
D~creto s;o 1, de 24 de Julho de 19ü4 
-----=----------------------~~~~~~~ ~~~~~~~~~------------~m-=~~~----~=--

Ano ll. ~úfue~ps 716 e 717 Macapá, 3a e 48-feiras, 31/10 e 1° de 1\ ovembro de 1967 
~~-- WWU4M""-"'-'cner=n .. 'Y"Z'u4 

DECRETOS 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das alril.Juic;ões que lhe con
farc'úl os itens VIl e 1X, do 
artigo 4°, de Dec:·et6-leí nr. 
b.839, de 21 do setembro de 
1943, c tendo em vista o que 
consta do processo nr. 3.818/ 
67-SG'l', 

RESOLVE: 
Removet·, ex-offício, nos 

têrmos do item li. do artigo 
56, da Lei nr. l. 711. de 28 de 
outubro de 1952, Hermógenes 
Assis Pinheiro, ocupcnte do 
cargo da classe «A», dá série 
de c\alilses de Pintor, niv~l 8, 
do Quadt•o de f uncionários 
do Govêrno dêste Território, 
lotado na Divisão de Obras, 
pará" a Divisão de Saúde. 

. 
A TOS DO EXEGUT IV O da necessidade de júlgar com 

j us t:~a. dfi como justificados 
os d6bitos apontados na pri-

JQ67. I Palácio do Govêmo, eru Ma- 1neirr. tómada de contas, res-
,.., 

1 1 
h é G . capá, 27 d<l outubro Ge 1967. salva.da a rc~>ponsabilidacle fi-

\Jeuer: . vau o, onç.'l lvesl . nanccira do Sr.José Mariade 
Ma, tms - Governador Gen. Ivanhoé Gonc:alves Carvalho Ba~·ros. 

Martins -· Governador I 
Teu. Cel. Eogo Get·son de Palócio ào Govêrno, em 

Araújo Góes Nr. 809/67-GAB '1 · 27 d b d .Secretário Geral "acap!!, e outu ro e 

I 
O Governador do Tcnitório 19\S7. 

·~ Federal do Amapá, US:}Ddo 8 !:"'ORTAIUAS I das att·ibuições que lhe COll- Genenll ln,nboé> n<'nçulve 
Nr. 80

8
/67_GAB I fel'~m os itons Víl c IX, do n!ertins - GoYelnador 

J 
urt1go 4°, do .Decreto-lei nr. Nr. 21 7 /67-GAB 

O Governador do Torritó
rü• Fllde::e l do Amap{;, usan. 
do das i:ltribuiçõet:l que lhe 
confen•m os itl:'ns VII c JX. 
do artigo 4", do Decreto-lei nr. 
á.839,de 21 de aetemb1·o de 1943, 

O Governador do Território 5.839, de 21 d(· E;etembro de 
Federal ctn Ama t1á, usando 1948,. e teu~o ~m _vista C!" r;
ctas ati·ibuições que lhe con- lató!'lO da Com_Jssa:o designa
ferem os itens Vl! e IX do da pela Portai.'itl m·. 579/67-
artigo i", elo Decreto-lei nr. G i\.B. incumbida de. reGxami· 
5.8~9 de 21 de setembro de uar a tomada de contas pro-
1943.' e tendo em vista o q\ie! cedid!l na lmprensà _Oiicial, 
conE~ ta do processo ur. 8.7901 designada pelaR portun as nrs 
67-MI · 431 e 470/67-ttAB, de 29 de RESOLVE: 

' · junho e 5 julho de 1967, re-
Palácio do Govêrno, em M<>- CON<"ID,...,RAN"~O ! "" ..., .c - : so ve : Concedtor nos têrmos do capá, 30 de outubro de 1967. 

- que o senhor Iieitor de 11.) Determinar que o ser .. item 1, do artigo 88, combi-
Gen. Ivanl10é G-onçalves Azevedo Picanço, requereu viuar Jeconias Alves de nado com os adigoti 97 e 98. 

Martins - Governador agregaQão ao Quadro de Fun- ~ Araújo recolha ü. Tesom·a t•ia todtrs da Lei ur. I7ll , de 28 de 
ciooários do Govêrno desta do selO!' de rendas i nl~mas cutubJ'O de 1952, licença para 

Ten.-Cel. Engo Gerson de Urüdade, com vencimentos da Imprensa Oficial a impor- tre.tamcnto de saúde, aos scr-
Araújo Góes equivalentes ao :>ímbolo 2-C, tâueia de NCRS 5,50 (cinco vidorcs: Hel ia l!r!na do Col!to, 

Secretário Geral em virt.ude de llaver servido cruzeiroG noves 0 cinqüBllto. l'rofessôru Auxiliar do Ensino 
c:omo membro da Comissão centavos) por ter recebido o.. Pi"imúrio, r.iv&i 7, trir:ia (30) 
de Phtncjamento da extinta mals. em pagamento de bo- diás, c~ntatlo ;; no, perí;do ~e O .Govern ador do Território 

Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe cou· 
terem es itens VII e IX, do 
artigo 40, do Decreto-lei nr. 
5.k3!-J, de 21 d-e setembro de 
1043, . 

