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PORTARIAS 

Nr. 32-A/67-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, us& ndo 
das utribui;;:ões que llle con
fer·em O~> itens V li e IX, do 
artigo 4°, do Decr<~to-Lei m . 
583\J, de 21 de setembro de 
194.3, 

RESOLvE : 

Conceder, nos têrmos do 
item I, do artigo 88, combi
nado com os artigos 97 e !.JS, 
todos da Lei nr. 1.711, de 2!l 
de outubro de 1952, li cença 
para tl'atamento de saúde aos 
servidores: Osmarino da Sil
va Filtro, Pedreiro, nível !l-A, 
quarenta e cinco (45) dias, 
contadüs no período de 31. ele 
janeiro a 16 de rnarçc, de 1967; 
Antônio !{amos Picauço, Pe
dreiro, nível 8-A, doze ( 1~) 
<iias, contados no perlvdo de 
1,6 u 27 d~ reverelro lle 1967; 
Alvaro Bezerra, Bombeiro Hi
dráulico, nível 8-A, trinta (30) 
dias, contados no períod(l de 
9 de fevereiro a 10 de março 
de 1967; Toma.z Faguudes dos 
Santos, Pintor, nível 8-A, viu
te (20) dlas, contados no pe
rú~do dt- 16 de fevereiro a 7 
de mat·ço ele 1967; Francisco 
Ferr~ira do Nascimento, E<s
cravente-Datllógrafo, nível 7, 
cinco (5J dias, contilúos no 
período de 211 a 27 de fe ve
reiro Je 1967; jair Edilson 
Pin to Corrêa, Tratorista, ní
vel 7-A, quinze (15) dias, con
tados no período de 16 de fe
vet·eiro a 2 de março de 19fi7; 
Rttimundo VillHlllll l:{odrigues, 
Serventé, nível 5, triota (30) 
dias, contados no per!odo de 
4 de fevereiro a 5 de março 
rie 19ti7; lotados na Divi são de 
Obms, todos pertencentes ao 
Quadre• de Funcionários Pú
blicos do Govêm o dêste Ter
ritório. 

4TOS DO PODER EXECU'flllO 
de outubro de 1952, licenç.a Imunda Bar·bosa de Araújo, 
para tratamento de saúde Atendente, nívei 7, sessenta 
aos servidores: Deodoro Cha- (60) dias, contados no perío
ves Melo, Mecânico Motores do de 25 de fevereiro 25 de 
Cull!bus tão. nível 9· B, vlnte e março de 1967; Laura Beatriz 
cinco (25) dias, contad os no Barata Jos Santos, Atenden
perfodo de ti a .28 tle fevere!- te, nível 7, vinte (:20) dias, 
ro de 1957; J osé de Jesus contados no pel'iodo el e 2 a 
Azevedo Coutinho, Datilógra- 2t oe fevoreiro de 1967; Zu
fo, n!rel 7-A, trin ta (30) dias, leide Pedrosa Picanço. Escre
contados DO período de 8 de vente-Datilógrafo, nível 7, 
fevereiro rt 9 de março de trinta (3e) dias, contados no 
1967; e Eneclino Santana dos período de 6 de fevereiro a 7 
Santos, Auxili!H 1\ural, nível de março de 1967; Ceza rina 
:1, rlez ( 101 dias, contados DO Dias Fon~êca, Serviçal, nível 
período de 2 a I 1 de fe vcrei- 6-B. dez (lO) dias, contados 
ro ele 1967, lotadut'l na Dlví- no período de 31 de janeiro 
RãO de Produçüo, todos per- a 9 de rev~reiro de 1967; Os
t (~ ncent.es a o Quadro de Fun- valdo Severino Barbosa, Ser
cior.flt·i os Públicos do Gov,êr- vente, nível 5, nove (9) dias, 
no dêste TerritÓI'io. contados no período de 

20 a 28 de fevereiro de 1967' 
Palá.cio do Govêrno, em José Teodomiro de Souza' 

Maca pá, 1.1 de março de I Servente, nível 5, trinra (30) 
1967. diall, contndoll no período rle 

. , ,. . 1° de fevereiro a 2 de março 
Gen. Lmz Mendes da Stlva • de 1967· Raimundo RodriO'ues 

GuYernador j Cozlnh~iro, nível 5-A, - "'doz~ 
Nr. 34-A/67-GAB (1 2) dias, contados no perío-

do c!e 16 a 27 de fevereiro 
O Governador do Território de 1967; Manoel Queiroz, Au

Federal do Amapá, usando xiliar de Cozinha, nível 5, 
elas atl'ibuiçõeG quo lhe etlll- trinta (30) dias, contados no 
fe t·em os itens VTI e IX, do período de 8 de janeiro a 6 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. ft-vereiro de 1967; e Raimun-
5.839, de 21 de setembro de do Queiroz dos_ Santos, Tra
lH43, balhador, nivel 1, doze (12) 

dlas, contados no período de 
RESOLVE: 13 a 25 de fevereiro de 1967, 

, . li lotados na Divisão de Sat\de, 
. Conceder, J?-OS termos do todos pertecentes ao Quadro 
ttem I, do arh&"o 88, combina- de Funci(1 nários Pú blicos do 
do. com os ~ rllgos 97 e 98, Govêrno dêste Território. 
tonos da Let nr. 1.711, de 28 de I 
outubro de 1952, licença para Palácio do Govêrno, Pm 
tratamento de saúde aos ser- 1\'Jacapá, 11 de março de 1967. 

