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DIARIO OFICIAL 
DECRETOS EXECUTIVO 

Nr. 113/66 

acima mencionada e Clóvis 
Penna Texeir'a, servidor Agre
gado ao Símbolo 3-C, equiva

das atr·ibuições que lhe con- Haimuarlo José de A~evedo lente ao cargo da Seoretário 
ferP.lll os itens VII e IX, do Ci'uz, TelegraHstil., nível 12-1-\, Geral, atua!mento servindo 

o Governador do Territó- · artigo 4°, cto Dec1·eto-Lei nl'. do Quadro acima referido, lo- como P.epresfntante do Go
riG Federal do Amapá, na ii.S39, de 21 de _set~mbro de tado no Gabinete do Gover- vêrno do Govêrno do Amapá, 
c o n r o r midade do dis- 1943, e tendo em v1sta o que nado r, C(lffi exercício ne. :re- junto a Superintendência de 
pós t 0 no 1 t e m XlV, CQnsta ~o Oficio nr .• 04/67- presenta~ão acima meneie- Deseí.lvolvlmento da Amazõ-
i.lo artigo 40, elo Decreto-lei SPM, e amda, eom apoio no nada». nia (SUDAM), tGdo~ perten-
nr. 5.838, de 21 de setemb~o ll Pat·ecer do DASP, dado no ceotes a'> Quadro de Funcio-
de 1943, Processo nr. 12.111/53 e Expo- Palácio do Govêrno, em Ma- n~-rios do Govêrno dês te Te r-

I siqílo de Motivos do roesm@ capá, 29 de dezembro de l9ll!S. r itórlo, para vl&jarem ao Sul 
RESOLVE: !Depar tamento d.e nú me r o General Lniz Menries da Silva do pais, a fim de constituírem 

. 1.542/54., publicada no Diário Governador a li:omis:>&o incUI;nbida de pró-
Aprovar, nos própl'los t;)r - Oficial de 15/10/1954 ceder a escolha dos reprodu-

mos em que se O.llha redi~idt•, ·· ' Roberto Rocha Souza tores e matrizes que de verão 
de acôrdo com o Pat·eceJ' nr. j RESOLVE: Seoretário Gllral sei' adqui!•ld<•s para os plan-
111/liH -SAG, de 30 de dezem- . téia de bovinos. bubalibos e 
bro de 1966, rlo Ser·viço df,: !Exonerar, a p~dido, na for- POR'I' ARIAS equinos do Govêrno do Ter-
Administração Geral, que ma ~o item I, do &rtigo 75, da F 
passa a fa7.er parte integ?aa- Lei nr. 1.711, de 28 de outubro Nr. 1/67-GAB ritório •ed~ral do Amapá. 
te desta Rt'solilção, o projQto de 1952, Amélia Dias Gomes, . , . Palácio do Govêrn0 , em 
àe Decreto-lei, originário da ocupa11te .d? cargo da Classe O Governador do Te;.-rttono Macapá, 6 de Janeiro de Igsô. 
Prefeitura Municipal de :.1nra- «B», da serte de Classes de Feder<ll do Amapá usando 
pá, que institui o nôvo Códi- Escriturária, nlvellO, do Qna- 1 das atribuições que llle con-, Gen. Luiz Mendes da Silva 
go Trlbutári0 do .Munic!pio, a t'lro de Funcionários do Go- ferem os itens VII e IX, do Governador 
partir de 1 o de janeiro de vêrno dês te Território, lotada artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
1967, com a redação constan- no ~erviço de Administração 5.839, de 21 de set"embl'o de Nr. 3/66-GAB 
te do referido pt·ojeto J:~ Gerai, a contar de 8 da ja- 1943, O Governador do Territó-
Dec!'eto-lei. neiro de 1964. 

Palt,cio do Govêi'D·l, em Palácio do Govêmo, em 
Macapá, 30 da dezemi.Jro ,i(: Macapá, 6 de jone~ro de 19()7. 
196G. 

Geu. Luiz Mendes da 8ill·a 
Go\'ornadoi· 

O Governador do Torritú1·in 
Fedem! do Anw.pú, usar.rJ: · 
das atl'ibuições que lhe C(,il· 

ferem os itens VII e !X, do 
artic;o 4°, do Dccreto-l<:i ;1·. 
5.Hil9, de 21 do t:;d• lllbro dt· 
.í~43, e tendo em v!:;~a o q·1e 
consl:l do OHcio nr. :!.•/•:.!' 
SA, 

General Luiz Mendfls da fJilva 
Governado•· 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

o Governador do Territól'io 
Federal t:!o Am~.pá, usando 
da::; atribuições quo lhe con
ferem os itt>ns VII'e IX, do 
artigo 4G, do Decreto-lei nr. 
5.S39, de 21 de setembro do 
1943, 

RESOLVE: 

