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DECRETOS 

o Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
dac< atribuições que lhe con
ferem os itf'DS VII e IX, do 
artigo 4o, do Decteto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
194.3, 

4TOS DO 
tração do Território, 

RESOLVE: 

P O n E D E X E «' u TI v o I Govêrno dês te Território, lo-
JJ !\ \J tallo ua Superintendência do 

. . , Abastecimento do Amapá 
I Q~c.dro de Fp.ncwn~rJOs Pu- (SA'l'FA), para os Serviços 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito, a con
tar de 31 da dezembro de 
196fi, a flortaria nr. 22/li6-3AB, 
de 17.01.66, modificada pela 
de nr. 237 /66-GAB, de lí.l de 
maio do mesmo ano, que de-
0.1, uuu a Comissão de Pro
Dluyào dêste 'ferritórie. 

Tomar facultativo o Ponto 
nas Repartições PúUlicas e 
obras do Govêrno, no dia 
o!to (8) de dezembro de 196ti, 
data eonsagrada a Nossa Se
nhora da Conceição. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 26 de dezembro de 
1966. 

Roberto R0cha Souza 
Governador Substituto 

João Cândido Soaros Filho 
Palácio do Govêrno, edme Resp. P/ Exp. d. a Soe. Gerai 

Ma~;n!Ju, 2 de janeiro 
19üí. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
GovÇlrnador 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atl'ibuições que lhe 
conterem os itens VII i- IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, e tendo em vista o 

Nr. !14/ô6-GAB que consta do Processo 1.1:. 
• I ~.90D/6ü-SGT 

Governador do Território ~ ' 
Federal elo Amapá, na confor- RESOLVE: 
midade 'do d i s pôs to no · . 
item XIV, do Artigo 4o, do I Con_ceder apos.entadono., 
Decreto lei Federal m. 5.839 nos tern:.os dos artlg,,s 176 c 
de 21 de setembro de 191~ ' 178, itens lii, da Ltü !lt'. 1.711. 

' de 2S de outubro ue 1952, a 
RESOLVE: 

Aprúval' nos próprios têr
mos em que se acha redigido, 
de acôrdo com o Processo 

EJ,y de Sales Moreh·a, ocu
pante do Cf.lrgo rle 1-'roressôra 
do Ensino Secundário (Códi
go EC-507), · do Quadro de 
Funcionários Públicos do Go: 

nr. 112/6~-SAG, de 30 àe ~e- vemo dêsto Território, Jot:l
zem bro .a~ .1966.: do Serviço da na Divir1ão de Educação, 
de Admm1s~raçao Geral, que . a partir de 2 de janeiro de 
passa a fazer parte integrao-· 19ti7. 
te rte>sta Resolução. o projeto 
dn Decreto-lei, origlnário da Palácio do Govê!'Do, em 
Pt•efeitura Municipal de Ama- Macapá, 26 de dezembro de 
pá, que iostllui o nôvo Código \ 19li6. 
Tributário do Municípiú, a I . . 
partir de 1 • de janeiro de : General Lmz l\lendP.s da S1lva 
lflG7, co~ a rcdasüG constante 1 GovernadOl' 
?'~ r.efenclo proJeto de Decre- ! João Cândido Soares Filho 
0 leJ. Resp. p/ Exp. da Secretaria 

Georal · Palácio do Governo, em 
lVIacapá, 30 de dezembro de 
1966. 

O Governador do Territó
rio !"ederal do Amapá, usan

Gen. Luiz Mendes da Silva do das atribuições que lhe 
Governador conferem os itens VIl e IX, 

Nr. 20!66-GAB 
do artigo 4.0 , do 9ecreto-lei 
nt'. 5.8:~9. d e 21 de setembro 

. . . de lft43, e teodo em vista o 
O Governador do TerrttOJ'lO que cunsta do Processo nr. 

Federal do Amapá, usando 13 961/66-SGT 
das atribuições que; lhe con- ' ' 
fE>re 0~1tens V!I eiX,do RESOLVE: 
a1·tigo 4°, do Decreto-lei m. 1 . . 
5.839 de 21 de setembro cte 1 Remover, ex-offlcio, nos 
l!J43' e 1 têrmGts do artigo 56, item I!, 

' J da Lei nr. l.7ll, de 28 de ou-
considerando os. centimen- tubro de 1952, Benones Santa

mantos t'eligiosos· da maioria i na Cordeiro, ocupante do car
dos set·vldores da Adminis- go de Marinheiro, nível 7, do 

b.ilco.s do Governo deste Ter- Industriais. 
r1tórw, lotado Df1 Superinten-
dência do Serviço de Nave- Palácio d0 Govêrno, em Ma-
gação do Amapá-SUSNAVA capá, 6 de janeiro de 1967. 
-, para a Divisão de Obras. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
P!ilácio do Govêrno, em Governador 

Macapá, 6 de dezembro de 
1966. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador . 