tados no período de 5 a 19 de 
fevereit·o de 1967, lotados no 
Serviço de Administraç!!.o Ge
ral; Benigno de Souza Pena
fort, Escrevente-Datllógrafo, 
nível 7, trinta (30) dias, con
tados no perlodo de 20 de fe
vereiro a 2 de março de 1967; 
e Guiomar dos St.t.ntos Mon
teiro, Escrevente-Datilografo, 
nível 7, trinta (30) dias, con
tados no período de 23 de 
fe vereiro a 24 de março de 
1967, lo~ados na Secretaria 
Geral do Território, Waldo· 
miro Ferreira, Gu!lrda, nível 
8-A, sessenta (60) dias, con
tados DO período de 15 de ja
neiro a 15 de março de 1967; 
e Francisco PerPlra dos San
tos, Marinheiro, nível 7, vinte 
(20) dias, contados no períodü 
de 11 de fevereiro a 2 de 
março de 1967, lotados na Su
perintendência do Serviço de 
Navegação (SUSNAVA); Rai
mundo Mourão dos Reis, 
Guarda Territorial, D{vel 8-A, 
sesst>nta (60) dias, contados 
no período de 25 de janeiro 
a 25 de março de 1967; e 
Gonçalo Gonçalves da Sllva, 
Foguista, nível 7, nove (9) 
dias, contados no _período de 
10 a 18 de fevereiro de 1967, 
lotados na Divisão de Segu
rança e Guat·da, todos per
tencente!.' ao Quadro de Fun
cionários Públicos do Govêr
no dôste Território. 

Palácio do GoYerno, em 
Macapá, 11 de março de 
1997. 

Gen. Lulz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 36-A/o7-GAB 
' Gen. Luiz Mendes tia Silva o Governador do Território 

Governador Federal do Amapá, usando 
Nr 35-A/67-G/\B das atribuições que lh e con-

. [ Iercm os itens VII o IX, do 

vldoreo: Armando Limeira de 
Andrade, Cirurgião Dentista, 
nível 22-C, ses6JJta (60) dias, 
contados no período de ll) 
fevereiro a 10 de abril de 
1967; Doralioe da Silva Cama
rão , Enfer·meil•o, ufvel 21-B, 

Paláeio do Govêroo, em dez (lO) diao, contados no 
J\1 á 1 d d 1 6 período de 1° a lO da feve· 

O Govo ~:.nadc.r do Território artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
l"ederal elo Aml\pá, usando 5.83Y, de 21 de setembro de 
das atribuições que lh e con- 1943, 

acup ' 1 e março e 9 7· reiro de 1967; Waldemar Mar-
Genel'el Luiz Mendl:s da Silva tios de Oliveira, Porteil•o, ní-

Govcrnador vel 9·B, seis 16) dias, conta
dos no período de 9 a 14 de 

ferem os itens VIl e IX, do 
artigo 4°, elo Decreto-Lei nr. RESOLVE: 
5.!l39, de 21 de setembro de 
1943, 

Nr. 33-A/67-GAB fevciro de 1967; Angélica AI- RESOLVE: 
Alberto Tostes, Parteira Prá-
tica, nível 8, trinta (30) dias, 
contados no pcdodo de 23 
de fe vercil·o a 24 de marco 
de HlG7; Inezelina da Silva 
N&s<>imento, Parteira Prática, 
nível 8, trinta (30) dias, con
ta dos no período de 8 de fe
vereh·o a 9 de março de 1967; 
Amélia Santos Anuuciaçfto 

Conceder, nos têrmos do 
item I, do artigo 88, combi
nado coro o artigo 107, todos 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou-O Governador do Territó

rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VH e IX, 
do Artigo 4", do Decreto-Lei 
nr. 5.tí39, de 21 de setembro 
de 1943, 

RESOLVE: 

Conceder, nos têrmos do Serra, Auxiliai' de Enfermei
item I, do artigo 88, cowhi-

1 

ra, nível 8, seis (6) dias, 
nado com os artigos 97 e 98, contados no período de 2 a 
todo;; da Lei ur. J.71l, de 28 , 7 de hwereiN de 1967; Hai -

Conceder, nos têrmos do tubro de 1952, licença à ges
ltem I, do artigo 88, combi- laute as set·vidoras: Adelina 
nado com os artigos 97 e 98, Gib~on do!! Santos Habelo, 
todos da Lel nr. 1.711, de 28 Auxiliar de Portaria, nível 
de outubro de l95Z, licença S-B, cento e vinte (!20) dias. 
para tratamento de ~uúcle aos contados no período de 9 de 
servidores: Josuel Batista de fevereiro <s S de junho de 
Brito, ill otori8ta, nível 10-B. 1967, lot11da no Seniço de Ad
quinze (15) dias, contadss no ministração Geral; Aldenora 
período de 13 a 27 de Ieve- de M01·ais Cruz, Zelador, ni
reiro de 1967; e Luciano No- vel 8-B, cento e vinte (120) 
,wto da Conceição, Seryente, l dias, contados no período de 
nível 5, quinze (15) dias, con- 2 do Yeveretro a 2 de junho 
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As Rfilpartições Públicas/ 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destinado à pu-1 
bl!cação neste DIÁRIO OFI-I 
t:IAL, dtàriamente, até às 
13,f!O horas, exr.eto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
11tfl àq 11.,30 horas. 

