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DECRETOS ~TOS DO 
O Governador do Território , . 

PODER EXECUTIVO Públicos do Govêrno dêste 
'I'erritório, lotados na Supe
rintendência do Abastecimen
to (SATFI\} e Divisão de 
Saúde, respectivamente, para 
a classe «B" . nível 10, da 
mes;:na série de classt>s, em 
conseqüôncia de vagas exis
tentes no Quadro acima refe
rido, a contar c!e 31 de de
zernbr·o de 1966. 

Federal do Amapá, usando 1B67. 
das atribuições que lbe con-
terem os itens Vll e IX, do I Gen. Luiz Mendes da Silva 
artigo 4°, do Dect·eto·lei nr. I Governador 
5.839, ele 21 de setembro de 
i943, 

RESOLVE: 

Robecto Rocha Souza 
Secretário Geral 

I 
O GovQrnadur cio 'Território 

Nomear, pot• acesso, na for-, f1'cderal do Amapá. usando 
ma do dispôsto no Capítulo 'I das atribuições que lhe con
VJII, da Lei m. 3.780, de 12 fer·enr us ite ns VIl c lX, do 
d.e julho rle 1960 Q disposi- ,artigo 46

, do Decreto· Lei u r. 
cões conthlaB no Oect·eto m. 5.83!l, de 21 de setembro de 
5-U88, de 15 de outubro de 119.t3, 
1D6J, Fr·ancisco Batista de I , , .~. 
Oliveira. ocupante do cnrgo hESOLV~ · 
de Operár·io Rura~, nfv~l ti , d_o Nomear, por acBsao, na for-
9~adro de F~lncwn~ tros Pu- ma do dispôsto no Capitulo 
~~~f?~.s do t?overno d~~.t e:- Ter- Vllf, da Lei m. 3.780, de 12 
1 u~o 10, _lo.ado na Dr 1 tsao o e de ju!h() de 1960 e disposi
Produçao, para ocupar .o em·- ções contidas no Decreto nr. 
go d~ Mestre Rural, mvel. 8154.488, de 15 de outubro de 
~~ód1go P.206), em v~ga ~x:s- . 1964, Eliezer, do. Silva Carnei· 
;-nte no Quadro amma Le.e- 'ro lil Mr,noel Pinheiro Faho. 

rtdo, a llOntar de 31 de de- ~ ambos ocupantes do cargo àe 
zembro . de 1966. Manipulante de Telégrafo, ui-

Palácio do Govêrno, em j vel.lo, ~~ Q1~adro. de. Funcio· 
Macap&, 9 de janeiro de 1 nár toEo deste Terrttóno, lota-
1967. 1 dos na Secretar-ia Geral, para 

'i exercerem o cargo de Telegt·a
Gen. Luiz Mendes da 3ilva iista, nível 12-A. (Código CT-

Governador · 207}, do Qu~dro acima referi-

Roberto Hocha Souza 
Secretário Ge~al 

do, fictmdo, em conseqüência, 
vagos os cargos antet•ioi·men· 
te ocupados, a contur de 31 
de dezembro de 1966. 

seqüência, vago' o cargo ante
riormente ocupado, a contat· 
de 31 de dezembro ele 1966. 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 13 de janeiro de 1967. 

Gen. Luiz l\teudes da Silva 
Governador 

Roberto lloc!Ja Souza 
Secret~rio Geral 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con·· 
ferem os itens Vll e IX do 
artigo 4°, do Decreto-lei ' nr. 
5.839, 21 de setembro de 1943, 

RESOLVE : 

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 9 rle janeiro 
1967. 

em 
de 

General Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do 'rerritório 
Fedéral do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens Vll e IX, do 
artigo 4°, do Deereto·lel nr. 
5.839, de 21 de setembro {le 
Hl43, 

Nomear, pol' acesso, na for
ma do dispôsto no Capitulo 
V !li, da Lei n r. 3.780, de 12 
rle j rJlho de 1960 e disposi
ções contidas no Decreto nr. 
5t1.488, de 15 de outubro de 
1964, Aurea Marinho Dias, RESOLVE : 

O Governador do Territó
rio Feder·al do Amapá, t:san
ào das atril:>uiçõefl que lhe 
eonferem os itens VU e JX. 
do s.rtigo 4°, do Decreto-lei 
11r. G.8:39, de :: í de setem!Jro 
de l94J, 

~cup~nte do ~argo. de Amci- 1 Promover, na forma previs
har a e Po~t~rll.l, mve}, 8-B, lo- 1 ta nos artigos 39, 40 e 4,1, da 
tado ~a D_tvtsão de I enas e Ld nr. 1.711, de 28 de outu
Colomz.aç~o. ~~ra ex.ercer o bro ele 1952, combinado com 
c~~g? ae Po!te;ro, ntn l ~-A o artigo 3°, do Decreto-l<>i nr. 
(Co~1go .GL-302), do . Que.aro 53.480, de 23 de janeiro de 
de L'_uncwnárto~ Pú.bllc.os do 19tl4, Ruth Martins da Costa 
Governo dês te .. fer~ttórw, va- Ramos ocupante do cargo da 
~o em C?nseque!lCia da apn- classe «A», dn séritl de cl&s
,entadorJa de Miguel Avelar, ses de Oficial de Administra

Palácio do G0vt\roo, em a contar de 31 de dezembro ção, nível l2, do Quadro de 
Maca.pá, 1?. de janeiro de 1967. da 1966. Funcic,nários Püblicos do Go-

RESOLVE: 

Gen. Luiz Mendes da Silva Palácio do Go vêmo, em 1 vên;o ~êste Território, lotada 
Governador Maca pá. l2 de janeir·o de I no Gabmete do Go l'ernador, 

Roberto Rocha Souza 
Secretáriv Geral 

. l!Jü7. · . paru a classe . «B•, nívet 14, . I , . . 1 da mesma s~~te . de el!l.sses, 

. Geu. Lui~ Meo dns da Silva 1 €'m cousequencJa de vaga 
1 Governador I existente no (Jua<.!ro acima 

Nomear por acésso, na for- O Governador de Território 1 • I Jef<:rido, a contar de ::n de 
ma do dispôsto no Capitulo Federal do Amapá, usando ! Roberto Rocha· Souza ! c.lezernbro de 1966. 
