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DIA RIO OFICIAL 
D~creto no 1, de 24 de Julho t!e iSM 

IIM:M:U"~~taa;, ~-~-~-.,, mr~~~~.._., -·v~ v n...-~-

A:no H. ~úrneros 555 e 556 Macapá, 3n e 4a-feiras, 31/1 o de Janejro/Fevereiro de 1~6"1 

o Go~e~n~l~:.: ~:rritório I ATo 8 Do PODE R E X E G u·Tnf o 
Federal do Amapá , us:!odo I General Luiz Mendes ela ~ilva cima reierido, a contar de 31 
da~ att·ibuições que lhe con- 1 Goveruai.lor de dezembro de l9ô6. 
ferem os it~>ns VII c IX, do 
arliO"o ,1o do Decreto- lei nr. Hober to Rocha Souza Polácio do Gnvôrno, em 
5.83Y, de' 21 de· setembro de Secretário Geral Maca pá, 9 de jaueii·o etc Hl67. 
1 ~·13 , O Govemo.dor do Território Gen. Luiz 1\lendes da Silva 

RESOLVE: F<.!deral do Amapá, usando Govemador 
das att·ibuições que lhe con-

ritói·io, lotado no Serviço de 
Admiüistração Geral, para a 
classe «B», da D1esma série 
de classes, nfvel 10, em con
seqüência de vaga existente 
no QuaJro acima rererido, a 
contar de 31 d<:: dezembro da 
1966. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 13 de janeiro de 
1967. Nomear por acesso, na Ior- ferem os itens VIl e IX, úo Roberto Rocha Souza 

ma do disposto no Capítulo ~.rtigo 4°, do Decreto-lei nr. Secretário Geral Gen. Luiz Mendes ela Silva 
VIII, da Lei nr. 3.780, de 12 1 ;i.S39, 21 de G\.!tembro de í9J:-l, 0 Governfldor Llo Tcrritó- Guvernador 
de julho t!e 1960 e di<,posições 
~outidas no Decreto número RESOLV E : rio Federal do Amapá, usando Roberto Rocha Souza 
5-1.<188, ele 15 da outulJro de I das o.tL'ibuições 41!~ lll e con- Secretá rio Geral 
t9fi 4, Zi!ah Fforesta ele Souza Nome~r. por Hcesso, . na ferem os iteus v ll e IX, do I 
Porpino, ocuou ntc do cargo 

1 

[o!'H
7
Hl do tlisp_usto no Cap1tu- uttigo 4°. do Decreto-Lei I O Governador do Teuitório 

da cla~se «B» da série tle lo \ Jll, da LPI m·. 3.780, de nr. 5.839, de 21 de setembro FeclE'ral do Amapá, usando 
cla%es de Es~t·iturário nível 12 de julbo de 1960 c dis- de 1941.1, da8 atribuições que lhe con-
10, do Quiitlro de Fu~cicmi- 1 posições contidas no Decreto RE'so· VT:'. ferem os itens VII e lX, do 
J·jo.> l:'úbli(•os du Governo des- Jll'. 5-1.488, de 15 de outubr·o .J 

1
.J ::. • • at·tigo 4", do Decreto-lei nr. 

te Tctr-itól'io, lotada uo Ser- I ~lo 19o4. Jos~ i\luricl Andrade Promover, na forma pre- 5.33f.l, de 21 de setembro da 
viço de Admini8tração Geral, ! Ponle"> c Hatnwnrlo Vascon- vista ncs artigos 39, 40 e 41, 19-13, 
para ocupo r o ' cargo da elas- I celo~ de, LuHa, -~~cu pantes d_os da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- liESULVE: 
se «A» da sl'!rie de classes! cargos <.e Auxlllar d~:: Trl:re- tubro d~ t952, combinado com ----~ 
de Otiéial ele Admioistr;:ção, i go 'l'elegrüfico, _nível_ 6, do o artige 3°, à o Decreto-lei nr. 

I () 1 d F á n · Promover, na iorma previs-nivel 12 (Códig-o AF-261), em -~tac ro e 'l~ucwn :ws ~--u- 53.480, de 23 de janeiro de ta nos artigos 3g, 40 e 41, da 
vaga uxtstf'nie no Ouudru I b_hco~ do Governo c~este 1 e:· do 19ti4, lb.ymundo de Ba r- Lei DI'. l.í'J z, de ~!:i de outu
ac11la re1eriJ·J a coutar do I rttóno, Jotudos na Secrel:l!'ta ros, ocupante du Car2:o C:a 

' y (' 1 ~ bro de 1952, combinado com 31 de dcz.:mb!'ú óe !9(i6. 1 l'rã. para ocu pa"em os car- CIIH!Se "A», da Série de Clas-
rt 1\,r • 1 t 1 , 1 o artig·o 3°, do Dect'eto-lei nr. 

