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Ano li. ~úmeros 554 Macapá, 2•-feira, 30 de ·Janeiro de 1967 

DECRETOS 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando das 
atribmções que lhe conferem 
os i teL8 VII e IX, do artigo 
4°, do D,ecreto-lei nr. 5.8il9, 
de 21 de setembro ele 1943, 

RESOLVE: 

A 'f OS DO PODER EXECUTIVO consta ·à o Processo nr. 3.185/ 
66-SGT, 

RESOLVE: 
Mactlpá, 9 de janeiro de (Código AF-204), do Quadi'o 
19o7.- de Funcionários Públicos do C:om fundamento no artigo 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Govemado.t· 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

Govêrno dêste Território, lo- 2°, da Lei nr. 3.90&, de 19 de 
tado no Serviço de Aàminis· junho àe 1961, combinado 
tração Geral, para ocupar o com os artigos 183, item II e 
cargo da classe «A», da série artigo 193, item li, da Reso
de 'classes de Escriturário, ní- luç!lo nr. 67/62, da Câmara 
vel 8 (Código AF-202), em dos De;;;utaàos e Decisão do 

Nomear, pOl' acesso, na for- o Governador do Território vaga existente no Quadro aci- Egrégio Tribunal de Recursos 
ma do dispt•sto no Capítulo Federal do Amapá, usando ma referido, a contar de 31 (Apelação Civil 6.950), conce-
VIII, da Lei nr. 3.780, de 12 das atribuições que lhe . q_on- de dezémbro de 1966. der apo~entadoria a Halo 
de julho de 1960 e disposi- ferem os itPns VII e IX, do Marques Picanço, ocupante 
ções contidas no Decreto nr. artigo 4°, do Decreto-lei nr. Palácio · do Govêrno, em do cargo da claose · «A», da 
54..188, de 15 de outubro do 5.83!-J, de 21 de setemb!·e de Macapá, 9 ele janeiro de série de classes de Inspetor · 
1964, Odon Maciel de Casiro, 1943, 1967.. da Guat·da Territorial, nivel 
ocupante d.o cargo de Mestre . . . 14 tGódigo POL-505), do Qua-
Rura l, n!v~l 8., _do. Quadro ,de RESOLVE. General Lm~ Mendes da S1Iva 

1 
dro de Funoionários Públicos 

Fuacíonartos f ubltcos do Go- I Go'ieroador 1 do Govêfno dêste Terr1t6rio 
vêrno dêste Terdtório, lotado I Nom€lar, na forma do item I lotado na Divisão de Segu, 
na Divisao de J:'rotluçllo, para li do articro 12 da Lei nr. Roberto Rocha Souza j · . -
ocupar o cargo da classe «A», 1.?í1, de ts d~ outubro de Secretário Geral 1 rança ~ Gt~arda, a contar ae 
da série de classes de t ' écni-· 1952 Vicente Feneira Lima . . 130 de )anetro de l967. 

!.<' · ' • , • 'd I ' O Governador do Terrttórw , co Rural, nível 11 (Código eito
1
; . u1vel 5

1
, eb~;r at . o ,~- Fedenil do Amapá usando 1 Palácio do Governo, em 

.P. 205), em conseqüência ele pes lC&nço,. u r111ca~or m- das at"lbuições cuc.' p .. 8 eon- ) Macapá, 17 de janeirQ .l,te 
v·aga existente no Quaclw vel 5-A, Jutauos no "'ervlr;o , • ft. 'vii - 1x d \ 19ô7. 
acima referido, a contar àe de Administração Geral; Pe- \t1r~m 0~ ens e ": · .? I , 
31 de dezembro de 1966. dro Mo i·eira Dantas Traba- artJgo 4 ' do Decreto-lei nr. Roberto Rocha Souza 

lhaúor, nível 1, e 'José de 5·839• de 21 qe setembro de Governador Substituto 
Palácio do Govêrno, em 

Macapá, 9 de janeii·o de 
1967. 

Souza Pereira, Auxil!a1· de 1943, 
Artüic.::, nível 5, lotados na RESOLVE: 
Superintendência do Abaste-
cimento - SATFA - ; e Do- Nomear, por acesso, na 

Gen. Lub: Mendes da Silva mingos Ferreira Barbas~. forma do disposto no Capftu-
Governador Servente, nível 5, lotado nos lo Vl!I da Lei nr. •3.780, de 

J oãm eândido Soares Filho 
Resp. p/ Exp. da Secretaria 

Geral 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens Vll e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, e tendo em vista -o 
qne consta do Processo 
número 3.739/66-SGT, 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do Territó· 
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VIl t.o IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1U43, 

RESOLVE: 

• Nomear, por acesso, na foL·
ma do di~pol>to uo Capftuio 
Vlll da Lei nr. 3.780, ·1e 12 
de i ulho de 1960 e. disposi
ções contidas no Decreto nr. 
M.48o, de 15 de outubro de 
19ti4, IVIanccl i?aulo Damas
ceno; Jolo Costa do Espírito 
Santo; Jvsé Maria da ~ilva, e 
Raul Natividade Teixeira Al
veí:\, ocupante do cargo de 
Guard<:~. Tenitorial , nível 13-D, 
l!.o Quadró de Fuucionários 
Públicos do Govêr!Jo cêste 
Território, ;otado na Divisllu 
de Segur·ança e Guarda, para 
ocuparem o;, co.rgos da clas
se «A>>, da série de clasties 
de Insoutor da Guarda Ter
ritoriaL nível 11 (Código POL-
505), em vagas existentes no 
Quadro aeima referido. u 
contar de iH de dezembro 
de" 196G. 