RE30LVE: rio Federal d9 Amapá, usan-

D~signar Isu Lavôr Pinto 
de Almeidn, ocupante do crs
gu di.l Prol'essôea do En13ieo 
Industrial Búsico t1 Maria Ro
man.1 Gomes dos Santos, 
Pn~r~ssôi'a do Ensino Pré
Primário e Primário, nfvel 11, 
amb:!S du Quadre de Funcio
uúi'!os Públicos do Govêrno 
dêstc Tei:itorio, lotadas na 
Di vi:; lo de Educação, paro. 
ft·eqüentarem a 2" etapa do 
Cm·_,o <!e Aperreiqoamcuto de 
Prof~;sôred- de Artes Indus
uiai,,, no Eio de Ja.neir·o, Es
tado Ju. Guanabara, 

do das atribuições que lhe 
conferem os itons VII e IX. 
do a1·tigo 4°, do Decrete-lei 
nr. 5.8a9, de 21 de setembro 
de 1943, 

RESOLVE: 

ltESuLV.2 : 
I TGrnar sem efeito a t>ortu- Pal1~io do Gov~rno, em 

· -r,;J/66 GAB d t d d Mac :na, 4 ele jP.neiro cle Re:no';er e:-:-offici(•, r c- s na nr. :m - • a a a e 190~ 
t0l·moG 00 item IJ, do n-1:cigo •

1

7 de. dezembro fie 1066 do I · t. 

Designar João José da Sil
va, ocupante do cargo do 
Auxiliar de Inspeção Sanit&
ria Rural, nível 8, do Quadro 
tle Funcionários Públicos do 
Govêrno dêste T{mitório, pa
ra viajar do sua sede - Ma
capá -, até o Sul do país, 
pura, oomo tratador, acom
panhar e dar assistência aos • 
animais que so!.'ão adauiridos 
pat·a o plantei do Govêrno 
amapacnse. 

iiS, da Lei nr. 1.711, <!e 2,> t!e sug~:!!.:te teor: G"i:. Luiz Mendes da Silva Palácio do Govêrno, em Ma
capA, a de janeiro de !D67. out<üJro da 1952 .llíaria dos~- _ . , G::>vemador 

San tos Carvnliw: ocuua.nte uo «LeSJtr_D~_;·, '1ü~ tPrl'.l0G. d0,' 
crn··ro de s~rvcntc niYel •, do <H'íiZOS :;it e ::!l~t, <là Lct l'i". Nr. 2/(;'7 -GA"' Gen. Luiz Mendes da Silva 

Governador ' ' 
0 

• ' 
1 

' I . -~' (J" ',W 1 ') ( b " j !"- ·) D Quadro de Funcionárias Pú- 1;1
1
•, 

1
":_ -') ,r.~- ou_11 1 ;; t. t·. ,,.)~, 

b_lico_s do Govérno dêste Ter- ~:..:ous;.w.~ r:i:?c~;t~./·?. ~1-ll·~~~.
utúnv, lotnJo nu Super1uten- ~~·. ,O~l''h.~ u,;. •• u~_._, ,n~::J,ruçct," · 
ciência do Abastecimento .. n-el_ ,4-~, Anto~ G.ama ao 
(S 4-TFA), pai.'a a Divü;ilo de NaBcimcnto, EscrJturat•io, n.i
Terras e Colonizaçib. ve~ 8-A, e .Juracy A.l~draoe 

Leao, Mestre lturt•l, ntvel 8, 
em lotados no Gabine-te do ~io· 
de Yernador, com cxc:·cicio ua 

Hepl'et>eutação elo Go>Grno 
e111 Belém, Estucio do Pará, 

Gcncr~l Luiz ~cnde<> da Sil\'a pci'tence~tes ao Quadro de 
Govem~dc-i' Funcionários Público.; êo Go

ver:.Jo dê::ta Território, ~>ura. Hoberto Rocha Sonza .. ...., • · . 0 ,... 1 E>Ob a p!·esidêr.cia do primei-
"'ec!'et-trlO •;:u 1 ro, constitoirem v. Comissão 

de Inquérito Adminisü-:tUVC', 
O Gevemadur do Território 1! para apurar as irrogularlda

Fedcral do Amapú, usando des prnti~adas pelo servidor 

Puiácio do Goú}rno. 
Macapá, 30 de dezembro 
l!>citi. 

O Governador do Território Nr. -!;-OAB 
Federal <lG Amapá, usaudo I I 
das r.tribuições que lhe con- O Govet·nador do Territó-
fcrem os itens VII e XI, do 

1 

rio Federal do Amapá, ~san
urtigo 4°, do Decreto-lei nr. do das atribuiçõe~ que lha 
fi.!\39, de tl de setembro de conf('rem os itens VII e IX, 
19·13, , do artigo 4.0 , do Decreto-lei 

I 
nr. fi.8:.i9, de :a de setembro 

RESOLVE: cte 1943, 

Designar Elfredo Félix Távora I REcOL \'E: 
Gonsalves, ocupante ào cargo 
isolado de provimento em De8ignar Antônio Rosa da 
Comissão, Símbolo 5-C, de Oliveil'a, l\Jotoristn, nível 12-
Diretor da Divisão de Produ- C, lotado nos Serviços lnd\\s
çlto; Luiz Albertu Luvor Be- iJ•üHs; Sel.Jagtião Roõ.riga~s 
nlgnu, Eugenbeiro A~rõnomo, I Nogueira, Motorista, li! r?! 10-' 
nível 21-B, lotado ua Divisão B, Alciuclo ~Iendonça Coê!ho, 
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As .Reopp.rtições Públicas f 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destinado à pu- 1 blicação neBte DIÁRIO OFI- · 
eiAL, dlàriamente, até às l 
1~,110 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo · 
.11t.'! àii 11,30 horas. 