J0ão Cândido Soares Filho 
Resp. p/ Exp. da Sec. Geral 

O Governa<!or do Território 
Federal do Aml>.pá, usando 
das uhibuições que lhe con
ferem cs itens VII e IX, do 
artigo 4°. do Uecreto-Lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
ennsta do Processo nr. 
159/67-SGT, 

RESOLVE: 

Conceder a 'lOSentadoria, 
nos têrmos dos· arligos de 
nrs. 1.76 e 17S, item I!I, da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, a Raimundo dos PaE
sos , ocupante do cargo de 
Servente, nível 5, (Código 
GL-10-t), do Quadro de Fun
cionário Públicos do Govêrno 

Roberto Rocha Souza 
· Secretário Ger·al 

O Governador do Território 
Fedt>ral do Am!lpá, usando 
das atribuições que lhe con
fet·em os itens VIl e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.33~, de 21 de 8\'ltembro de 
1943. e tendo em vista o qae 
consta do Proc. nr. 3.839/66-
SGT, 

H.ESULVE: 

Remover, ex-oUíc~~ _nos 
têrmos do item II, do artigo 
nü, da Lei nr. 1.7ll, de <:!8 de 
outuoto de 1952, José Bor
ges Tavares, ocupante do 
cargo da classe «B», <ta sé
rie da classes ó.e Porteiro, 
nível 11, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Go
vêrno <.lêste Território, latado 
no ~erviço de' Adminis tl'ação 
Geral, para a Divisão de 
Saúde. 

dêste Território, lotado na Palácio do Govêrno, em 
Divisão de Produção, a con- Maca pá, 6 de j a n e i r o de 
tarde 1°. de janeiro de 1967. 1966. 

Palácio do Govêrno, em General Luiz Mendes da Silva 
Macapá, 6 de janeiro de Governador 
19b7. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

João Cândido Soares Filho 
Resp. P/ Exp. da Secreta1·ia 

Geral 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usan1o 
das a tribuições que lhe con
ferem os itens VII e XI, do 
artigo 4°, do Decreto-lei m. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do Ofício nr. l/67-SA, 
datatlo de 3 de janeiro de 
1967, 

RESOLVE: 

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

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe ::ou
ferem os itens V 11 e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setemb~o de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do Processo nr 3.199/ 
66-SGT, 

RESOLVE: 

Demitir, «a bem do serviço 
público» na forma do artigo 
207, item Vlll , combinado com 
o artigo 209, todos da. Lei nr. 
1.711, de 28 de outubrc.. de 
1952, Paulo Conrado Bezerra, 

Remover, ex-ofício, nos ocupante interino do cargo 
têrmos do item H. do artigo da classe «A», da série de 
56, da Lei nr. 1.711, de 28 de I classes de Revisor, nível 12, 
outubro de i952, 'l'ibúrcio l (Código EG-306), do 'Quadro 
Ferreira Bastos, ocupante do i de Funcionários Púbiicos do 
cargo Ja Classe «A», da Sé- 1 Govêrno dêste Território, lo
ri~ de Classes ele Mecâ.nico I tado no Serviço de Geograiia 
Operador, nfvel 8, do Quadro e Estatística, a contar de ll 
de Funcionárlgs Públicos do . de janeiro do 196i. 
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As ll~partiçõe& . Públicas [ 
Terrlto:r1a1s dey.~r~o rel!le ter 
o expedieute d'estm!J.do a pu
blicação nesfé ' DlARIO O FI- I 
SIAL, diàriamente, até às 
18,:!0 horas~\'ê'ltceto aos sába- 1 
àQs quando'· deverão fazê-lo 
a té às l '1,30 horas. 

A1vreclamações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
casos' de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
es'ci'ltoi à Seção de Redação, 
das ·9 às 13,30 ho1·as, · no má
ximo até 72 h o r a;s após a · 
saida dos órgãos oficiais. 
·' ' Os originais ·(}~verão ser 
datilografados e autenticados, 
reesalvadas, por quem de .di
reito; rasuras e emendas. 

·· Excetuadas as para o ex
terior; que serão sem p r e 
anuais, as assinaturas poder
ae-1\o tomar, em qualquer 
1\poca, por seis meses ou um 
ano. 

As uss inaturas vencidas 
poder~o ser suspensas sem 
av1Po prévio. 

EXPEDIENT-E 
~~l»re~mf§à @fãeiai 

DIRETOR 
JOSÉ MARIA DE BARROS 
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. MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINATURA S 
Repartições e Particulares: 

S emestre . . . Cr$ 2.000 
Ano . ·Cr$ 4.000 
Número avulso . Cr$ 20 

As Repartições Pública~ 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas (tté 23 de 
fevereiro· de .r cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 

I 
r emessa· de valores acompa-
nhados de e~clareciruentoe 

, quanto à sua aplicação, soli~ 
j citamos usem os interessados 
1 preferencialmente cheque ou 

I 
vale postal. 

Os suplementos às edi
ções dos órgilos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as soHcita'rem no ato da 
assinatura. 

• · ' f o funcionário público re-
KBRASÍLIA - l!:ste Diái·io Oficial e encontrado para le1.u- deral, terá um desconto de 
ra no Salão ·Nacional' e Internacional d~ Imprensa, daj10% . Para fazer jús a êsse 

COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» 1 desconto, deverá provar esta 

Para facilitar aos assiuan-j A fim ~e evitar solução 
tes a verifícação do p razo de de c@ntinuidade no recebi
validade de suas assinaturas, mento dos 1ornais, de vem 
na parte superior do enderê~ os assinantes providl:lnciar .a 
ço vão impressos o número reFpectiva renovação com 
do talão !!e regist1·o, o mês e .f ntecedência mínima, de trin-
o ano em que findará. ta (30) dias. 

condição no ato da aesinatura 

O custo de cada exem
plar a trasado dos ó J' g ã o " 
oficiais será, na venda avui~ 
sa, acrescido de Cr$ 5,00, se, 
do mesmo ano, e de Cr$ 
10,00, per anc. decorrido. 