Palácio do Govêrno, em 

Serviços lndu~.>trlais, todos do 12 de juiho de 1960 e dispo
Quadru de Funciunários Pú- sições contidas no Decreto 
bllcos do Govêt·no dêste Ter- nr. 54..483, de 15 de outubro 
ritGrio, para, oeuparem os de 1964, Maria Djanira Vas
cargos da classe «A», da sé- concelos Bezerra, lotada na 
rie oe classes de Guat·da, ní- Divisão de Educação; José 
\rei 8, (Código GL 203), do Maria da Cunha Nery, lotado 
Quadro acima referido, em na Divisão de Terras e Co-
con~eqüêncía, 'vagos os ca.r- Ionização; Hercília de Olivei- RESOLVE: · 
gos anteritJrmente ocupados, ra Almeida e Raimundo Via-. 
a contar de 31 de dezembro I na ?ere ira, lotados no Ser-~ Exonerar, a pedic!.o, na for
de 1966. ·r viço de Administração Ge~l, ma d~ item I, do a.rtigo 75, 

Palácio do Govêrno, em 1 ocupantes d~ cargo d~ E~- 1 da Ler nr. I.J:ll , d~ ?8 de. o.~
Macapá 9 de janeiro de crevente. DatJlógrato, .m':e~ 1, 1 tubr~ de 19t~2, Lucia Mm:a 
1967 ' do Quadro de Funmonarws 1 Peretra Gomes, ocupante u.o 

· Públicos do Govêrno dêste cargo de· Escreveute-Datilo-
Gen. Luiz Mendes da Silva Território, para ocuparem os 'i gr·afo, nível 7, (Código AF-204), 

Governador cargos da classe «A», da sé- do Quadrfl de Funcionários 
Roberto Rocha Souza rie de clusses de Escriturário, I Públicos do Govêrno dês te 

Se~retario Geral nível 8 (Código AF-202) em Ter;·itório, lotada na Divisão 
o Governador" do Território I va~us e~iste~tes no Quadro I ~le s.~úde, a (~ontar de 1°. de 

Federal do · Amapá , usando ~ctma r ~fer1do, a contar de Janen o de 1.,67. 
das atiibuic;ões que lhe con- 31 de dezentbro de 1966· Palácio do Govêrno, em 
ferem os itens V li e lX, do Pslácio do Govêrno, em Maca pá, 17 de janeiro de 
artigo <!,

0
, do Decreto -lei nr !llf · 16 d · · d 1q57 1967, 

5.8[H:I, d& 21 de setembro dé I .acapa, e Janetro e ' " · 
1943, Gen. Luiz Mendes da Silva 

RESOLVE: 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

Roberto Rocha Souza João Cândido Soares Filho 
Nomear, P o r ace.>so, na Secreta· rt·o Geral Resp p/ Exp da Sec Ger·al 

fo1·ma do disposto no Capítu-! · ·: ' · 
lo VII!, da Lei nr. 3.7·80, de ' O Governador do Território O Goven1adóhl.o' Território 
12 de julho de Hl60 e dispo- ; Federal do Amapá, usando 1 Federal 'do. Am&pft, usando 
sições contidas no Decreto ·1 das atribuições que lhe eon- das .atrib.uiÇ"ões que lhe con
nr. 54.488, de 15 de cutubro ferem os itens VII e IX, do ferem ·. os itens VII e IX, do 
de HJ64, Elpidio Martel Pinl,ei- 1 a~·tigo 4°, ~o Decreto-lei nr . lil'ti{SO 4°,' 'cto Deereto-Lei n·~· 
ro, ocupante do cargo de Et>- : 5.839, de 21 de setembro de 5.839, de 21 de setembro d-e 
creveate-D&.tilógra!o, nivel. 7, I 1943, tendo em vista o que 1.943, e tendo em vista o qué 
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As Repartições Públicas r 
Terl'itoriais deverão remeter 
o expediente destinado. à pu-, 

,blfcação neste DlÁRIO OFI
CIAL, dlàriamente, até às 
lB,ilO horas, exceto aos sába-1 
dos quando deverão fazê-lo -
at~ às 11,30 horas. 

EXPEDI-ENTE As Repartições Pública• 
·cingir-se"ão às assinaturas 
·anuais reno-vadas a.té 23 de 
·fevereiro de cada an:o e às 
iniciadas, em qualquer época 
'J)elos órgãos competentes . 