1 gos '.) ,autpu an c ao .1. e.e- ses de Assi f:l teute Con:1ercial, 
P ] . · I G "' I ·" i o · c 53Al:íO, d<\ 23 de J·uneiro de 8 aClo <.o ov..,rno, em g"L'H10, n vel 1 (l ;odi~o .'f. nfvel 12, Jo Quadro de l•'un-

!\'a ·up·; 9 ·, · 1 o d ''10) ·· • · 1 Hl64, Amaury Guimarães Fa-
! 1 . . ':. '"'' o.__ jê!De r o " , em, rousequenc1a c c va- cionários f'úhliros tio Ge- rias, ocupante do cargo da 
l!:Hi, . g:;s ex.Rtente6 no Quadro vêrno dês te Tenitório lota-

ucir~ln !.'l'ferido, a contar de I do no Serviço tle Arln{inistra- classe «A», da ::léi'ic de Clas-
Gen. Luiz Mendes tla Silva ;.J 1 d b d l9 0 se& de Assistente do Aami-

Uovemado.r . J c .l ezem l'O c 6 . l ção Gt'ral, para a. tll5sse «B>>, ni:-\tJ•ação, nivel 1<1, do Qua-
Plllácio do Govi'.rn(>, nível l-i, da lllCf>IUa se!r·io d-e dro de Funcionários Públ:cos 

Ruberto Rocha. Souza ~Iacupá, 9 de janeiro ed~ classe:J, do (lu ldro acima rc· do Govêrno dêste Território, 
Secretário Gerul HJG7. ~.:I fE'~·:;.do, .':;m.. eol:s~q ;iê~cia ~~ lotado na Divisão de Obras. 

I 
v<.5 a e ..... s~e.tt<'s , .L co1 tar Gv para a clasf::c (<B» nível 16 

O Govcrnaüor do 'l'erritói'iú 
Federal Llo Amapá, usand0 
tias atribtti('õos qut lhe con- I 
terem os itens VJJ c IX, du I 
artigo 4°, do Decreto-lei m . 

Gcn. Lui~ ~l,e.ndes ,da. Silva :11 de dezembro de 1966. j da mesma sé~·itJ d~. ~l as::;es: 
Go\ eiDador l:'abcio cltl Govêrno, em dv Qua~:o ~lCimu rerendo, ~m 

Roherto Rocha Souza ~laeapá, 1:! de j a n <l i r 0 de consequenc1a cte vago. oxis-
Sect'•'t:i i'l·,0 n"rat' 19iií' tente, a contat· de 31 de de-

" · ~ -- · · zembro de 1966. 

s;sap. de 21 de setcml>ro üe l o Governa(ior de T\!rritúrio 
llHi.l, j Frdeml do Amftpá, tt:;<•ndo 

I 
das un·ibuiçõod qt:e lhe coa-

RESOLVE : ~e1•cm t•s itens Vll e lX, do 

Nomear, por ac ... sso, na 
forma do disposto no Capí

artigo 4°, dtJ Decreto-lei nr. 
f>.i-!iW, de 21 de setemuro de 
i9 43, 

tulo VIU da Lei nr. il.7HO, de 

1 

H.ESOLV E:: 
12 de julilo ele 1960 e dü;po-
sições contidas no Decreto Prom(w~r. na forma prevlf'l· 
nr. 54.485, de 15 de outubro I t!l !lOS artigo a 39, 40 e -! l, rla 
l.ie HJô4, IJorfirio Oli veira d1t Lei nümero 1.711, de 28 de 
Silva, ocupante do cargo rle 1 outubro u~ 1~52, combinad,os 
Trabalhador nivell do (~uadro I com o urtJgo 3°, do !Jecrew. 
de Fui.lciooá~i os do Govêt·uo lei nr. 53.4t>O, de 23 ele jauei·· 
dês te Tel'l'itório, lotado no~ t'o de 1961, Wilson J u~á. ocu
Si!rviços lnduetriais, par ui pao. t~ ?o carg-o da classe <<A», 
ocupa!· o cc.ngo de 8erY1mt~. da. ser!~ ti~ c!asses. de Bom
nível 5 (C6íligo (GL-10·!), em. b•~tJ'O Htdt'<t!.ll,tco, . liiVl:I 8, d.o 
vaga exi5teote no Quadro ) Q~liHlro de h~ncwD_apoa Pu
acima refeiido, a con tar· de,~ b_il?o.s do Governo o~s.te_ T~r-
31 de dezembl'b de 19ti6. r1torw, lotado na Dtnsao de 

Obras , pam a classe «B», ni
Paiflcio do Govêmo, em I vcl 10, da mesma série de 

Macapf.t, 9 de jtllleiro de classe:!, em conseqüência de 
19o7. vuga existente no Quadro a-

General Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Roch•l Souza 
oecret<Jrio Geral 

O Governador do 'l'euitório 
Federd do Amapá , llsanilo 
d<!s 1.tribui~·õe::; CJUe' lue cuo
rerHm o,; itens Vfl e JX, do 
ú!'tigo 4°, do Decr<3to·lci nr. 
5.HiJU, do 2l de setembro de 
JfJ•1:~. 

RESOLVE: 

i-'romoYcr, na f omH1 previs
ta uoJ artigo~ 39, 40 e 4j, da 
Lei nr. i.711. tle 2~ de outubro 
de ;9:)2, combinaJos com o 
a!"tig-o ;-;o, do [h-ereto-lei nr. 
5iU80, de 2:-; de janci!·(l de 
1961, Osmar Lnpcs Pinto Can
tão, ocupante do cargo da 
classe «A» , da série de clas
ses tle G uurda, nível ll, do 
Quadro do Funcionár•los Pú
biicos tlo G')vêmf• dêstP Ter-

Pulácio uo Govêrno, em 1\Ia
capá, 13 de janeiro de lV67. 

