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DECRETOS 

Nr. 7/67-GAB 

O Governador elo Território 
Federal do Amapá, usando 
rlas atribuições que lhe con
fel·em os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.809, de 21 do setembro ele 
l!J43, c tendo em vista o dís
po<Jto no artigo go da Lei nr. 
4.126, de julbo de 1965, que 
dispõo sõbre os Sct·v!ços da 
Registro de Comércio e Ati
vidarles afia& e àá. outras 
proviàências e sua regula
mentação, 

DECHETt\: 

A1·tigo 1" - Fica fiuborói
natla, administruti\'rtmente, à 
Secreta•ia Geral do Território, 
a J nota Comercial do Territó
rio 'Federal do Amapá, criada 
pelo artigo 8°. da Lei nr. 4.726, 

12 de julho de 1965; 

Artigo 2° - Ê:ste Dect·eto 
entr·a1·á bm vigor D<l data de 
sua public.;!lção. 

OecrP.to no 1, de 24 de Julho ds 1954 ......... ~~~---·;;....;.;,..;..;... _____ ~---~~----
Macapá, 2a-feira, 27 de Março d~ 1967 

ATOS DO · PODER EXECUTiVO põe sôbre os S.erviços de Re
giRtro do Comércio e Ativi
dades afins, e dá outras pro
vidências, Macl!pá, 11 àe março de 1967. O Govenlador do Territó-

rio Federal do Amapá, Gsan
General Luiz Mendes da Silva do das atl'ibuiçõe!' que lhe 

Governatior confe>rem os itens Y!I e IX, RESOLVE: 

João Cândido Soares Filho 
Resp. p/ Exp. da Secretaria 

GMal 

do a1·tigo 4°, do Oecreto-lcl 
ur. 5.839, de :;.1 de setembro Nomea1· para com;Jorem o 
que 194:!, e tendo em vit~ta Plenário da J unt& Comercial 
o dlspõsro no par(lgl'afo 1°, dêste Território, como vogat9, 

0 Governador do Territó- do artigo 21, da L<ai nr. 4.726, Carlos Alberto da Cruz Vittna, 
i'lo Fadernl do Amapá, usan- de 12 de julho de 1965, que Rcpreeentante cta União Fe
do daB r.lt'lbuições que thu dispõe sôlJre os serviços de deral; Alcindo da Costa. Bahia, 
conf~t·em os itens v 11 e IX, ltegistro do Comércio e A ti- da classe dos Advogad os; Wal
do artigo 4o, do Decreto-lei vidades aHns e dá outr!ls ter Silva Pacheco, da classe 
nr. 5.81)9, de 21 de selem bl'ú providênçias, dos Economista~; Alceu Paulo 
de 1943, e tendo em visla o Ramos, ela classe dos Conta-
que Mnstn. do Pr·ocesso nr. RESOL\' E: dores e Walter Oliveira Sou-
300/67-SGT, Nomear José de i\Iatos za, Aotonio Coutinho, Snilher-

Costa, 13achl!r~l oro Admiuis- me Cruz e Franci;!CO Severo 
llESOLVE: t-ração, para exercer 0 cargo de Souza, Re;,resentantes da 
Remover, tlX·Officio, no ti om comissüo de Vice· Presl- Associação Comerc~al . e dln-

tê 11 O'ente ela Jun'a Comercl···l do dustrial do Amap~:~, ten o, · •rmos do artigo 56, item , • "' · t 1 
da Lei nr. 1.711, de 28 dP. ou- Território Federal do Amapá. re~pactlvamP-n e, cvmo sup en-
t b d" l !J'>? •: .· .. T _ A • tes, Tomaz Sales d~ Araújo, 
u ro ~; ~ -,. Jtlél.IIa "a~ar., Palácio do Govêrno, <>m Oth{'lO Mt~-rt!ns. Le~ncio, 'l'heo-

Pe;elra Bafbosa, ocupante do 1 Macapá, 11 cte .março de 1967. dolino dus Merces Flex11 de 
calgo da c.assc «A», da sé- Miranda Raimundo D é 1 i o 
rie de cla.::;ses de Auxiliar de Gcn. Luiz i\'icndes da Silva J Araújo hiva, Abl'aham Pere~:;, 
Cozinha, nível 5, do Quadro G uverna.1or Walter l\hntins da Silveira, 
de F'uncionúrios Públicos do _ • . . Otaciano Bento Pereira c Luiz 

Pillácio do Üfl\·f\r·oo, em Govêrno dêste Tenitorio, lo- Joao Candtdo Soat·es Filho "omes de Finho. 
Maca pá, 11 de ru:11 ço de 191i7. ta da na Divisão rle Educação, Rcsp. D/Exp. da Secrct. Geral u 

para a Divisão de Saúde. 
0 

G . d T ·t. . Palácio do ·dovêrno, em 
Gen. Luiz !\fendes da Silva ' overuuoor 0 em OrJo / Macapá 11 de mt!l'~~o de 

Govornatlul' Palácio do Govêrno, em Federal dG Amapá, usando ÚlG? ' 
Macapú, J 1 de março de das atribuições que lhe <;ODfe- j · 