EXPEDIEI\!TE 
, DIRETOR , 

JOSE MARIA DE BARROS 

DIARIO OFICIAL 

· As Repartições Púb1ieall 
I cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas (.1té 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilitar u. 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli· 

A<: reclamações pertinen
tes à matéri_a retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eserito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 .horas, no má
ximo até : 72 h o r as após a 
salda dos órgãos oficiais. 

Os originais dt:>verão ser 
datilografados e autenticados, 
r.,ssalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que ·serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
.-:e-áo tomar, em qualquer 
jljpoca, por seis meses ou um 
ano. • • 

A3 assinaturas vencidas 
dtider:Lo ser suspensas sem 
aviso próvio. 

Impresso nas Ofidnas da Imprensa Oficial 
MACAPÁ- '1'. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Repartições e Part\culares: 

Semestce Cr$ 2.000 
Ano . CdS 4.000 
Número av.ulso .· Cr$ 20 

1
1 citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

i vale postal. 
j Os suplementos às edi-
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinante~ 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

O funcionário .públlco fe
«BRASlLIA - l!;ste Diádo Oficial é encontrado para leitu- deral terá um desconto de 
ra no Salão Na~ional e lntem~~ional d~ Imprensa, da 110%. ' Para fazer jús a êsse 

COOPER PRESS, no Bras1ha lmpcnal Hotel.» desconto, deverá provar esta 
--1-)a-ra facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução condição no ato da assinatura. 
tes a verificação do prazo de de continuidade no recebi- O custo ae cada exem.: 
validade de suas assinat.uras, menta dos jornais, de vem plar atrasado dos órgão s 
na parte superior do enderê- os assinante!! providenciar a I aliciais será, na venda avul
ço vão impressos o número respectiva renovação . com sa, acrescido de Cr~V5,00, tJe, 
do talão de registro, o mês e r ntecedência mínima, de trin-

1 
do mesmo ano, e de Cr$ 

o ano em que findará. tu l30) dias. 10,00, per anG decorrido. 

--·---------·-----·-------------- -- ---· 
de 1967, lotada na Divisão de 
Produção; Waldomira Ardass~ 
Picanço, Servente, nível 5, 
cento e vinte (120) dias, con
tados no período de 17 de 
janeiro a 16 de maio de 1967, 
-lotada na Divisão de Saúde; 
Izabel da Silva Luz, cento e 
vinte (120) dias, contados no 
período de 9 de fevereiro a 
8 de ·junho- de 1967; Cleouice 
Benjamim Maia, cento e viutf' 
(120) dias, cont&dos no perío
do de 24 de janeiro a 23 de 
maio de 196·7, ocupantet> llo 
cargo de Professôra Auxi
liar do Ensino Primário, n1vel 
7; Gercina da Silva Camarão, 
E~crevente-DaWógrafo, nível 
7, cento e vinte (120) dias, 
contados no período de 15 r.e 
fevereiro a 14 de junho de 
1967; e Maria da Conceição 
Coêlho de Souza, Inspetor de 
Alunos, nível 9-A, cento e 
vinte (120) dias, contados no 
período do 26 de · janeiro a 
25 de maio de 1967, lotadas na 
Divisão de Educação, todas 
do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Territót·io. 

Palácio do Governo, em 
Macapá, 1l de março de 
1967. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 37-A/67-GAB . 

O Governador do Território 
Federal do Amàpá, uRando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens V1I e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5 839, de 21 de setembro de 
1943, 

HESOLVE: 

Conceder, nos têrmos dos 
itens ll, do artigo 88, combi· 
nado com o artigo lGG, todos 
da Lei nr. 1.711, de 23 de ou
tubro de 1952, licença para a
companhar pessôa enfêl'ma 
da família aos toervidores: 
Maria de Nazaré Cruz· Moutl
uho, dez (10) dias, contados 