A~ r eclamações pertinen
tes à matéria retribuída, . nos 
casos de erros ou · omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r a s após a 
satda dos ól·gãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datilografao os e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasurtts e emendas. 
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MACAPÁ- T .. F. AMAPA' . . 

ASSINATURAS 
Repartições e 

Semest!'e 
Ano . 
Número avulso 

Particulares: 
Cr$ 2.000 
Cr$ 4.000 
Cr$ 20 

«BRASÍLIA - ~ste Diário Oficial é enconh'ado . para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa, é{n 

COOPER PRESS, no Bt·asília Imperial Hotel:» 

Janeiro, 1967 

' 
As Repartições Púmicao 

cingir-ae·ão às assinaturas 
anuais 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 esclarecimentos 
quanto à ~>Ua aplicação, soli .. 
citamos usem oo interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se tomecera o aos assin~ntes 
que as solicitarem no ato de 
assinatura. 

O funcioná rio público Ie· 
dera!, terá uru desconto de 
10%. Para fazer jús a êsse 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
óie-ão tomar, em qualquer 
llpoca, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencldas 
poder~o ser suspensas sem 
aviPO prévio. 

Para facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução 
tes a veriiicação do prazo de de continuidade ílO recebi- O custo <1e cada exern
validade de suas asslnnturas, m6nto dos jornais, de v. em plar atrasado dos ó J' g ã o ~ 
na parte superior do enderê- os assinanteo providenciar a I oficiais será, na venda avul
ço vão impressos o número respectiva renovação com sa, acrescidu de CrS 5,00, se. 
do talão de registro, . o mês e f ntecedência mínima, de trin· l do mesmo ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. · tu l30) dias. 10,00, per .anv decorrido. 

Motorista, nível 8-A, e Hail- i período de 16 de agôstl) de 1 de 1° a 22 de setembro de :1966; 
ton. Conceição Barbosa da 11966 a 12 de f e l'ereiro de 1 'Y.l:aria ?erpétuu de Souza01lva, 
Silva, Servente, nível 5, lota- 1957, lotado na Divisão de Datilógrafo, nível 'l-·A, dez (lO} 
dos , na Divisão de PreduQão, 1 Segurança o Gus.r·da, tvdos dias, c0ntados no per·íodo de 
p ertencentes ao Quadro de 1 do Quatiro de Funcionários HJ a 28 de setembr·o de l9ô6. 
Liuncionár ios Públicos do Go-1 Públicos do · Govêrno dêste lotados nv, Divisão de Q bras; 
v~rno dêste Território, para, Território. Antônio Nobre de Oliveira, 
viajarem ao Sul do País, a i Ca la fate. nível 10-B, sessenta 

ja da Silva, Foguista, nível 7 
noventa l9o) dias, c(lntados 
no período de 15 de setem
bro a 13 d0 t:lezembro de 
l96fi; lotados nos Serviços ln
du~triais: todos du Quadro 
de Fuucionários Públicos do 
GoVerno dêste Território. 

Palácio do Govêmo, em 
Macapá, 11 de outubro de 
1966. 

. ' 

fim de conduzirem, via ter-! P!\lá~!o do Govêrno, em (60~ dias, .contados no período 
restre, as viaturas adquiridas I Macapa, 6 de outubro de de W de agôsto a 17 de outu
pelo Govêrno do Amapá, de- 1966. bro de 1966, Guilherme Na s
vendo, inclusivl', tr~nsp?rta- i Gen. Lui:t Mendes da Silva cimento d?s. Santos, . Escre-
rem nos carros _.erer1dos, l . . Governador . vente. Datllogi·oto, mvel 7, Gen. Luiz Mendes da Silva 
cargas de proprleõ.ade da (30) dUlG, contados no período Governador 
Administração amapaense. N 248 A/66 GAB de 1° a ilO de setembro de 
Palá~io do G?vêr.no, em r. - - 1966; r..:a?~el .~spel'it1H~o Ra- Nr. 250-A/66-GAB 

MaGap&, 6 de 1aneuo de 0 Governador do Território mos •. ca1pmteu o, n_Ll _8-A, . 
1967. _ . . Federa l do Aml:lpá usando 20 dtas, contados no . penodo , O Governador do Território 
Gen. LUiz .Mendes da Sllva \ d' . t •t· . . - ' lh e _. de 7 a 26 de setembro de Federal do Amapá, usando . 