João Cândido Soares Filho ) l!Jô7. . r·em os itens V li e IX, do art. I GeLJeral Luiz Mendes da Silva 
Ht~sp. p/ Exp. da Sec. Geral G L . r . 4°,do Decreto-lei m. 5.839,de 21 Governador 

en. mz ~· endes da S1lva de setembro de 19~3. e tendo 
O GoYernador do Tenitório GvYel'Üadot• em vista o disposto no urti- ~ João Cânôido Soares Fllho 

Federal do Amapá, ussndo João r,âudldo Soares Filho ~o 29, da L,el 4.726, _de _12 de Resp. p/ Exp. da Sec. Geral 
dns atribuições que lhe con- R . - , . . , , .. JUlho de 19n5, qne dtspoe sõ-
farem os itens VII e IX, do e::~p . P/ Exp. da Sec. Geu.tl) bro os :;eJ•viços de Hegistro 
IHtigo 4°, do Decrato-Lei nr. 0 Govel'llador elo Território d~ Comércio e Ativid_a~es 
58:1!i, de 21 de setembro de Federal do Amapá, usaocio afws, e C: á outras providen-
19~3, e tendo em viRta a au-
torização especial do Exce- dns atribuições que lhe C(lll· cms, 
lüntisaimo Scnhvr Presidente fe t·em os itens VIl e IX, do ar- RESOLVE: 
da Repúblicu exarada 110 tigo 4°, do Decreto-lei nr. 5.Hil!:i, 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usem
do fias utr·ibuições que lhe 
conferem O!i itCJJS VIl e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.S:~!:J. cie. 21 de setembro 
ele 194il, e teudo em vista o 
que consta do Processo núme
ro 4GSj07-SGT, 

Processo nr. 14.3-19/61, do Mi- de :!l ele:! setembro de HJ4il, Nomea i' J oilo Wilson dos 
n!s tério de .r ustiça e Negó- e tendo em vista o disposto Santos Carvalho Técnico em 
c:o, Interiores e P1·ocesso hr. Iro Parágraro to, do ar tigo 2l Contnbilia t>d t• para exercer 
oU!i/ 67-SGT., dtl Le!_4.72ti, d~ 1~ d<;_ jn!llo I o cargQ en{ comiss~o. de 

d0 196v, que d1epoe sobre os 8cc;·cti~ rio Geral da Juntll 
serviços de Registro do Co- Comercial do Território Fe- RESOLVE: RESOLVE: 
mércio e Atividades afins, e dera! do Amapá. 

Nomear, na fol'ilra do artigo 
12, item 11, da Lei nr. 1.71!, 
de 23 de outubro de 1952, 
JGsé Aleixo da Silva Lima, 
pa;·a ocupar o curgo da Classe 
«A)), da série de clas!H>fl de 
Engenheiro. nível 21, do Quu
dt·o de Funcionários PúLltcos 
do Govê t·no dê-~hl 'l'erritório, 
lOtado na Divis:1c. de Obras, a 
contar d\l 1° tl~ n1a!·ço de 1967, 
em vaga. existente no Qulidro 
acima referido, resul!ado da 
n plic::.çílo da Lei nr. 3.780, de 
12 de julho ele 1960 e Enqua
dramento Dei'initivn, aprova
do pelo Decreto nr. 52.~8. de 
20 de st>temiJro de J 963. 

Pl\lucio do Govêrno; em 

dú outras providências. 

RESOLVE: 
Palácio do Go>•,}mo, 

Macapá, 11 c!c março 
1[67. 

em 
de 

Ncmear Ariosto Cardoso Pa es, 
servidor ptíblico aposeutado, Gen. Luiz Mendes da Silvo 
por tempo de sei'Viço, porta- Governador 
dor do diploma de Técoiuo ,Toão CfuHiiJo Sottrzs Filho ,.m Administração, para exer- lles. pjExp. da Sec. Geral 
cer o cargo em comissão de 
Presidente da Junta Comer- o Gonrnador' do Terl'itório 
c i ai do Território federal do Federill do Amapá, u,;ando 
Anwpa. das atribuições que lhe con-. 

Palácio do G(lvêt•no, em fc:·em os item, VIl XI. do 
Ma·.~ap.i, 11 de março do l9n7. Artigo 4°, do Decreto- Lei 
r' L ·., M 1 d Sll nr. 5.839, de 21 d~ setembro 
uen. UL l _cnc.es a va de 19-!H, e tendo em vi!lta o 

Go..,ernadvr dh;posto 11os artigos 12, i~em 
João Cànrlido Soares Filho I Jll e 14, du Lei nr. 4.726, de 

Resp. p/Exp. da Sec. Geral 12 de julho de 19ti5, que dis· 

JtemovE>r ex-oHiclo, nos têr
mos do artigo 56, item H, da 
Lei nr. !.711, de 28 uo outu
bro de HmZ, João Gouveia 
Pantoju, ocupante do cargo 
de 1'r1:1balhador, ní vel l, do 
Quadro de Funcionári03 Pú
bJícos do Govêrr.o dêstc Ter
ritório, lotado na Divisão de 
Obras, para a Divisão de 
Saúde. 

Palácio do Govêrno. em 
Macapá, 11 de março de 1!JG7 . 