AR reclamações pertlrien
. tes à matéria. retribuída, nos 
casos . de erros ou~ omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seç!lq de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 ~ o r as após a 
saida dos Mgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
,datilografados e autenticados, 
ressalvadas, ·por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as par~ o ex
terior, que . serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
íie-fio tomár, em qualquer 
~poca, por seis meses ou um 
ano. 

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

' consta do I'róce·sso nr. 
. 3.378/66-SGT, 

RESOLVE: 

Com fundamento 'no artigo 
2°, àa Lei nr. 3.906, de 19 de 

· junho de 1961, •combinado 
com os artigos 183, item II e 
Hl3, item li, da Resolução nr. 
67/62, da. Câmara dos Depu
lados .e decisão de Egrégio 

. Tribunal de Recurflos (Apela
: ç{l.o .. Givil 6,9!50), . conceder 
·aposentadoria a Wilson Hlll 
·de 'Araújo, ocupante do cargo 
de Professor do . Ensino Pré
Primário e · Primário, nível 11 
(Código EC-514), do Quadro 
de Funcionários Públicos do 
Govêrno dêste Território, ' lo
tado na Divisão de Educação, 
a contar de ao de janeiro de 
1967. 

Palácio do Govêrno, · em 
Macapá, 18 de janeiro de 

' 1967. 

' Robet·to Rocha Souza 
Governador Substituto 

· João Cllndido Soares Filho 
Resp. p/ Exp. da Sec. Geral 

O Governadlilr do Território 
, Federal do Amapá, usando 
das atribuições ·que lhe con
terem os itens VIl é IX, do 
ai·tigo ' 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e considerando o pare
cer do Exmo. Sr. Dr. eon.:;ul
tor Jurídico do DASP, dado 

·no Processo nr. 7.067/58', publi
cado no D.O. de 22 de novem
bro de 19'58 e, tendo em vista 
o que oensta do Processo 

. nr. 3.619/66-SGT, 

RESOLVE: 

lmpre~liD -Ofieial 
DIRETOR 

.'JOSÉ MARIA DE BARROS 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Of,icinas da Imprensa OfiCial 

MACAPA- T. F. AMAPA' 

A 'S'SINATURAS 
Repartiçõ-es ·e Partlculares: 

s ·emestre Cr$ 2:000 
Ano • Cr$ 4.000 

-Número avulso _ . . Cr$ 20 

«BRASÍLIA :._ ll:ste 'Diário ·oficial é encontrado pat·a leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa, da 

·coOPE~ PRESS, 'rio ·Brasília Imperial ·Hotel.» 

A fim de possibilita·r a 
remessa de válores acompa· 
·nhados de esclarecimentos 
·quanto à sua aplicação, sou .. 
citamos usem os interessados 
·preferencialmente cheque ou 
'vale -poste,!. 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem ·no ato da 
assinatura. 

O funcionário público fe
deral, terá um desconto de 
10% . . Para fazer jús a êsse 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura Para facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução 

tes a veriHcáção do prazo de de continuidade no recebi- O custo d~ cada exem .. 
validade· de suas · assihatúras, mBnto dos jornais, de 'Vem •piar atrasado, dos· órgão 11 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a oficiais será, na venda avul
ço vão impress<Ys o nú~ero respectiva renovação com sa, acrescido de Cr$ 5,00, ae, 
do talão de registro, o rriês e r ntecedência mínima, de trin- do mesmo ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. ta l30) dias. 10,00, por ano decorrido. 

Palácio. do Govêrri.o, em 
Màcapá, 29 de dezembro de 
'1966. 

artigos ·217 e 219, da Lei ·nr. Palácio do ·Govêrno, em 
l.?ll, de 28 de outubro de 1952, Macapá, 17 ds janeiro da 
Rubirn Brito Aronovitch, Far-1967. 
macêulico, nível · 22-C; Cid 

General Luiz Mendes da Silva Borges de Santana, Cirurgião Roberto Rocha · Souza 
Governador Dentista, ·nível 21-B, e Paulo ; Goveroador ·Subst.tuto 

Robérto Rocha Souza , ·Afonso de Vasconcelos, Asflis- N 23/67 GAB 
·• ' tente Comercial, nível 12-A, . r. · -Secretário ·Geral 

PORTARIAS 

Nr .. 15/67-GAB 

O Governador do Terrilói'io 
Federal do .Amapá, ·usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto~Lei nr. 
5.839, de ·21 de setembro de 
1943, e tenda vista o que cons
ta do Pro~esso nr. 1.837/ 
66-SGT, ~ ' . ' 

RESOLVE: · 

Conceder a José . Mariu 
Teixeira Lima, ocupante do 
cargo de Profest~or Auxiliur 
do Ensino Primi!I'io, nível 7; 
do Quadro ds Funcionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotado na Divisão 
de Educnção, um (1) ano de 
licença para o trato de · inte
'rêsses particulares, contados 
no período de · 15 de · junho 
de 1966 a 15 <le · junho Ele 
1967, de ~tcôrdo com o artigo 
110, da Lei nr. 1.711, de 28 de 
outubro de 1952. 