Govei·nador as a 11 •m.çoes que e ' 0 11 1966 lot"dos na <:-USNA V:\ das atribuições. que lhe con-ferem os 1tens V li e lX, do • " . IJ ·, .r • 1 . , 
Nr. 247-A/66-GAB arti 0 4o, do Deere to-lei · nr. todos do. Q~aaro de F unülo- 1 Ier~m o e 1tens V !I e I;<., tio 

O Governador do Território \ 5 .83~ de 21 de setembro de n~rlos fttb!I~o~ do Govêrno 

1
. !l.rttgo 4°, do Decreto-lei ny. 

Federal do .Amapá, usando ll:l43 ' deste 'I errrtorw. 5.839, 21 dt'. setemb1·o de 19<l3, 
das !itribuições que lhe con-~ ' RESOL 'V E· 
fer~m o~ Itens VII e IX: d? RESOLVE: PaláCi(} do Govêi·no, em · · 
artigo 4 , do Decreto-lei m. I Macapá, 11 de outubro de Conceder nos tê rmos do 
fl.839, de 21 de setembro de I . Conceder n~s têrmos d~ 1966. , itE'm III, do' artigo 88, combi-
1943, · 11tem I, do arhg~ 88• comb ' nado com o artigo 107 todos 

RESOLVE: ' nado CO !TI o~ at·tJgos 97 e 98, Gen. Luiz .Mendes da Silva da' Lei nr. l.71Í, de 28, de ou-
Coneeder, nos têrmos do todos da Lei nr.1.7.ll, de 28 de Governador \ tubw de 19-2 cento e vinte 

item I, do arti~o 88, combina-I outubro de 1952, _licença parra Nr. 249-A/66-GAB (1'20) dias, doe 'licença a ges-
do com os art1gos 92 e 104, I t~atameuto d~ saude, aos se · tante, as liervidoi·as: Maria 
todos da Lei nr. 1.711, de 28 I v1dor~s: Alta1r ~acha1o , de O Governador do Te1-ritório \ I vete Sllva da Trindade, con-
de outubro de 1952, licença 1 ~lme1~a, Prof.esso.ra de r. ri- . Federal de Amapá, usando 1 tados no período de 5 de se
para tratamento de sa~de, em I t~ea E~ucativas, m~ell9. tr,mta . das atribuições qu& lhe eon- 1 t~mbro de 1966 a 2 d!ii jaoei
prorrogação, aos servidores: (30) dtas, contadot> no '[)erwddo : ft~rern os itens VII e lX, do ro de 1967 e Lúcía Salgado 
Flávio de Moraes Rodrigues, I da 27 de seternb~~ a 26 . e ; artigo 4°, do Decreto-lei nr. 'ravarcs, contados no período 
.Marin.heiro, nivel 7, sess~nta outubro de 1966, . . ?demJra i 5.839, de 21 do setembro de de 22 de setembro de 1966 a 
(6o) dias, contados no per10do I Al~?rto ~ery, Auxthar. de Por- 11943,· . 19 de janeiro de 1967, ocupao-
de 22 de agôsto a lo de ou- tana, m vel 8-B, qumze <1~) ·I tes do cal' O' O de Professôt·a 
tubro de 1966, lotado n.a Su- díHs, contados no período a~ RESOLVE: Auxiliar d~ Ensino Primário, 
perintendêncla do SerVlQO de 12 . b. 26 de se,t~mblo de 1~66· Conceder nos têrmoa do nível 7, lotaàas na Divisão de 
Navegação do Amapá (SUS-, Halmunda .Marques Pere~ra, . . . .·. Educação pertencentes ao 
NAVAl ' At~ualpa Barbosa 1 servente mvel 5 (30) dtas, 1tenP I, do artlgo 88, cornbwa- Q d d, F . á . p < 

, ,H • . . " , • 'ct d . lO d do com os arFgos g·J e 104 ua r o e uncwn. !'!OS I<-
. Leite, Bombeiro Htdráullco, conta .. os no perlO o e e . . ' -. ~ ·• . s' b\icos do Govêrno dês te Ter-

uive! a-A sessenta (60) dias setembro a 9 de outubro de I todos da Le1 nr. J.t ,1 ue 'l ·c . . 
contados' no ·período de 6 de de 1966, lotadas nP. Divisão. de ontubt·o de 1952, ,licença rl orw. 
setembro a 4 de novembro de Educ&ção; Neide Picanço I para trata:.1ento de sau~e, em Palácio do · Govêmo, em 
de 1956, lotado ria Divisão de S?uza, nlvel 8-B, tri~ta (3o) 1 pr_orrogaçao: aos s~r.Vldo~.es: Macnpá, 11 de outubro de 
Obras; Maria Hna Souza Al- u1as, contados no perJOdo de . M1guel .A velar, Port~11 o, 111 1el 1966. · 
mei<ia Professôra de Ensino 1:1 de se tem br.o a ~4 de outubro 19:A, llOV<'nt.a ,(90) d1~s, conta-
Pré-Pt:imárlo e Primário. ni- . de 1966; Juracy Farias de Oli- l dos, no penouo de Z2 de a- Gen. Luiz Mendes da Silva 
vel 11, cento e vtnte (120) I ve~ra, Atendente. nível 7, (30) gõsto a 18 de nov~~b!o de Governador 
dias, contados no perÍ()Úú de . t~inta dias , contados no pe- 11~6~, l.ot~~lo na ~~v1sao de 
19 de setembro de 1966 a 13 ' n odo de 19 de setembro a 181 OoJ a S, "·J!son Ser.~.~~· · de Me- l'arnnn ~lfl nv~mnhr 
de janeiro de 196.7, lotada na t da Ol~t~hro de 1966,; lot~do~ po, Auxiliar· ~e A:tmce, nfveJ I i ~~~U UU t!ACilBhi.d 
Divisão de Educaçllo, e .1\ntô- • na D!Vlsão de Saude; .,o.se ·15, cento e vmt~ (12~) 