General Luiz Mendes da Silva 
úovernador 

J oão Cândido Soares Filho 
Rcsp. p/ Exp. da Sec. Garal 



1476 - 2a.-feira, 27 DIARIO OFICIAL Março, 1957 

As Rl:'partições Públicas r 
Territoriais deverão remeter 
o expedieute destinad(• à pu- i 
blicação neste DIÁRIO OFI-

1 GIAL, diàriamente, ató às 

EXPEDI,ENTE 
lmjn•e.nsa O.Ueia~ o 

As Repartições Públicae 

I cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas o.té 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 

1a,ao horas, exceto aos sába-1 
dos quando deverão fazê-lo 
1\t~ à!l 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes il matéria retribuida, nos 
casos de en'os ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 , horas, no má
ximo até . 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais. 

Os originais· devérão ser 
datilografados a autentica<] os, 
l"(lssalvadas, por_ quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, quo serão sempre 
r.muais, as assinaturas poder
c.a-Ho tomar, em qualquer 
t\poca, por seis meses ou um 
ano. 

As ussinatoras vencldas 
doder~o ser suspensas sem 
avisv p1·évio. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
terem os itens VII e IX, ·do 

· artigo !0 , do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, o tendo ern vista o que 
consta do Processo número 
430/6 7 -SGT •. 

RESOLVE: 

DIRETOR 
JOSÉ MARIA' DE BARROS 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas· OfJcinas da Imprensa Oiicial 

MACAPA'- 'T. F. AMAPA' 

pelos órgãos competentes. 
' A Hm de possibilitar a 

remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
q·uanto à sua aplicação, soli· 

1 citamos usem os interessados . 
1 preferencialmente cheque ou 

A S S I N A T U R A S 1 vale postal. 
Repartições e Parttculares: ·• Os suplementos às edi-

Semestre Cr$ 2.000 ções dos órgãos oiiciais só 
sa fornecerão aos assin'antes 

Ano . · Cr$ 4.000 que as solicitarem no ato da 
Número evulso . . Cr$ 20 assinatura. 

. · " , . . , . 1 O funcionário püblico fe· 
<'BRASiLIA - Este D1ano OficJal e encontrado pat•a leitu- deral · te1·á m11 desconto de 
ra no Salão Nacional ·e lnt~rn~c.ionai . d~ Imprensa, da 110%. ' Para fazer jús a êsse 

COOPER P.RESS , no Bras1ha Impenal Hotel.» 'j desconto, deverá provar esta 
Para facilitar aos asslnan- I A fim de evitar sólução condição no ato da assinatura. 

tes a verificação do prazo d.e 1 de continuidade no recebi-i O custo de cada exem
validade de suas assinaturas, m6nto dos i o mais, de vem 1 plar atrasado dos órgão s 
na parte superior do enderê· os assinantea providenciar a 1 oficiais será, na venda . avul
ço viio impressos o número resper.tiva renovaçíí.o com, sa, acrescido de Cr$ 5,00, se, 
do talão de registro, o mês e r ntecedência minima, de trin-J do mesmo ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. ta., l30) dias. · 10,00, per anc, decorrido. 

(Código POL-506), do Quadro I Com fundamento no artigo 
({e Fun!lionários Rúblicns do 2°, da Lei nr. 3.906, de 19 . de 
Govêrno dê8te Território, lo- junho de. 1961, combinado 
ta do na , Divisão de Seguran- com os artigos 183, Jtem II e 
ça e Guarda, a contar de 8 artigo 193, \tem li, da Reso-
de março de 1967. .lução nr. 67/62, da Câmara 

· dt:s Deputados e decissão do 
Palácio rio Govêrno, em Egrég-io Tribunal de Recursos 

Macapá, 13 de 'março de 1H67. (Apelação Civil 6.950), conce-
Oen. Luiz Mendes dá Silva der 'aposentadoria a,· .. was-

hinton Elias dos Santos. ocu-
Govern\'1-dQl' pante do cal·go da classe «D», 

João Cândido Soares Filho 
Resp. p/Expediente da Se

cretaria Geral 

da Série de classes,. de Guar
l da Territorial, nível 13 (Có
l di~o POL-506), do Quadro de 

1 Funcionários Pübllcotl do Go-
0 Governador do Território vêruo dês te Territói io, . lota

Fedl?ral do Amtlpá, usando do na Divisão de Segurança 
das atribuições que lhe con- e Guarda, a contar ti e 1 o de 
ferem os itens VII e IX, do março de 1967. 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.33~, de 21 de setembro de Palácio do Govêrno, em 
1943, e tendo em vista 0 que Macapá, 6 de março de 1967. 

consta dos memorandos nrs.' Gen. Luiz Mendes da Silva 
9n e 98{67-DP, datados de 8j Governador 
de março de 1967, · 

PORTARIAS 

Nr. · 90}67-GAB 

O Governador do Territór·io 
Federal do Amapá, usando 
das atr.ibuições que lhe con
ferem os iten'" VII e !X, do 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. 
f>;839, de 21 de setembro .. de 
1943 . ' ) _ -

RESOL\'E: · Com fundamento : no artigo 
2°, da Lei nr. :1.906, de 19 cte· 
junho de 1961, combinado com 
os artigos 183, item li e ar
tigo 19i-l, item li, da Resolu
ção nr. 67!62, da Câmara. dos 
Deputados e Decisão do Egré· 
gio Tribunal lle · Recu!'sos 
(Apelação Civil 6.950), conc~
der aposentadoria a ~cbas
tlão Expedito de Brito Miran
da, ocupante do cargo da 
classe «R», da série de "Classes 
da Oficial de Administração, 
nível !<f, (Código AF-201), do 
Quadro de Funcionários Pú- R E s 0 L v E: João · Cândido Soai'es Filho 
blicos do Govêrno dêste 'I'cr- Resp. p/. Exp. àa St::c. Geral 