Vl!I, da Lei lll'. 3.780, de 12 das :ltribuições que lhe cou- Secretário Geral t 
de julho de 1960 e disposições rerem tos itens VII e IX do Palácio do Govêt·no, em 
contidtw no Dec•eto n!'. artigo 4", d t:l Decreto-lei' nr. , O Gov emador c: o ?enitório ' Mucapt\, 9 de jane!ro de 
5.U88, de 15 de outubro de 5.8:-39, de 21 de setembro de Federal. d.o _ Arnapa usando Hlo7. 
1964, Pedro Br:to CO!'deir<• e 19-!3, ~as ütrlbmçoes que lhe con· . . 
Armiud o da Cru~ Bt·ito, ot.:u- ferem os itens Vll e IX, do General Lmz Mendes da ~tlva 
pantes do cargc

1 
de feitl)r, RESOLVE: artigo 4°, do Decreto-lei nr. Go vernador 

niv<d 5; Lenito Nunes do Ro- 5.839, de 21 de setembro de i Hoberto Rocha Souza 
sário o Raimundo Fernandes Nomear, :;JOr acesso, na for- j 1943• I Secretát•io Geral 
Pantoja, ocupantes do cargo mu do dispôsto nn Capitulo : 
r!e Auxlliar l{urlll, ní vel 3, io- VIII! da Lel n;., 3.7SO, ~!c 1.2 RESOLVE: I O Governador do Território 
tarios na Divisão de Produvão, d~ JUlho ~te lUoO e d1spos1- . . , Federal do Amapá, usando 
todvs pertencentes ao Quadro çoes contldas no Decreto nr. Promov~r . na. forma prevrs- , flftS atribuições que lhe con-
de Funciouários Püblico:; do 54.488, d~ 15 de outubro n.<~ t•l .nos arttgos .39, 40 e 1! 1, da ferem os itens VIl e IX, do 
Govêrno dest~ Território, 1964, lsaras Gomes de Almet- Let o~ .. 1.711, de .28 ~e outubro 1 artigo 4•, do Decreto-l ~li m·. 
para ocuparP-m 0 cargo de ~a, ocupante do cargo de ,

1 

de .19o,~; cornbHH.iOus co.m o : (• .. 8il!-l, de 2l de sPtcmbro ue 
Operário Rural uive i 6 (Códi- l rrabalha dOl', n!vel, 1, do qua- a!'tJg.o .:.o

0
, , do Decyeto~lei nr. l Hl.JJ, 

go P.207). em vagas existe o- ;, ~.t·o . d.e. FuuclOnarJOs de~te 1 53.~80, d e 23 rle JllU CH'O de , . . 
tes no <..)uadro acima referido, I 1 emtor.JO, lotarlo n~ St~perm- 1.964, ~asslano . ~ugusto C0r·- RESOLVE. 
a contar de 31 de Dezembro teuclêucw. do Abaslecuuento 1 na Pmto e Ul.>llli<Jr de Souza 
de 196fi . (SATFA). para exereer o car- Lima, ouupa ntes do eargo da Promover. na forma pr evis-

go de Servente, nív ~t l 5 (Có- clusse «A •. du série de elas- ta nos urtigO I:i 39, 40 e 41, da 
Palnc!o do Oovêrno, er,1 digo GL-104), do Quadro a t.: i- 60S de Arroaze nista, ufvel 8, Lei nr. L7ll, de 28 de outubro 

(\Ja.uapá, I!:l àu jau&iro de ma referiuo, ficando em con- do Quadro do Funcioné.rios de l!Jf>~ . combinados com o 
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As Hl:\partições Públicas f E-~ x P: ~ E;··.D· "r.'l E .. N·· ITJ.iN '[;'. m I As Repartições Públicae 
Territoriais deverão remeter - . . L!, 1 cingir-se-ão às assinaturas 
o expediente destinp.do à pu- i . l anuais ·renovadas n.té 23 de 
blicação neste DlARlO OFI- i .h.~pwa~Jru!!la (~~]ei.u~ fevereiro de cada ano e às 
UL\L, diàriamente, até às 1 iniciadas, em qualquer época 
l3,il0 horas, exceto aos sába- J DIRETOR ) pelos órgãos competentes. 
dos quando deverão fazê-lo JOSlt MARIA DE' BARROS I A Hm de possibilitar a 
ll.tP. h'l 11,00 horas. • --- I remessa de valor·es acampa-

AR Teclamaçõe~ pertinen- DIARIO OFICIAL nhados de esclarecimentos 
tes á matéria retribuída, nos lmpre.sso ua.s Oi'icinas da Imprensa Olicial i quanto à sua aplicação, soli~ 
casos de erros ou omissões, lVJACAPA .;_ '1'. F. AMAPA' ! citamos usem os interessados 
deverão ser formuladas por ! preferencialmente cb~que- ou 
escrito, à Seção de Redaçilo, A S S 1 N A T U R A S ! vale postal. 
das 9 às 13.30 horas, no mú- Hepartições e Parttculares: I Os suplementos às edi-
:r..imo até 72 h o r as após a - $ ') ono ções dos órgãos oficiais só 

ld d · - f. · · Semestre ·. Cr ~. u sa. a os orgaos o lClms. se fornecerão aos assinantes 
Os originais deverão ser I Ar. o Cr$ 4.000 que as solicitarem 110 ato de 

tlatilogmfados e autenticados, Número avulso Cr$ 2ü assinatura. 
r~~saivadas, por quem de di .. I · _ , . . . . . . · . O l'uncionát•io público fe· 
relto, rasuras e emendas. - «BRASILIA --;- f:soe Dial'lO Of1mal e encontrado para lcitu- 1 deral terá Ulil desconto de 

Excetuadas &s parii 0 ex- 1 ra no Salão Nacional e lntem~~io_nal d~ Imprensa, da 110%.' Para Iazer jús a esse 
terior, que serão sempre COOPER PRESS, no Bramlla Impcnal Hotel.>> j desconto, deverá provar esta 
lmu_ais, as -~-~sinaturas ~ode1·~ Para facilita;.· aos aasinan-l A fim de evitar soluçã.o 

1

1 condição no ato da assinatura 
"e- ão tOIMl,_ em qualquer tes a verificação do prazo de de continuidade no recebi- O custo ae cada exem .. 