1 
dias, -r ; 

nio H.ibeiro Pinheü·o, Guarda \ Pereira Cavalca~te, Carpl?· contados no penod? ue .L6 de p.·. i·~.~i 2~ 
Territórial, nível 8-A, cento e 1 teiro, nível 8-A, vmte e do1s 1 9e s~tembro de J9ti6 a 13 de !: 1 u IJ 
oitento. (180) dias, contados n0 ' (22) dias, con~ados no período ! )nne1ro de 1967 e José Panto-
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Prefeitura Munícipal 
Maca pá 

de Municipalidade, a c:mtar da s~;otana, para respondei' pelo I PORTARIA 
presente da.ta. expe_rl~ente da ?nb-Prefeitu_ra Nr. 1 89/66-GAB-P~vm. 

Munrcmal, da \ tia Dr. M.a1a, 
0 

p • .• v . . 1 d ~r a 
DECRETO Cumpra-se, Registre-se e u ste ·l\l unicípio, a contar . re,eLo tYLnmmp:; o ul -

Publique-se. dest" data ·cap&, na contormrdadl!l _do Nr. 01/67-GAB-P.MM 

Conside~:ando que incumbe 
ao Município criar normas e 
reguiam~tos para conseauç~o 

Gabinete do Prefeito Uuni-. 
cipal d.c Macapá, '6 de de
zembro da 1966. 

dos objeti~~:. . . ~ue c~lwinem Dot!gl/Js Loba to Lopes 
c_om a es ..• bllu.ade ae sua.s 0 refeito Municipal de MEwapá 
flmmças, e estabeleçam estl- ' L 

mt:.los para ... ~~- q~~~-,c~?tJ:ibuernl Publirado neste Departa
pa. a esta ",.ab!lbayào, mento da Admioistrnçüo, aos 

Considera'ldo que a nova 
sistea1ática tributaria que vem 

26 dius do mês de dezembro 
de 1:166. · 

de set· posta em execução, Heitor de Azevedo Picauço 

"' · dispôsto no item V, do ArtJgo 
Dê-se Ciência, Cumpra-se,. go, do Decreto-lei Federal 

Recristre-se e Publique-se. li nr. 5.839, de 21 de setembro 
b de 1943 

Gabinete do Prefeito 1\Iuni- 1 ' 

cipal de Macapá, 21 de ja- 1 Considerando o que consta 
neiro de 1967. do Decreto Gover namenta l, 1 de 20 de dezerubJ:o di3 1966, 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de i\lacapá RESOLVE: 

PORTARIA 

Nr. 2/67-GAB-PMM 
moàitica a estrutura geral do D D A 
sistemc. que vinha em função, t·etor do · · O ~refeito ~uni?ipal de 
cujos tC'ibntos que deixaram tl~&c~pa, na ~on[OJ'IUJ~ade cio 

Dispen>ar o Senhor ·Aotenol' 
Epifànio Martins, do Ca!'go de 
Secretátio elo Ginásio Munici
pal, da. localidade de Santana, 
neste Muniei:_Jio, a contar de 
20 de. à~zembro findante. 

de ~e r recolhidos em lemnú _ DECRETO disposto no 1tem V. ao Artigo 
hábil, cuiram em dfvidli a·ti- 9°, do De Jreto-lei federnl nr. Dê-se Ciência, cumpra- se, 
va; Nr. 182/66-GAB-PMM 5839, de 21 da f:ictembro de I Registre-si e Publique-se. 

Considerando. ou e convém I O Prefeito i\1unicipal de Mac~pá, j19i
3
. · GE!.blnete do Pr efeito Muni-

a muuicJpalictade ·de agit· com na conformidade do disposto RESOLVE : 
1 
cipal de Maca pá, 30 de dezem-

libcraliclade quando se Yerm- I no item tq, . do Artigo go, do n· F. . G 1 bro de 19t6. 
c a 08 eíeitos d~=' uma implan- 1 Decreto-1m federal nr. 5.839, 1speosar r. ~nc1sc~. on- 1 tnção tt•ibutár-hJ d~ 21 de setembro de 19·13, e ealv~s . de ~rauJO .. OfiCial de I D?uglas ~,o_bato Lepes . 