Designar, n.a forma dos ar
tigos 72 e 73, da Lei nr. 1.711, 
de 28 de . outubro de 1952, 
João Cândido Soares Fiiho, 
ocupante do cargo da classe 
«C)), da série de classes d~ 
OYicial de Administração, ní· 
vel 16, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Gover
no dêste Território, exerceu
do atualmente · o cargo em 
Comissão, S!rabolo f> C, de 
Diretor do Serviço de Admi
nistração Geral, pa~ta respon
der pelo Expediente da Se
cretaria Geral dn Terrttório, 
durante o impedimento do 
resper:ti v o titultu·. 

ritório, lotado no Gabinete Remover, ex offic!o, nos o Governador do Tenitório 
do Governador, a contar de têrm\>8 do item li, do at·tigo Federal do Amapá, usando 
8 de março de 1967. 56, da Lei nr. 1.711, de 28 de das atribuições que lhe con-

1. á outbbro de 1952, os servido- ferem 08 itens v li e lX, do 
'a! cio do Govêrno, em res: Jo~;é Tavares, Cuarda, t' 4 d D t l . 

Macapá, li pe março de 1957. nível 8-A, e Raimundo Pinto ar lgo o, o ecre o- et nr. 
[J.839, de 21 de setembro de 

Gen. Luiz Mendes da Silva i de Azevedo, Servente, nível 1943, e tenqo em vista o que I 
. Governador j 5! amb_os do_ o.uactro ne F~n- consta do Pi'OCesso nr 53/ 

monár1os Publtcoa do Gover- 67 S01.' · 

Palácio do Govêrno, em 
Mactlpá, 9 de março ct~ 1967. 

Gen. Luiz Mendes ua· Silva 
Governauor 

,João Cll.ndldo Soaras Filho In o dês te 'ferl'itório, lotados · • ·, ., 
Resp. p/Exp. da Secret. Geml i na Divisão de Produção para liESvLVE: . Nr. · 109/67 -GAB 

\
a Divisão de · Educaça.o. . o G d d T · 6 

O Governador do 'l'erritó- • . Remover, ex-nfHcio, nos overn.a or 0 ernt -
rio Fedem! do Aó:l&pá, usan-1 Palácio ·do Govêrno, em têt•mos do artigo 5ti, item ll, r io Federal do Amàpâ, usan
do das atribuições que lhe I Macapá, 14 de março de 1967. da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- do das atribu!çõe~ :que lh_e 
conferem os itens VIl c IX, , , . , · tubro de 1952, Miguel de Oli· conferem 0~ Itens \ !~ e IX; 
do artigo 4o, do Decreto-lei Roberto Rocha ~ouza v eira Lima, ocupante do car· d~ Artigo 4 '. do Deci eto-Lel 
nr. 5.8il9, de 21 de setembro Governador Sl:lbstttuto go de Tt·abalhador, nível I, nr. 5.~39, de 2l de setembro 
de 1943, e tendo em vista o J oáo Câ.ndido Soares Filho do Quaàro de Funcionários I de 1943· 
que consta rto Processo nú- . Resp. P/ Exp. da Sec. Geral Públ~cos .. do Govêrno _d~ste RESOLVE. 
mero 714/67-SGT, I TerntóriO, lotado na Dtv1~ão ' · . · I . . I de Obras, para a Divisão de 1 . · . . 

RESOLVE: O Governador do Terrttór.'IO 1 Segurança e Guarda. Designar . Antômo Alcantil-
. . . Federal do Amapá, usando das· I · Ira de Ol:veJra, ocppante do 

Conceder apo~entadona, nos I atribuiçõt~s que lhe conferem I Palácio do_ Govê~no, e m i cargo, i so~ad_o de provi mel~ to 
~êrmos doa o.rt,gos 1?6 e 178, os itens VII e IX, do artigo 1 Mucapá 14 de fever01iro de, em Comtssao, de PrefeJ~o 
tt;ns Ill., todos da Lei n~."~.7ll, 14°, da lei m·. 5.839, de 21 de ! 1957. . ' 1 ~u~icipa l .de Mazogilo, pura 
d~ 28. de o~tu?ro de 19;)2, a setembro de 1943, e tendo · Ilúberto Rocha Souza lv:ta)ar de sua sede, até Be-
Antomo Rlbetro . 9a. Rocha, em vista o qne consta do Governador Substituto jlém, capital do Esiado do 
ocupante do_ cargo oa classe! Processo DI'. 3878/67-SG'i' . .. . . I Pará, a fím de tratar de as-
~Al>, da Héne de classes de ' João Cândido Soares Filho J suntos relaciono de~ com a 
Guar-da Territorial, nível 8 R E S O L V E: · . Rea:p. p/ Exp. da Sec. G!'lral auminiStmção do município 
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que dirige. ,5.839 de 21 de setembr•> de 1 f{o,Jriguas, ocupante do cargo 