RESQLVE: 

SPVEA na qualidade de Rtl- ras extras. de 2 a ~i de outt.:oro t.e 1967; 
presentante do Govêrno dês- Al:ons<~ ao Alc·âr;tr:I a Cln yu-
te Território; t) Determinar que o r,ervi-~lho, . f:re~essora ~o En~:n_o 

dor Noel da Cof,ta i'ecr:lha à. Pt·e-Pntnàl'lo e Pr ,mflr!o, JJJ
- que ao l'er submetido o Tesouraria de ren!las i•üer-, vcl ll, triut:L (~O} uiaG, cGnta. 

assunto a su pe;:ior análise do nas da Jmpr-ensü Ofici~ll tt doG nq pcrü:(~CI dl?l 1° u. So tlo 
DAPC, aq uele ótgüo concluiu 1 quantia dé NCr$ 12,00 (doze outuiH'0 de 1967; Maria S)m•os 
que no lápso de tempo de 

1

, cruzE:iros no•os), por ter re·1 CarvaiiJCl, ProfeE'Sô!·a Au;.:i
serv~ç? prestado pelo. Fun- ccbido duas gro.ÜHcações r~- liar do .J?nsíu~ Pri_mári.o, ní

Nomear na forma do item ciooarw, no ~xercíc10 de fel'ontes à manutenl)ão meca-i vel 7, tnnta (.:>0) .dias, conta
UI, do artigo 12, da Lei nr. cargos em comissão, houve I ntca prestada ao veiculo di ~::- dos no período o e Jo a 30 de 
1.711; de 28 de outubro de irr~gutariàarle, passível de tribuído a essa Imprensr. . outul>ro de 1957; DcrnC'i Alves 
1952, o Mojor CB Lourival apuração, através de lnqué- . 'l'ávorR. PwfesBÕ>'Il Anxilíar 
Benevenuto da Silva, do Cor- ri to Administrativo, ' Considerar como saldada a do Enr;J L:O h ·im:!ri.o, nível 7, 
po de Bombeiros do Distri to dívida do funcionl:rio \Vilsou 1 trfn ~:l (~]O) d!as çc;;ter'os no 
Federal, pôsto &. disposição RESOLVE: Pontes de Senn, no v~ ler de I p0:íodo de i2 (!e Olltl.bro a 
do Govêrno dêste Território. NC::rS lil!l.80 (cento e sc..;:,entn. lfl dP nnveri'b•·o d<' :< m; Ma-
cenfoi·me Decreto do Exce · Desigttu.r na. forma dos ar- e três cm;zeil O li n·..:v0s c oi- r\tj Cristina Bot&ihc TiodriL•uas 
Ientissimo Senhor prefl)ito do tigos 217 c 2l!J, du Lei no 1.711, tenta centavos), coutabilizado Froieesóra do Ensino "'i 'r6: 
Distrito Federal, de 25 de se- de 2S de outub1·o de 1952, os a mais, por ia ter o reter! do PimiH'l io o Primúrio, e h e! 11 
tembro de 1967, publicado no servidores: Edmundo de Sou- servidor recolhidr. à Tefot~· st 'H>c.uta (GO) dias, c•ontatios 
Diário Oficial ria União do za Moura. Assidente Jurídi- rari~ d~ Imprensa cs:::a m:- i uc periodo de o dé ontnbro 
dia 27 do mesmo mês e ano, co; Maria. Terezinhn de Jesus poi·tancra. a -k de dezembro de IS67; Ma -
para exercer o cargo isolado Miranda Sampaio, Professam J·i:J. C<lnf::a de Oliveira. Pro-
de pro vimento em ComissS.o ~e Práticas Educativa.e, Jota- I ~. ceitar coro o yf!J:r1o o do- ressêra do I:::nr/r.o Pré· Primá
si mb{•lo 5-C, de Comandante tia na Divisão de Eáucnção, cumento nr. 3 (blllULcete de ?i o P. Frimário, n;y('j ll, Yinte 
da Guarda Territorial, do Qua- e Alamil'o RodriguF s ri e Sou· novembro de 10661, o doeu- (2U) cJiuf: , C;ünta r:ns 1•0 pr! Í11dO 
dro de Funcion8rios Públicos za, Oficia! de Adminisll·r.ção, mente nr. 4 (mc·~:ruo ba:o.nccte) de 2ü C<• setE'mbro n. 15 de 
do Govflrno do Amapá, Io tfl. - 16-C, lotado na Divisác· de o documer; to nr. 2 (balanr.dc outubro de 1Pti7; l\1eria Z11fma 
d0 na Dlvisõ.o de Segurança Saúde, todes p~rtencentes no de mai·ço de l6f7l, os doeu- t.l·,•r.s Cameiro, J·'rof\!:~sô r2. 
e Guarda, a contar de 30 de Quadro de Fun~iouúrior. Pú- mentos urs. 37 c 2 ( u~•.iancetes de Pt·á ticns P.tlllcsíi \'hs, tíluta 
outubro de !967, continuando blicos elo Govô!·nr. dêstb T~;r. de março e abril ) r: outro~ e três (3;~) c:ias, cor;tndr,:c no 
o nludido militat• nas funções ritórlo, para, sob a pl'esidêu- dcc:uDJentos, relation~;dos 11 0 período <.le 1n ele r.etembl'o a 
de assessor do Gcvêrno ero c ia do primeiro. com:tituirem itero 7 d~ rdatório d<l C' o miE- 21 de ont ,Jbr(l a e 19tií ; Ana 
questões de sua especialida- a Comissão <l c Jnquórito Ad- são, por ee tv.l' E' lll justificadas. Lniza McnL'Alvorr:e Fenclra, 
de, estas últimas, . sem ônils ministratlyo, incumbida de pela Comislião as razõoe da Profo f'~óra r!o EnGino Pré-
para a Administr'ação desta apurar a 1rregularidüde apon- validade. ~tim;l ric e Prir:~ú rio, nível 11 . 
Unidade. tada pelq .Departamento Ad- • . . l tdu.ta. (30.) di!!s, coutr.dn;; . uQ 

, ., . ,. . .. . . , .... ~in~stratiyÇ . <l~ Ptl~So~J Civil · c) :Nefiisas cond1Çõf.18, e con- per iodo de 22 de setembro a 
PalÀcio dÔ Govêr'no, · em (DAPC), em parecer dado no sid~rando qu ,. a revisão da 21 d~ ou~ubro ele :í.!Jti7; h a-

Macapá, 30 de . outubro de · prooesso acima referido . 'l' on;.ade: de Conta3 ducorreu nllde Dias Laccrdu. Prüfe~só-