~poea, por sets meses ou um validade de suas assinaturas, nHmto dos jornais, de vem 1 piar atrasado dos ó r· g ã o il 
ano. na p::1rte superior do enderê- os assinantes providenciar a 1 oficiais será, na venda., a vulv 

As 11ssinaturas vencidas ço vão impressos o número resper.tiva renovação com 1 sa, acrest.:ido de Cr$ 5,00, se, 
pu~er~u . ser suspensas Bem do talão de registro,- o mês e r nt~cedê:ncia. mínima, de trin- i do mesmo ano, e . de Cr$ 
<'YIF'O pr.:;vw. o ano em que Hudará. tu (30) dras. ' 10,00, per anG decorndo. 

-- ----.----- ·--~·----- --~-----~·· ·-----------·· 

n.rtigo :3°, do Dec!·eto-le.i nr. l Gen. Luiz Mendes da Silva o artigo 3°, do Decreto-_loi nr. Gen. Luiz Mendes da Silva 
53.4/:lO, de 23 de janeiro de Governauor 53.480, de 23 de outubro de Gover nador 
196-1, tlílvio Camilo, ocupante 
do cargo da classe «A», da 
série de classes de Assisten
te de Organização Rum!, ní
vel 15, do Quadro de Funci.o
m'irios Públicos ·do Govêmo 
dêRte Tenitório, 1otado na 
Divisão de Produção, para a 
classe «B», n ível 16, da mes
-ffia., sé:de . :de--éljlsses,.do~ QÚur 

-.' ~---- . (frõ' àüli:ría r:e~érfa'ô', ·· êili cón.: 
seqüência de vaga . exis'tente, 
a contar de 31 de dezembro 
de !966. 

Rober·to Rocha Souza 
t;ecretar:io Geral 

O Governador do Territó
rio Federal do -Amapá, usan
do das atribuições que llle 
conferem os itens VU "' lX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839 de 21 :de setéiD hro 
d(; ÜJiiJ~'./! _.,,; ;~ .7V V~ ;?fj ,IHJ &'.~,o:; 

' . 
•• '. .. ' i 

RESOLVE: 

1964, Felisberto Bati~ta da 
Süva, ocupante do cargo da 
classe «A», da série de clas

Roberto I\echa Souza 
Secratál'io Geral 

ses de Mestre, nível 13, para 0 Governador do Territó-
a .classe «B», nível .14, da 
mesma série de clas ses, do rio Federal do Amapá, usando 
Quadro de Ful:lcionál'ios - Pú~ ua s atr·ibuições que lhe eon-

i:erem 'os ·itens VII e lX, do 
~lico_s, ~o Govêrno .. ~ês~e artigo 4o, do Decreto-Lei 
ferr!tono,_ em .. Cqi_ll!_eq~en~~a nr 5 S39 de 21 de '- .setembro 

4;1.ª- apQ~.e,nta_çip~li!- .1e_;~!lf.a:r:\l.e..~ de·-,w43 ~ . " ~""-~' 
Nuuel! Lia Stl~_a, a contar _ deJ ,_,- -/,·.,; 
31 de dezernl3ru de 1966: - . RESOLVE: 

Promover, na forma previs- Palácio do Govêrno, em Ma- P1·omovel-, na forma previs -
ta nos artigos 39, 40 e '41, da capá, 12 de janeiro de 1967. ta nos artigos 39, 40 e 41, da 

Palácio do Govêrno, em r ' ' 711 d 2'' 1 t b L · 1 ~,11 I 28 d t "et nr. , __ , e · o c e ou u. ro Geu. Luiz Mondes da Silva e1 nr. . , c e e ou u-
Macapá, e de janeiro de 1967. de Ul52. e~mbinados com o bro de 1952, combinados com 

· Governador " Gen. Luiz Mendes da SUva artigo 3°, do Decreto-lei ur. o artigo :~ 0 , do Decreto-lei nr. 
GovernadO!' 53.480, de 23 de outubro àe [ioberto Rocha Souza 53.480, 'de 23 de outubro de 

!954, Humberto Siqueira de Secretário Geral 1964, Vicente Tavare1:1 da 
Souza, lotado na Divisão de Souza, ocupante do cargo da 
Obras e Abraão Fet·nandes classe «B », da série de elas-

Roberto· Rocha Souza 
Secretário Gerai 

de Oliveira, lotado na Dlvi- O Governador do Território ses de Mecânico de Motot·es 
O Governador do Territ6l'io são da Produção, ocupantes Federal do Amapá, usaudo a Combu~tão , niveJ 9, para a 

Federal do Amapá, l\sando do cargo da classe «A», da. da~ atribuições que lhe con- classe «C », da mesma sérw 
das atribuiÇões qu& lhe con- sél'ie dtl classes de Carpin- ferem os itens VH e IX, do de classe.:, nível 10, do Qua
fercm 08 itens VII e IX, do telro, nível 8, para a classe artigo 4o, do Decreto- rei nr. dro de Funcionários Públicos 
a.rtigo 40, ào Decreto-lei nr. «B», n í v e 1 9, d a mes- 6.839, de 21 de se,tembro de do Govêrno dêste 'l'el'l'itório. 