per.tencentes a·o Quadro de ·o Governador do Território ' 
F~ncioflá!ios Públ~~o~ do Go- Federal dG Amapá, usandv 
verno degt~ .T_:rntórto., l?ta- das atribuições que · lhe con-
doa na DlVlsao de Saude, ferem ' os itenB :VII e XI dU
para c<:>nstituír~m a qo~is~ãp artigó ·4°, do Decre.to·let n·!". a.-; 
?e Inq~érito · Admlmstm.uvo, 5.839, de 21 de . · setembro de. 
mcumbrda de apurar ·as ITre- 1'943 
gularidades praticadas pelo ' 
Servidor Nelson Duarte Lima, RESOLVE: 
Enfermeiro Auxiliar, nível 8, 
encarregado do Sub-fôsto Mé- J:?esignar na ' forma dos 
dico de Macaeoary, conforme artigos 72 e 73, da Lei nr. 
consta do olfcio · nr. 1.194/66-1.71!, de ~S de outubro de 
DS, de l:7.1?..66, apenso ao 1952, ldm1lson Haber Sepe
processo acima mencionado. da, ocupante do cargo da 

Classe «A», da Série de Clas
Paláclo do Govêrno, em ses de Ollcial de Adminhstra

Macapá, 17 de · janeiro de ção, nível la,· do Quadro d'e 
1967. Funcionários do Govêrno dês

Rober to Rocha Souza 
Governador Substituto 

• 
Nr. · 22/66-GAB 

te TerritÓrio,· lotado no Ser
viço de Administração, para 
responder pelo Expediente 

· do Setor de Classificação ct·e 
Cargos, Símbolo 7-F, durant·e 
o impedimento de seu titular 

· O Governador do TEm'itório que se encontra em gôzo de 
Federal do Amàpá, usando térias regulamentarei. 
das atl'ibui_ções ·que lhe con- . Palácio do · Govêrno em• 
ferem os 1tens VII e lX, do M á ·18 ·d - i ' de· 
artigo ' 4°, do Decreto-lei nr. l ~cap • e Jane ro 
5.839, de 21 de setembro de Hl 7· 
1943, · e tendo em·vista o que Roberto Rocha Souza 
consta do Proces·so número Governador Substituto 
56/67-SGT, 

Palácio do Govêrno, em Ma-
capá, 18 de janeiro de 1967. RESOLVE: · Nr. 24/67-GAB. 

Roberto Rocha Sou-za 
Governador Substituto 

Nr. 21/67-GAB 

Conceder a Lúcia· .Fernan-r . O 'Governador do ·rerritó
des Wan,derley, ocupante dutio Federal do Amapá, usando 
cargo · da classe «A», da . sé- das atribuições· que lhe con
rle de classés de Escriturá- ~erem os itens VII e IX, à.o 

· ria, nível 8, do Quadro ·de artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
O Governador · ão Territó- Funcionários Públicos( do O o- 5.839, de 21 de setembro de 

Exonerar, ex-offício, na rio Federal do Amapá, ~san- vêrno dêste Território, lotada 1943, e tendo· em vista o que 
forma do item li, do artigó 75, . do das atribuiçõe~ ·que 'lhe no Gabinete do Gove·rnador, oonata do Decreto-Lei nr. 28, 

conferem os itens VII e IX, 
da Lei nr. L711 , de 28 de ou- do artigo 4o, do Decreto-lei co~ ~xercíci? na Represen- ~e 14 ~e ~ovem.bro de · 1966 
tubro de 1 952; Júlio Pires da nr. 5.8139, de 21 de setembro te.çao tio Govel'llo .. em Hel~rn. que d1s-poe sobre normas 
Gama, ocupante .do cargo de de 1943 e tendo em vista . 0 Est~do do P~~á, oito (8) d1as complementares à IJ e i n·r. 
Auxiliar ·Rural; nív·el 3 (~Mdi- • . ' de licença O:OJO, a contar no·5.172, de 25 de outubro de 

. go P.209}, do ·Quad1-'0 de Fun- que consta do processo nr. período dei.24 a 31 de dezem- 1966 e considerando ainda ·o 
cionários Públicos do Govêrno 3·981166-SQT, bro de 1966 de acOrdo com o que preséreve oa Decretos-

. úêste 'l'erritório, lotado nos 'RESOLVE: item ll, do artigo .153, da Lei Leis nrs: 82 ~ ·&8, de 26 e ·28 
· Serviços Industriais, a côntar número 1.711, de '28 de outu- de dezembro de· 1966, respec- 1 
" de 2 de· janeiro de 1967. Designar ·nos · têrnios dos bx:o de 1952. tivameute, 
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RESOLVE: 

Designar Alclndo da C:osta 
Bahia, ocupante do cargo de 
Professor do Ensino Secundá
rio, servindo atualmente como 
Assistente Jurídieo do Govêr- 1 
no dês te Território; Heitor de 
Azevedo Plcanço, servidor 
agregado ao Símbolo 3-C, 
correspondente ao cargo de 
'l' esoureiro, no exercício de 
Diretor do Depal'tamento de 
Administração da Prefeitura 
Municipal de .Macapá; Theo
dolino d&s Mercês Flexa de 
Miranda e Waltér da Silva 
· Plcheco, ambos ocupantes Jos 
cargoi:l de Contador, níveis 

DI.ARIO OFIOIAL 

Comando da Guarda 
Territorial 

Aprovo;. 