, . 
General Luiz Mendes da Silva 

GoYernador 

Roberto Hocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do 'J'erritó
l'io Federal do Amap8, usan
do das at1·ibulções que lhe 
conferem os itens VII t- IX, 
elo anigo 4o, do De(lreto-lei 
nr. õ.839,"d e 21 de setembro 
de J94P., 

HESOLVE: 

Pt·omoYer, ua fot·ma pro
vista nos arti:~os :39, <lO e 41, 
da Lei m. l.'ill, de 28 da ou
tuuro de 19iJ2, combinado 
com o artigo 3°, do Decreto
lei nr. 53.480, de 23 de outu
lubro de 1964., \Venceslau do 
Ef:lpírito Santo, ocupante do 
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As HE\partições Públicas r 

Territoriais deverão remeter 
o expedieute destinado à pu- 1 bllcação neste DIÁRIO OFI-

1 
OIAL, diàriamente, até às 
13,il0 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê~lo 

. até à~; 11,30 horas. 
A!l reclamações pertinen

tes à matéria retribuída, n9s . 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eBcrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
;<.imo até 72 h o r as após a 
salda dos órgãos oficiais. 

EXPEDIENTE 
lmprenlia Oficial 

DIRETOR 
JOSÉ MARIA DE BARROS 

DIARIO ·OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 
\ . 
ASSINATURAS 
Repartições e Particulares : 

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

Os originais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. «BRASÍLIA - f:ste Diário Oficial é encontrado para leitu

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa, da 
COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.)) 

As RepartiÇÕL~S Púti'lica~ 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
remessa de valol'es acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli" 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

' vale postal. · 
Os suplementos ,às edi-. 

ções dos órgãos oficiais só 
se fomecerão aos assina ntes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. . 

O funcionário público fe
deral, terá uw . desconto de 
10%. Para fazer jús a êsse 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura 

Excetuadas as para o ex
terior, quo serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
o;e-l:'io tom11.r, em qualquer 
tllpoca, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poder:to ser suspensas sem 
aviPo prévio . . 

Para ~U;cilitE-r aos assinan-1 A n~ ~e evitar solnçã_o 
tes a ver1hcaçao do prazo de de contmmdade · po recebi- O custo o:e cada exem
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem 1 plar atrasado dus órgão 11 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a oficiais será na venda avul~ 
ço vão impressos o número respectiva renovação com sa, acrescid~ de CrS 5,00, se , 
do talão de registro, o mês e r ntecedência mínima; de trin- do mesmo ano e de Cr$ 
o ano em que findará. ta (30) dias. 10,00, per anc. d~corrido. 

cargo da classê «A», da série 1 O Governador do Território 
de classes de Pintor, n'fvel 8, Federal do Amapá, usando 
para a classe «B», nível 9, da das atribuições que lhe con
mesma série de classes, do ferem os itens VII e lX, do 
Quadro de Funcionários Pú- artigo 4°, do Decreto-Lei nr. 
blicos do Govêruo dêste Te!.'- 5.83Y, de 21 de setembro de 
rit6J-io, lotado na Divisão de 1943, 
Obras, em vaga existente no 
Quadro aeiroa referido, a RESOLVE: 
contar de 31 de dezembro de 
HJ66. 

~--~.--Pãliiêlo- do Govêrno, em 
Maaapá, 13 de jaoe!r·o de 
I9G7. 

Gen. Lui:,~; Mendes da Silva 
Governador . 

atitudes no cumprimento dos 
seus deveres, 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito a péna
lidade de suspensão de cinco 
(5) dias, aplicada a Waldery 
Alencar Lima, ocupante do 
cargo da classe de Armaze
nista, nível 8-A, · d o Quad.ro 
de Funcionários Públicos do 
GovêJ;"nO dêste Territór io, lo
tad0 na Divisão de tleguran
Qil. e Guarda, c0nforme cons ta 
do teor da Portaria nr. 531/61-
GAB, publicada no Diário 
Oficial m. 261, de 27.09.1965. 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

Promover, na forma previs
ta nos urtigos 39, 40 e 41, da 
Lei nr. 1.7ll, de 28 de outu
bro de 1952, aombinados com 
o artigo 8°, do Decreto-lei nr. 
53.480, de 23 de outubro da 
1964, Lu!za Nobre Lateral, lo
tada na Divir.ilo de Saude, e 
H11imunda Carmo da Silva, 
lotada na Divisão de Educa: Palácio do Govêrno, · em 
ção, ocupantes do cargo da Macapá, 16 de janeiro de 1967. 
classe «A», da série ele claf:lses General Luiz Mendes da Silva 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Gove~·natlor 

Roberto Rocha Sonza 
Secretário Ueral 

O Governador do Território 
Federal do Amapú , usando 
das a tribuições que lhe co.n~ , 
ferem os itens VH e IX, do 
artigo 4°, do Deqreto-Lei nr. 
5.839, de 21 de . setembro. d~ . 
1943, ~ 

RESOLVE: 

Promover, na forma pre
vista nos artigos 39, 40 e 41 , 
da Lei nr. 1.7!1, de 28 de ou
tubro de 1952, combinados 
com o m·tigo 3°, do Decreto
lei nr. 53.480, de 23 de outu
bro de 196.4, Manoel Benicio O Governador do Território 

Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VIl e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
[).839, de 21 de setembro de 
1943, 

de Serviçal, nível 5, para a 
class'e «B», nível 6, da mes- Governador , à os L~n jos, Sebaatião !'!lirauda, 

RESOLVE: 

Pr omover, na fo rma pre
vista nos artigos 39, 40 e 41, 

· da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
tubro de 1952, combinado s 
com o artigo 3°, do Decreto
lei nr: 53.480, de 23 de outu
bro de 1964, Adelina Gibson 
dos Santos Rabelo, ocupante 
do cargo da classe «A», da 
série de classes de Auxiliar 
de Portaria, nível 7, para a 
classe «B» , nível 8, <.la m esma 
série de classes, do (J uadro 
de Funcionários Públicos do 
Govêrno dêete Território, lo
tada no Serviço de Adminis
t ração Geral, em conseqüência 
de vaga existente no Quadro 
acima referido, a conta~: de 
31 de deze~bro de 1966, 

Palácio do Govêrno , em 
Macapá, 13 de janeiro de 
HJ67. 