\ 

3 Lt : • 3.t./10 e 1u a. e ~a. \eiras, DIARIG OFICIAL Novembro, 1937 

As H~par.tições Públicas [ F: X n -r_,.,.:·D·.:. ·-··I, L~· ~i'l"_ T LV'"ll· i As Repartições ·PúMica:; 
Territe!'iaís deverão remeter to" " ~~JI " ' cingir-se-ão às aasinatmas ~ · -.JG>Jl al:olll.a. o expetliaute destinado à pu- Í ' anuais renovadas até 23 de 
1Hicmçãe neste DlÁRIO OFI- 1 limp!i"eJif'Ja O.n.~ii.&d fevereiro de cada ano e à!!! 
OIAL, d1àriamente, até às ' iniciadas, em qualquer época 
18,il0 lloras, exceto aos E;ába-1 .. DIRETOR pelos órgãos competentes. 
dos quando deverão fazê-lo · SILLAS RIBEIRO DE ASSIS A Um de pessibilitar a 
11.tP. àr, 11,36 horas. ' , remessa de valores acampa-

M. reclamações pertinen- DIARIO OFICIAL nhados d~ ee!llarecimentos 
tes à matéria retribuida, nos Impresso nas Ol)cinas da Imprensa Oficial quanto à sua aplicação, sou .. 
casos de erros ou omissões, MACAPA - 'I'. F . AMAPA' j citamos usem os interessados 
deverão ser formuladas por 1 preferencialmente cheque ou 
escrito, à 3eçã.o de Redação, A S S I N A T U "R A S 1 vale postal. 
á~s 9 às. 13,

2
30 horas, no JllS.- Anual NCr$ 7,80 1 Os suplementos às edt· 

xtmo ate ? il o r as apos a Semestral NCr$ 3,90 \ ções dos órgãos ofigi:;.ls só 
saida dos órgãos oficit:is. se fornec erão aos assinant~~:, 

Os originais deverão ser Trimestral NCr$ 1.45 l que as se, licitarem no ato da 
datuogra~aàos e autenticados, Número svulso NCr$ 0,05 assinatura..· · 
rei!salvadas, por quem de di- .. , . . . • . o funcionário público Ie-
reito , rasuras e emendas. «BRASILI.:1 - ~~te D1ar~o OfiCial .e encontra(lo para le1tn- derul, terá um desconto de 

Excetuadas as par!i. 0 ex- ra no Salao !amonal .., f! lntern~c.wnal d~ Im~n·ensa, da I lO%. Para fazer }ús a êGs& 
terior, que serH-o sempre COOP ... R PRES ;:, , no Bi·asllia lmperzal Hotel.» desconto, deverfl. proval' esta 
annais, <W assinaturas poder- Pal'a facilitar aos assinau- 1 A fim de evita!' solução I condição no ato da assinatui'a 
1•e- t1o wma~ •. Bm qualquer tes a verificação do prazrJ r~e i de continuidade no recebi.. O custo da cada exem· 
{lpoca, poe sms meses ou urr..J validade de suas atisinaturas, mento dos jornais, de vem' piar atrasado dos 6 r g ã o r, 

ano. na p ar te superior do enderê- os a:>sinantes provifl.enciar ai' oHciair. será, na vendél. avul-
1\.s eusinaturas vencidas ço vão impressos o número rl':lspectiva renovaçã.o com sa, acrescido de NCrlil 0,01, se, 

poàer:i.o ser suspensas sem do talãG de registro, o mês e f ntecedência minima, de trin· ! do mesmo ano, e de NCr!{ 
a. viso prévio. o ano em que findará. t11. (30) dias. . I 0,02, per ano decorrido. 

·-------------·-------·---·-------~---· --
ra do Ensino Pré· Primário e 1 ma, Funileiro, nívei 9-B, dez J dor~s: João V era Cruz Pe- 1967. 
Primário, nível 11, tr!nta (30) , (10) dias, contados no período reira, Marinheiro, uível 7, General Ivanttoé Gonçalves 
dias, contados no período de de 5 a 14 de outubro de W67, trinta (30) .diu s, contados no Martins - Governador 
2 a 31 de outubro de .1967; e lotados na Divisão de Obras; período de 16 de outubro a 
Ma!'ia dos Santos Uchôa, Valderi Alem:ar Lima, Dete- 14 dlil novembro de 1967; e 
Pvofessôra Auxiliar do Ensi- tive, nível 10-A, oito (8) dif.S, Waldomiro Feueira, Guarda, 
no Primái'io, nível 7, sessenta' contados no período de '1 a nível 8-A, t;·inta (30) dias, 
(60) d.ia3, contatlos no p€río- 11 de outubro de 1967; e Hei- contados nc período de 8 de 
do de 2 de outubro a 30 de tor Bot·ges Roàrigues, Guar- outubro a 6 de novembro ele 
uovembro de 1967, lotados na da Territot•ia!, nível 8-A, vin- 11967; lotados na Superínten
Divisão de Edt~cati)ão; Pedro j' te (20) dias, contados no pe-1 dênc!.a dos Serviços de Na
Moreira BrrlieiL'O, Guarda, ní- riodo ele 4 a 23 de outubro · vegaçãu do Amapá; .Iúlio da 
vcl 10-B, quinze {15) dias, de 1987, lotados na Divisão Silva Co:1ta, Trabalhador, ·ni-

Nl'. 224/67-GAB 

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

·coutado<: no Jilerí.odo de 2 a lO de Segurança e 'Gunr1a; Al- vel 1; trinta (30) dias, conta- HESOLVE : 
de o~!tub1·o de 196?; Manoel berto Chagas Bahia, Anxilinr dos no período de 3 de on-
C;:tstro Andrade, :\rtiHce de de Cozinha, nivel 5, sesserta tubro a 1° de rwvembro de Conceder, nos têrmos do 
Mar.utenção, nível 6, trinta (60) dias. contados no período 1967; e Laurindo Pereira Li- item I, do artlgo 88, comuina
(i30) dtl.s corrtadcs no período 