5.83B, de 21 de setembro ele . rua série de classes, do Qua- 1943, lotauo na Diviaão ele Obra:-:~ 
19-J3, 1! dro de f·unciouàrios Públicos em couseqüênci\l de vagas 

1 
do Govérno dêste Território, RESOLVE: existentes no Quadr o acima 

RESOLVE: 1 em cont>eqüencia de ·vagas . referido, a eüntar de 31 de 
· _ 1 existentes no Quadr·o acima P1·omover, na forma prevJa- dezembro de 1966. -

Promover, na fo rma previs- j refei'i.do 11 conl:ar de 3r de 

1 

ta nos tn·tigos 39, 40 e · 41, da ' 
ta _nos al'tigos 39, 40 e 41, àa! dezemb1:0 d~ 19fiü. ~ei n~. l.'?ll, de. 28 de outubro Palácio do ~ovêt·no, em 
Ler nr. 1.7ll, de 28 de outubro 1 o e 1902, combmados com o Macapa, -13 de J a n e 1 r o de 
de 1952, combi:Jados com' o I Paiácio do Govêrno, em artigo 3°, do Decreto-lei nr. 1967. 
artigo 0°, Jo Decreto-lei nr. ! Macapá, 12 de janeiro de 53.480, de 23 de janeiro de , _ . . ., .. 
53.4BO, de 23 de outubro de ]1967. . HHl4, Benony Feneira Lima, General L .Ulz Mendes du !:)11va 
1964. Vlaldir Colares Costa , ! . . lotado na' Divisão de Terras J lioverrwd ot· 
-ocu:,;ante do cargo da classe 1 Gen. Lu1~ Mendes da Silva e Colonização; Pedr o Braga . B.obeJ•to Rochu Souza 
«A», da série de classes de I liovei·nador li e Souza e José Cecilia Dias, :Secr etát•io Geral 
Técr.!ico Rural, nível 11 , pal'a Roberto Jlocha Souza lotados na Divisão de Obras, 
a classe <<B», tin me·sma série 'i Secr eta l'io Geral todos do Quadro .de Funcio- 0 Governador do Terr-itório 
de ciasses, nível 13, do Qua- nários elo Govêroo dêste Ter- Federal do Ama.pá, usm,ilu 
l! ro de ~·uncio~úrios Pú~l~e?s! O Gove"•lador do Território : r-itório; ocupantes do _carg-o das r:t tribuições que lhe con-
t tO Go verno deste 'f'ürrltl)rlO, I •' r • ,_. 1 ' : da classe •A», da sérte de • \ ' ll IX 
lotado na Divisao de . Prol -. I e~e1 ~l~o Amapá, usand? das 'j cl11.sses de Escritlll'á.rio nível terem os itens e " ' do 

- . - · v · _ lu • utnbmçoes que lhe con1er em , . . .- 1 B ' . 1 ar tigo 4°, do · Deerato-le i nr. 
\:~0 • :m v_ag~ ~~·18~_en~e n? I os itens VII ~ IX, do ti r tig-o 1 

8• para 1:l. c asse.,<< "• mve 5.8i1B, cte 21 de setembr o de 
~, uadr,o·; ;; ~ ~~ma --~ ~ rendo, e;u 14o, do De cr e to-lei nr. 5,.839,! 1,0· ri~ m~srna, ~.~n~. el e cla,s- 1~43 , e tendo em vista o que 
eonse,]t."Lt;~a na. prom?çao I de 21 de set,mbro de l tJJ3 , ~;;es, em. cousequencla de va- consta do Processo nr. 13/67 
de Leopoldmo Bohvar TeJxei- 1 v • • ' I gas existentes no ... Quadro -SG'T' 
r a, a contar ct r; 3.1 de qezem- 1 RESOLVE : , acima J:eferldo, a contar de 1 ~ · ' • 

bro de 1966. I - -,;n de uezembro de 1966. , . UESOLV E: " I PromoY er , na rorma previs-
Pa1ácio do Uovêrno, em 

1 

ta nos artigos 39, 40 e 41, da I Palácio do Govêruo, em H.emover, ex-offício, n o s 
.Macapú, 12 de jaoeiró de Lei nr . 1.711, ele 28 de outu - Macapá, 13 à e janeiro de ( têrmos d o item li, do artigo 
Hl(i7 _ bro ,ie 1952, combinados com 1907. · '56, t1a L" i n t·. l.íll, d e 28 ele 
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outubro de 1952, Vitor José I artigo 4°, do Dececto-Lei '11'.1' da (j il!ilo de 11 de outubró 
.Moreira dos Santos, ocupante 5.839, de 21 de seterobrr· de •hl m~smo ano, em vaga exis
do cargo da classe «A.>>, da 1943. e tendo vista o que cuuF.- t~nt •. ·, no Qu11dro aci ma refe
série de classes de Oficial de ta do Processo nr. 3.ü90/fi6- rlrlo, n contar de ;{J de de-

do Qm:d!'o de Funcionários 
Públicos do Govêrno dê8te 
Território, lt1tados na. Divi
são àe Segurança e Guarda, 
em vagas existentes no Qua
dro acima referido, a contar 
de 31 de dezembro de 1966 . 

Administração, nível 12, do SG'l', zarntrv de l966. 
Quadro de Funcionários do 
Govê11n o dês te Território, lo· RESOL \'E: 
tado na Divisão de Terras e 
Colonização. para a Seci'eta· 
r ia Ger al. 