General L-uiz Mendes da Silva 
Governador · 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

ma série de olass_es, d? qua- Roberto Rocha Souza . 
dro de Funcümárws l ublicos J Secretário Geral 
du Govêrno dêste Território, 
em vagas existentes no Qua- ~ · 
dro acima referido, a contar O Governador do Ter ritório 
de 31 de dezembro de 1966. Federal ào Amapá usando 

. da~ atribuições que lhe con· 
Palácio do Govêrno, em Ma-~ ferem os itens VII e IX do 

capá, 16 de janeiro de 1067. . artigo i 0 , do Decreto-leÍ nr . 

r 
5.839, de 21 de setembro de 

Gen. Luiz Mendes da Silva 1943, 
Governador RESOLVE: 

Roberto Rocha S0uza 
Secretário Geral 

O Governador do Território 
Federal do Ama.pá , usando 
das a tribuições que lha eon
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decrete-lei nr 
5.839, d e 21 de setembro de 
11J43, e tendo em vista o que 
ccmsta do Processo nr. 3.384/ 
66-SGT, e 

Promover, na forma previil
ta nos artigos 39, 40 e 41, da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, combinados com o 
artigo ~ 3°, do De(mlto-lei nr. 
53.480, de 23 outubro de 1964, 
Raimundo Queiroz Lima, ocu
pante do cargo da. classe 
· «A», de Série d'e classes de 
l\Iecânico Operador, nível ll, 
para classe «B», nível 9, da 
mesma série de classes, do 

Considerando as . razões Quadro de Funcionários Pú
apresentadas pelo · servidor blicos do Govêrno do 'rer ri
Waldery Alenc~r Lima, Arma- ! tó:uio, lotado nos Serviços In
zenista, nível 8-A, através de! dustriais, · em conseqüência 
expediente encalíli!!Ihado a: de vaga existente no Quadro 
êste Govêrno; i acima referido, a contar de 

Considerando que o Cheie 
imediato do ser vidor, o tem 
no melhor conceito, dado a 
sua conduta e correção de 

31 c!.e dezembro de 1966. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 13 de janeiro de 
1967. 

Orton Vieira de Ca stro e 
Raimundo Rodrigues Mendon
ça, ocupantes do cargo da 
classe «B», da série de clas
ses de Guarda Territorial, 
nível 10, para a alasse «C», 
nível 12, da mesma série de 
classes, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Govêr
no dêste Ten itório, lotados 
na Divisão de SeguranQa e 
GtUirda, em vagas existentes 
no Qnadro acima referido, a 
contar d e 31 de dezembro de 
1966. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 16 de janeiro de 
1~67. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
GovernadO!! 

Roberto Rocha ~ouza 
Secretário Geral 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuiQões que lhf1 
conferem os itena Vll e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, da 21 de setembro 
de 1943, e tendo em vistà · o 
que consta do Processo 
núi:nero 3.969/66-SGT, 

RESOLVE · 

.. 
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Remover, ex-oHfcio, nos 1 RESOLVE: I de Chefe da Seçílo do Pcs- !er6m os itens VII e IX, :do 
têrmos do artigo 5o, item Il, ., . soai e Material, Símbolo 4-F, artigo 4°, do Decreto· lei nr. 
da Lei nr. 1.711, da 23 de ou- • Rem over, ~x-offt~IO, nos i lotado no Serviço de Admi· 5.8:39, de 21 de setembro de 
tubro de 1952, Antônio Este- ter !Dos d~ art1go 56, 1t"m li. da! nistração Geral, todos do i943, o tendo em vista o que 
vam de Almeida, ocupante do Let nr. l. rll, de 28 de outubro' Quadro de Funcionários Pú-!c o n s ta do Processo 
cargo da classe «A», da série d~ 1952, Dahll Rodrigues Lo- ! blicos do Govêrno dêsto Ter- nr-. 119/66-SG'l', 
de classes de Pedreiro, nfvel bato, ocupante .do cn.rgo . de ritório, para, sob a presidên- , 
8, de Quadro de Funcionários Escrevente-Dauló~raf?• myel cia do primeiro, consiitulrem RESOLVE: 
Ptíblicos do Govêrno dêste 7, do Quadro de l<une10nárws a Oomissão incumbida de . 
Território, lotado na Divisão Públi.cos. do Governo ~êste proceder a abertura e apura- DcsJgn~r, na forma dos 
de Segurança e Guada, para Temtóno, lotado no Gabm.et_e ção das propo&tas da Con- ar~tlgos 72 e 73, da L~i nr. 
a Divisão de Obras. d9 Gove~n~dor, para a D1v1- COl'rPIJcia Pública, a que se u_u. de ~ii ele outu.b~o . de 

suo de Saude. refere 0 Edital nulJiicado no 19:>2, Ha1munda V1r.,ulmo, o·: .. Of' 1 ocupante do cargos de Pro
r. Jauo , JC_ial cte, nrs: 546 e fesso 1· do Ensino Secundário, 
o47, de .0/J.l de J&ne~ro de ao Quadro de Funcionários 
1967. do Governo deste Te!'l'itório, 

F'alá<:io do Govêroo, 
Maeapá, 17 de janeiro 
1967 . • 

Roberto Rocha :Souza 
Go varnador Substituto 

em 
de Palácio do Govêrno, em 

Macapá, 19 de janeiro de 
1867. 