Gen. Luiz MendeB da Silva 
Governador 

Psrtaria Nr. 01/67-GT 

O Comandante da Guarda 
Territorial, no uso de suas 
atribuições legais e com ba
se no Decreto Governamental 
nr. 14,'65-GAB, de 25 de maio 
da 1965, 

RESOLVE: 

neiro de 1967. 

José Araguarino de 
Mont'Alverne 

Comandante da Guarda 
Territorial 

Divisão de Saúde 

Aprovo: . 
Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

Portaria nr. 2/67-O.S. 
O Diretor da Uivis!lo de 

Saúde, usando das atri
buições que são conferidas 
por Lei, nomeação legal, etc., 

RESOLVE: 

Janeiro, 1967 

Comissão de Inquérito 
Administrativo 

Portaria nr. 01/67-CIA. 

O Pt·e&idente da Comissãó 
de Iuq ué rito designada pe.• 
la Super-Portaria m:.14, dé 
10 de janeiro de 1967, do 
Ilustríssimo Senhor Supe
rintendente da Superinten
dência Nacional de Abas
tecimento e Portaria nr. 
555/66-GAB, datada de 
20/12/66, do Exmo Senhor 
Governador Substituto do 
Território Federal do Ama-

. pá, 

RESOLVE· 
· 2_1-..t:s e 20-A, lotados, respec
tivamente, na Divisão de Edu
cação e Gabinete do Gover
nador, e Ariosto Cardos@ 
Paes, agregado ao Símbolo 
4-F, eqmvalente a fuü.ção gra-

, t!ficad<:t de Chefe dB. Seção do 
Expediente da Secretaria Ge
ral, para, sob a presidência 
do primeiro, constituírem a 
Comissão incumbida de estu
dar leis e propor as normas 
que presidirão a aplicabilida
de da Lei nr. 5.172, de 25 de 
outubro ~e 1966, que dispõe 
sõbre o rmpôsto de Circula
ção de Mercadorias, elaboran
do Inclusive, o ato que será 
baixado pelo Executivo Ama-

Aplicar a José dos Santos, 
ocupante do car·go da Classe 
"A''. da Série de Classes de 
Carpinteiro, Nível 8, do Wua
dro de Funcionários Públicos 
do Govêmv dêste Território. 
lotado na Divisão de ;segu
rança e Guarda, (üuardo. Ter
ritorial), dez (lU) dias de sus
pensão, coatados no periodo 
de 10 a 20/1/967, por havei' 
faltado sem moüvo• justifica
do, ao serviçG para o qual 
esta v a escalado, nos dias 8 e 
10 do corrente, no Pôsto Poli
cial nr. 4 e na Permanência 
da Central, rer;pectivamente, 
sendo reincid ente em falta 
dessa natureza, demonstrando 
com isso falta de senso de 
t·espousabilidade com a fun
ção de policial, infringindo 
Jêsse modo, os ítens I, 11, VI 
e VII, do Artigo nr. 194, todos 
da Lei nr. 1.711, de 28 de outu-

.Na forma do § 2P do Ar~. 
219 do Estatuto dos Funcioná
rios Públicos Civis da União, 

Autorizar o pagamento do designar a senhora Creuza 
valor de uma passagem aé1·ea Maria àe Souza Pinto, Escre
no tr~cho BEllém-Macapá, pa- vente datilógrafo, nível 7, lota
ra e enfermeiro desta Oivi- da na Divisao de Obras, para 
são, Leozildo Barreto Fontou- desempeni.lar as funções de 
ra, ocupante do ·cargo da S~cretaria da mesma .,;omis
classe de En!ermeit·o Auxi- l sao. 
liar, nível 8, que necessita Macapá 15 de j a n e i 1: 0 

até aquela Capital para trata- de 1967. 
acompanhar doente mental ! ' 

mento em centro especlaliza- · Austreaésllo de Castro 
do. tSussuarana 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. -Presidente -

' paense, regulando a matéria 
· na forma do artigo 2o, d~ 
Deereto-lei nr. t:l8, !le 28 de 

· dezembro de 1966, acima ci
. , tado. 

Prefeitura Municipal de 
Dr. Alberto da Silva Lima Macapá 

Diretor da D. S . 

Mac11pá, 10 de janeiro de 
1967 

Palácio do Govêrno, 
· Macapá, . -24 de jcmeiro 
-1966. ' 

bro de 1952, e, por necessi
dade do serviço, se~a a pt·e

edm Isente penalidade convertida 
e em multa, na forma do § 

único do Art. 205, da citada 
Lei. 