Hemo•'er, ex-oHício, no s 
têrrnos do item If, do artigo 
55, dit Lai nr. 1.711, de 28 de 

Palácio do Govêruo, em ;\1a- outubro de Hl52, Theodolino 
capa, 17 de janeiro de 19ü7. das Mercês Flexa de NH;·anda, 

ocupante do üargo da classe 
P.oberto Rocha Scuza. «13,, :.!:1 série de classes de 

Governador Substituto Contado•·, nível 21, do Quad ro 
I de Fuocio'1úri0S rúblicos do 

João Cã~dido Soa,res Filho j GO\'êrno dêste Terrltório, lo
Resp. pj Exp. da Sec. Geral tado no Sel'viço de Geogra-

0 G. d 1, do Ter"l.tó ! fia e Estalístictt, prua a Divi-overna o • - , - d ' Ed ã 
rio Fedel·al do Áwapá,usando ,:,;ao e ' ucaç 0

· 

das atr1bulçpes que lhe con- Palácio do Govêrno, f'ID 
terem os i tens Vll e JX , do I Mr..capá, 17 de janeiro de 
arl1go 4°, uo Decreto-lei m. 1967. · 
5.81!8, de 21 de setembt'O de 
1943, e tendo em vista o que 

1
. Robrrlo Rocb'\ Sotlza 

consta do Processo m. 3.956/ Governadúr Substituto 
66-SGT \ 

,João Câlldirlo Sot!res Filho 
RAsp. pf Exp. da Src. Geral l RESOLVE: 

I 

Removei', ex-ofilcio, nrn> i O G<,vernador do Territó
têrruos do item II, do artigo l,·io !'ederal do Amapá. usan-
56, da Lei n:·. 1.711, de 28 Je I do das atribuições que lhe 
outubro de 1952, S1lvmo Mira I eonl'erem O!! item! V li e IX. 
F1lilo, ocupante do cal'go da do artigo 4°, do Decreto-lei 
classe «1-\», da st:l'le de elas- 1 m. 5.8il;J, de 21 de setambi·o 
ses de Armazenista, ni,·cl 8.1 de IP43, e tendn em vista o 
do Quatlro de Ftwcionários j que consta o.o Pt·ocesso nr. 
Públicos do Goverr;o dês te 

1
4ojti7-SGT, 

Ter_·itório, lctado nu Serviço · 
de Geografia e Estatísticu,l RESOLVE: 
p~r~ o S~rviço d(;J Adminis- Exonerar do cargo de Es-
tração Geral. (!rjvi'J.q elo , J 4jz tte Paz e 

Palácio do Govêrno, em ~~ici~l do Reg~stro . Cl~il do 
Macapá 17 de janeiL'O de u!S!nto t.le . vlevelandta. do 
1967. ' Norte, Município do Oiapoque, 

o cidadão Altredo Di&.s de 
Almeida , a contHr de :16 de 
dezemt..ro C:e l96ti. 

Roberto Rocba s·ouza 
Governador Substituto 

Pa!fwio <lo Govêrno, em 
.\1acapá, 16 de janeiro de 
l!:l6Ô' Palácio do Govêruo, em 

Macapá, 16 do janeiro de 
Gen . Luiz Me'ldes da Silva 1966. 

G tJVernat!Or 

Robt't'to Hoclw Souza 
Se:;retário Ge•·al 

O Governador do Território 
Ft.lderal do Amapá , u.sando 
das atribuições qu'e lhe con
fe <em os itens V ll e IX, do 
ar tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.8:)9, dé 21 de setembro de 
1U43, 

RESOLVE: 

General Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Roeba Souza 
Secretário Geral 

PORTARIAS 

Nr. 16/66-GAB 

O Governador do Territó
rio Federal do ,\mapá, usando 
das atribuições que lhe :;on
ferem os itens V H e IX, do 

Transferir, ox-oHicio, no in- artigo 40, do Decreto-lei nr. 
terêsse da Admin\~; tração, de 5.839, de 21 de setembro de 
acô1·do com o a rtigo 52, item 1943, e tendo em vista o que 
fi , e nrtigo GH, tt.l llos da Lei conota do Processo nr 3.880/ 
ar. 1.711 , de 28 de outubro 66-SGT, 
de 1952, combinado com o ar-
tigo 11, do Decreto tlr. 53.451, RESOLVE: 
ele 23 .d~ janeiro de HJ64, Jo- Conceder, na forma previs-
sé Otavw Mal~ , ocllpaute do \ ta no artigo 50, da Emenda. 
c~rgo . de Assistente . Comet'- C:onstitucional nr. 9/65, a Di
Cl?l· mvel 14-B, (Cód.Jgo . Af- ~ nanir Chagas de ::iantana, 
1~3), do _Q~auro u_e f nnc1?na- oc upante do cargo de Assis
ri?s Pubhc?s . ao Governo tente comercial, uível 12-A, 
~este . Tern_tór!u, lotado na i do Quadro de Funcionários 
Supt·rwtendencw do Abaste- Públicos do Govêrno dêste 
cimento (~ATFA) •. par~~: o Território, lotado no Serviço 
cargo r.e. Alruoxanfe, mvel de Admi nistração Gera l, licen-
1·!-A, (CódJgo AF-101), confor· ça para exercer o cargo de 
~e consta. ~o Decreto nr. Prefeito .Monicipal ele Afuá., 
v2.488, de. 20 o e set~?;Ib_ro de cujü mandaro terá início a 31 
l.~G.3. pubhca.~o no D1arw 0 - rle janei;.oo de 1967, Hcando
l'lclal da Uumo de 11 de outu- lhe assegurado a percepção 
br? do mesmo ano, em v~ga dos vencimentos e demais 
extst~nte no . Quâdr0 acm1a vaiJtagens inerentes ao cargo 
refendo, a contar de 31 de i do qu:ü é ocupante conforme 
dezembro dt\ 1956. 1 preceitua o parf.grafo único 

do Govêrno, em Palácio do Govêrno, em 1 e1_o at·tigo 185, da Constituição 
i 7 de janeiro de Maca pá, t3 de jt~neiJ·o de b e LI em!. 

J oão Cândido Soares Filho Pu!écio 
Resp. p/ Exp. da Secretaria . Macapl:\, 

Gt•ral 1 19ôo. 