1

. todos. os encOmlot~ desttl. Di-
. 1943.' e tendo em vista o que ' (I e Pr·ofessóra Auxiliar do En- retMJa para Rroceder aos 

Paláeio do Govêrno, ~m consta do Processo nr. ;)t:V67- l fino ~rimário, nível . 7, ~o trab~lhos de mstalaçíío , e 
.Macapá, 18 de marco de 19o7. SGT, ; Quadro ele Ftmcionános Pu- funciOnamento do c~ntro .ao 

: blicos do Governo dêste Ter- j Estud0s dos Professores ~~-
Roberto Rocha S?uza RESO LVE : ' ritório, 1\) tada na Divisão de vestindo-a. no 9argo .de DI-

Governador Substituto , I Educação, um t1) uno de !i- 1 retora da referida enttdade. 
Concede!.' o Jo~o Cândido i cenç para 0 trato de inte- ; 

Nr. 110/67-GAB ~ Soares Filho, oc~ pa~tc do. car- rê~>s:s pal·ticul&rGs, contados 1 ~~-s~ Ciência, Cumpra-se 
O Governador do 'l'erritMio ; go d.a cla&se .~< C», ~a séne ~e I no período úe 1° de março úc 1 e • .. bllque-&e. 

F d . d A pá U" aud I classes ele Oftclal de Admlms- 1191>7 a 1 o de março de 1968 I 
d·e ert'·b 1° _ ma ' ll ·• nu ; tração, nível 16, do Quadto de de acôrdo com 

0 
Hrtigo 110' I Gnbiaete da Diretora da Dl-

t as a rt u5oes '{m e l~ c~~~ 1 Funcionát·ios Públicos do Go- , da Lei m· Í 711 de .;8 de ou~ I visiio de Educacão, ~m Ma-
er~m 0~ I.ens .I .' , i vêrno dêste Território, lotado l ' , · · · ' - capá, 8 de março de 1967. 
ar~1 go 4 , . do 

11 
Decreto-lei m. 1 nQ Serviço de Admillistração 

1 

tubro de 1952. , . 
fi 81:19, de 21 d ~ setem~r~ de I Gemi, seis (6) meses de li- Palácio do Governo. em ~la- Hellete çov~:~ s Peretra 
1 943, e tendo e~ 't~ta 0 1 ccnça espcci~J. contados no , ~o pá, 20 de março ele· 1967. Diretora 
qu~ c_o~ sta, do Processo llr. ! períudo de 1° de junho a I . • . 
887/66-SG1 • 130 de novembro ~e 1967, de 1 General Luiz Mendes da Silva 

1 

Portana Nr. 16167 DE 
RESOLVE : ac?r~.o com o arttgo 1!6, d~ ' Governador l\ Diretora da Divisão da 

. L~1 n •. 1.7Jl, de 28 de outubro de 1 . Edncaçiic, usando das atri-
C~nceder a Fcllppe . Glllct, 19;:~2, regula~entado pelo De- 1 bulções que lhe silo concedi-

servidor Agregado, Stmbolo I ereto m·. 38.204, de 3. de no- : Comissão de Inquérito das por lei, 
5-C cort'espoJlu~nte ao cargo vem bro de 1955, em v1rtude do i Ad . . t' . . t' 
em' comissão de Dir~tor da I referido servidor baver com- : mmlS ta IVO RESOLVE: 
Divisão de Prod uyão, d<;> gua- pletado.um decên!o de. efetivo I (Portaria Governamental nr. 
uro de Funciouános Publlcos 1 exercíciO compreendido no 

1
· , 35;67_flAI3) 

du Govêrno dêste Terri tório, 1 período de 13 de janeir·o de c.:x 

seis (6) meses de licença. es- 195ô a 13 de jancir0 de l91H. I Edital de Citação 
pecial, coutad0s no pen ollo ! , • . . 
de 16 de abril a 12 de outu-[ Palácio do Govern o, em: Tendo ternlmado a IDstru
uro de 1967, de acôrdo com , Macapá, 18 de março de 1967. çilo do Inquérito Administra-
o artigu 116, da Lei m·. 1.711, j Roberto Rocha S•mza ! t~vo A mandado instaurar pelo 
de 28 d!.! outubro de l!J52, re- 1 G d S b ·t·t t 1 Governo amapaense, confor-. D everna or u "' 1 u o , · p t · 3~ '67 G ·'B d gulamentaco pelo ecreto nr. l 1 me or ftrla nr. ,11 - 1:'1. , e 

Desifma.r a Professôra Amá
lia Luisl> Buyatt (Irmã Elvira 
Buyatt) para exercer a fun
ção de Diretora do Ginásio 
Feminino de- Macapá, vago em 
consequência da dispensa, a 
pedido, ria Professôl'a Ester 
ad Silva Vir golino, a partir de 
7 de março de 1967. :18.204, de a de novembro r!e 1 Nr. 113/67-GAB 121 de jane ~t'? d.c 1967,. publi-

1..Jôfl, em v:r tudc do rdertoo j . ., . i cada no Ddm o O~:ci~l. de Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
servidor huver co.mpl~tado . O Govel'oador do I emtó-: 13- ~~· 967; no .qual ~ mdlCtad.o , Publique-se. 
mais nm decênio de efetivo : rto .!.<'ederal do Amapá, usan- o Snr. hanct,;co Cardo~o VI-
exercício compreendido no 1 do dus atrib~ições, que lh e 