no período de 16 a 25 de ja- do com os artigos 92, 97 e itenl'l II, do artigo 88, combi
neiro de 1967; Emília Del Cas- 98, todos da Lei nr. 1.7ll, de nado com o artigo 92 e 106, 
tilo Andrade, trinta (30) dias, 28 de outubro de 1952, licen- i todos da Lei nr. 1.711, de 28 
contados no períÓdo dé 16 de ça para tratamento de saúde, : de outubro de l9i'i2, .licença 
fevereiro a lí de março de em prorrogação, aos servido- 1 para acompanhar pessõa en-
1967, ocupante6 do curgo de res: Ecício . Ferreira de AI- J fêrma da família aos servido
Professôra do Ensino f'ré- rneida, ·rvrarinheiro, ní\'el 7, res: Creuza Souza Bordalo, 
Primário e Primário, nível 11; trinta (30) dias, contados no 1 Professôra do Ensino Pré
~.iaria Lucimàr Souza de AI- período de 9 de feverei ro a 1 Primário e Primário, nivel 11, 
meida, Professôra Auxiliar dú 10 de março de ·!967; Augns-1 ce nto e oitenta (180) dias, 
E!lsiuo Primário, níven, trin- lo Santos, Marinheiro; nível colita'd'ós\'ô'o pe'riodo ' 'd,e:.. to de 
ta (30) dias, contados no pe- 7, trinta (30) dias, contados fevereiro a 30 de julho ·de 
ríodo de 1 o de fevereiro a 2 no período de 11 de reverei.- 1967, ·lotada na Divisão de 
de março db 1967; e Nazaíra ru a 12 de março de 1967; Ed ucação; Iracimar Lima H o
de Almeida Café, Técnico em 'Antônio Rotlrigués da Sil vll , !anda, Atendente, nivel 7, ses
Contabilidade, nível 13, trinta Servente, nível 5, quinze (15) senta (60) dias, contados no 
(80) <lias, contados ·no período dias, contados no período de periode \:le 14 de fevereiro a 
de 23 de fevereiro a 24 de 16 de fevereiro a 2 de março 111 de abril de 1'367, lotada na 
março· de 1987, lotados na de 1967; e Manoel Brito Fer- DiviElão de Saüde, todos do 
Divit:.ão rle Educação; Enia de reira, Tr·abalhador, nivel 1, Quadro de Funcionários Pú
Nazaré Ribeiro Cardoso, Téc- vinte (20) dias, contados no blicns do Govêrno dêste Ter
uico Lo boratório, nível 14-B, período de 7 a 26 de feve- ritório. 
trinta (30) dias, contados . no reiro de lfl67, lotados na Su-
perfodo de .13 de fevt!reiro a perintendêncta do Serviço de Palácio do Govêrno, em 
14 de março de 1967; e José NavegAção (SUSNAVA), todos Macapá, J1 de março de 1967. 
da Silva Penafort, ·Motorista, do ·Quadro de Funcionários 
nível 8-A, trinta (30) dias. Públicos do . Govêrno dêste Gen. Luiz Mendes da Silva 
contados no período de 2 de 'l'erritórlo. Governador 
fevereiro a :~ de março de 
W67, lotados na Divisão de Palácio do Govêmo em Ma-
Saúde; .;oão Batista de Oli- oapá, 11 de março ele 1967. 
vei!'a, Ferreiro, nív~l 8-A, General Luiz II'Iendes da Silva 
trinta (30) dias, contados no G d 
período de 16 de févereiro a overna or 
17 de março de 1967, lotado 
na Divisão de Obras. todos Nr. 41-A/67-GAB 
pertencentes ao Quadro de 1 ... 
Funcionários Públicos do Go-l O Governador do Temtor10 

O Governador do Território 
Ferleral ri( Amapá, usam!o 
ria atribuição que lha conft:-: 
r e o item, do artigo 4° · do 
Decreto-lei nr. 5.8il9; de - 21 
de set!:mbro de 1943, e tendo 
em vhta o que · consta do 
J:'I·ocesso nr. 395/67-SGT, 

vêrno dês te Território. I Federal_ do ' _ /,mnpá, usando . RESO LVE : 
Palácio do Govêrno, em. das atrJbulçoes q~e lhe ;on

Macapá, 11 dá março de ferem os itens v li e D\., do 
1967. • artigo 4°, ào Decreto-lei m. 
General Luiz Mtmdes da Silva 5.839, de 21 de setembro de 

Governador 1943, -

Nr. 38/67-GAB 

O Governador do Tel'l'itório 
Federal do Amapá, Utlando 
das atribuições que lhe con
ferem os iten& VII XI, do 
Artigo 4°, do Decreto- Lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 194Cl, 

RESOLVE: 

Conceder, nos têrmos do I 
item I, do ar tigo 88, combina-

RESOLVE : 

Conceder, nos têrmos dos 

Conceder Aivará de Quita
ç~o das contas da Repres.eu
taÇào do Govêrno em Belém 
do Pará, a Felipe GHlet, Re
presentante Símbolo 8-C, re
lativas ao período de 2 de 
Janeiro de 1956 a 15 de Fe
vereiro de 1957, conforme de
monslração do movimento 
finanee iro da mesma repar
tição, anexo. 

P8láclo do Govêrno , em 
Macapá, 17 de fevereiro de 
1967. 

Gen. Luiz i\lendes da Silva 
Governador 
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VISTO: lo Item V, do Artigo 9°, do 
do Decreto-lei federal nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
2943, 

Geo.eral Luiz Mendes da Silva 
Governador 

. J?emonstração do Movimento Financeiro da Representação do Govêmo do Terri
tórw Federal ao Amapá, em Belém do Pará, referente ao período de 2 do janeiro de 
1966 a 15 de fevereiro de. l967. 

RESOLVE: 

Dispensar Francisco da 
Graça .Moura, Professor de 
Prática Educativa, Nfvel 19, 
pertencente ao Quadro de 
Funcionários do Govêrno do 
Território, pOsto à disposição 
desta Prefeitura, das funções 
de, Chefe do Gabinete do Pre
feito, pela qual vinha respon
dendo durante o impedimen
to de seu titular, Raimundo 
Osmar Pontes Holanda. 