I 

O Govemador do Territó- 'I Roberto Rocha Souza 
rio Federal do Amapá, usan- Governador t:>ubt~tituto 

l 9fr7. Pl\lác!o do Govêrno, 
General Luiz Mendes da Silva Maca pá, 16 de janeiro 

Go,·ernador l967· 
do das a ll'ibuições que Ih<:: . _ , . . 
conferem Ot:J itens V 11 e lX.j Joao Candldo Sv~l'OS,.. F!lbv Roberto Rocha Souza Roberto Rocha Souza 
do artigo 40, do Decreto-lei l:{esp. p/ EÀp. da Sec. u-eral Sect·etário Geral Governado!' Substituto 

em 
de 

m . 5 .83~. âe 21 de set~mbrv l O Governa~o·· do 'ferritório , . . 1 Nr. 17/67-GAB 
de 1943, e tendo em v1sta o F d :: 1 ,1 • á ,1 O Goveruudor do 'I erntór10 I . 
q lt e c••nsta do i' rocesr::o e 

8
'

3
. . ·~- Amap •. u8an ° Fectrral !.lo Amttpá, usando O Governact.or do 'I'erritórw 

número il.9.i6/ô6-SG r. ra3 ! LtilbU.I~ .. oes Víi ln*I cor- dus atribuições que lhe con- Federal do Amt.pá, usando 
. , ue·~~:U 08

0 
1 ~~s D . ~ Jl ' .• : ~ fe~·E'm o8 iténs VII e IX, do das atr-ibuições que lhe con-

h.ESOLV E: ~r tgo 4 • 0 ecte o· eJ .. r. 1nt1go ,1o do Uecreto-lei nr . ferem os itens VII e JX, do 
~ ;; .b~~. de 21 de setembro de J5.33!l, de. 21 de setembro de al'tigo 4o, do Oecreto-Loi nr. 

Helnover, ex offloio, nPtt i 1913, 
1
1943 5.839, de 21 de se~embro de 

têrmos do item li, du an:go I llE30LVE· 

1 

' J94il, e tendo em vtsta o que 
56, da Lei m . l.7ll, de 28 de · · RESoLVE: const& do lJroces::~o nr·. 
ou w bro de l9õ2, füumundu de 'franr,fcl·ir, ex-oficio, no ir.· 1 iU)74í 66·SGT, 
Almeida Mira. ocupuute do terõsse da Administ1·ac;iio, de Promover, na forma previs- , _ 

1 
' · 

do eargo d~:: Escrevente-:..:ati- acôrdo cem o artigo 52, item li, (ta nos a t·tigvs il9, .10 e 41, da RbSOL' E. 
lógwio, nível 7, tiO Quadr·o c a rtigo 5il, todos da Lei nr. 1 Lei ur. l.7il, \!e 28 de outubt·o FaztJr reverter à Divisão 
de Funciooiirlos du Govérno 1.7_~1 . de 2~ .de outubro ?.e de.· .liJ52, 

0 
cotnh:nac:?s . co_m o de Tenas e Colonização, Vi

do AP!ap;!, lotado no Serviço !9;)~ . co~r.bwado com cs am- ai L1go 3 , do Dec<etc-le1 nr. valdo Ferreira Gomes ocu
de Geografia e Estutítica. pa- go;:; 11, do. Decreto UI'. 53.4,51. 5i!.~SO. de 23 da ou~ubrG . de ,. paute do .cal'go de ca;reven
ra os Serviços I11dustr'iais. de 23 de J!Ln.e 1ro .de 1964, hu- 1~64, Nestor Nogue1..ra. D1as, 

1 
~e Datilógrafo, ~ível. ·1, d_o 

Palúcia do Govêrnü, t:Jm bPnfl AHtonJO .l'. lbuque~q~ e.J1.eodoro \ HHlfl, Automo _Ma- l Quallt·o de FunctOnai'tOS Pu
;\:tc:ipá, 17 de janGiro de ocn~ant~ .úo cargo ~e Olicral rHlD? . . c1e ·"- •hll·~de e Wash1r.g- blieos do Govêmo deste Ter
HJti~. dH ~'•.dmum:tração, mvel l4·B, . ton r,l!as dos ~ant<>s, ocupurr- ! ritóno. lotado na Oivisão aci

Roberto Rocha Souza 
Uovernador Substitutv 

lCó~:go . A~·2.U1) rl~ 9uadro ~~s ~os. caq:~o_s de ~li~t·d.a ma rcff:ll'ida, que :;e encon
~e .•_uncwn."'r:os P"~bh.~os do ll.tlmto;·~al •. nlv~l. 1~1- C. fe!l- 1 u·axa a Oisposit,:üo do Int<ti
(roveroo deste Ter.Itó11o, lo· 

1 
etano l cres, E\ ewLo da S1l- l tuh B•asileii'O d" Reforma. 

ta1o na Superintendência do • v& VuscOJ~celos, Anta uio Go- Ag~ári~ (lBHA) -
João Cândlcto Soares Filho Abasteclmfmt0 (SATFA), para 1mes d'Avilu, Expedito Lemos · 

nesp. p/ Exp. da tleo. Ge ral o cargo . de Assistcute de 1
\ Viuna, Galdino FciTeira. ~'ilho Palacio rio Gl)Vêl'OO, em 

AdmiolslraçEo, nfYel 14·A e Euclides Monteiro da ~i l\·a, Macapá, 16 de janeiro de 
O Governador do Terril0tio (Código AF-ô02), CO[lformc i oeupantP.R dos cargos oe 1967. 