1 

dal1 oc<;~ante ~? cargo de Gabinete da. Diretora da DJ. 
período de 21 de ag-ôsto de 1 conferem oe ttens v'll e l X: Enfermetro-Auxtlt~r, nível. 8, visão de Ed ucação, em Maca
I954 a 2l de agôsto ue ;.964. 1 do artigo 4°, do Decreto-lei do Qua~ro de hw.c~o~~trws pá 8 de março d~ l967. 

i m . 5.8:l9, de 21 ae setembro do Governo do 'l'erntOt'lO, lo- ~ ' 
Palácio d~ Govêrno, em : de 1U43, c tendo um vista o 1 tado na Divisão de Saú~e, Heliete Covas Pereira 

Mac:apà, 18 ae Ma r ç o de que consta. do Processo nr. · que se ent,:Outra em lugat· 111- Diretora 
1067. ·JS7f!i7-SG1', · . 1 certo e uão sllbido, venho 

citá-lo por êste Edital, ua 
Hoberto Roc~a S~uza HESOLVE: , ! pessoa de seu defen sl)t' ex-
Govet·nadOI' Substttuto C da. J , p . d ) offcio, ?nr. Pedro Lopes da Presidência da, Repúbllca 

ooce .... r a osc erP;lrll a Cunha, E:>crit. 10-B, Jo lauo 
Nl'. 111 /67 -GAB Costa, Agregado ao SHnbolu na Divisiio de Produção para Superint endência Nacional li o 

0 Gov<.:madvr du TJrritório IS-C, cor.t·espon dente ~o c:rgo : no pt·azo du dez (lO) cÍiHs, a Ab astecimento (SUNAB) 
F d l I A á . do I de Ri'pl esentaute do Govvrn o, p~trtir desta primeira pub'i-
de era 'bc .o- map 'lhusan - ~ ent Belém, Estado d? PU.I'IÍ , caçlio apresentar defesa c~-' Comissão de Inquérito as atn UlÇOes que e r con do Quadro de Funcwnárws . • I . ' . 
fet·c~m os ilens Vli e IX, do Públicos do Govéroo dôste crtta no Processo a que. r~s- 1 Admims tratlvo 
lll'tigo .to, do Decreto-Lei nr.l Territó l'io lotado no Gabiu cte-j ponde perante e!' la c.ormssao, I . . , 
5.839, de 21 de setembro de do Gover·~ad or com exercício sendo.Jhe ral'ultada v1sta nos E D I I A L 
Hl43 J R ' t ' - 1 'G A lhutos durante ú mesmo pe- . . _ 

• na epres~n açu~ c o ovet•-! riodo, de acôrdo com 0 que O Pre111dente ria . ~om t s~ao 
RESOLVE: 1 no ~:m Belem, sc~s (6) mPses 1 dispõe 0 art. 2:2 da Lei nr. j de _Inqubrflo A~mtmstrattv o, 

• • . 1 àe hc?.nça e~:pe~tal , c?ntudos 1 ~, 711 , de 2tl.J0-%2, e :u uma das . d.es1gnada pela Super Porta-
Dustgnar. Lmz Alberto La- ~ uo peuodo de l de 4 Unho a I sala R do pr·ét.lio da Divisão 

1 

r1a nr. 14, datada de 10 de 
vor Benigno, ocupante do 30 de uovembl'o ~e 1967, dt> I de ·Produçdo nc.:; ta Capitul janeiro de 1967 do .llustríssl
cargo da classe <<A», da ~é~1e , ac?l'(IO com o art1go 116, ~a [loca l onde 8~ acha insta lud~ mo Scnh.or ~up~l'lnten~eute 
U.e classes dfl Engen.wrro j L<.!t nr. 1.71l, de 28 lle outubt o 

1 

e fuucionanrlo a Comissão de 

1 

du Supentenàeneta Nactoual 
~grôno~o . nív<J! ?1, elo. qua- 1 cie ,.,1952, r;-g~t~amentudo. pelo Ioq uét·ito. de ~-~a~t.e~imeuto a Portaria 
aro de J•ullctonál'lOS Pubhc ~>s 1 Oe.,reto n1. 1lo.204, de 3. de I illac:lpá 21 de mtu·ço de w67 1m . vaofGG-üAB, do Exceleu-
do Govêruo deste Tert'itóri0, , novembro de 1955, em vtrtu- ~ ' ·1 tís::;io.:o Senhor Governador 
atualmente exercendo a fun- [de do referido servidor h aver Oswu.ldo José dos Santos. elo 'l'e!'l'itório Federal do 
ção gratificada, 3-F, de C!Jde 1 completado um decêoto de Prt!sidente ! Amapá, e tendo em vi t> ta o 
da Seçilo de Foment<' de Pro- efetivo ex~rcicio COIDJJt·e?ndi-

1 
1 que dispõe o parágrafo 2°, 

dução Anlu,al lvt!iciO na Divi- elo no perlodo de l!l de JUlho ! do ArtiO'O 222 do Estatuto dos 
srLO de ProduÇão, para viajar de 1955 a 21 de julbo de 19. 65. 1' I Funcioü'''ários P(.blicos Civis 
de sua sede -:vlacapá-. até . , , Divisão rle Erluc<:"\ção 1