«Remover, ex-offíeio, nos têr-1 PORTARIAS ses d(, 'relegrafista, nível 16, 
mos do i tem H, do artigo 56, do Quadre de Funcionários 
da Lei nr. 1.7IJ, de 28 de ou- 1 Nr., 9/ 66-GAB Públicos do Govêrno dêste 
tubro de 1952, Rivaldo Corrêa , 0 Governador do Território 1:erritório, lotado na Secreta

General Luiz Mendes da Silva de Sena, oct;pan~e do _€a.r go ' Federal do Amapá, usando na Ge.ra~, a~_ualmen t~ ~xer: 
Governador da classe <(C», ~a. sé ~1e ae 1 das !:t!:ribuições que lbe con- ~e~d? a funç~o . de C~1e1e d_u 

Palácio do Govêrno, em 
Maca.pá, 11 de jan·eiro · de 
1967. 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do Territó
rio Fed.et.li do Amapá, usando 
clas a\ri.c•Iições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4o, do Decreto-Lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de I943, e tendo em vista o 
que consta do Rádio nr. 88/ 
67-RB, datado de 9 de janei-
n de 1967, · 

RESOLVE: 

Remover, ex oHício, nos 
têrmos do item li, do artigo 
56, da Lài or. 1.7ll, da 28 de 
outubro de 1952, Alcy Faria~ 
M.agave, ocupante do cargo 
da classe «A», da sél'ie de 
classes de Motorista, nível 8, 
do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govérno dêste 
'ferritório, lotado na Divisão 
de Obras, para a Represen
tação do Govêrno, em Belém, 
Estado do Pará. 

classes de M0ton~~a. ~nv~l _12, rm·em os itens VII e IX, do Ser~:ç.o de _Ha.?,IO- e ~omum:· 
d~ guadro de F~Iacwna!1cs ·artigo ,10, do Dect·eto-Lei nr. caçoes, p~ra ' 1a]ar de su_a. 
Pub~~C?S do Governo . d~s:e 5_839, do 21 de setembro cte j~;ct e . -Mac~p~-, at_é úS E:;
Ter~It9rio , lotado n; . DlV!sao 1943, e tendo vista 0 que Cúns-~ ~ad~s daf_ Uuanab~ra e ~ão 
de ""aud.e_. para o G .• bm_e~e do ta do Processo nr. 2.12Sfí;5• Pau.o, a . t ill :de tra tar d~ a S·· 
Governaoor. com exercww na Qf'l'l, lsuntos relac10nados com os 
Representação do Governo, ...,u ' intenesses do órgão que di-
eni. Belém, Estado do Pará». RESOLVE: rige. 

Palácio do Govêrno, em Ma- Conceder, a Maria Neryl Palácio do Go>:êrn~, em 
capa, 12 de janeiro de 19ü7. Macário ocupante do carO"o Maeapá, 11 de ]antmo de 

de P1·oiessôra Auxilia r do Hl67. 
Roberto Rocha S?uza · En<Jino Primár·io, nível 7, do 
Governador Substnuto Quadro de Funcionári os Pú- Roberto Rocba Souza 

Governado!' Substituto João Cândido Soares Filho blicos do Govêrno dêste Terri-
Resp. P/ Exp. da Sec. Geral! tório, lo tucla. na Divi6ão de 

Educação, · seis (6) meses de 
O Governador do 'l'erritório licença especial, contados no 

Nr . 11/67-GAB 

Federal_ ~o_ Amapá, usando ~er~odo d~ 2 de ja~te iro ~ 1° o Governador do Território 
?~~ atnbm~o~s q~e lhe ,eon- ue JUlho.~; 1967, a~ a;ord? Federal do Amapá, usando 
f~.1;-~ ~s Itens \li e IX! d? 1 com . ~ .ar dgo 116, da Ll ~:-das utribui.ções que lhe con
a.t_,go 4 , do Decreto-le1 nLIL7ll, de 28 de outubro de 19;).2· ferem os. itens v 11 e lX, do 
5.8}9, de 21 de · s~t~mbro de regulamentadG pelo Decre:o &rtigQ 4o, do Decreto-iei nr. 
19.,3, e tendo em vista o que nr. 38.204, cle 3 de novarnb, o:, 8'~~ de 2l de setembro de 
consta do Processo nr. 3.971/66 i de 1955, em vir-tude da refe- 1_9113' 
-SGT. . , rida servidora haver comple- · ' 

tado um decênio de efetivQ RESOLVE: 
RES OLVE: j exercício compreendido no 

R"nlover • .. . . perfodo de ll de l'evet·eü·o Considerar . desligado do 
, " . ex .offJ.ciO, ~os de 1955 a 11 de fevereiro de Quadro de Funcionarias Pú-