HlSTÚRICO 

S!lldo do Balancete do mês de dezembro de 1965 
- Suprimento Recebido no Período de 2/1 a 1513/65 
- Pagamento efetuado no mesmo períouo 
- Suprimento recebido no período de 16/ 3 a 30/4/67 
- Pagamento efetuado no mesmo período 
- Suprimento recebido no período de 2/5 a 7/5/66 
- Pagamento efetuudo no mesmo período 
- Suprimento rer.ebido no período de 9/5 a 21/5/66 
- Pagamento efetuado no mesmo período 
- ~uprimento .-ecebido no período de 23/3 a 81 /5/66 
- Pagamento efetuado no m~smo período 
- Suprimento recebido no período de 1°/6 a 11/7/66 
- Pagamento efE:>tuado no mesmo período 
- Suprimento recebido no período de 12/7 a 31/7 j66 

• - Pagamento efetuado no mesmo período 
Sqprimento recebido no perfcdo de 1°/8 a 16/8/66 

- Pagamento efetu&do no mesmo período 
- Suprimento recebido uo período de 17!8 a 31/8/66 
~ Pagamento efetuadó no menmo período 
- Suprimento r ecebido no pet·ioúo de 1 o a 8/9/ 66 
- Pagamento efetuado no me&mo período 
- Suprimento recebido no período de 
- Pagamento efetuiHlo no mesmo período 
- Suprimento recebido no período de 
- Pagamento efetuado no mesmo período 

O a J 9/9/66 

20 a 2í /9/66 . 

- Suprimento recebido no período de 28 a 30/9166 
. Pagamento efetuado no mesrno período 
- Ruprimento recebido no período de 1/ 10 a 15/ 10/66 
- Pagrrmento efetuado no mesmo pel'ÍO<\o 

Pagamento efPtuado no período . de 16 a 25/ 10/66 
·- Suprimento recebido no período de lti/ 11 a 24/il/66 
- Pagamento efetuado no mesmo período · 
- Suprimento recebido no período de 26/10 a 14/11/66 
- Pagamento efetuado no mesmo período 
- Suprimento recebido no período de 25/11 a 15/ 12j6ô 
- Pagamento efetuado no mesmo período 
- Suprimento recebido no período de · 16 a 31/10/66 
- Pagamento efetuadq no mesmo período 
- , Suprimento suplementar do mês de Dezembro de 1966 
- Pagamento efetuado 
- 3uprimento recebido no período de 2/ 1 a 17/ 2/67 
- Pagamento efetuado no mesmo período 
- Saldo transiel'ido em 17/2/67 a respoosabildo.de do fun-

cionário Sebastião Expeditc, Miranda, de acôrdo com a 
portaria · nr. 71/ 67-GAB, de 17/2/ 67 . . . . 

SOMA TOTAL 

Valor 
__ l.~alor Pago_ Recebido 

22.019.814 
29.571.3'14 

120.639.000 

157.6.90.160 

35.008.103 

27.098.336 

157.330.076 

168.988.636 

70.771.646 

85.724.013 

461.931 

4.832.410 

71.459.641 

318.420 

81.278.098 

131.219.924 

161.036.187 

71.510.379 

58.291.631 

23.713.564 

32.578.436 

1.511.541.748 

43.56'1.357 

101.765.750 

146.515.240 

57.216.985 

39.172.749 

15.9.179.881 

152.114.436 

72.343.950 

55.276.472 

28.084.631 

19.368.566 

41.553.Hl6 

Dê-se' Ciência, Cumpra-se, 
Registt:e-se e Publlque-&e. 

Gabinete do Prefeito. Muni
elpal de Mar.apá, 14 de março 
de 1967. 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de Macapá 

Sindicato dos Estivadores 
e dos Trabalhadores em 
Estivas de Minérios do 

Território Federal 
do Amapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital ficam 
27.840.ôf 2 convocados todos os associa-

. dos em pleno gôzo de seus 
47.316.920 · direi~Ds sindicais para ~>e 
24.98i.i 55() I reumrem, em Assembléia Ge. .. I r~l Ordinál'ia, no próximo dia 
89.412.136 · 23 (vi?-te e três) de março de 

1967, as 9,00 horas, na sede 
157.932.425 do Sindicato, na Praça Dr. Ale

xandre Vaz Tavares s/n, 
95.295.950 neeta cidade, para tomarem 

conhecimento e deliberarem 
52.202.5-15 sôbre a seguinte ordem do 

di&: 
59.91 ,1.502 J I - Leitura, discusslio e 

I 
aprúvação da ata da Assem-

37.469.167 bléia anterior: 

li - Relatório a ser pres
tado pelo Sr. Presidente do 

2·836·688 I Sindicato, de que consta o 
resumo dos principais acon-

1.511.541.748 tecirnentos rio ano de 1966, as 
-------------- ----- -------- - - ------- alterações do quadro social, 

o balanço do exercício finan
ceiro, o balanço patrimonial 
comparado, e uma demostra
ção espeeial da aplicação do 

Macapá., 17 de fevereiro de 1967 
Coll!ere: Visto: 

Waldemiro Demóstenes Ribei!'O Joâo Cândido Soares Filho imposto Sindical, tudo em 
Chefe da S.G.T. 