1 General Luiz Mendes da Silnl. 
Guvtlrnador Comando da Guarda Terri-

torial, em .Mucap, 11 de ja-

tiinisterio da Fazenda 

rre~o no exem~lar 
Cr~ lO 

Mesa de Rendas Alfandegada de Macapá 

E D I T A L Nr. 1/ 67 

(Com prazo de lrês (3) dias) 

Pelo pr~sente Edital, em cumprimento ao despacho do Senhor P,reparador do 
I?r~sente proc~sso, Agente Fiscal do lmpôt>to Aduaneiro, Ivonéllio Calheiros Lopes, pro
tendo no processo protocolado nesta aduana sob o número foi2/67 de 27.1.1967 (vinte e 
sete de janeiro de mll novecentos e sessenta e sete) que tem por base a apreensão 
efetuada pelo Agente Fiscal do lmpôsto Aduaneiro Armando Ferreira Mulatinho e pelo 
Marinheiro Olegário Rodrigues, em vários pontos localizados às margens do rio Ara-

~ guarl por serem à de origem e procedência estrangeira e estarem det>acompanhadas de 
qu&isquer documentos que comprovassem a legal entrada no país. As mercadorias 
apreendidas são as seguintes : . 

MOTORES DE POPA 
L"m {I) marca Evinrude de 2,5 H.P. Mod. 3042B Série B1980&; 
Um O) rnarc& Evinrude de 5 H.P. Série 5502SB4063; 
Um (I) marca Evinrude de 3 H.P. Mod. 3532A Série B1333Ho; 
Um (1) marca Evio;:uce de 3 H.P. Mod. 340::-R Sér·ie B27130; 
Ur11 (I) marca Archimedes de 12 H.P. Nr. 00514472; 
Um {I) marca Archimedes de 12 H.P. Nr. 0502968; 
Um \1) mat·ca Penta de 5 H.P. Tipo U21S Nr. 5904053; 
Um (I) ::narca Jobnson de 18 HY :>em placa de identificação; 
l ;rn (1) mat·ca Johnson de 9,'5 H.P. Motl. MOllC Série B4267; 
Um (1) marca Jonhsou de 3 H.P . . Mod. JH 2IE Série B13547.5; 
Um (1) marca Mercury de 25 H.P. Série 1497859 e 
Urn (1) mat·ca Mercury de 3,9 H.P. Série 1911913. 

. Intimo os donos das ruercadori!is em aprêço a virem apresentar nesta Mesa de 
1 Rendas Alfandegada de lüacapá as alegações que julgarem a bem de seus direitos no 

prazo de três (3) dias, :;ob pena de reve!ia. -

Mêsa· de Rendas -Alfandegada de .Macapã, 27 de janeiro de 1967. 

Maria da Graça Oliveira Lemos 
Escrivã 

Visto: - lvonéllio Calheiros Lopes - Preparador 

DECRETO 
Nr. 22/67-GAB-PMM 

O Prefeito Municipal de 
1\'Iacapá, usand.o das atribui
ções que lhe são conferidas 
pelo Inciso V, do Artigo 9°, 
do Decreto-lei nr. 5.839, de 21 
de setembr& de 1943, combi
nado com o que prec'ei
tua o artigo 2o, alinea b, do 
Dec1'eto Federal ur. 53.965, de 
11 de junho de 19B4, tendo 
em vista sua aprovação no 
concurso realizado nesta 
municipalidade, 

DECRETA: 

Nomear, na forma do item 
n, do artigo 12, da Lei núme
ro 1.711, de 28 de outubro de 
195~, .'\ldonir da Fonseca 
Araújo, para exercer o r.argo 
de Agente Auxiliar Coletor 
lmpôsw, nível !-1, do Quadro 
de ~·uncionários da Prefeitura 
Municipal de Macapá, em 
vaga existente no referido 
Qu~dro, a contar de 2 de ja
neiro de 1967. 

Dê-se Ciência, 
e Publique-se. 

Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Muni
c~pa~ de Macapá, aos 17 dias 
de janeiro de 1967. 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito .Municipal de Macapá 

Publicado neste Departa
mento de Administração, aos 
17 dias do mês de janeiro 
ue 1967. 

Heitor de Azevedo Pican9o 
Diretor do Departamento de 

Administração • 
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DECRETO terinidade, na forma do item 1 DECRETO 

IV. Alínea C, do Artigo 12, da ! . Andrade, para exercer o cargo 
da classe de auxiliar de Artí
fice, nlvel 5, em vaga exis
tente no Quadro Suplementar 
do Serviço Municipal de Es
trada de Rodagem, a partir do 
dia 2 de janeiro de 1967. 

Nr. 21/67-GAB-PMM 
Lei nr. L7ll, de 28 de outubro Nr. 14/67-UAB-P-~H·I 

O Prefeito : -Muni:lipal ·de de 1952, Nelson Pena Amana·' . · 
Maca pá, na c:onformidade do jás, para exercer 0 cargo da O Prefe1to Muni~rp_al de Ma
disposto no item V, do Artigo classe de Escriturário, nfvel c~pá, na conf01 mldade .do 

, 9°, .do Decreto-lei ..federal nr. s .. em vaga existente no Qua- d!sposto no Item V, do Arhga 
-.· .. -... . 159.483&,9,e~~ ._21, ._<if :~,.e .. tembro de dro Suplementar do Serviço 9 , do Deereto-lei federal nr. 
- Municipal de Estrada de H.o- 5.8,_!39,.de 21 de setembro de 
·, Considerando o que di~põe àagem, a partir do dia 2 de 

94
" e, 

_Cumpra-se, Registre-se e 
Publique-se. 