Palácio do Govêrno, em -termos d~ Item II, do a.rtlgo 1965. - blicos do Govérno dês te Ter-
Macapá, 12 de Janeiro de 1967. 56, da L01 nr. 1;711, -de 28_ de · ,ritório José Adaucto Cortez 

· Roberto Rocha :Souza 
Governador Substituto 

outu~wo de . 19o2, Ft·ancisca Palácio do Govêrno, em' da Sil~eira. , ocupante do car-
Per~l;ra da 81l.va, Escr·ejente Macapá, 29 de dezembro de go da Classe <<B»,- da Série 
Ratll?grafo, n1vel ~~ lotaü~ no !966. de ClasseH de Engenheiro A-

João Cândido Sodres Filho ".e~ylço de Geo_gt·aha ~ Esta- · . _ grônomo, nível 21, lotado na 
. Res. p/Exp. _da Sec. Geral. t~s.~ca, e FranCisco_ Banos de General Lmz Mendes da SJ!va l) ivisíio de Pl'odução, em vil' -

l' arws, Serve~ te, mv~l 5_. lot~- Governador tude úe haver sido transferi-
O Governador do Territõ- do n_a Superm_tendenc:a .:lo do para o Minis tério da A -

rio Feder al. do Amapá, usan- Serv~ç_o de_ Navegaçao do Nr. 10167-GAB g~·icultura, ·de contorruidade 
·cto das at1·ibuições que lhe:: Amapa (SU SNAVA), . am~os uom o Decreto do Exaelen-
conferem os Itens VII ~ IX,- d<! quadro d~, F~nmonâ~ws O Governador do Território tissimo Senhor Pi·esidente d,a 
do artigo 4°, do· Decreto-lei rubl:.c~s. d? voverno ~este Federal do Amll pá, usando República, publicado no Diá
·nr. 5.839, de 21 da setembrú rernton?, 1>ara 0 · Gabinete I das atribuições que lhe cón- rio Oficial da Uniã o, datt>do 
·de 1943, e tendo em vista o do Go'lerp.ado. · í'e·rem os itens VIl e lX, ·do de -1 de janeiro· de 1967, a 
q uo consta · do R ádio nr. Palácio do Govêrno, em 1 ar,tigo 4°, do D<)creto-lei Itr. co_ntar do dia 5, do mesmo 
88/67-RB, datado de 9 de ja- Maeapá 29 de dezembro de 15.839, de 21 de setembro de mes e ano. 
n(,)iro de !96'1, l 9B6· ' . 1!:!<13, • . 

· · RESOLV~ Palácio do Govêrno, em Ma--
Gen. Lmz Mendes <la S1~va ' · .ó. : capá, 12 de janeiro de 1967. 

Governador . . · 
Tornar sem efeito o Decre- ~ Des1gnar Ruy Guarany Ne-

to ·datado de 15 de d.eze-mbro J oão ·Cândido Soares Filho ves, ocupante do cargo da! Roberto Racha Souza 
da 1966, do seguinte teor : Resp. p/ Exp. da Secre t. Geral . classe «~», da série de cias- Governador Substituto 

RESOLVE: 
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0 
utubro de 1952. Gabinete do Prefeito Muni- 14 de janeiro da 1967, Rai- RESOLVE: 

cipal de Macapá, 6 de ja- mundo do Espírito Santo 1\io-
Dê-se Ciência e Cumpra-se neiro do 1967. 1·ae8 , Carpinteiro, nível 10, Dispensar Bernardo Rodri

seu, (6) dias, contados no pe- gues de Souza, Escl·ev0nte-
Gabinete do Diretor da Di- Douglas Lobato Lopes ríodo de 1 a 6 de dezembro Datilógi·afo, nível 7, perten-

visão de Obras, em Macapá, Prefeito Municipal de iVlacapá de 19ôG, Raimundo do Espírito c~41~e ao Q,ua~ro de Funci~-
5 de janeiro de 1967. Publicado neste D.e.oarta- Santo Momes, Carpinteiro, nar.!Gs do Gove~:n~ do _Tern· 

• · d v·lh N tt . . - nível 10 treze (13) dias con- tóno Federal do Amapa, pôs-
.. oaqUlm Di~et~r ena e o I me~to de A~mmist~~ça?, aos tadús do período de 7' a 19 ! to à disposição dét:lta Muuici-

6 dias do mes de Janeiro do de dezembro de 1966, todo& 1 palidade, do ,~&rgo de Co~lta-
Apmvo: -~ano de 1967· pertencentes ao Quadro de dor Geral, 8Imbolo GF-ti e 

Heitor de Azevedo PicançlO Funcionários da Prefeitura l respondend~, at~almente, em 
Gen. Luiz Mendes da Silva l Di~etov do DA I Municipal de Macapa. c~rater. de mtcrmldade pela 

Governador t • • D1retor1a do Departamento de 
. De-se Ciência, Cumpra-se, Finanças, a conmr de 2 de ja-