'' Adlillmstraçao. mvel 12-A, Pre~mto i\1un1Cipnl de ~lacapa. 
Dec1·cta. na coniormidade DECllETA : . pertenct:nto ao Qut~;riro de 

1 do item !11, do a1·tigo go, do . Func_ionúrios do Gov~rno. ~o PORTARIA 
Decreto-Lei Federal 11o fls39 1 R~ruovc_r na _forma do _1tem 'T'errltóno, _p_õst~, à dis~osJçao · Nr. HlO 'UB-GAB-PMM 
da 21 de setembro àe 194.3; lll, do Art1go ;,G, da Lm nr. desta Il/Iumclpfthtt~lde, ao car- 1 

- t 
. . . . 1.71~, ~c. 28 de ?utubr o .. de ?;:~ e e Repres~nt~nte do ~rr- . O Prefeito Y.uuicipal de 

Am~o 1~ - Frc~ al~1onza.- 1~5~, }br;a ,Tosé ao E~pn·tlo IeJto. na l cc~hda;u~ . <ie S&n- Mac.apá, na conformidadrt do 
do o ServJço dG Rece1ta tío ; !:Ja.1to, E:,creveote Det1lógra- tana, nc<>t\3 .tl unJClpiC. dispôs to n u Item Ill do Arti-
Depar tamento de Finanç::s n fo, nível 7, pol'tencente a.o go go do Decreto-lei federal 
efetuar a cobrança dd Divida Quadl'O de Fuucion:írios da D&-se Ciência, Cumpra-se, nr 5 S3& de 21 setembro de 
Ativa do Município, sem mul- Prefeitura Municipal de Ma- Reg1Gtl'c-se a P!:!biique-se. 1943' ·e ' 1 

ta @ juro de mora ató o dia c:.tpá, do Departameto de 0- ~ ' 
31 de janeiro do corrente ano. bras c Viacüo para o DE:par- Gabinete do Prefeito Muni- Considerando o que consta 

• tamento de Adnünistraçíio cipal de i\Jacapá, 2 de jauei- elo Processo número :3.llOS/66, 
Artigo 2° - Revogam-se com o exorcicio no Servico 1 ro de 19G7. . de 14 de julho de 1966, 

as disposiçõefl em contr[lrio. de '\1a.tc1·ial desta i'.1unicipali- 1 

c b" t 1 p . f · t ~l · dade. . l Douglas Lnbato Lopes 
. ra me e co re et o. ' u_m- Prefeito .Municipal de Macapli RESOLVE: 

c1p:ll de Maca pá, de JaneJro i Dê--se Ciência Cumpra-se 
' 1('8~ 1 ' ' Conceder, na forma rlo Ar-ce " r. 

1 
Reo-bbtre-se e Publiqüe-se. f1 0nT_A.TilA "· l~go 116, da Loi nr. 1.711, de 

cr 1~ Gabinete do Prefeito Muni- Ni'. lSS/ôfi-GAB-P~.m 28 de outubro de 1952, a José 
_R,?1u.,,J_~s ~o?ato !-OPf:S . cipai de Illacnpá, 30 da de- . . Picanço de Menezes, fiscal 

Pre.~LO L..Utllc,pal a~ Macapa zembro de i!J66. O Prefeito Mnmmpal <.le de Impôsto, nível 1;1-A, do 
[ Macanj usando das att·Hmi- Quadro de Funcionári Gu éer-:ta 

Heitor de Azevedo Picartço ~ Dougln.s Lo bato Lopes ções 'q~e lhe são conferidas :l",nn!cipalidAde, seis. (6) meses 
Diretor do D. A. Prefeito Municipal de Hncapá 1 p e 1 0 item v, do Al'ti- ~e ~-icenx~ E~?ecial , a c_o111:at· 

go 9° do Decreto-lei federa! (;e 2 de Jane!IO n 30 ae JU· 
DECRETO ! Publicado neste Departa- nr. 5.S39, de 21 de se lembre r nho do cxerciciv <Jc Hlô7. 

Nr. 181/U6-GAB-P~1M . men!o de Atl?inislt·a~ão. uos de l943.,.e Dê-se CPn"ia Cump•·a-s" 

1

30 dlRB do mes de dezembto , ·~ , , ,"' vp' . _ v, o Pl'ofeito l·,lunicipal de Ma- Je 1966. Considerando <·S têrmos da Reg1~tn -se .e ubllque tJe. 
Por·taria GGvernamentu! m. 

cnpó, nu cooformidad1.~ elo ., 8 , G B d ' ' 7 d d Gabir.ete do Prefeito Muni-
dispôsto no item llf, do Arti- Heitor de Azevedo Picanço ~r~~~~- 1ót

6
: e t:. e ezeru- eiDal cltl .Maea o á, 31 de ti e-

go 9°, rlo Dem·eto-lei fede ral Diretor do Departamento de zcmbro de HJ6U. 
m. 5.839, de 21 d0 setembro Administt·açüo RESOL\TE : 
,je 1943, e 

Considerando o que cousto. 
do OHcio nr. 57/66-SP, de 1.! 
de dezembro em curso, do 
Sen:wl' Chefe da Seç::lo de 
Fiscalização, 