Prefeitura Municipal de 
Ma capá 

PORTARIA 
Nr. 38/G7-GAJ3-PMM 

O Prefeito Municioal do 
Maca pá, us:> ndo das ·atribui
ções que lhe são conieridas 
pelo Item lll, do Artigo 9°, do 
Decreto-lei Federal nr. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, 

RESOLVE: 

Oesiguar Leonil de Aquino 
Pena Arnanajás, Professor do 
Ensino Pré-Primár·io e Primá
rio, nível 11, pertencente ao 
Quadro de Funcionários do 
Govêt·no do 'l'enitório, pôsto 
à disposição desta .Municil1a
lidade, pa ra responder peio 
expediente da Chefia do Ga
binete do Pi·efeito. uu ru.nte o 

_____________ D_l_r_et_o_r_d_o_S_A_G_. ______ I conformidade com o art. 551 
da. C.L.'r.. combinado com o 

Pontes Oficial de Adminis· at·tigo 26°, Item li, dos Esta
tração,' nível 12, do Quadt·o I tu to:; Sociais; 

impedimento de seu titular, 
Raimundo Osmar Pontes Ho
landa. 

Dê ·se Ciência, Cumpra-sr. 
Registre-se e Publique-:;e. 

Gabinete do Prefeito Muni· 
cipal de Macapá, 14 dt março 
de 1967. 

Douglas Lobato Lopes 
Prefeito Municipal de Macapá 

PORTARIA 
N·r. 89/67-GAB·PMM 

O Prefeito Municipal de 
Macapá, usando das atr!bui
ções que lhe são conferldaR 
pelo item V, do artigo 9°, do 
Decreto-Lei federal nr. 5.839, 
de 21 de setembt·o do 1940, 

RESOLVE: 

de Funcionários do Govêroo I , , 
d_o Território, pôs to à dispo- . . di - ~arecer do Conselho 
slção desta Prefeitura, das I FJ~cal_ s~bre as con~as do 
funções de Representante do 1 exermci~ do ano ant.er10r. . 
Prefeito Municipnl de Mllcapá, i De nc9;·do com ahnea «b_» 
na Vila Dr. M~tia nêste Mu· 1 do ar~. uA ~a C.L.T., as dell-
nicíplo. ' I !Jerllçoc~ sobre a tomada ~ · 

· I aprovaçao de contas da Dl-
Dê-se Ciência, Cumpra-se, 

1 
retoria serão feitas por as-

Registre-se e Publique-se . 1 crutinio secreto. 

Gabinete do Pre[eito Muni· I No caso de não haver nú-
icpal de Macapá, H de múrço 1 mer.o legal para a realização 
de 1967. i' da Astlembléia hora convoca

da, fica marcada outra para 
p_ouglas L~bato Lopes 

1 
duas (2) horas após, no mes-

Pref~lto Munlmpal de :Macapá 1 mo local , e que se realizará 
PORTARIA I con~ qualquer número de as-

Nr. 40/67-GAB·PMM ·1 somados presentes. 
~1acapá, 17 de março de 1967. 

O Preteito wluqicipal de Ma
capa, u~>fmdo das atribuições Armando Wanzeler llo Carmo 

Dispensar Antônio Coréír.iro q ne lhe são conferidas pe- Presidente 
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Presidêncfa da República APROVO: 
. Superintendência Nacional · do Geo. Luiz Mendes da Silva 

Abastecimento (SUSNAVA) Governador . 

Comissão de Inquérito 
Administrativo 

e seus §§ e § l 1nico do Ar- Govêt·no amapacnse, confor
tigo 203 do Decreto Lei ur. me Portaria nr.3fi/67-GAB, do 
9.760 de 5 de ~etombro de 27 de janeiro de 1967, pnbli
HWl,' Licença· de Ocupação cada no Diii.rio Ofici~l- de 

Portaria Nr. 10/67-DS para continuar tlcupaudo um· 13-02-967,. no qual ~ lndJclad.o 

EDITAL 

O Senhor Diretor da Divi- lote de terras devolutas, si- o Snr. I<ranclsco Cardoso VI
são de Suúde por nomeação tuado na Estrada de Ferro do da!, oc;,;pante 'do cargo de 
legal, usando das atribuições Amapá, Km. 156, abrangendo Enferm~iro-Auxiliar, !lível_ 8, 
que por lei lhe são conferi- uma área de 25 hectares, res- do Quadro d\3 Funcwni'trios 

O Presidente da Comissão das etc, salvados os terrenoa de ma- do Govêrno do 'l'errllório, lo-
de Inqu6rilo Administrativo, rinha porventura existentes, 

1 
tado na Divisão de Saú~e, 

dE-signada pela Super Porta- RESOLVE : distando da faixa de fronte!- i que se en<Jontra e~ lugar m-
ria nr. 14, datada de 10 de ra mais de ::50 quilômetros, 