Portaria Nr. 2/67-DO I DECRETO Registrt~-se e Publique-se. lneiro etn eurso. · 

O S · D. t d D. · ã d Nr. 3/67-GAB-PMM . r. Ire or a 1~1s o e Gabinete do Prefeito Muni- ~ Dê-se Giê cia Cumpra-se 
O~ras, Engo. Joaqmm dde OPrefeitoMunicipaldeMacapá, l cioal de Mat.:apá, 4 de ja- Registte-se ~ Puhlique-se. ' 

suas alrtbmçoes legatll, e com no item V do Artiuo 9" do Gabinete do Prefeito Muni-
VIIhena. N~t!o , no . uso e na conformidade do dispôs to l ne1ro de 1967. 

base J?O item III do Art. 2JO Decreto-lei federal ~r. 5·.839, D?uglas ~obato L~pes cipal de Macapá 6 de janeiro 
da Le1 nr. '1711/52, que dispoe de 2l de setembro de 1943 e Preftnto MumCJpal de !Vlacapá d 1967 ' 
sôbre o Estatuto dos Funcio- ' 1 e · 
nários Públicos €i vis da União Considerando o teor da POR 1' ARIA 
e de aeôrdo com o Decreto Portaria nr. 58/6ti-GAB-PMM, Nr. 4f67-GAB-PM:.1 Douglas Lobato Lopes 

Prefeito Municipal de .:Vlacapá. 
de nr. 14/65-GAB, de 25 de maio de 14 .de junho de 1966, 0 Prefeito Muni·:ipal 

de 1965, do Exmo. ::>r. Gover-
nador e tendo em vlsta os DECRETA: Mao1pá, na oonformidêide do PORTARIA 
têrmos da Declara~âo feita ; f d I . d~spôstD no~ item ~li, do Artigo Nr. 7/o7-GAB-P.MM 
pelo Senhor Lourival Ferreira I Nomear! na orma o . tem 9 ' do ec.eto-lm federal ldlle'. O Prefeito Municipal de Ma-
Lopes 1 I!, do Art:go 12, da Le1 m. .....t>c•U, de .:1 d~ setembro 

• 1.711, de 28 de outubro de 1})!3, 1 capá, na confornudade llo 
RESOLVE : 1952, Bernardo Rodrigues de ai::lposto no ltem lll, do Artigo 

· Souza, Escrevente-Datilógrafo, RESOLVE: 9°, tio lJecreto-Jti fecteral ur. 
Aplicar a pena disciplinar nível 7, pertencente ao Qua-

0
. C 1 5.oil9, de 21 de set~:mbro de 

do suspensão por cinco (5\ dro de Funcionários do Go- lsponsar a~ 08
,. Luci.~~~~ W-13, 

dias ao servidor Lourival , vêrno do 'l'el'l'ltório, pôsto à · ~~o~ Santos., da, Fu?çao Gta 
F . · L t d · d' · - d 1 M · · 1. •!Cada, de Chete da Garagem, Considerando o teor da 
e~re1ra opes •. ocu~&n e o .1spos1çao es a . ummpa 1- GF·I:l do Quadro Suplementa r Port<ma Di'. 59/66·GAH-PMil1, 

Cargo rle Motorista mvel 8-A, dade, onde exercia o cargo 8•• . M · ·') 1 d Es- d d · h 19fiG 
do Quadro de Funciom)rios de Contador Geral, para ex~r- do e. VIÇO - ur~JcJ .. a. eo e 1-1 e JUD 

0 ue · 
Públicos clo Govêrno dêste cer o cargo do Diretor do . trada de . Ro~·~"'em, a. .c ntar H.ESOLVE: 
Território, lotado na Divisão Departamento de FinanQas, de 2 de Janeuo em_ ~urso. I . 
de Obras, com exerciaio na Símbolo V -C, do Quadro de l Dê-se Ciência c umpra-se Designar Newton DougJa:s 
Seção de O oras, em virtude Fnncionãrios da Prefeitura~ Registre-se e P·{biique.se. ' Barata dos Santot>, Escritura-
de haver deixado de aumprir Municipal de Macapá,' a con- . ' r10, nível 8-A, do t~naoro ae 
suas responsabllidudes, iu- tar de 2 de janeiro em curao. Gabinete do Pi·efeito Muni- Fuuciooai:io~:~ desta Municipa-
frigindo dêsse modo os itens . J cipal de Macapá, 5 de janeiro Jiaacie, par1:1 exerctr o cargo 
I, V, VI e lX do Al't. 194 da Cumpra-se, Reg1str<! -se e de 1957. ue Contador üeral, Símbolo 
Let nr. 1.711 de 28 de outubro Publique-se. . GF-6, vago em conseqüencia 
de 1952, cuja penalidade de- t pouglas I:obato Lop?s . ! da c11speu::la de Bet·naruo Ro-
verá sei'. cu.mp. ri da no periodo Gabine e do Prefeito Muni- Prere1to .M umcJpal de 1hacapa ; d1·igue. s dtl. Souza, a ~.:ontur de 
d 2 li/ 1 967 cipal de Maca pá, 6 de J&nei- 1 e a . 1 1 • ro de 19G7. PORTARIA , 2 ue Janell'O em curso. 