Dí~CEETA: 

Remover, na forma do It~m 
II, üo Artigo 56 , .la L('i nr. 
1.71 1, rie 2Jl de outubro J e 
195~ . l'elicim:w Lopef> da Sllvr.. 
P1JJ~rn·, uiv<.>l !}, pct•tcnconte 
uo Quadro de Funcioná
rios da Prefeitura l\íu
nicipa l de Mncf.pá, do Depa r
tF.mcnto de Obras e V f~~fin 
p!l r ,l. iJ Departamento de 1•'1-
nanças, com exerc!cio na Se
~ilo de Fidcalizaç;::o desta 

POR1'Afl1A 

Xr. i;o7-GAB-PM~·I 

O f'r>' feito Municipa l de Ma
capá, u ':!audo da;; atribuições 
oue lhe são conh~1·idas pelo 
item UI. do Artigo 9°, do De
-::reto-lci federal nr: 5.8i.l9, de 
21 de setembro ele 1943, 

RESOL\'E: 

Desi~nar António Cordeiro 
Pontes, Olicial de Admin!s
t l·uçZin, níve;l 12, do Quadro 
de FuucioTJários do Govêruo 
da Trrritório, pôRto â dispo
sição desta Pi·d"ritura onde 
cxm·ee o cargo de Dil'etor 
l~O li in<~Elo Municipal, em 

Designar Mnnool Francisco 
da Sllvu Fillw, iusp t· tor da 
Guarda Tenito:iai !~ível 14, 
do Quudr.o do Funcionérios 
do GOYRno rlõetn Ter~itório 
e pôsto ~ d s , osição dttstu 
Municipalidade, oonrorme por
ta rJa acima meucionarla, para 
exerc1H' o car~o rle ~ub-Co
mandf\nte da Guarda Munici
pal u con::(l r desta data. 

Cumpra-se, HegistrQ-se e 
Pui.J!ique~sc. 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de ,l\lacs.pá, :;s de de-
zenil.n·o da 19G6. I 

Douglas JJobot·) Lopes 
P~Bfeito 1\Iunicipal de Macapá I 

Doi!glas Labato Lopes 
Prefeito Nlunicipn! de Mncapá 

Dia 9 - - S - Do Povo 

10 - 'l' - Serrano 1\-latr·iz 

11 - Q - Zagury Matr·iz 

12 - Q - Central 

13 - 3 -- Zagury Filial ' 

14 - S - Drog. Amorim 
15 - S -- Drog. do Povo 

16 - Q - Serrano i\!atriz 
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Território Federal do Amapá 

Quadro do Pessoal 

Código: T0-1.40,1. 20-A 

4 - Cargos (2 vagos) 

4 - Referência-Base Série de Classes - Estatístico 

Código: 'fC-1.401.22-C 

1 - Cargo 
1 - Aristeu Loureirp Accioly Ramos 
2 - Alberto de Andrade Uohôa 

1 - Referência - Base 
1 - Edvaldo Bezerra Pinto 

Código - TC-1.401. 21-B 

2 - Cargos ( 1 vago) 

2 - Referência-Base 

OBSERVAÇÃO: Enquadramento processadG de ncôrdo 
com o Decreto nr. á7.837, de 17 de feve
reiro de 1966. 

1 - Lourenço Tavares de Almeida 

Provimento de cargo feito de conformi
dade cem autorizaçã.o do Excelentfssimo 
Senhor Presidente da República, cons
tante do P1·ocesso nr. 14.349/61-M.J.N.I. 

Govêrno ào Território Federal do A!llapá 

Ministério ou Órgão 

SITUAÇÃO ANTERIOR -r· Enquadra
mento SITUAÇÃO NOVA 

--= - tO I Cl1 ::l <Drn ...;o o,) o 
Q)·~ ~ 'í:: t1) o 

~p;4-6 i:! 

- - -
<»til 

Total Nível "O o ~rn 1~ 
],gã o,) 'O o o 

~<.>- DENOMINAÇÃO -c rj) t.o ::.. 
~::-.~=~ 0" o ~ •l:l 'tl 

-t.o Código de DENOMINAÇÃO e 
"'~ "'"'"' Cargos ·Classe Zc:tl=' '0::> o o > a! 

ct't< J;o :>< .... ::l 
ril 0... o ~ü 

3 Estatístico 2o-B - - 1 QP 1 

7 TC-1.401 2 

4· Estatístico 19-A - - 2 QP 4 --
I 3· 7 

Caixa de Crédito dos Fun- ~ d_os Funcionários do ;rerritó-
cionários do Terrjtórlo ' no Federal do Amapá, 

Identidade da Caixtl. e o Ta· 
Ião de quitação do úUimo mês; 

Federal ào Amapá I .d) -Prova de quitação com 
, , · os órgãos oHciais: Impôs to 

REGULAMENTO ELEl l ORAL, de Renda, Prefeitura Munici-

go- Não será permitida a 
t1·ansferência de obrigações 
através de Procurações ou 
outros document(ls declara
tórios: · . Regulamento Eleitoral que 

reger·á as eleições para 
Presidente e membro:; ~Ja 
Gaixa ele Crédito dos Fun
cionários do Território 
Federal do. Amapá. 