1 
de 12 de setembro a íO do ma, Funileiro, nível 9-B, no- I do com os artigos 97 e 98, 

de 2 u 30 de outubro · novembro de 19o7, lotado na venta (SO) dias, contados no'\ todos da Lei m. 1.711, de 28 
de 1 9ô7; e ManocJ Pa!Mt~. do l Di·Jisiio de Saúde; Lauro período de 15 íle outubro de de 0utubro de 1952, licença 
Na'>ntnento, Gm1rd~i.nivell0-B, ~- Pantoja de Souza, Motorista, 19o7 a 12 de janeito de 1968, para tratame.nt0 de saüde, . 
qnlnz.e {!5) dias, col:ltadog no nível 8-A, trin·1e (30) dias. !o~a.rlos m• Divisão de ·Obras; aos servidores: Raimundo Lo
período do 24 de setembro a 8[ contados no perfodo de 27 José Paulo Ferreit'il, 'i'rato- pes de Souza, Oual'da Teni~ 
de omnbrc de 1GG7, Iot1tdoa i de setembro a 26 de outubro ris\~'., niv el 7-A, . quinze (15) wl'iul, nível 10-B, trinta {30) 
n~ Divh;ilc de Produç~o; Syl- i de 1967, lotado no Gubinat<: dia:,;, contados no lJ8l'ÍO()O de dius, contados no período de 
vi o ~~og Santos Furtado, iVI&s- 1 d.o Governado!'; e Pedro Me- 8 a ~i de outubro dE! 196'7, 3 de outubro a 1° de novem
tre Ai'raes, nível 12, triuta lo, Guarda, nível 8-A, vinte lotauo na Divlsã.o de Produ- bro ~e 1~67; Odorico Albano 
(30) diaG, contad.os no perío- (20) dias, contados no períodD çfto; Regina Pinto de Araüjo, Ribeiro, Guarda, nível 8·A, 
do de 17 de setembro a 16 de 2 a 21 de outubro de 1967, Escriturái'io, nível 10-B, trinta trinta (30) dias, contados no 
de outubro de 1987; Manoel1 ictado na Divisão cie Ter:·as I (30) dias, contados uo período neríodo de 6 de outubro a <1 
Barl)oza Sobrinho, Ma:rinhei-·l e Colonização, todos perten- de 25 de setembro a 24 de êle novembro de 19ti7; Manoel 
r c, ui vel 7, t!.'inta (30) dias, centes ao Quadi'o de Fuucio- ontubro . da 1967, lotada no Gonçalves Lôbo, Feitor, nível 
comados nv período d~ 4 de nários Públicos do Govêrno Sm·vl~~o àe Administração Ge- 5, ur1nta (::!O) filias, contados 
outubro a 2 de nrr.vembro de! dêste Tenitório. ral; Anna Maria de Brito Silva no período de 28 ele setembro 
19o7; [saias Mo;·aes da. <.h'aÇa, '! . . . , 'A!bnqnerque, Técnica em Con- a 27 de outubro de 1957; e 
Marinheiro, nível 7, trinta (i:l0) Palu~lO do Governo, em tr.bi1idnàe, nível 13-A, trinta An~ônio Lop~s da Silva, Tra
dias, cc;ntados no per·iodo de I Ma.capa, 24 de outubro de (30) dias , contudos no período !Jalhador, nível 1, trinta (30) 
9 de ontubro a 7 de novem- 1967. de iO de outupro a 8 de no- dias, o;.ontados no periode de 
l:H'0 de 1%7; 1'\r..imu:ldO r!a i Go 1 I h ~ G ilP. 1, ] vembro de i96'/, lotada na G de outubro a 4 de novem-
Cunha. Co;Têa, Assistente Co- I v1r~~tins van J~vern~d~~'ll' \ es I Superintendência à o ServlçG bi'O do !967, lotados na Divl~ 
merciD!, •~ível H-B, vfnte (20) I 1 

1 de Al:las tecimento do Amapá; são de Segul'~nça .e Guarda; 
dias, contados no periudo ele! , Ne. 220'5'7- GAB Ana <los Santos Holanda, Antônro dos Santos, .Mestre, 
6 a 25 rh outubto de 1967; o f ' f~screveute Datilógra~o, nível nível 13- A, vinte (20) dias, 
AntOnio Rodrigues da Silva, I O Govei'm~dor do 'l'er ritó- 7, sessenta {30) dias, cantados contados no período de 12 a 
Ser· venle, n\vcl li, vinte (20) t·io Fedet·al do Amapá, usan- no período de 12 de outubro 31 de outubro de 1967; e J oa
dias. contEdos ~o periodo ck: do das at;:-ibuições que lhe con- t\ IG de novembro de 1967, 