·'(r § z•, -ci,d Artigo 7, do Ato de janeiro do 1967. Considerand~ o que di spô ~: 
Complementar nr. 28, de 13 Cumpra-se, Registre-se e o § 2°, do Artigo 7, da Ato 

· Gabinete do ·Prefeito Muni
cipal · de Macapá, 17 de janei
ro de 1967. de qezembro de 1966, que dá Publique-se. Complementar nr. 28, de 13 

_ nova redação ads Artigos 5, • de dezembN de 1966, que dá 
• .6 ... e 7, do Ato Complementar Gabinete do Pr·efeito Muni- nova redação aos Ar-ttgos 5, 
'"·nr: 15, de 15 de junho de cipal àe Iviacapá, 17 de janeiro 6 e 7 do Ato Complementar 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de Macapá 

1966; 
1 
de 1967. nr. 15, de 15 de julho de 1956; 

}Jublica:J.o neste Departa-. 
meuLo de Adm!n1straçii.o, aos 
17 <lias do mês de janeiro de 
1967. . 

Considerando que há neces- Douglas Lobato Lopes 
sidade de prover as vagas Prefeito Muuicipal ·de ~1acau.1. 
exietentes no Quadro Suple- · " 

. mentar qo Servi~o Municipal Publicado neste Deuarta-
- de K;trada de Rodagem, para mento de AdministraçãÔ, aos 
. que, êssa órgão dinamize os 17 dias do mês de janeiro de 

serviços sob sua responsabi- 1967. 
. Hdade e atinja as suas 1·eais Heitor de Azevedo PicaÍlço 
· Hnalidades, Diretor do D.A. 

DECRETA: 
DECRETO 

Nr. 15/67-GAB-FMM 
Nomear, em caráter de in

terinidade, na forma do Item 
IV~ Alínea 8, do Artigo 12, da f 
Le1 nr. l.7ll, de 28 de outubro 1 O Prefeito Municipal de 
d~ 1952, 'ferezinha Darmasso ; tl-~acapá, na conformidade do 
Ltma, para exercer o Cargo I disposto no Item V, do Arti
da Classe de Datilógrafo, ní- · go 9°, do Decreto-lei federal 
vel 7, em vaga existente no nr. 5.839, de 21 seteml;>ro de 
Quadro Suplementa1· do Ser- 1943 e, 
\'iço Municipal àe Estrada de 
Rodagem, a par-tir do dia 2 
de janeiro de 1967. 

Considerando que. há ne
cessidade de prover as yagas 
existentes .no Quadro Suple
mentar do Serviço Municipal 
de Es trada de Rodagem, para 
que, êsse órgão dinamize os 
Serviços sob sua responsabi
lidade e atinja as suas rfilais 
finalidades, 

DE<CRETA: 

Heitor de Azevedo Plcanço 
Diretor do D.A . 

DECRETO 
' 

Nr. 12/67-GAB-PMM 

N orne ar, em caráter de in- . . . .. 
teriuidade, na forma do Item O Prefeito M~nlCIJ?al de 1\1a-
IV, Alínea o, do Artigo 12, ca?á, na conrornudade .do 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- ~ d~Bpost.o no item v .. do Arhgo 
tubro ds !952, .Miguel Pereira, 9°, do Decr?:o-ler fede1·al 
para _ exercer 0 Cargo da nr .• 5.839, rte 21 de setembro 
Classe de Lubrificador, Nível de 1943 e, 
5, em vaga existente no Qua
dro Suplementar do Serviço 
Mun:cipal de Estrada de Ro
d\Jgem, a partir do dia 2 de 
janeiro de 1967. · 

Considerando o que dispõe 

Cumpra-se, Registre-se e 

Considerando o que ·dis
põe o § 2°, do Artigo 7, da 
Ato Complementar nr. 28, de 
13 de dezembro de 1966, que Cumpra-se, Registre-se _ ·e 
dá nova redação aos Artigos Publique-se. 

o § 2" do Artigo 7, do Ato 
Complementar nr. 28, de lô 
de dezemb_ro ,de 1966, que dá 
nova redu._ção ao~ Artigos 5, 
6 e 7 do Ato - Complementa!)
nr. 15, de ,15 d~ julho de 196ô; Publique-se. · 

Gabinete do Prefeito Muni~ 
cioal de Macapá, 17 de ja
neiro de 1967. 

5• 6 e 7 do Ato Complemen- Gabinete do Prefeito Muni
t&r nr. 15• de 15 de julho de cipal de Maca pá, 17 de janeiro 
1966; . de 1967. 