Fedem! do Amapú. usun...to eon:;ta do Decreto nr. 52.488, I Guarda Territori~>l, nivel iO-B, 
das utribuiçõcs que lhe coo- dtl 20 .dtl seternb l'\1 de 1D63, para a classo ~<D», uivei 13, l1obt:rto !tocha So uza 
l'C'r·~·m os itens \1 il e IX, do public:ulo n,l Diário miei ai da mesma sér!e de classes, GoYernauor Sqbstituto 



o 

1388 3a. e 4a. !-eiras, 17 e 18 DIA RIO OF'ICIA.!.. J aneiro, 1967 

--------------------------------~,·------------------------------------------
Divisão d.e Obras 

Aprovo: 

mal do expediente, infringindo classe de Auxiliar Rural nf- I de setembro de mil novecen 
dêsse modo os itens I, V e VI vel 3, do ·Quadro de Funcio- tos e sessenta e cinco (4 .9.1 965), 
do Art. 194 da Lei nr. 1.711 nários .Públicos do Govêrno consta o registro do Estatutos 
de 28 de outubro de 1952, dêste Território, · lotado na do Colégio "V.eiga Cabral". 

Gen. Luiz Mendes da Silva cuja penalidade deverá ser Divisão de Segurança .e Guar· O referido é verdade e dou 
Governador cumprida no período de 26 da, (Guarda Territorial), vtn- !é. Eu, José Tavares de Al-

a 30/12/1966. te (20) dias de susp(i!nsilo, meida, Escrevente Juramen-
Dê·se Ciência e Gumpra-se. , contados no período de 11 a tado no impedimento do Ofi-

0 Sr. Diretor da Divisão de . . . i 30/10/66, por vir faltando, cial, datilografei, certifico, 

Portari~ N~. Hl/66-DO 

Obras, Engo. J oaquirn de . q_abmete do D1retor da D1- ! continuadamente aos expe- ~ dou fé, dato e assino em pú
Vilhena Netto, no uso de Vlsao de Obras, em Macapá, 1 dientes e aos serviços para blico era só. 
suas atribuições legai~>, e com 29 de dezembro de 1966· I os quais · tem sido escalado., . . 
bnse no item Ili do Art. 210 · · sendo reincidente em falta r Macapá (Ap), 01 de JUlho 
da Lei nr. 1.711/52, que dispõe Joaqmrn d~ir~~~ena Netto ,. dessa natureza. demonstrao- de 1966. 
sôbre o Estatuto dos Funcio- do !~lta de senso d~ respon- Em testo da verdade 
nários Públicos Glvis da Unlão 1 sab1hdade no cumpnmento do 
e de acôrdo oom o Decreto , 1 dever, inhingindo dêsse mo- José Tavares de Almeida 
nr. 14/65-GAB, de 25 de maio 1 Comando da Guarda i do, os ítens I, li, VI. VIl e 
d~:~ 1965, do Exmo. Sr. Gover-1 Tcrritol'ial V~II. do Artigo 194, todos da Escrevente 
nadot· e tendo em vista os\ Aprovo: le1 nr. 1.7~ 1 , de 28/10/52,. e, No Impedimento do Oficial 
têrmêlil do - roemo. nr. 88/66· por necess1dade do serviço, 
SER, do senhor Chefe da Se- Gen. Luiz Mendes da Silva seja a presente penalidade . 
~âo de Estradas de Rodagem, GoYernadot· I convertida em multa •. na ~or- , Prefeitura Municipal de 

ma do parágrafo unico do ' . , 
RESOLVE: Portaria Nr. 23/66-G'l' t Al'tigo 205, da citada lei. I Macapa 

Aplicar a pena disciplinar O Comandante da Guarda l Comande da Guarda Terri- 1 PORTARIA 
de suspensâ{l, por cinco (5) Territorial, no uso de suas ! torial, em ~faca pá, 11 de ou- Nr. 1o;67-GAB-PMM 
dias ao servidor Alberto Go- atribuições legais e com ba- tubro de 1966. 
mes, Tratorista., nível 7-A., do se no Decreto Governament~l; O Prefeito Municipal de Ma
Quadro de Funcionários f'úblí- nr. 14,'65·GAB, de 25 de maio; José AraguArino de Mont' • capá, na confot·midade do 
cos do Govêrno dêsta Terri-j' de 1965, I Alverne dispôsto no Item m. do Artigo 
tório, lotado nesta Divisão, com . l go, do Decreto-llâ federal nr. 
exercício na Se~ãr' de Estradas 'i RESOLVE: i ComandTantet 0~ 

1
Guarda ·.• 5839, de 21 de set"mbro de 

de Rodagem, em virtude do 

1 

. . ! erti orta , 19,13, 
referido :$ervidor llavcr deixa- Ap~icar a Nata1r Montetro, i 
do de cumprir suas ollriga- da Pled_ade, ocupante do car- ' ---- - i Considerando que compete 
ções na hora normal de ex- 1 Lo ?a Classe . de Escrevente Poder Judiciário i ao Govêrno do Município 
pedl.ente, infringindo dêsse 1' . atllógr~io ~l!Ve~. 7• d~ ,Qua- Cartii rio «Jucá» ! prestigiar as festas tradicio-
mC>do, os itens I. V e VI do. aro de ,B unciO!ládos Pu~l)C?S ' nais ao povo; 
Art. 194 da Lei nr. 1.711 t.le l do Governo ~e~t~ Terr~ot·~o, O Tabelião de Notas e : . 