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

Palácio do Govê-rno em lotada na Divisão de Ed uca
Macttpá 26 de janeiro d~ 1967. ção, para responder pela Che-

. fia do Ensino Médio, durante 
João Cândido Soares Filho 
Reap. p/ Exp. da Secretaria 

G""ral 

1 Gen Luiz Mendes da Silva o impedimento de seu titular 
João Cândido Soares Filho · Governador Professor Rubeas Andrcllo. 
Resp. p/ Exp. da Sec. Geral 

PORTARIAS O Governador do Território I 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con- Nr. 25-B/67-GAB 
ferem os itens VII e IX, do I 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. O Governador do Territó-
5.839, de 21 de setembro de 1 rio !i'ederal do Amapá, usan-
1943, e tenr!o em vista o que · do elas atribuições que lhe 
consta do Processo número ! conferem os itens VIl e IX, 
3.994/66-SGT, I do artigo 4°, do 9ecreto-lei 

nr. 5.809, de 21 de setembro 
RESOLVE: de lf1•13, 

Nr. 26/67-GAB Palácio do Govôrno, &m 
Macapá, 18 de janeiro de 

O Governador do Terriló- 1967. 
rio Federal do Amapá, usando Roberto Rocha Souza 
das atribuições que lhe con- Governador Substituto 
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.83l:l, de 21 de setembro de 

Nr. 29/67-GAB 

1943, O Governador do Territó-
rio Federal do An::.apá, usau-

RESOLVE : lcto das atribuições que lile 
. . conferem os itene VII e IX, do 

Des1gnR.:, na ~arma pt•eviS: Artigo 40 do Decreto-lei nr. 
Remover, ex-oHfcio, nos RESOLvE: ta. nos art1gos 72 e 73, da Let 5.839, de 2l cs setembro de 

têrmos do item JI, do artigo . nr: 1.7!!, de 2~ de out~bro de 1943, e tendo em vista o que 
56, da Lei nr. 1.711, de 28 de Des1gnar, na forma dos ar- i 19:>2, Walf!em tro Demostenes consta do Processo nr. 126/67 
outubro de 19;i2, Benedita tigos 7'!. e 73, da Lei m. 1.711,1 R! beiro, Oficial de Administra- -SGT • 
Paula do Nascimento, ocupao- de 28 de outubt'O de 1952,l ção, nível 14-B, atualmente ' 
te co cargo do. classe «A~. Roberto Rocha Souza, ocu- : respondendo pelo expediente RESOLVE: 
da série de classes de Servi- paute do cargo isolado de J do Serviço de Administração .. 
çal, nível 5, do Quadro de provimento em com1ssão, Geral, pilra responder pr. lo ~cs1g~ar, .n~ forma dos 
Funcionários Públicos elo Go- Símbolo 3-C, de Secretário Expsdien!e da. Secretaria Ge- art1gos 12 e 73, da Lei nr. 
vêrno do Amapá, lotada na Gemi do Tenilório, para/ ral do Território, durante o 1.7}1. ele~ .28 de outubr~ de 
JJivisão de Obms, para a Di- I'esponder pelo Expediente 1 impedimento do respectivo J9;:J~, haunundo de Souza 
visão de Educação. do Govêrno amopuense, ctu. titular. Ata1~~. ocup~nte d9 cargo ,de- -

. • raute o impedimento do res- f\uxtllar de .lll~peçao Samté-
P~lácJO do_ Go~erno, e~ Ma-

1 

pectivo titular, Genera l Luiz Palácio do Govêrno, em na Rura_J, mvel 8, do Qu~dro 
capa, 17 de Janeiro de 19(57. Mendes da Silva, que viajará Macapá, 10 de janeiro de d~ Func,wn~rio_s do Governo 

até a cidade da Manaus, a 1967. deste 'lerrltóno lotado na 
Roberto Roc~a S~uza fim de tomar parte na Con- Divisão de Produçã.o, para 
Governador Subsfituto ferência dos Embaxadores do Gen. Luiz Mendes da Silvn responder pela Chefia da 

Governador s - d F t d p João Cftndido Soaros Filho Brasil. n?s Pa.ise~ .da Bacia eç~o e . omen ? a .. n;-
Reap. p/ Exp. da Sec. Gerai Amazomca, segumdo post~- Nr. 27/57-GAB duçao Amm~l, S1~bolo ,)-F, 

. i riormeote até o Sul do Pais dul'ante o 1roped1mento de 
O Governador do Território ! ao interê~se da Administra- O Governador do Tenitó- seu titular que viajará a ser-

Federal do Amapá, usando das : ção do 'l'erri.tório. I rio Federal do Amapá, usando; viço àa repartição. 
atribuições que lhe conferem' . • das atribuições que lhe ::on- . (.1 •• 

os itens VH e IX, do Htig·o PaláciO do Go:ver~o. em feram os itens Vll e IX, do ~~IáclO elo iJuymn?, em 
4°, do Decreto-lei nr. 5.8::!9, Macapá, 10 de JUOetro de artigo 4°, do Decreto-lei nr. i\lucapá, 18 de Janmro de 
d~ 21 de setembro de 1943, 1967. 5·.839,' de 21 de setembro de 1967· 