1 da União, cita , pelo presente 
n. cidade de Belém, Estado Pnlácto do Governo, em Ma- l Edital, Re ~êe · de Azevedo 
do Par-á, a fim. de tratar de cap~ . 18 de nwrç0 de 1967· l ?ortaria nr. 15/G?·DE 1 Lim~nchi •. Oiici.al de Adminis-
~ssm;tos relacwnad~s .com 9;; ! Roberto Rocll ll Souza . , . . . I t!·ac;~o, ntvel J2, lo tt~ ~o . na 
wte1·esses da Admtmstr11c;ao I Govemadvr Sub,.tituto A Dueto.ro. oa Dtvisão de , SUN AR, utualmenle .:;ct>tdmdo 
urna.paense. I Ed:wa9ã_o, uo ~1so de suas : em lugar incerto e não sa-

. . . . • Nr. 114/li7-GAB ! atnbmçoes lega1s, 

1 

bido, para no prazo de quin-
raluciO do Governo, em I I , ze (15) dias a coutar da pu-

Macapá, 1!> de março de 1 O Govêruo do Ten itÓI'ÍO, 11ESOL\ E: . blicação d é~te, no Diário Ofi-
1967. Federal. d.d _ Amapá, us'l.nd o: Dispensar: a pedido, do i cial do Guv~mo do Territó-

l~oberto Rocha Souza ~1 ?8 atrJ b L~tç.oes que Jbe con -~· Ca.1·go de Dl retera do Gi ná- 1 ri0 do Amup~, .co121parec.et· 
Uovernadot· Substituto ~ ··_re~ o~ lt€ns VI~~ .e IX~ d? sio Feminino de ~Iacapá a : perante esta Com.tf'sao, f\ ftm 

at ttgo 4 , do Dec1eto-hH nr. / Prol\~ssõra tio Ensino lndus- 1 de apresentar defes9. escrita 
5.8~9, de 21 de se~~-mbro de trilll Básico Nível 19 Ester da I no processo a tJU C responde, 
19!3, e teHd(l em "l iSta o oue I Silva Virco llno. onde !5er-llle-á dada vista dos 

O Governador do Território const~ elo Memo. m·. 261/67- I autos, na '!er:le da Divisão rle 
.Federal do Amapá, usando I DK, • No mesmo ato designar a 1

1 

Obras, onde vem hmciunando 
das atribuições qne lhe con- RESOLVE: /referida Prorcssôra - cuja & mencionada Comissão, à 
ferem os itens VIl e IX, do atuação frente 11.0 Ginásio Fe- 1 Hua Mendon~a Furtado, sjn°, 
artigo 4", do Decreto-lei nr. Conceder a J osefa Braga ruinino de Macapá merece nesta Capital. · 

Nr. 112/67-GAB 
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O não atenditnento da pre
sente convocação implicará 
no prosseguimento dêste in
quérito, à revelia. 

Mtwapá, 13 de março de 
1967. 

Austregésilo de Castro 
::iussuarana 

. rlantàn ~c . farmácia l 
Dia 27 - -S - Zagury Filial 1 

28 -'l' - Drog. Amol'im 

Presidente 29 -Q - Serrano Filial! 
Republicadó por haver · ' 
'3ído com incorreções. 3o - Q -- Drog. do Povo I 

Prefeitura Municipal de Macapâ 

1 LEI Nr. 1426/67-GAB 

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Gernl 
dêste Município, no valor de Cento e Vinte Milhões 
e Seiscentos mil Cruzeiros (Cr$ 12o.6oo.ooo ). · 

O Prefeito Municipal de Macapá, na conformidade do 
inciso I, do artigÓ 9°. ao Decreto-lei Federal nr. 5.839, de 
21 de setembro de 1943, ' tendo em vista o que preceituam 
os arHgos 40 a 46' da Lei nr. 4.320, de 17 de março do 1964, 

DECRETA: 

Artigo 1°. - Fica aberto ao Orçamento vigente no 
corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no va
lor do Cento e Vinte Milhões, Seiscentos Mil Cruzeiros 
(Cr$ 12o.6oo.ooo), pára reforçar as dotações dentro das es
pecificações seguintes: 

Anexo 02· - Departamento de Administração 

3.0.0.0-: Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.4.0- Encargos Diversos 
3.1.4.1- Outros Encargos 

02.00- Garagem Municipal 6.ooo.ooo 

Sub-Anexo Nr. 2 - Setor de· T 1·ansporte . , 

4.0.0.0 - Despesas de Capltal 
4.1.0.0 - In vestimentas 
4.1.1.3 - Prosseg. e Conclua. Obras 

Es tação Hodoviat·ia lo.ooo.ooo 16.ooo.ooo 

Anexo 03 - Departamento de Finanças 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
:l.l.O.O -Despesas ,de Custl:liO 
3.1.2.0- Material ri e Consumo 
01.00- Impressos, arts. exp. l.ooo.ooo l.coo.ooo 

Anexo 04. - Departm;nento de Obras e V1açüo 

.3.0.0.0- Despesas Correntes 
il.l.O.O • Despesas de Custeio 
3.1.1.0- Pessoal 
3.1.1.1 - Pessoal C! vil 
02.00- Despesas variáveis 

e /pessoal 
Grat. 'l'emp. Integral 5.ooo.ooo 

3.1.4.0 -Encargos Diversos 
3.1.4.1 - O~tros Eocurgos 
04.00 - Scrv. ele Limp. Pt\blica 

Limpeza nas Vila~ 
e povoados 5.ooo.ooo lo.ooo.ooo 

Sub Ancx.o Nr. 1 .- Setor de Energia 

4.0.0.0- Oespesas de Capita l 
4.1.0.0- lu vestimillltos · 
4.L2.0 - Serv. Reg. e Prog. 