28 de outubro de 1952, cuja : lotado na D!vlsao de .;,e~u.- mais ca;·gos 'anéxos da Co- I Considerando, -ainda, que 
penalidade deverá . sel' curu- ' ;~0.~~ ,.e 

1 
Gu~rda, <G.ua_da marca de ,Ma capá, Terr~tó~io j C~D;lP.ete ., a_:o 9?v~:;w 5~.~u-,:_ 

prida no período de ~G a 'dO/ 1 e1 rito I ~a.), dez (lQ) d1~a. de Federal do Amapá, Repubhaa . ~lCiplo a orga~J7.aç~o "' ul:i\la-
li/llt66 'I suspensao, contados no pe- dos Estados Uni doR do Bra- hzaçãL' dó cumprimento· do 

· · rfodo de 21/l0/66, por haver si!, por nomeação legal etr.., programa~~ çarnaval de 1967, 
Dê-se Ciência e Cumpi'a-se. faltado, sem motivo jilstifica- l!l s a n d o das atribuições neste Mummp10 

. • . . 1 do, o.o ~erviço parE!- o qual que lhe são conferidas por 
Gabmete ao Diretor da D1- i estava escalado, dm 7, do lei, e a req uerimente de pes- RESOLVE: 

visâ(T de Obras, em Maca pá, j c0rrente, no Pôsto Policial nr. soa interessada, 1 _ Designar 
0 

Professor 
27 de dezembro de I91iíi. 14, sendo r·eincidente em falta F . G d M 

; dessa natureza, demonstrao- Certifica que revendo em •ranCisco raça e .0~1r~ • 
.;oaquim rle VHhen!! Netto ; do ser um elemento incompa- meu Cartório de Registro de rcpresent~?ta do ~~mci~IO 

Diretor I tível com a função policial, Pessoas Jurídicas, o livro de de Macapa, José M~- 1a, Fr~-
'\ iofringiudo, dêsse modo, os registro A-n.-1, nc mesmo, às [ t~, representam~ dos lllub"'s 
ítens I, 11, VI e VII: do Arti- fôlhas 78, sob número de or- Elegantes. e Ubiracy de A-

Portaria. nr. 20/66-DO ·
1
. g·o 194, touos da lei nr. ·1.711, dem 88, consta o registro dos zevedo PICanço, r~pt:esentan= 

. 1 cte 28/ 10/5:!, e, por necessida- Estatutos da. Cooperativa de te dos Blocos C a~ na valE'~, 
Aprovo. 1 de do serviço, seja a presen- Consumo dos Empl'egaàos da cos, para na qua~ldade r.~ 

l te penalichde ccnvertida em Brumasa - COCEBRA, feito I Presl~ente, Secretár~o e, Te-
Geu. Luiz Mendes üa Silva 

1 
' · ' em .,9 de Novem·bro de 1966 lsometro, r~spe.ctryan:.eut.e, Governador multa, na form a dn parágrafo &. C _ 0 l único do Art. 205, ·da cita1P. (Vinte e nove d•J nov~mbro C?.~lp~rem a .o ?1~H~.;o JJ~~ ~:-

0 Sr. Diretor da Di viRão de jlei. de m!l novecentos e sessenta mz~dJra du CuJ n<~.\ "'1• ncs.a 
Obras, Eng0 J ouquim de Vi- , n i· T .· e sei8). O teferiào é verdade capital. 
lhena Netto, no uso de ~<uas ] ~omando 0" Guarca eru- e dou fé. Eu, Jací Barata Ju- li _ Delega1• poderes ao 
atribuições legais, e com base I torw.I, em Macapú, 11 de ou- eá, miclal .Substituto. datilo- Pres:dente da referida Çomif>-
no item III, do Art. 2l0, da I tubl'o de 1966· grarei, dou fé e &esino. 8ão, para nomear sub·cnruis-
L7i nr. 1.7~1/52, q u~ r~i8põ.e só- ~'· José Araguarino de I Maca pá, 24 de Dezembro de sões, se os encargos sob sua 
br e o ~s~atuto ?o:s FunclO~~- Mont'Alverne .1966 respou,;ubilidade a&sim o exi-
rios PubliCos Ctvís da Umao 1 girern. 
e de acôrdo com o Decreto 1 Comand11nte da Guarda Jaci Barata J ucá 
DI'. 14/65-GAB, rle 2fi de maio I 'l'enitorlal m. Substituto. :1 Dê-se Ciência, Cumpra-se, 

, Registre-se e Publique-se. oe 1965, do Exmo. Sr. Gover· 'I 
nado;· e tendo em vista O!l 

têrmva do memo. nr. 88/66-\ 
SEl1., do senhot· Cllefe àa Se- Aprovo: I O Tabelião de Notas e llJais Gubin.ete elo Prefeito Muni-

\ 

cargos anexos rta Comarca cipal da Macapá, 9 de janeil·o 
de Macapá, Território Federal de 19G7. ção de Estradas de Rodagem, 

1 
Gen. Luiz Mentles da Silva 

REsoLvE: I Governador 

Aplicar a pena di~cipllnar 1 Portaria Nr. 22/66-G'l' 
de suspens!í.o, por cincu (5) i O Comandante da Guarda 
d;as. av r~~rvido_t' ~o.sé Lopes' Territorial, no uso de suas 
da S1lva~ lratonsta mv.el ~--:-B, atribuições legais e com ba
do quaoro de FunCl0~3rJos se no Decreto Governamen
Púb!icos u ~Rt~ _Terr!túno, lo-, tel nr. 14;'6;i.GAB, de 2.5 de 
tado na l}lylsao ~e _Obras maio de 1965, · 
com exercww J:a Seçao de 
Estrádas lle • •dagem, em HESOLVE: 
virtude do referido servi<lo t' 
haver deixado de cumpl'ir Aplicar a .Júlio Pires da 
suas obrig::u;õcs na hora nor-1 Gama, ocupante do cargo da 

do Amapá, República. dos Es- . 
tados Unidos do Brasil, por I Douglas Lobato Lopes 
no;,neaç~o legal etc., u8ando I Prefeito Municipal C: e Macupi. 
das atribuições que lhe são 1

1 cun~eridas por lei, e u · reque- ____ _ 

ri~:::~i:: P:::~ar:::~·;:sa:: \ UfBon rio ov~m~lo:P' 
seu cartório ~~ reg1stro. de i !lU UU bAbm 1ul 
Pessôas J urJdtcas, o livro jy • 
A-W 1. às. fôlbas setenta e 
sais verso (76.v). registrado r·~ ?O 
sob o número de ordem oi- l! · 
tenta e quatro (134), em quatro ,( ... 


	