,J ; '· 

Considerando que M .Jne.
cessidade de prover a8 vagas 
exlstentes no Quadro Suple
mentar do Serviço Municipal 
de Estrada de Rodagem, pa
ra que, êr;se órgão dinamize 
os Serviços sob sua respou
sabilidade. e atinja as suas 
reais finalidades, 

. , Considerando que há ne-
D?uglas ~?oato Lopes r.essidade de prover as vagas 

Prefe1to Mumc1pal de Macapá existentes no Quadro Suple-
Publicado neste -Departa- mentar do Serviço Municipal 

- • . r, \ de Estt·ada de Rodagem, pa-
men~o de Adf!l:mstr_aça~, aos ra que, êssc órgão dinamize 
1 ~ dias do mes de Ja,nell'o de ! os serviços sob sua respon-
1:167. b"l"d d t• . sa 1 1 a e e a mJa as suas 
Heitor de Azevedo Picanço reais finalidades, 

Diretor do D. A. DEGRETA: 

DECRETO Nomear, em caráter de in
terinidade, na forma do ite.:n 

Nr. 16/67-GAB-PlVIM 1 IV, Alínea C, do Artigo 12 da 

O
. • . Lei nr. L7Il, de 28 de outubro 
, Prefe1to Municipal de Ma- de 1952, Ruy Guilherme Hage, 

c~pa, na C?oformldade do para exercer o cargo da clas
drsp~sto no lte~ V, d? Ar.tl- se de Auxiliar de Artíiice, 
~o 9 , do Decreto-lei tederal nível 5 em vaga existente 
nr. 5.839, de 21 de setembro no Quadro Suplementar do 
de 1943 e, Serviço Municipal rle Rstrada 

Considerando o que dispõe ~e R;odagem, a partir dé 2 de 
o § zo, do Artigo 7, do Ato Jane1ro d\! 1967. 
Complementar nr. 28, de 131 c R · 
de dezembro de 1965, que dá ump:a -se, eg1stre-se e 
nova redação aos Artigos 5, Publique-se. 
6 e 7 do Ato Complemen
tar nr. 15, de 15 de ju!p.o de 
1966; 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Macapá, 17 de ja-
de 1967. · 

Considerando que . há ne-· · 
cessidade de prover as vagas 
existentes no Quadro Suple- P ?uglas -~o.bato Lopes 
mentar do Serviço _ Municipal P refeito Mumc1pal da M.aoapá 
de Estrada de Rodagem, pa
ra que, êsse ói•gão dinamize 
os se!'viços sob sua respon
sabilidado e atinja as suas 
reais finalidades, 

DECRETA : 

Publicado neste Departa
mento àe AdmiuistraQão; aos 
17 dias do mês de janeiro_ de 
1967. 

Heitor de Azeve~o Plcanço 
·Ncmear, em c1nátcr de in-l Diretor do D. A. 

o 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departa
mento de Aumi~is trac;ão, aos 
17 dias do mês de juuelro de 
19ô7. 

Heitor de Azevecil o Picanço 
Diretor do D.A. · 

Nr. 13/67-GAB-PMM 

DECRETA : . 

Nomear em caráter de inte
rinidade, na forma do Item 

O PrefeítoMunicipaldeMaca- lV, Alín~a C, do Artigo 12, da 
pá, na conformidade do dlspos- Le1 DI'. l.7ll, de 28 de outub1•o 
to no item V, do Artigo 9", do de 1952, Leonardo Antônio 
Decreto-lei federal nr. 5.839, Guzél '!'ex-eira, paca exet·cel' 
de 21 de setembro de 1943, e o ,Cargo da classe de auxiliar 

. de Artífice, Nível 5, em vaga 
Considerando o que dispõé existente no Quadro Suple-

o § 2°, do artigo 7, do Ato 1 mentar do Serviço Municipal 
Complementar nr. 28, d~ 13 d!J Estrada de Rodagem, a 
de dezem::a·o de 1966, que dá partir ào dia 2 ' de juu.::Jro 
nova redação aos Artigos 5, de 1967. 
6 e 7 do Ato Complementar 
nr. 15, de 15 de jul~o de 1966; . Cumpra-se Registre-se e 

Considerando que há neces- Fublique-se. 
cidade de prover a:o vagas I 
exiEtentes no Quadt·o Suple- Gabinete do Pt·eteito Muni-
men!ar do Serviço Municipal ! cipal de Ma capá, 17 de jo.nQiro • 
de ht~tradas de Hudageru-, pe.- de 1967. 
ra que êsse órgão diuam!ze 
os ~~rviços sob .s ~a respou-1 ~ougias Lobato Lopes 
sabJltdade e ahnla as suas 1 PrefeHu M;uniçipal de Macapá 
reais finalidadet~, · 
~":' .. ! ~:~~. ·~~ .• ·,~ ·I 

DECRETA: 

Nomear, em caráter de 
interiniàade, na forma do itom 
IV, Alínea C, do Artigo 12, da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, Antônio das Graç_as 

Publicado ''neste ü eparta
m€nto de Ad-ministração, aos 
17 dias do mês de janeiro de 
!967. . 

Heitor de Azevedo Picanço 
_ Djretol1 do D.A. 


	