Especial 
Adminls traçâ o ·e 
manutenção de 
Usinas 
Iluminação da Vila 
Santana f .ooo.ooo 

Sub Anexo Nr. 4 -Setor Indush·inl 

Matadouro Modêlo de Macapá 

4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.1.0.0 -lnv8stlmentos 
4.1.2.0- Ser v. em Reg. de 

.Prog. Especial 
Administração e 
Manutenção 5.000.000 10.000.000 20.000.000 

Anexo 05 - Departamento de Educação e Cultura 

Sub-Am'x o Nr. 2 - Setór Educacional 

4.0.0.0- Despesas de Capltal 
4.1.0.0- Investimentos 
4.1.1.Q- Obras Públicas 
4.1.1.1- Início de Obrao 
. o 1.00 - Construção de Grupos 

Escolares 
Bairro do Perpétuo Socot'!'O 

02.0u- Escolas !soladas no Inte1·ior 
Diversas · 

4.1.1.3 - Prosseguimento e Concls. 
Obras 
Ginásio M. Vila Maia 
Sede do Dept de Educ. e 
C1:11tura 
Biblioteca 

Grnpo Escolar Amap8, 

25.000.000 

5.01!10.000 30.000.000 

10.000.000 

5.000.000 
4.000.000 
2.100.000 21.100.000 

Anexo 06 - S. M. E. R. 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros 
09.00- Outros Ser v. Terceiros 

Contratos de engenheiros e out. 2o.ooo.ooo 2o.ooo.ooo 

4.0.0.0- Despesas de Capital 
, 4·.1.0.0- Invest imentos 
i 4.1.1.3- Prosseguimento e c one!. Obras 
! · Bueiros n<1s estradas 12.5oo.ooo 12.500.000 

120.600.000 I 
; 
l 
i 
I 
l 

' 

Artigo 2° - Êste Crédito Adicional Supleml}ntar cor
rerá à conta do superavit apurado em 31 de dezembro de 
1966, no volor de Hum Bilhão, Noventa Milhões, Cento e 
Oitenta· Mil e Uincoenta e Oito Cruzeiros (Cr$ J.o9o.l8\).058), 

·na conformidade do artigo 43, inciso I' e parágrafo 2" da 
Lelur. 4.32J, de 17 de mu.rço de 1964. 

Artigo 5° - Ês te Decreto-lei terá seus efeitos a par
lir de 1 o ele janeil·o de 19ü7. 

Artigo 4° - .Havogam·se as disposiçõ~s em contrário. 

Gubincte do Pre~eito Municipal de Macapú, 13 do 
mCl.rço de 1967. 

Douglas Labuto Lopes 
Preit:lite J\lunicípal de Macapá 

Publica do neste Departamento do Administração, 
13 de março de 1957. 

H~~itor de AzevElr.lO Picanço 
Diretor üo Departamento de Administração 

Caixa de Cré dito dos 1 a) . Deliberar de!inltivai?e.u
" · ~ : .· ,1 T ,. .a, .· 1 te so bro a mtua<;ao admlms
I•unclvlla i)OS • o · e.r .. oJlO! tra tiva da Caixa de Crédito. 
Fcd.eral do Amapá Ma~apá, 25 de março de 1967. 

CONVOCAÇÃO ! Amaury Guimarães Parias 
Presid12 nte do Conselho de 

Administraçil..O . O preeidente do Conse~ho ~ 
de Administração da Catxa : 
de Crédito dos Fuucion<ir ios l 

\

do 'l~l.!rritóri6 F~deru~l ;' .ct.o Com panhia P rogresso do 
Amapa ,. usando rl ... s l.lcr. out- A ., ~ _ COPl~AM 
ções que lhe conterem o Art. mccpa -

'! 38 dos Es tatutos Sociais e · A v 1 s o · 
cum base no Art. 3t\ dos mes-
mos Es tatutos, Acham-se à disposição dos 

seuhores acionista8, ua seda 
socíal, à Avenida Iracema RESOLVE: 

I Carvã o Nunes, sín°, uef' ta cl-
Convocar uma Assembléia dade, O!:! documentos a que 

Geru l para o dia 31 de ITl31'- se refere o artigo 99 do lJe
ço tlo corrente ano, na sede cr·e to-lci no 2 .6~7. de 2o de 
da Piscina Territorial, às setembro de 1940, t•ela tivos 

i 19,00 em primeii'a convocação, ao exercício de 19ti6. · 
às 20,00 horas err. segunda · 
c0uvocação e às 20,30 em fvl ucapá, 14 de março de 
última convocuç.ã o, a fim de 1967 . 
discutir a seguinte ordem ào 
I dia : . 

Samuel Fineberg 
Diretor 


	