RESOLVE: ·aen. Luiz Mendes ela Silva 1913· e tendo cru vista 0 que Roberto Rocha Souza 
Governador consta do Pt·ocesso nú~ero Governador Substitutú 

3_.385/66-SGT, Remover, ex-orfício, nos tê r-
mos do artigo ~6. item li, da 1 G B RESOLVE: 
Lei nr. L7 ll, de 28 de outubro Nt•. 2G/67· A. Comando d~ Guarda 
de 195~. Heldoelson de Souz~ 0 Governador ão Tenitó-1 Conceder, a Leopoldino Frei- Territorial 
Alencar, ocupante tio .cargo rio Federal do Amapá, 1;3an- tas da TI·inàade, ocup0:nte do Aprovo: 
da olaase «B~, da a.ér1e de do das atl'ibuiçõefl qne lhe cargo de Servente, mvel 5, 
classes de Datllógre. ro, nível conferem os itens VJI e IX do· Quadro de Funcionários Gen. Lulz Mendes da Silva 
9, do Quadro de Funcionários I do arti(fo 4o do Decreto-lei Públicos do Governo dês te GoYernador 
Públicos do Govérno dêste nr. 5.830 de '21 de setembro Território, lotado na Divi1::ão 
'l'err;tório, lotado na Secreta- de 19·1:1 'e tendo em· vista 0 de Produçilo, dois anos de li- Portaria Nr. 21/66-G T 
ria Geral do Território, pe.ra l que eon;;;ta do proces&o DI'. cença para o trato de intert'ls- o Comandante da Guarda 
os Serviços Industriais. ~ 20GfG7-SU1', ses particulares ooutatlos no Territorial. no uso de suas 

, período do 2:1. de .ianeiro ~ e1atribuiçõeR legais e com ba-
Palácio do Govêrno, em : RESOLVE : 1967 a 23 de Janctro de t969,jse no Dec"eto GoYernamcntal 

Macapá, 18 de janeiro de! de acôrào com o 11rligo 110, nr l4'G5-GAB de 25 de maio 
l96í:L 1 Designar Jo!\quim de Vi- da Lei número 1.711, de 28 de. 1955, ' 

Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 

lhcna Netto, Engenheiro, ní- de out;.;bro de 1952. 

I vel 21-B, atualm ente exerceu· 
do o cargo isolado de provi- Palácio ç1o Govérno, 

! mrnto em comissão, Símbolo 1\íacapá, lS de janeiro 
João Cândido Soares Fillw l 5-C, de Diretor da Divisão de 1 1987. 

Resp. p/ Exp. da Sec. Gera l 1 Obras; Alceu Panlo Ramos, ! Contador, nível 21-B, excr- Roberto Rocha Souza 
Governador Substituto 0 Governaàor do Território I cendo o cargo isolado de 

Federal do Am&.pá, usando provimento em comissão, Sim
das atl'ibuições que lhe con- bolo 5-C, de Diretor da Di- • .:...~.:... Nr. 28/67-GAB. 

RESOLVE: 
em 

feram os itens VII e !X, do visão de Terras e Coloniza
artigo 4°, do Decreto-Lai nr. çãe, e .José EpHânio do Sou-
5.839, de 21 de setembro de za, Técnico em Administra-
1943. ção, nível 19- A, no exercíoio 

de Aplicar D. Agostinho Ful·ta
do dos Santos, ocupante do 
cargo da Classe "A'', da Série 
de Classes ele Guarda Ter
ritorial, o í v e I 8, do Wua 
dro de Funcionários Públicos 
elo GovêJ'Oú dêste 'fel'l'itório. 
lotado na 1 Divisão de Segu-

0 Governador do Território rança e Guat·da, (Guard'\ Ter
Federal do Amapá, usaudo t•itorial), dez (10) dias de sus
das atribuições que lh e con-1peusao, coatados no periodo 
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de :11 a 21/10/966, por haver DECRETO tel'iuidade, na forma do Item 1 público», na formo. do Artigo 
faltado sem motivo justifica·· - . . _ IV, Alínea C, do Artigo 12, da i 209, da Lei :at'. 1.711, U.o ?.8 de 

·do, ao serviçG para o qual Nr. 10j67-GAB-PN. IJ'1 Lei ~1!' · ].7!1,_ de :s ?e'-o ut~?"? 
1 

out~bro ·d~. 1952,. João F~~l .. 
eRtavtt escalado, no dia 9 0 Pre~eiLo N·uoicipal·cle !\'-a- d e l.Jo2, J oao dv_ Souza Fre1- con~r~ de ~~na, o o cargo a e 
último. no Pôsto Policial Dt'. capá, 1;a' c~nfoi'Inidade 1