1 
c~rto e não sab1do,. venho 

janeiro de 1987 do llustrfsst- Designar Raimundo Nonato que 0 suplicante pretende 
1 
citá-lo por êste Edttal, na 

mo Senhor Superintendente Araújo Filho, OHcial de para cont!nuar os trabalhos 1 pes~oa de seu defensor ex
da Superitendência Nacional Administração, ~fvel ~4-B, pa- da indústria aarícola. De ' ofícto, Snr. Pedro Lopes . da 
de Abastecimento e Portaria ra prestar servtços JUnto ao acôrdo com a pl:nta da Es- Cunha, Escl'it. 10-B, lotado 
nr. 555/66-GAB, do Excelen- Dr. Manoel Joaqa_irn ,'~m.oêdo tradu de Ferro, as torras por na Divisão de Produçã.o, para 
tfssiroo Senhor Govérnador de C~rvalho Brflstl, 9hefe_ d_o êle pleiteadas têm as seguin- no prazo de dez (l_O) dias, !i 
do 'l'erritório Federal do Serviço d; .Assist~nCJa Medi- tes indicações e limites: _ par~ir desta prime1r~ publl~ 
Amapá, e tendo em vista o c~ do InLrwr, a fim de . orga- Paz frente para a margem f>!S- caçao, apresentar deresa es
que dispõe o parági·afo ~o. mzar;,m, ?Oordenarem e faze- : querda da Estrada de Ferro crita no Processo a que res
do Artig·o 222 do Estatuto dos ~em ~ur..c10na~ pl~nam~nte o i do Amapá. num afastamento ponde perante eata C_oinissão, 
Funcionários Públicos Civis re!endr~ Serviço, com Sede e j de 50o mts a começar no Km . sendo-lhe facultada -vu>ta nos 
da União, cita, pelo presente local _d~;. atividades . . em de- I iS6 - 1- 500 metros medindo autos durante o mesmo pe
Edital, Renêe de Azevedo pendencJa~ do Hospital G~ral 500 metros de frente por 500 riodo, de acôrdo com o que 
Limonchi,_ Oficial de Adminis- de Macapa. · I ditos de fundos. . dispõe o art. _222 da Lei nr. • 
tução mvel 12, lotari a na. • • . , I 1.711, de 2l:i-l0-952, em uma das 
SUNAB, atualmente l'e!'lidindo De-.se CienCia e Cumpra-5e. E, para que se não alegue i salaA do prédio da Divisão 
em lugar incerto e não sa- Diretoria da Divisão de ignorância, serão êstes publi- t de Produção, nesta Capital; 
bido, para no prazo de quin- Saúde eru ·Maca pá 6/3/ 1967 

1 

cados pela Imprensa Oficial e local onde se acba instalada. 
ze (15) dias, a contar da pu- ' ' afixados por trinta (30) dias e fundouando a Comissão de 
blicnção dêste, no Diário OH- Dr. Alberto da Silva Ltma , às portas dos edifícios desta Inquérito. 
cial do Govêmo do Territó- Direto1· i Repartição, Prefeitura Munl- Maca pá, 21 de março de 1967. 
rio do Amapá, comparecer ;I cipal e Mesa de Rendas AI· 
perante esta Comi~são, a fim fandegada ctu Macapá. Oswaldo José dos Santos . 
de apresentar defesa escrita Divisão de Tenas e 1 Macapá, 21/II/67. . Presidente 
no pt·ooesso a que responde, I I 
onde s~r-llle-á dada vista dos ColonizaçãQ 'I José Maria da Cunha Nery • Divisão de Segurança 
autos, na o;ede da Divisíl.o de Chefe da Seção do Terras. 
ObJ•as, onde vem funcionando EDITAIS 1 e Guarda 
a mencionada Comissão. à De ordem do Senhor Dire- 1 

• • Gu~rda Terr_í~orial 
Rua. M~nd_onça Furtado, s;no, tor da Divisão de Terras e I Federação Amapaense \ Aprovo. . 
n~sta Capltal. Colonizhção, torno público de Basquetebol Gen. Luiz Mendes da Silva 

O não atendimento da pre- que, _A~ilio Santos de .l\•Ielo, · 
0 

Governador 
sente convocação implicará brasileiro, casado, de 46 anos NOTA OFLIAL J • 67 G 'f 

· t ct • t · ''e 1'dad"' agl'l·cultot· "esJ·dente l Portaria nr. <! / - • . no prossegUimen o es e In· " . v.'.. • ~ - O Presidente da Federação 
quérito, à revelia. I e clom!c:ll_ado em Vlla_ Nova Amapaense de Baquetebol O f'omandante da Guarda 

· e Iviumnpo de Mazagao, re- . . .. . ' .'"' . 
Mncapá 13 de março d an~-'reu nos tt>rmo;; do Artigo no pleno uso rle seus d1. e1- 1 Te~r1t~r~al, no uso de suas 

' ' e ·. ~ , '§': · . · tos, e baseade nú que pre-1 atnbmçoes E~ com base no 
1967. 1 L13 . e t>ens § e § Umco d~ ceitua os Estatu'os da Enti- D ereto úove--namental ur. 