1 
quim de Souza Santos, Car

() a z:í tle outubro de 19í"i7, ferem os iteas VH e lX, do lotaria na DivJsão de Saúde; l pinteiro, nfvel 8-A, quinze {15} 
lot:1dos na Super!!ltendência artigo 4°, do _Decreto-lei m. e Valderi Alencar de Lima, dias, contados no pel'Íodo de 
do Sa:-viço de Navei{IM;üo · d~ 5.33Y, de 21 tJe setembro Je Detetive, nivel tO-A, vinte (20) 6 a 20 de outubro d~ 1987, lo-
Amapú; Luiz Ba.tista c!03j19-l3, dias, contados no poríodo de taúos na Divisão de Obras; Júsé 
Santos, Auxiiiar d0 ArtíhGe,l i 12 u 31 de outub1·o do 1967, Fer"feira Dias, Auxilia t• Rural, 
nível 5, sessenta (60) dla.s RESOLVE: llota.do na. .Di •1isão ele Segu- n~vel 3, quarenta c ci~co (45) 
contg,rlos no pílrloclo de Hl d~ . ; . ranç1l. e Gunrda; todos per- ~J as, contados no p~rwdo de 
,, , ., ,h , 6 d b I· Conçeder ll?S termos .n.o • " t 0 . d. d , r?, _ i ~ jlc ~etembro a. 2!:i de outu
.• ei..,rn ... l lll a. 1 . 6 novem ro 1tcm I, do anrgo 88, comoJ-l ~~n..,en. es ~? ~ .. ua ro e • :n bi;o de 1967; o Al'iredo .Ramos 
de 1987; Rammndo Alves da I nado com os artigos 92, !J7 e cwnáriOil 4 ubhcos do. eiovcr- Bl'aga, Feitor l:lível . 5, doze 
8th·a, ?otlreit·o, nível ~. ti'iut!l-198, todos da Lei n° l.7i!, do no dêste Território. . . (l~) dias, cot>,!ados no p~ríodo 
(30) dias, cen!ados no perj0- 28 de outubro de 1952, licen-1 de· 2 a 13 de · outu~ro de J9tl7, 
do cte 2 a 31 de outubt'O' dei c:a para tratr.mento de saúde, . Palácio . ·do Govêl'no, .em lotados-nà Divisãô de' PrGdu- , . 
1967; e Laurindo Pereira : u~ l am prorrogação, ·aos 'servi- Maca pá, . . 27 de . outubro .de ção;; Matheus···Leite Filh9,': Ma-, .. 

:' o , i.:~._~,~~~<;,;· . •.l . • ,"I . . , . :· ' . 1"- \•.t · ,· • · •. . :: :·.~--. r. !~).;;_,~,:· .t~. · :.: ... ;·;·:·~.:: ~ -.~·- ,., .. _:; , ,:, ,. ! ;:y_i~. 4 : ••:]. \:; • • • -:-\( ;·-·-~;-; 
·.:~.·· .· l{(t:.; \ '' ' :· .. )~- .. . ~--- -· : ~~--~-~ -·.'-~( ·- _ :.·.~\: · _:: ~.~-- - . . ;,-~ t~. 
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rinile!ro, nívei 7, viute (20) 
uias, ooaíados no pe;:(oclo de 

•9 n 28 de outubro de 1967, 
.lotado na Superintendência 
·dos Servi~os de Novega~ão 
do Amapá; e Raimundo Gui
marães Matos Motorista, nível 
8, quinze (15) dias, contaàos 
no período de 7 a 21 de outu
bro de !967, lotados na Secre
tãria Geral do Ter1·itório, to
dos perten(;entes ao Quadro 
de Ftmcionários Públicos do 
Govílrnu dêste Território. 

DIÃE,IO _OFICIAL Nove:m!Jro, 1967 

Serviço <!e Gsogt•afia e Esta- ' vccentos e sessenta e sete. casa do chá êtc.} de~de que 
tístioa; e Ánga:a Saraiva dos 25/lC/1957. lmeihorem as condições de 
Santos; Guarda Vigia, nível 1l apresentação e conl'ôr to do 
8-A, sessenta (60) dias, con- Jorge Nassif ·- Cap. R/1 Hotel. 
tados no período do Jo de ou- €hefe da Seção do Mater ial ! . . _ 
tulJro a 2!l de novembro de ! 1G - Será ex1g1da a cauça? 
1967, lotada na. Divisão de Walter Batista Nery de ~Cr$ 1.000,00 (hu D?- . nnl 
Saúde, todos pertencentes ao Almoxarife, nível 16-B ! ~ruzelros nn;-~s), ao~>, liClt!!:n-
Quadro do Govêrno dêste Enc. do Almox. ! tes . Ao venceao1· caJerá tp.· 
Território. Luiz Waldami?'O i;fonteiro; tegralizar. o valor de cauçao 

Palácio do Govêrno, em 
l\Iaoapá, 27 de outubro de 
1.9(\7. 

. . de garantia do contr·r.to no 
Almoxanfe, nível 14-A :ato de s ua assinatura num 

José .!lfendes ílfaclwdo i total rlc NCt'$ 3.000,00 (três 
Ghefe da Seção do Muterial lillil cruzeiros novos). As de-

Palácio do Govêruo, em General lvanhoé Gonçalves 
Macapá, 27 d<~ outubro de Martins - Goveruaçior 

da P.M.M. Í mais caut;ões seri.it, devolvi-

i 
~as _aos licitantes nãc classi
HCa<;os. 

1967. 

General Iva.nhoé Gonçalves 
Martins - Governndot· 

á ! 11 - A s propostas deverão 
Tenitório Federal do Amap 

1 
abranger r exploração dos 

Serviço de Administração A p R o v o: 1 serviços de hospedagem, bar 
Geral I e l'estauraate, de mol.lv qu<l 

Nr. 2.25/67-GAB ALMOXARIFADO GERAL Geuer·al 1vanhoé Gonç.nives i sejam :.J(,sogure.·'os serviços 
o Governado!' do Território Ma1·tins - GovernadoJ.• l de boa quolido.dc compatível 

Federal do Amapá, usando A PRO V O : ELllTAL j com um hotel de alto padrão. 
flas atribuições que lhe cou- Gen. lvanhoé Gonçalves , 12 - À disposição permn-
ferem os itens VII c IX, do M.a.rtins _ Governacior ARRENDA~fENTO DO MA- . nentt do Govêrno do 
artigo 4°, do Degreto-lci m . . CAPÁ HOTEL - TOMADA I \FA deverá ficar um opur;a-
5.839, de 21 de setembro ae I TERMO DE ENTREGA DE PREÇO ; mento qua será ocupado, sem 
1943, . . . A 