do I tas, pata ex~rce~· .. ~ Car~o da Mot~pst~. ~17e1 8, do Qu~c~_ro 
2. sendo reincidente em falta disposto no Item V, do Artigo ~!asse , de_~~t'to.Iota, NtveJB, ~~ l .uncJOnuLl~s desta P1 e-· 
dessa natureza, demonstrando 90 do Decreto-l~;i federal nr. 'I ~m vaga e>.Isteote. no _Quauro ~e~tma: em ,~ace de taver 
com isso falta de senso de 5 é<>o de 21 de sct"mbro de Suplemeutar do Serviço Mu- 1ntrmgtdo o msposto no Ar-
responsabilidade com a fun- Ifl~i'.,"' e ' nicipal de Estrada de Roda- tigo 207, itene V lií c IX, da 
ção de policir.l, infringindo " ·' gem, a partir do dia 2 de ja- lei 13üpra citada, a partir de 
dês~e mod o, os itens I,. I!, VI Consider·ando 0 que dispõe neiro de 1.957. 12 de sete111bro de 1966. 
e VIl, do artigo nr. 19'1, todos o ~:\ 2o, do Artigo 7, do Ato 
ct L · 1711 d 28 l • ~ Cumo. l'a-se, Reaoistre-se e c R · t a eJ m. · , e te Othu- Complementar· nr. 28, de 13 umpra.-se, LElgJS re-sff e 
bro de Hl52, e, por necessi- de dezembro de 1966, que dá Publique-se. Publique-se. · 
dade ào serviço, se1a a pre- nova rcdacão aos ArtiO'os 5 Gabinete do Prefeito Muni
sente penalidade convertid': 6 c 7 'c! o Á. to Complen~enta; '! cipul de Macapá, 17 de janeiro 
em multa, na form a do § nr. 15 de 15 de julho del96f\' de 1967 
t1nico do Art. 205, da citada ' '.

1 

· · 

Gabinete do Pre~eito Muni
c'ipal de Macupá, 11 de janei.ro 
de 19fi7. 

Lei. 1 Co_nsiderando que há ne- Douglus Lobato Lopes Dotlglas Lobato Lopes 
C l d G .., T . 1 cessH1ade de pro:rer as vagas Prefeito Municipal de ;\-lacap;!. Prefeito Municipal de Macapá ·Omam o a · ua r1!a er1'1- exü:tentes no Quadro Suo!e-

torial, em Mucapá, 11 de ou- mentai' do Serviço Municipal Publicado neste Depat·ta
tubi'O de !966. de Estí·ada de Rodagem, pura mento de Admin;str-a1;ào, aos 

José Aràguarino àe 
Mont'Alveme 

Comandante da Guar:da 
Tenitorial 

Prefeitura Municipal d~ 
Má capá 

DECRETO 

que. êsse órgilo dinamize os 17 dius do mês de juuciro de 

Pubiicado neste Departa
mento de Adminfs traçüo, u.os 
11 dias do mês de janeiro de 
1957. Serviços sob sua responsabl- 1967. 

Jídade e atinja as suas r~ais 
linulidades, Heitor de Azevedo Picunço Heitor ôe AzevecJo Picanço 

Dir·etor uo D.A. · Diretor do D.A. 
DEGHETA 

OECRETO 
Nomear, em caráter de in- Nr. 5j(j7-GAB-Pi\IM 

teriníuade, na rorma do item . . . . j •1. · t" · d pr.-. d 
IV, t\lí>1ea c, do Ãrtigo 12, d,a o .. Pre!clto . ~~~ll_Clpal de ti' uns .. mo a •uzen a 
Lei nr. l.í'll, ue 28 d<-l ou tubro 1 ~~acapá, na COüt01mHlade d_o , , . .., ""' ·' . 1 , , , _ 
· Jl'~'> -1 · · d J , , d dl·3posto uo Hem v do p, l'll- / t'\',cs,, de R~nt;as Aüanue o e "ü-, 1v tJ.na e esus va.r o- 1 ' I D ' t ' . f - I! ' d. r•r.r , 

sn para exercer 0 caraO" ela I go 9°, c o ecre.o-let cdera gaaa é vJI.acapa 
Nt·. 1 1/67-GAB·P~lM cl~st;e de 'I'éuieo em Contabili- , nr.,. 5.839, de 21 setembJ'O de I , ' J , 

2 
. 

rh>de, nível !3, em vagf1 exis- 19 .. 3 e, ·• . EDITAL H l. /67 
O Prefeito Municipal de Ma- ·I teute :uo Quadro Suplementar , , . . , I 

Cap!l. na confoi·midade diJ . S . li' . . l d E Com;,rterant.o o que consta oel" nr·enente Editlll em ' • (t(} ~ GfVIÇO l 1lut11Clpa e s- d or . ' I o o I • ·' I' .., A • 

disposto no item V, :do Artlgo trada de ' Rodagem, a partir 0 
t ww, sfn;, ~~ 5 ~~ Ja~n,e1E0 1 cumprip.wnto a 'o despacho do 

9°, do Decreto-1m fede;·al do div.. 2 de janeir·o de 1966. 1 de 1;.167• .~?. ~~ef~ ~-~ .. ~eÇOl) t;enhoJ" preparadoi· Ag~~ta 
m·. 5.839, de 21 de setemln·o 1 de f lscam.acta.0 ~li untc.Ipdl, Fiscal do Impôs to Aduapetro 

--da 1943 e, , Cumpra-se, Registre-se e DECRETA : Ivonéllio Calellil·us "Lopes exa-

C:onsideraudo o que dispõe 
o § 2° elo Artigo. 7, do Ato 
Complementar nr. 28, de l i! 
lle dezembro de 1966, que dá 
nova I'edução aos -Artigos 5, 
6 e 7 do Ato Complementar 
m. 15, deo 15 de julho de !966; 

Considerando que M ne
cessidade de prover as vnga~; 
exístentcs no Quadro Suple
mentar do Serviço Municipal 
de Estt·ada da Rodagem, pa
nl que, êsse órgão dinamize 
os Serviços sob sua respou
sabiiidade e atinja as suas 
reais finalidades, 

DECRETA: 

1-ublfque-se. radt~ no procesoo nr. 62/67 
Exom\rar Jacy l3al"bosa ela desta <tduanu de 27.1.íl7, que 

GH.bi.ncte do Prefeito Muni- Silva, <lo exercício do cargo tem por 1ms_c os apl'eensões 
d · em comissão. de Füwal l) is- eX.etuadas :pelo Agente Fisor.l 