Artigo 1 o - Ficam estábe· 
lecidas as seguintes normas 
para o registi:o dn candidatos 
às eleições do Conselho Ad
ministi·ativo e Conselho Fis
cal , votação e apur;!ção das 
eleições: 

DO REGISTRO 

1° - Todo astSociadu uode
rá registrar seus c.andidatos; 

2o - Os J'esponsáveis peias 
chapas às eleições do Conse· 
lho Administt"ativo e Conse
lllo ~Fiscal, clevE:rão ap!'esen· 
tar o pedido de Hegistro ao 
Conselho Administndivo, o.té 
quinze (13) diua antes das 
eleições; 

ii0 - Deverão constar no 
pedido de L'egistro o-s seguin
tes documentos: 

a) - Atestado de idoneida
de moral e fôlhil corrida; 

pal, Superintendência do A
bastecimento do Território 
Federal do Amapá (SATFA), 
Serviços Industriais (SS.Il.). 
Serviço de Administração Ge
ral; 

1Ü0 ·_ 0 VOtQ Será SeCreto; 

11° - Haverá,para que o as· 
saciado IJOssa cumprir suas 
obrigações, mesas receptoras 

e) - Titulo de Eleitor, com- uevidamante constituidas e 
pl'ovando que votou nas tll- urnas para votação; 
timas eleições; 1 

12°- As mesas serão 
f) - - DGclaração individual! constituídas pelo Presidente, 

dos participantes das chapas, I obedecendo, se possível, as 
permitindo a sua candidatura. fn.dicllções dos responsáveis 

• pí:lae chapas; 
4° - Não ·será permitido · o 

registre de um mesmo nome 13° - As mesas serão ins
ou pessoa em duas cllapasl taladas dentro de horál'iO es
diferentes; te.beleoido para a Assembléia 

1Gera1;. · 
5° - O registro se fará em 

1 

reqnerimente dlt·igido a Se- 14° - Serão permitido:; f:s
cretaria e, só será conside- cais, no máximo doi.:> (2) P!lra 
rada chapa vegistrada quando cada ch11pa. credenciado pelo 
atEmdid.as as formalidades responsável e visado pelo 
dêste Regulamento e apr(lvo.- ::;H·r::sidente; 
d.o pelo Conselho Ac!minis
trativo; 15°-AB chapas serão 

coufeceiónadas peia Caixa de 
6° - o Conselho Adminis- Créd!t? .dos Funcionárif)s do 

trativo, terá (10) dias para Tem~or10 Fed1~ral do A~3;pá, 
pronunciamento, ~indo 08 quais em s1stema de. chapa umca, 
a chapa será consjderada au- ~ colocundo-se som~nte o nome 
tomàticamente registrada; do movimento ele1toral; 

70 ~ As eleiçõe9 se · pl'O- , 16° - As chap<lS serão enu
cessarli.o dia e llom marcada rn_era~a.s de um (~l a. nove (9) 
em Edital de acôrdo com os em senc e rubncadas pelo 
Estatutos da Entidade· presidente e só serão con-1 

· · • ' Icccionadas com igual núme
b) - Atestado da Seção' do 

Pessoal, identifi•Jando-o como 
Iunciooáriú púhllco; 

8° - Todo o associarlo se
c) - Prova de que é asso- rá aceito para votar, desde 

ciado da Caixa de Crédito que apresente a Carteira de 

ro ile associados; 

DA APURAÇÃO 
17o - L0go, após, isto é, 

ES'l'A TÍSTICO 22-C 

"" 21-B 

20 -A 
.. 

após o último vetante, aom 
espaço de uma (1) hora, será 
realizada a apuração por es
cfutin&dores nomeados pelo 
Conselho Administrativo, que 
constart\ de presidente e dois 
(2). membros; 

1so - Os documento~ da 
mel.'la apuradora serão, após 
a apuração, entregues ao 
Conselho Administrativo; 

19o T- Tôda decisão da Jun
ta Apuradora será tomada 
por votação entre seus mem
bros; 

20° - O Presidente da Me
sa Apuradora proclamará, ao 
terminar os trabalhos, o mo
vimento vitorioso; 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
21° - Qualquer associado 

que deixar de votar 8em mo
tivo justificado, perderá, o 
gôzo de seus dü·eitos duran
te ses senta· (lio) dias; 

~2° - Es tão ressalvados 
neste caso (!tem 21 °) os as
socüJdos residentes no,. inte
rior· do Território_. 

Maca.pá, 7 · de janeiro de 
1967. 

Amaury G uimarãe~:~ Farias 
Presidente 

Bernardo Rodrigues de Souza 
Secretário 

Ltsmar Leão Cardoso 
Tesoureiro 

Expedito Dias da Silva 
Membro 

Antônio Cordei11o Pontes 
Membrõ 

Victor José .i\lloreira dos 
Sautos 

Membro , 


	