1 
• ' despesas de hospada.gem, ex-

1 • Aos vmte e muco (25) d1as j _1_- 9 Governo do Terr~--~ clusive f!erviço rle bar e ser-
RESOLVE: j ao mês de outubro do ano tor10 I•ederal do Amapo , taurante quando sol!citad0 

de mil novecentos e sessenta atravós do $erviço de Admi- pelo Go~êrno. 
Conceder nos tôrmos do e sete, nesta cidade de Ma- nistração Geral - SAG, está 

item I, do artigo 88, combi- capó., Gapital do Território recebendo p;:oposta para ar- 13 ~ Os proponentes de
nodos com os artigos 97 e 98, Federal do Amapá, no prMi@ rendamento do Mace.pá Ho- verão decluar na proposta, 
todos da Lei nr. 1.711, de 28 onde funciona o Almoxarifa- tel, nos têrmos do art. 127 que se obrigarao : manter o 
de outubro de 1952, licença. do Geral de Govêrno. _pré- §§ 3° e 7°, combinado com o 1 hotel e seus serviçais em 
para tratament0 de saúde, sentes os senhores Jorge art. 129 item n, tudo da Lei ! perfP.itas conc1ições de higie
aos servidores: Elza '!\~.:.vares NassH - , Cap. 11,'1. Chefe àa n° 200 ue 25 de fevereiro de 'I ne, com seriedade de ambien-
Magalhães, Professõra Au~~i- Seção do .Material, Wa!ter Ba- 1937. te familiar, sujeitando-se à 
lia r do Ensino Primário, nível tista NP.ry, Almoxo.rife, nível l nscalizaQãO de Hlementos de-
7, trinta (30) dias, contados 16-B, Encarregado do Almo- 2 - A aber~ura d_as pro- signados pelo Gov6rno. 
no perioão :te 1° a 30 ele xarifacto. Luiz Waldomiro postas oc01:rera no. u1a 20 da 
outubro de 1967; Jasefina do. Monteiro, Almoxarifc, nível novembro oe 1967, as 9.0.0 ho- 1~ -- A J?ropoGta dev~rá 
Silva Soledade, Serviçal nfvel 14-A e José l\'Iendes l\hchado, ras, no SAG (Sec. Material}. C?B•er a obr1rraçao de prJC-
6-B, trinta (30) dias, contados . Chefe da. Seção de Material rtdade de atencH_mento aos 
no período de 9 de outubro du Prcfeiturn Muniaipal de a c~ r~ c~~ g~CJ~~nâ~1e~rt!~~ hg~~p:d~~e d~esG O\'eno nas va-
a 7 d~ no~embro de 1967; Mr:capá, neste ato repres~n- 127 do Decr<>to-lei ... o 200 XI n.. · 
Isau~a ~i~nte1r?. ~e And.-ad~. ~~nd?; 0 Exm?., Sr.· Pr~fmt~ deverão esta~ dovid~mont~ 15 - A fixação de preços, 
ProLss~ra. Aux1har do En::n- l\.umc.pal de Mavapá, foi efe hllb!'li'tadoc· no 8 \G deve!Jdo • . . . . 

P ··márt"o n1've1 7 quar"'ll· t·uada .. ent 'C'"" ao sr· Jos~.. "'• < r, 1 ~l!anas de hospedagem, all-no n • . • "' < •• ' .,,. • " ius<!revcr-se naquele Serviço 
ta ( 40) d!a!l:, ~ontaaos . no pc- n~e_n~es Mach~cl,~, de um ( 1) até 0 dia 17 d~ nove~bro de 1 mentaçã.o e outr·os tJerviços 
rfodo de 1° ue outubro a 14 gu_mcho mcca.nwoA de pre- 1937 às 11 00 horas. J terá que ssr aprovtl<ia pelo 
de novembro de 1!l67; Mur- pnodarle do Governo dêsta ' ' I '"' A 

d T · 1. .:>· h · T ·t · · 1 \ii"OV"'rno gari a A er-ezmua .rm ~ro, crr1 orro, o q11~ se encon- 4 - As propostas deverão " · 
Prof~s~ora d? ,E~~mo 1 ré- tra-:a em deposüo no 1\_lmo- coB.ter declaração de respon-j 16 _ As atuais dependên
Primarto e ~rrmarJO. nivel 11, xar~fll.do Gera~ do ~ove!'?O· sabilld:J.<.le por todos os bens \ cias do hotel oeupadas pelas 
trin~a (30) d1as, contados ao! O ~ltad_o mater1~l foi ce;>I1o materiais do ' hotel (Imóvel,, ME'sa de Rendas e Barbearia 
perJOdo de 3 de outu?ro a ~ 0 I à reier!da }r~feltura, à titulo móveis e utensílios]. I continuarão. sob eontrôle di-
de novem.br:l de 1967.: Mar1a I de empresl1mo, coniorme reto do Govêrno até qu11 as 
J~sé Agmar, _Profes_so~·o.. A~- despacho do Exmo. Sr. Go- ? - . O arrlendam<m_to, em mesmas sejam desocupadas, 
xx,lar do Ensmo Pr1marw, n1-l vern.ador Substituto, contido I pnncipio, ser~t por dois anos, passando então para 0 con
v~l 7, quarenta e cin~o (45) n~ ~r Ofício n° 35:1/67-GAB- ~Jodendo sel' prorrogado !lO trôle do arrendatário que pg
dtas, contados no pel'lOdo de P ~111.~ cap!~.do pelo . Proiess~ Hnal. do contril;to se asstm del'á ioetalar novas atrações 
6 de setembro a 17 de outu· n 3.o11/6t ·•'GT., a f1m de ser I convter ao Governo. ou serviços mediante apro-
bro de 1967; Sebastião Perei- instalado no Matadouro de . va ão do Govêrno 
ra Melo, Se~·vente, níw:l 5, M:tcr.pá. O preRente Têrrno' 6 - A taxa do arrenda- ç · 
quinze (15) dias, contadr.Js no de ERtrega toi exarado em 4 mento dQverá ser anual 0 0 17 - Ao Govõrno do Ter-
período de 9 a ~3 de OUtUbro (quatro) VÍSS de igual teor e SGU ~agamento em eotae ritório comp~&te homologar OU 
de 1967; Elza Lôbo Mnnteit·o. í'orma que depois de lido o mensa1s. 
P f A à E · p > l' · 1 d • · · não a propo10ta que ofevecer ro _essot'n .. o ~smo re- r1- acua o co!hormc ve1 ~ a asma- 7 _ Ao proporrante ven-
m~rw e Pm?áriO nivel 11, I d? pe!(~S senhQres JorgQ Nas- ccdor srrft transferi<lo ·todo {l) melhores oondições, podendo 
qu~!!ze (15) ?1as, contados no s~f - Gap. R~l , Ch~fe ~a Se= , estoque do hotel (gêneros, rej0itar tôdas elas sem qull 
pe.Io~o. de _3 a 1? d~ o~tuu,ro ç_,w d~ Matertal, \~ ~lte. ~a perfumaria, bebidas e tc.) para caibam quaisquer r ecursos 
~e 19o7. R~I?l;mua Coe li ~:- I tll"_tn. Nery, , A~uoxarhe, , mve~ amortização juntamente com dos licitante'!! contra o ato do 
~ares .M~g ... laaes: ~ro~e~s,ha I ;,6 ~". ~rrcarr~eoad~ d~ ·:~mo a taxa de ar~·endamento, não 
d~. ~~smo_ Pre-Pr i,J?urw o .... a~~r,tJ~ _G~~al clo go~: ,er.~o, podendo ultrapassar de cinco Govêrno. 
P:iffiu.lO, mvel ;1. qumze (l5} Lmz _ :~~l~oJ?lro. !VlOllt~no~ prestações mensuis c Süces- 18 - Os licitantes terão 
d1as . ~on~ndos ~.o período ~~ Nm~xa.ü~, DIV,_,l l4-A c "'ese siv!U:l 0 valor dêsse . estoque 
10 a. ~4 ae ~utubro de . 1~o7, ~.en_ .... es, t,.,achad_o, yhefe d!J- que será transferido pelo 
e ~i1hta ucaoa cte Ollve1ra, .:JCÇno ae Mater12.l aa Prefm- p~e"O da custo 
Servente, nível 5, quat•eota ~ura Municipal de Macapá, • v · 