I Artigo 203, do Decreto Le1 ' " I e~ 1 
' • 

Au~tregésilo de Castro nr. r:. 760, de 5 de setembro da de, H/o5-GAB, de 25 de maw de 
Susst~arana ~ de l94G, Licença de Ocupação RESOLVE: Hl65• 
Presidente ! de um lote de tenas devolu- RESOLVE : 

t tas n~;~. zona média do Jgara- Convocar os clubes fi!iados ' 

Divi~ão de Saúde 

Aprovo : 
Gen. Luiz Mendes da Silva 

Governador 

j pé Crumury, afluente direito ' paru a reunião de Assem- A p 1 i c a r a Agostinho 

I 
do Hio Vila Nova e Municipio tléia Ger11 l que fará realizar I Furtado dos Santos, ocupante 
de Mazag-i!.o, abrangendo uma doutingo, dia 26 do mês cor- do cargo da classe «A>> , da 

1 área de 50 hectares, ressalva- rente, àd 10:00 horas, em Série de classes de guarda 
: dos. os terrenos de marinha primeira convocação e às \ ter~itorial, nível 8, do Quadro 
I porventura existen teõ, dis-

1
10:30 horas com . qu.alquer de Funcion~rios Pú~lic~JS do 

i umdo da faixa de frontt' lra número, ne sede soc1al do i Govêrno ctest\3 Ternlóno, lo-
Portaria nr. 9/87-DS !'mais de ":00 km, que o supli- Amapá Clube, para deliberai' \ tado na Divisão de seguran-

O Diretor da Divisão d c~nte prelende para da1· in! o seguinte: <;a _e Gua_rda, (Guu~da _ Teni-
S , , . ~ \ c1o aos trabalhos de explora- Í tonal), trmta (30) dHlS ae sus-: 
a~de, u~;an~o de suas a~n- 1 ção da indústria agrícola. De- l - Prestação de Conte.s pensão, contados no periodo 

bu.<.:õe~ legms, qt~e lhe ~;~o I clara o peticionário que as da atual gestão I de 2 ' ..,, do corrente po1· 
conferidas por lei, nomeaçao 1 • ê 1 . d • él "

1 

1 
ct' c 

lecral e to. . I tenas P?r le_ p ~1tea_ aR, te'?-1 2 _ _ Eleição da nova Dirt:- ha\·er Ialtad? cout nua am.::l!-
., ' ' as _segmntes lDdiCuçoes c li- toria te aos serv1ços para qua1s 
RESOLVE . ~ mitea:· Faz frente pam a estava e::.calad.o; bem como 

· . l margem esquerda d~ I~arapé I 3 _ o que ocorrer u n _ s ~xp~~1en tes , s e m 
. , . i Crnmury, »Huente <llrmto do ( motno lUStihCado, demon8-

DesJ~?_ar · ~Ia. rl~ Hnimunda 11Hio Vila Nova, Munlcipio de Maca pá, 18 de março de trando com isso não cumpri-
Gon~al es, 4c~ntratu~da pe~as Mazagão, limitando -se p~la [ 1967. rnento do' dever para com a 

. He~,tas Int.e,~&s ~ê"te órgao, 1 parte de baixo com a Grôta, . . . . Iuução de policial, inlringln-
pai o _estagiar p?r 2 meses no denom. i nada Mocambo, dês te ! Osmar ~LbeJro d~ Ohvell·a l do dêsse modo, O!' itens 1. 1!, 
Hospltul Bar~?t> Barreto, em ponto subiodo o referido lga- • Pres1dente da l' .A.B. V, VI e VII, ao artigo ur: 194, 
~elém, no .~e.IOdo de.,_~2/2 a rapé Gmmury até H exteusão I todos da Lei nr. 1.711, de 28/ 
~2/4 ~1 ? COI·?~te ~no, 811~ de de 500 metros e fundos I 10/52, e, por nH.eH-iduce 
uctqumr hablhtaçoes técmcas devolutas, _medido 500 .x 1.000. 1 do serviço seja a presente 
nas ~ar~fas de enfermagem . I Comi~são de Inquél·ito penalidade convertida em 
bospltal~r que executa no 

1 

-De ordem do Senhor D1re-' ,. . . _ . - mrlt·1 na forma do § único 
Sanatóno a.aéxo . ao Hospltul tor da Divisão de Terras e ndnumstrahvo do' a'rtigo 205 da citada Lei. 
Geral de Macapa dests cu-. Colonizaçã?, torno públieo (Portaria Governamental nr. / ' , . 
pita!. que, Joaqu~m. ue Ohv~lra Bar- 35167.GAB) · qomando da Guarda 1em-

bosa, I.Jras!lelro, solteu·o, com tonal, em Macapá, 2 de mar-. Dê-se ciência e curnpra-ae. d rt d · lt 52 ano<~ e i, a e, agncu or, Edital de Citação ço de 1967. 
Macapá, 3 de ma:-r;o de 1967. 

Dr. Alberto da Silva Lima 
Diretor 

residente e domiciliado· na 
Estt·ada de Ferro do Amapá e I _'l'endo tern1~nado a _i~stru
Municfpio de Macapá, reque-, çao do Inquénto Admllnstt·a-

, rGu nos têrm oa do Attlgo W31 tivo mandado instaurar pelo ! 

José Aragu&.rino de ~1ont' 
Alverna - Ccm:mdnn te da 

Gtl::J.r<la Territorinl 


	