~ir\1o.~~ Macapá, 17 e lD.!Hlil'O triial da loea!ÍdaJe fle Itaui>al,ll rio lmpôsJ:o .Adua·wir? Al'-
' ' ·"' · neste t\lunicípio, em face de mando ::."m'~;eira Mnlatmllo e 

Douglas T..obato Lopes I não vir ccrrespondendA. aos I pelo Marinheit·o Olegá;•io !l?· 
Prefeito Municipal de Macapá intert~<.ses do Govêrno Muai- 1 t!rirrues no penmrso do tbo 

Publicado neste Departa .. 
mento de Administração, aos 
!? dias do mês do janeiro de 
1967. 

cip·at, u contar des ta data. AragUI:ll'J' entre os dius 8 e 
12.l.li:J67, 

Cum;;ra.se, Registre-se e 
Publiljtw-se. Intimo os donos das mer-

. 0 . . I cndorias constante:; doR pro-
. G~bme~e do : refe!to ~lll!H· cesS!JS nr:;. 52 a 7·1/57, Seuho-

Heitor (le Azevedo Picanço ~~ p~~· d~. r.1acapag, aos 12 (lias ,. r~s lracen_il Lsitf', ,losé !\!o~-
ae )ílll..lrc de \. G7. <rao, Waldtr Mlra, llson ~;lOU-

Dü·etor do D.A. - R' I F · . G s -u Dougltls Loba to Lopes ru_o; tca~·c o <errmra, er ~~ 
! Preteito Municipúl de Maca pá Mm~. Mamar l\1aTm ã?, Jo~G 
j' Maria Mr,:-ques, .:...evmdo o.e 

DECRETO 
Nr. 9/67-GAB-PMM 

I 
.Publicado neste Departa· Souza Pinhoirú c . • José Dan-

O Prefeito Muni·~ipu.l de mento de Adminis traç.ão, aos tas da Custa a Vll't>rn api'C
Mac!lp:'l, na c·onformiclade. do 12 dias do mês ue janei!'O sentur dentro de trinta (i!O) 
disposto no item V. do Artigo de 1967. : dias nesta Mesa de Rcndaa 
S0

, do Dec1·eto-iei feder al ar.! I Alfund egada de Macapá as 
5.839, de 21 da setembro ele j Heitor de Azevedo Picanço alegações que _ju!garern_ ~ 
1943, e Diretor do ~~plirta_:nento de 1 bem úe seus. dH:-cirus, seu 

C ._, 1 d' - I Aclmuustracuo 1 pena do revel! ~. 
JO!JJ.Hueranc o o que lflpoe · I 

•J § 2°, do Artigo 7, do Ato Niese de Rendas Alfaudega-
Complemantar nr. 28, de 1? DECRETO du de Macapá, llO de janeiro 
ele dezEH?br_o de 1966, c~lH:: da ele Hlíri. 
nova reaaç:10 aos At'tlgos 5, Nr. 4íG7-GAB-PiVI1V! 

Nomear, em caráter de in
terinidade, na fürma do Item 
IV, Alínea C, do Artigo ~2, da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outubro 
lle 1952, Manoel Leite Teixei
ra, pant exercer o Cargo da 
Classe de Mecânico de Má· 
quina, Nível 8, em vaga exis
tente no Quadro ~uplemeutar 
do Serviço Municipal dr. Es
trada dE: Roclagem, a partir 
do dia 2 de janeiru de 1967. 

G e 7, do Ato Complementar 
Cumpra-se, Registre.se e nr. 15, de 15 de junlw de O Prefeito i.\lunicip!:Ll de Ma

capá, nu conformídaue do I 
disposto no item V, d0 At·ti
~.:o 9°, do Decreto-lei federul 
nr. 5.839, à~ 21 de sctcmb1·o 
de HJ43 e, 

Mtuia dtt8 Gl'aças Lemo.g 
Oficial de Administração Publique-se. I9GG; 

Gabinete do Prefeito Muni- Considerando que há neces-
cipai de Macapá, 17 de janei- sidade cc provei' as vagas 
1;o da 1 96?. ' exi<>t;?ntcs no Quactro SupJe .. 

. m1.mtar do Servi~o Municipal 

· Eserivü 

Visto:~ 
Ivonéllio C. Lopes 

PreiJ'll'fl.dor 
D_ouglas ~?bato Lopes de E~t!'ada de Hodagem, para Com:iderando o 9ne. co1~sta 

Preferto l\lumClpal do Maca.pú que, êssa órrrfio dinr.mize os 1 do 1Jrucc8so Aclmw;sn·atlVO, -----
,1 o. ·1 ' 'ser-viços sob b s ua t·cspon::;abi- Bf!gundo Portaria ül'. 1G5/6()- ~J,.,;~í·(t ~$' c'tf-~'~!lll"!ti~r 
1 ubllca,_o n~s.te ~e parta- !idade .e atinJ·a ns suas reais GAB-PMM, de ii1 de outubro [1 r' ~':.'ií ~, i!, \dt, ~~ .J:'/ 

men~o de AdmmlStr_aça~. a?s finalidades de 1966 ~ ~ u~u JU •"-u~.mr 
17 dn1s do mês de Janetro ac ' ' ' 1 

1967. DECRETA: DECRETA: 11 
Heitor de Azevedo Picauço [ . , 

Diretor do D.A. NGmear, orr, caráter de in- Demitir, «a bem do serviço i !O 


	