Dê· se Ciência e Cumpra-se. Douglas Lo bato Lopes Nr. 05167-GAB-PMM. R Dê-se Ciên~iab1Cumpra-se, 
Gabinete do Diretor da Di- Prefeito Municipalede Macapá egistre-se e . ·u 1que-se. 

visão de Obras, em Macapá, O Prefeito Municipal de Ma- Gabinet!.' do Prefeito Muni-
5 de janeii'O de 1967. capá, na conformidade do cipal de Macapã, 6 de jun~u·o 

Publicado neste Departa- dispôsto uo item V, do Artigo 
J · d \T'Ih N t mento de Administração, aos c•o, elo Dc·, reto-1".1· "'ede1·al lle 1967. oaqmm e J ena et o " v , . • • 

Diretor 6 dius do mês de janeiro de nr. 5.839, de 21 de setemi.Jro DoU!!la;; Lobato Lopes 
1967. de 19'3, ~ á .. Prefeito lVllulicipnl tie !ilucap 

Prefeitura Municipal de 
Ma capá 

Heitor de Azevedo Picanço 
Diretor do D. A. RESOLVE: 

POH.TARlA li Dispensar Olopércio José 
DECHETO !:'antoja F1·anco, da Funçtlv 

) Nr. 3/67-GAU-PMY! Gl'atiflcada de Cooruenador, 
Nr. 02/67-GAB-PMM 0 Prefeito Munici~al de GF-6, do Quadro ~uplemen-

1 
E li , . tnr do ServiQo Nlummpal de 

O Prefeito iiiunicipal de Ma- ~~_acapá , usando_ das atr.~m- Estrada de H.od~-:ge;n - SMER 
capá, na conformidade do 1 çoes que .lpe s~1° confe~Jd~.6 -, a contar de z de janeiro 
dispôsto no item V, do Artl- P e lo 0 i .t~m . ..I, ~.O f Ar .• l; em curso. 
go 9°, do Decreto-lei rede!'olj go 9 -,do Decreto-lei .ede1a. 
nr. 5.839, de 21 de setembro nr. 5.839, de 21 de setembro Dê-se Ciência, Cumpra-se, 
de 1943, l ele i943, e Registre-se e Publique-se. 

DECRETA: I Con~iderando o que consta Gabinete do. Prefeito Muni-
dos Processos DI'3. 5.754/661 cipai de Maca pá, 6 de ja-

E~?nerar na for~a do, ite~t ~ e 5.990/66, neiro de 1967. 
li , aunea a, do Art1go 7õJ, a a RT•'SOL\'E . 
Lei nr. l.7ll de 28 de outubro "' · Dougltts Lobato Lopes 
de 1952, Olopérc!o .José Pan- Conceder, \ja forma do item Prel:eitú Muuicipai de Mtu;apá 
toja Franco, do Cargo de Es- I d A t· 88 d L · · 
criturário, nível 8, do Quadro · 0 r tgo • a. 81 nume- PORTARIA 

ro 1.711, de 28 de ~utubro de Nr·. 6/G7 G 'B Pl\'i'r'IT ~unlemeotar do Serviço !\lu- - 1-l • .n ,... 1952, licença para tratamento 
nidpal de Estradas de Roda- de saúde aos servidores: 1'o- O Prefeito Municipal do 
gcm - SMER -, a contar de maz Loprs de ~1ii·anda, Me· Macapá, na conformidade do 
~ de janeiro.. em curso. cânico de Máquinas, nível ldispôsta no Item III, do Al'ti-

10-C, quarenta e cinco (45) go 9°, do Decreto-lei federal 
Cum;:>ra.se, Registre-se lj dlas, contado::; no período de nr. 5.839, de 21 se~t>mbro de 

Publique-se. 1°. de dezembro tle 1966 a 19-13, 

PORTAlUA 
l'ü·. 09/67-GAB·.PMM. 

O Prefeito Municipal de Ma
capá, usando tias u.tril>uiçé.es 
que lhe sii.o coniel'iu11s pelO 
lncu;o V, ao 1\l'tigo 9°, do 
DeGreto-Lei Feuer·at nr b.8i>:J, 
de 21 de seteruoro úe l!J43, 

RESOLVE : 

Designar Raimundo Vilhcna 
da H.ocna, b;r;criturário nível 
8, do Quadro Je Funcionários 
debta MuniCiiJalidatle, para 
servir nll. ;:,ub-lJreieiwra Nlu
mcipni, du. localidade f.ie ::>un
taila, neste t\luuicipio, a cvn
ta.r dt::;ta datn. 

Dê-se Ciência, Cumpra-se, 
Regisn·e-se e h:l>iique-oe. 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Macapü, !:l de ja
de 1967. 

Douglas Lobato Lopes 
Prereito Municipal de i\lacapá 
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para tratamento de saúde, em l Palácio do . Govêrno, em Gabinete · do Governador 
prorrogação, a servidora: Macap:i; 18 de outubro .de 

O Governador do Território Olindioa Borges de Aguiar, '1966. Aprovo: 

Nr. 12/67-GAB 

Federal. do_ Amapá, usando ocupante do cargo da classo · . . - . 
das atnbmçoes que lhe eon- ~B», da série de classes de Gen. Lmz Mendes da Sllva General Luiz M~ndes da Silva 
!er~m os itens VIl e IX •. do Serviçal, nível 6, noventa (90) 6overnador Governador 
artigo 4°, do Decreto-le1 nr., diae contados no período de 
5.839, de 21 de setembro de 122 d'e setembro a 20 de de-
19,18, · zembro de 1966, lotada na Di