que fazer prova de capaci- . 
dade financeira ate!tada por 
à ois . estabelecimentos ban-

e cinco (45) clias, conto.dos no I ficando uma via em poder do 8 - Nilo serão p,n·mitidas 
período de 1° de outubro a 14 reaebedor, uma cncamil'lhada obras no prédio que modifi- cários. 
de !)ovembro de 1967, lotados 1 a o Exmo. Sr. Searetário Ge- quem sl:!a linha ~rquitetônica M~capá, 1 o de novembro de 
na Divisão de Educação; Jo- i'!\l do Território, mna. à Im- ou outras quaisquer sem 0 sio.s Nogueira Hagnm Cardoso, pi'ensa Oficial do Govêrno, expressa autoi'ização do Go- 1~67. 
Escrítur§.I·io, nível 8-A, trinta parn publlcação e a outra v€rno. . , Cel. Ad"álvare Alves 
(30) dias, contados D~' período para o arquivo de Almoxa71 . . , • , 
de !l de outubro a 7 de no- rifa!ilo Geral. Maeapá, v-inte e ,: 9 - Outr'es sérviQos pede- ~avalcanti 
vembro de 1967, lotado no l cinco de outubro de mil nc- ! râo sor criades (churrasaar!a, Diretor do SAG 
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~------~~--------------------~ -----------------------------------
,Novembro, 1967. 

:ompanhia de Eletricida-. serviços p_re~tados, COJ1.stan- l ._ PQRTAEIA l Apll~~r,ao S~rJ.ido~.-.. ~~~.~ 
de· do_ Am:ipã _ 'CEA· tes_ da .Resolução n° 9, ,Ele ·. 13;j Nr. 236,Af67"GAB~PMM ! N~Y. PIM~qo e .~I.l,va, _O.Ç,tfJ?a!~~ . 

de ]ane1ro de 1967 do CONTEL.' 
0
- p ··., ·. .. M .. ; : .. 

1
;.. 'l ·d :I do \-cp.rgó de. OJHJIIH . j:H! ~dmf: 

TOMADA DE PREç· o · ... · · ; - r€h~~ta ~umc pa e_ niétraÇão ' i:lf\'r'~l' 1 1'2 'lotá(fo lif{' · I Màcapã, 27 de oUtubto de ~a?ap_á, __ üsar1d? __ da~ atri_btli-· 
1 
1Jép#~~,p4.~ft(~ê' Á.dfui.~istfá~ · 

A -Companhia de Eletricida- 1967. . ço:Bs ~ue lhe sao Gonferidas., çã\}",c'oin ~~.efé~ció ·no 13~_rvi~ô 
dé do-~.1\mapá _ CEA está eoa.ra_ey Sobreua, ~!l:~J;loaa por lm;- , dl:i. ·_l'_ip.te'tJ~J.'~ -, ~~~~·.)1~ .. J~$'~~ 
recebendo até às 14 00 ·horas Enaarregado dá Administráção RESOLVE : pensao de ào dtas converttdà 
do dia 3 de novembro pró- j:lm milita, na cÓnforrliiCiâde 
x!mo, propostas para fomo- De~ignar Luis Ma,tôs .de d~ _g_ü·e. 'é'sfà~élà~~ Ç.~ A.#f,g~~· 
Cime~to de 20_0 postes .de. Araújo, Chefe do Setór In- 202 e .2,05, d~ L!31 , 1.7.Jl.. (E!)_~~~. 
:rr;ad?.Ira de le1 (acapu_ ou Prefeitur~ Municipal de dustriaJ, .. P~rten.cente ao Qua- ~~to d_qs. F"ç_!l~I.OQ~X:l~~)! , .. Pg.r 
massa!'anduba).lavr~.d~s. 1sen- Macapá lil~ç>, dé p~_s,soal Va.riável do 1 msl!b~f~t q~~~o_ a:s,s " seus su.;. 
tos de qualqu.er d'efe1to, n·o Serviço Municipal de Estrada j penores hier11rqmc,os. 
prazo , de 90 d1as. de Rodagem, para viajar até j . ~ 

