 
1 
nr. 1.711, de 28 de outubro da I go da Classe «A», da Série de 

Maca;á 23 de dezemb~o de : 1~52, Waldemlro Demóstenes I Classes de PedreifO, ~ível ~· 
1956 ' · ; Ribeiro, ocupante do cargo de 1 do Quadro de Func10nánoa Pu-

. ' Oficial de Administração, ní-, blicos du Govêrno dêste 'l'errl-
Roberto RGcha ·Souza v~l 14~B., do. O.uadro d~ Ft~n- i·tório,)otado na Divisão de 
GoverJ.lador Substituto monárws Pubhoos do Gover- 1 Segurança e Guarda; (Guarda 

no dêste Te:ritóri~. e~ercen.-j 'l'erritm·itíl: dez (10) dias de 
Nr. 587/66-GAB ~~. atun l~eme a f~nçao gr~- ! suspensão, contados no pe

tlficada, Sim bolo 3-F, de Chefe i ríodo de 11 a 21/10/!>6, por ha-
JA-O Goxt~<ll' do Territó-

1 
d,& Seçâo. de Contabilidade e: v:er fa_Jtado, sen;t motivo justi

no F'eueM aoA:mapá, usa,n- · 'Iesourarm, . para responder 1 flcado, ao serv1ço p~ra u qual 
do das afribuições que lht:: ' pelo Expecttente do Serviço • esta v a escalado, hoJe dia 11, 
con~erem os itens Vil e ·rx : de Administraçã.o Gel'al, du- no serviço da Residência Pa
do artigo 4o, do Decreto-Íei i rant~ o .impedimento do res- Iácio. sendo reinaidente em 
nr. 5.839, de 21 de setembro 1 pectlvo titular. falta dessa natureza, ctemons-
de 1943, e tendo em vista o i , . ~ tran!lo com isso ser um ela-
que consta do Precesso nr. l , PalaCJo do Governo, em mento incompatível com a 
3.0fi2j66-SG'I', ! I~acapa, 30 de dezembro de função de policial, infringindo 

llv(l6. . Jêsse modt', os itens I, li, VI 
RESOLVE: , Gen. Luiz Mendes da Silva e VII! do artigo nr. 194, todos 
Conceder a Antônio Damas- i Governador da lel 1.711, de 28 de outubro 

de 1952, e,, por necessidade do 
cena, ocupante do cargo de Nr. 590jü6-GAB aerviQO, se.\a a presente pena-
Auxiliar <le Artífice, nível 5, lida.de convertida em multa, 
rJo Quadro de Funcionát·ios O Governadot• ão Territó- f d á f ú i 
Pu'blico .. s do G<>ve'rno dê~te na orma o par gra.o n co. 

"' o t•io Feàerai do Amapá, t;san- do Artigo 205 da citada lei 
Territódo, lotado na Divisão do das att'ibuiçõe" que lhe · ' · 
de Obras, cl oi.s m anos de li- conl'erem os itens VII e IX, Comando da Guarda Terri-
cença, para o trato de inte- · do artiga 4o, do Decreto"'lei torial, em Macapá, 11 de ou
rêEses particulare~. cç,ntados nr. 5.8~l9, de 2l de setembro · tubro ue 1956. 
no período de 23 de dezcm- i de 194:3, e tendo em vista o 1 

~ro rt~, 19?6 a 2} de ti(~zembro 1 qun couRta do Processo nr.l 
o e 10515, o e acordo corra o a1·- · 3.557 í66·SGT, 

José Araguarino de 
Mont'Alverne 

tigo 110, da Lei . nr. L7Jl, <Je I, I 
d Comandnnte da Guarda 

::'ti e outubro de 1952. ' H.ESOLVE: 'I' ~: rritorial 
Palácio do Govêrno. em I I 

Maca pá, 23 de dezembro de Conceder a. Antônif) Corrêa, Aprovo : 
1966. Pinto Fillw, ocup:wte do car- 1 , 

Robe:to Ro.cl~a S~uza · go da elas~ a «B», da série de , Gen. Lttl;~;" N~endes da Silva 
Gove,nado1 Subs!Jtuto classes de Oficial de Admi- uu'.ernador 

Nr. 588/66-G AB nistração, nível 14, do Quadro 

presente penalidade converti
da em multa, na forma do 
parágrafo único, do Artigo 
205, da citada lei. 

Comand~ da Guarda Terri
torial, em Macapá, 14 de ou
tubro de 1966. 

José Araguarin.o de Mont' 
Alverne 

Comandante da Guarda 
Territorial 

Comissão de inquérito 
Administrativo 

Portaria nr. 2/67-CIA 

O Presidente da Co~is
são de Inquérito Adminia::
tJ·ativo incumbida de a
pHrar · as irregularidades 
praticadas pelo servidor 
Jairo Trindade Jomar, 

RESOLVE: 

Designar Expedlto Pinheiro 
dos Santos, ocupante do car
ho de Armazenista, nivel 10, 
lotado no Serviço de Geogra
Ha e EBtatística, do Quadro 
de Funcionários do Govêrno 
dêste Território, para apre
sentar defesa escrita, no pra
zo de 10 dias , a contar desta 
data, em o Process0 Admi
nistrativo a que responde 

. Jairo Trindade J o mar, Auxi
liar de Fotógrafo, nível 6, lo. 
tado na· Divisão de Saúde d() 
Quc.dro acima referido, visto 
o acusado não ter atendido 
em o prazo legal a citação 
que lhe foi feita por Edital, 
ficando revel perante esta 
Comissilo de Inquérito, con
forme estabelece 8 artigo 223 
da Lei nr. 1.711, de 28.10.52. 

de Funcionários Públicos do 
fT O Governador do 'rerritó- Govêrno dêste Território, lo
rio Federal cto .-\.mapá. usando tado no Serviço de Adr:ninis
das ati'ibuições que lhe Jon- tração Geral, dois (2) meses 

Portaria Nr. 2ój66-G1' Macapá, 3 de 

O Comandante ·da Guarda 1967· 

janeiro de 

ferem os itens Vll e 1X, do de licença especial, contados Territorial, no uso de suas 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. no período d~• 2 de janeiro a: atl·lbuições lega.is e com ba-
5.839, de 21 àe sete •nb~o de 3 de março de 1967, de acôr- l se no Decreto Governamen
Hl43, • • do com o artigo 116, da Lei tal nr. H /6ti-GAB, de 25 de 

1 nr. 1.711, de 28 de outubro de maio de 1965, 
RESOLVE: 1 19:52, regulRmentado pelo De-

creto m. 38.204, de 3 de no- RESOLVE· 
Designar na forma p:·evis- vembro de Hl55, em virtude l ' · 

ta aos artigos 72 e 73, da Lei do referülo servidor haver 
nr. 1.711. de 28 de outnbro de completado um decêniô de Aplicar a João. Nascimento 
1952, João . Cân\l;do Soares efetivo exercfcio compreendi- i Gonçalves, ocupante do car
Filllo, ocupante d0 eargo da 

1 

do no período de 15 de se-I go da Classe de Trabalhador, 
classe de Oficial de Adminis- tembro de 1948 a 15 de se- nível t , do Quadro de Fun
trução, nível ll'i· C. do Quadro tembro de 1958. ' Cioná~ios Públicos do Jovê!'-

Pedro Lopes da Cunha 
Presidente 

rre~o óo exem~lar 

Cr~ ~~ 


	