Nr. 258-A/66-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, ·usando 

PORTARIA 

Nr . . 1 /67~GAB. 
RESOLVE: 

visão de Saúde, pertenoents 
ao Quadro de Fuudonários 

Designar Antônio Pereira da Públicos do Govêrno dêate 
Costtt, sel.'vid.or contratado do Território. 
Govê1:~o dêt.~te Ter!itório, ~a- Paláclo dó' Govêrno, em 
ra .exvrcer a funçao de .su- Macapá l8 de outubr·o de 

das atribuições que lh~ con- o Chefe do , Gabinete 'd·o 
fer~m · oa · itens VII e I?C, li o Governador, no uso das suas· 
hl'tigo 4°, .do Deereto-lel n~., atribuições legais e com ba~e. 
5.839, 21 da setembro de 1lil41l, no Decreto . Governamental 

penntendeute dos Serv1ços ll9G" ' RE<:JO.LVE · nr. 14;65-GAB, de 25 de maiG 
.:> • de l9li5, -

Industriais, a contar de 12 de o. 
janeiro de 1967. Gen. Luiz Mendes da. Silva 

Palácio do Govêrno, 
Maoapt., 12 de janeiro 
1967. 

Roberto Rocha Souza 
Governador Sl:lbstituto 

Nr. 13jü7-GAB 

em 
de 

Governador 

Nr. 256-A/66-GAB 

Conceder, nos têrmos do 
item III, do aPtigo 88, combi
nado com o artigo 107, to tlos 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
tubro dg 1952, cento e yinte 

O Governador do Territó- (12o) d:as de licença a ges
rio Federal do Amapá,usando tante, às. servidor~s: M~nuela 
das .atribuiçõefl que lha con-[ d~ Olive1~~ Ferrem\,. Pro~e~
~erern os itens VII e IX, elo sora AuxlJlar do ·Ensmo Pn
artigo 4o, do Dem·eto-lei nr. má~lo, niv8l 7, contados no 

O Governador de Território f 5.839, de 21 de setembro de perwdo de 29. de ~etembro, de 
Federal do Amapá, usando 1943, e tendo em vista o que 196~ a 26 de Janeuo d.e 1967, 
das atribuições que lhe con- consta do P1·ocosso nr. 3.110/ e Z1!ah Coelho .da M~ta, ?ro-
ferem os itens VII e IX, do 66-SGT, f~ssor~ ?o 

1 
E.nsmc;> Pre-Pnmá-

artigo 4°, de Decreto-lei nr. "' , . no e 1 r1mar10.' mvel 11. con· 
5.889, de 21 de setembro de. R,.,SOLVE. • tados no _penodo de 29 .de 
1"43 . setembro tle 1966 a 26 de Ja-
" . Conceder nos têrmos do nciro de 1967, lotadas na Di-

RESOLVE: item I, do artigo 88, combi- visão de Educ'lçâ.o, perten
nado com os artigos 92, 97 e cc~ntes ao Quadre de Funcio-

Dispensar Diórgenas Eles-. 98, todus da Lei nr. 1.711, de nál'ios Públicos do Govêrno 
bão da Silva, servidor con- 2H de outubro de 1952, licen- dês te Te~i·itório. 

RESOLVE: 

A{llicar a Aladim Cordeire 
Barbosa, ôcupante do Gargo 
(,la Servente, nível 5, do Qua
dro de Fuuclonàrios Pliblicos 
do Governo dêste Território, · 
lotado nó Gabi'nete do Gover
nador, seis (6) dias de· suspen~ 
são, contados p.o período de 9 
a 14 do corrente, por · haver 
faltada ó - expediente · neste 
Gabinete, sem niotivo justi
ficado, iniringíndo assim os 
itens I, Il, V e. VI, · do artigo 
194, todos da Lei nr. 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e, por 
necessidade de servieo, seja 
a presente penalidade conver
tida em multa, na forma do 
parágrafo único do Art. 505 da 
citada lei. 

tratado do ·Govêrno dêste ça para tratamento de saúde, 
Terrltorio, da função de Su- em, p1:orrogação, ao s~rvidor: 
perintendente d.os Serviços L.aerc10 Gome_s. Correm, As
Industeiai>~ a contar Je 12 de s1síente JurJdtco, sessenta 
janeiro d~· 1967. (6o) dias, contados no perío-

Palácio do Govêrno, em Jabinete do Governador, 
Maca pá, 18 de outubro de I em Macapá, 9 · de janeiro de 
1900. 19ú7. ·, 

do de 3 de setembro a 1° de Ge.n. Luiz Mondes da Silva Aristeu . Loureiro : Accioli 
Palácio do Govêrno, em novembro de 1956, . lotado no Governador Ramos · 

Macapá, 12 de janeiro de 1997. Gabinete do Governador, do 
Quadro de Funcionários Públi
eos do Gcvêruo dêstc Terri
tório. 

Chefe do Gabinete do 
Governador Roberto Rocha Souza 

Governador Substituto 

Nr. 14/67-GAB 

O Governador do Território 
Federal dó Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferom os itens VII e lX, do 
artigo 4°, do Dem·eto-Lei m·. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, . 

RESOLVE: 

Palécio do Govêrna, em 
M:acapá, 18 de out11bro de 
Hl66. 

Caixa de Crédito dos 
FunCionários do Território 

~ederal dfl Amapá 

EDl'l'AL DE CONVOC{\ÇÃO 

Gen. Luiz Meuàes da Silva Pelo presente Edital, ficam 

Divisão de Obras 

Portaria nr. 1/66-DO 
Governador convocados todos os associa

dos da Caixa •cte Crédito dos Aprovo: 
Funcionários do Território 

! Federal do Amapá, em pleno Gen. Luiz Mendes da Silva 
1 • d d ·t Governador 

O Governador do 'I'erritó- . gozo ~ seus iret os, p~~a 
Nr. 257-A/66-GAB 

rio Feüeral do Amapá \.isan- se reumrem em ~ssemblm.a O Sr. Dil'etor da Divisão de 
Designar Diógenes Elesbão do tias atribuiçõefl q~a lhe ~.eral ~xtr~ordinárm, D? pro- Obras, Eago Joaquim de Vi-

da ~iiva, ·servidor contratado conferem os itens VII e lX, xt,mo dw tu?ta e um (31 ) c~o lhena Netto, no uso de Ruas 
do Govêrno dêste Território, do .artigo 4°, do Decreto-lei co~rente ~es, às dezess~_rs atribuições legais, e com base 
para desempenhar a função nr. 5.839, de 21 de setembro · (16·00) ho_ras (HBy),. no Sala.o no item III, do Art. 210, da 
de Cool'dcnador dos ~erviços de 1943, jde .RecrG~? da Plscu~a. Tern- Lei nr. 1.7ll/ 52, que dispÕ \'J sô-
InduBtri;.J.is, a contar de 12 de 1 • 1 tonal, ~ ~Im de particlpa~e_m bre o Estatuto dos Funcioná-
janeiro de 1967. · RESOLVE: ·das ~lmçoes para co~p.oslça.o rios Públicos Civis da Uniilo 
. ~ -~ do no v<?_ q!-mdro admimstrati- ~e de acôrdo com o Decreto 
Palácio do Govêrno, em CJonceder, n?s te. mos d.o vo da Enttdade. · nr. 14'65-GAB de 25 de maio 

va~~ pá 12 rle J'an"l'r•o u'c item li. do artlgo 88, combl- . . l I d E•' s G 
" 1 ..,.. ' " ~ nado com os artigos 92 e 106, Out1·ossim, esclarece ,que, ae 9 ~5• 0 xmo. r . . over-
1967· todos da Lei nr. 1.711, de 28 no caso de não haver nnme- n,a~lol, e te~do em VIsta os 

Roberto Rocha Souza 0e outubi'O de 19~2. licença ro legal para a realização da te~mo~ do me~o. o:. 01/ 67-
Governador Substitqto para acompanhar pessôa ~n- Assembléia ora convocada, S~R, ao senhot Chefe da Se

fêrma da família às servido~" fica mat·cada outra para uma Içao de Estradas de Rodage>m, 
Nr. 255-A/67-GAB ll'as: Terezi oha Pi~entel Pavão, J (1) hora após a primeira, no REsoLvE: 

. - . I Proressôra do Ensino Pre-Pri- mesmo local, a qual se realt-
O "Govemador do _TerntorlO rnárie. e Primário nível ll, zará co~ qualquet· número Repreender o s e r v ido r 

Fe~ur~\ d,o _ Amapa usando (21) vmte e um dias, conta- de aflSOClados presentes. A gostinho da Paixão Saraiva, 
~as at. lDU•~? 88 que lhe COU· dos no período de 9 e. 29 de ocupwte do cargo de Cozi-
ferem 03 h 0 US vn e IX! do setembro de 1966 lotada na . Maaapá, 11 de janeiro de nheiro, nível 5-A, do Quad.ro 
art.igo Jo, do _Decreto-lei nr. Divisão de Educ~~ão , e Rai- 1g67· ' de !!'uncionários Públicos do 
5.839, ue 21 o e setembro de mu"'. da Queiroz dos Santol:l, A r, ..,. · Govêmo dêste 'fee·itório .. lo-
1913 '"' maury -'uimarães ~' arws 

· ' ' ' ServentE', nível 5, trinta 30 Presidente . tudo na Divisão de Obras, 
RESOLVE : . dius, .contados no período . de com exercício na SeQão de 

27 de setembro a 26 de outu- r . ~ · ~ Estradas da Rodagem, por 
Conceder nos têrmos do bro de 1966, lotada na Divisão . f~f~n fHl 1Hnl;imp1~~ar não cur11prir com suas abri-

item I, do artigo 88, combi- de Saúde.. pertencente:> ao ~ f;yU LH.l ~.1\b UI\ .. , gações quando na -hora no r-
nado com os artigos 92 e 104, ao Quadro de Funcionf.rios L r/'1. l~ mal de expediente, ínrringin--
.todos da Lei nr. 1.711, de 28 Públicos d(• Govêrno dêste f\ . do os itens I, li e IV, elo Al't, 
de outubro de lfliíZ, licença 'l'eri·itório . ~ ~ Y . 19.1, da Lei nr. 1.711, de 28 àe 


	