PORTARIA a cidade de Belém _ Esta~o· l C,u_mpra-se, Reg1she-se e 
2. - As P í'?PO~tas entre- Nr. 235/67-GAB-PMM do Pa1;lt "· fim de tra.fár de Pul:illque-se. 

gues ao Escntór10 Central i· ' 'iJ ' t A d M 1 • • • _ . • 
rla Emprê<~n serão abertas O Prefeito Municipal de ~~s-~n·?8 e 1n eresse a u-: . Gabmete do ~ref~1to l11um~ 
n o meomo dia 3 de novem- .Macapá, usando das atribui- I'llCIValldade. I ctpa~. de Ma capa, 2v de outu-
p:G, às. 1 [),OO f-,oras, " com a ções que lhe silo eonteridas 1 Dê-se Giência, Registre-se ] bro úe 1967. 
p .. esenya _gos ••. teres~ados e por Ie1, 1 e Publique-se. Augusto Fernando Porto 
a Comissa? de 'fornada de RESOLVE: . 3 . • • I . Càr:ràro 
Preços designada. I .. Gs.bmate do l refeito Mum-

1

. Prefeito Munici-ai de ' iacapá 
, • r. • • • mpal de Macapá, 20 de ou- i-' " 

3. ~ Os pos_tes serão nas Desngn<1.r L~?ml d~ Aqumo I tubro de 1967 PO";;T'AR 
segmntes medidas: Pena Ama.aa]áa, Professor 1 · 1 1": ..., IA;- , 

Primário, e Pré·~rimário, Ní- 1 Augusto Fernando Porto I Nr. 239/67-liAB-PMM 
-.Até 100 postes, no ta- vel 1.1, no Quadro de Funcio-~ Currero · o Ptaf ·• M .. · · ·1 d:. 

mannn -~0 metr·os x 8» x 8» n~r:ios da Gov~l'llo 4o 1'érrf- Prefeito Municípal de Macapá t M ~ eho ~ . ~ntelpa, . ·~ 
--:-- Ate 100 postes, no ta- tonc do Amapa posto à dis- J JWapa, usan ~ . as' l!tn_b~~. 

manho S metros x 8>> x 8>> j· posição da- Prefeitura Muni-!' PORTARIA j çoes que lhe &ao ~onreruias 
· ·l , •,r ' á. · , · N · 237 .., a· AB PM' M' , pelo ltem V, d0 arttgo go, do 

4.-- b ~E A é Jícl·to con- CIJ<.~ . <l!.6 Juacap · ~xe~ce_ndo r. 16•·- ·- ~ Decreto - i · i feu'er»J. •1r- 5839 
-: "t u "'"" . . . : a run<;a:o de Cbefe de Gabme~ . . . . . . . ' I! ·: • • · ' 

tratar o .!orne~.1mento de .~o- te do Prefeito, Símbolo X-C, ~ Prefe~~~ l\~~mmpa~ d~ ~a- de 21 de .aetemb1o do 1943, 
do L?U e ..... pa1te, lilem CIJa.r pa·ra responder pelo ex'·odi~ capá, mfando att.s ,atn,butçoes RESOLVE· . 
motl;ro pal'/3. qualqu~r . recla- ente do Dep'artamentol.' de 

1 
que llie são con_feridas· pelo . . . · . 

m~ao do proponenLe vence-· Altn:iinisú·ação, durttnte o ifu-lltem, ~IJ. ~o artigo go,_ do JJesigiiar .Feliciancí l\íaéú~-1 
do. · ,. · , pedimento de seu titular, ! Decreto-let federal· nr. D._S$9, Tavares, Ef;'cievente-Datiló. 
, ?· - a. ~!ltrega deve ~~r - Senhor Heitor de Azeveào i ele 21 de setembro de 1943 e, grafo, ni'vel 7, pm·tencente ao 
fmta n& uswa TermoelétriCo 'P" , 1 Q d · d · . F · · · · ··á ··.. d 
nr 2 ue~ta Capital livre- e- Icanço. I Considerando o que coílst'a·. ~a . ~o . c ... v~c.wn l'lOS . ll-. ' "' · · ' ' or · · · . _ Prefeitura Mummpal .de Ma 
de~emburaça<:!a de qualquer Dê-se Ciência Reg·stre-se 1 nos lClOs nú~mros_ L022/67, , Çapá para res~~i'nder nélá-
ônus. . · 1 e 1.052/67, respecttvamente-. ,F , . d~ o·f" .. ·· . ·. ,t;;_ · 

6. - O pagamento será ,e Publique-se. de 13 de oútul•ro de 1967 e unyãol ~ ICis.l de <!~~n~e;- . 
~ ;t • t d I , .,_. . . . 17 0 t ·b dí 1967 d n· . te, enqüanto peráurar o Impe-
~.e. o conLra ~o rega e pe o . Gaumete do Prefeito Mum- . u u ro . e • a IVl-

1 

dimento de se_ u- t!tula:r, que 
menos· 20 ~0stes, obedecíd? o mpal dl3' Ma-ca'Pá, :13 de ou- sll.o de Sallde, se (lllCOiitra . e)n g"õzo de fé-
pra~~ c&nf:Ignado no Pe?Ido tubro de 1967. RESb'LVE: rias regulamentares, perce-
de ~;;ompras, e . pelo preço . I bendo a·s· vantagen or Ie· 
pr(')posto,_ sem du:eito a qua:l- Heit(lr de . Azevedo Picanço C. · . _ s P . 1' . 
quer rea]uste. Prefeito Subiüituto . Ite~~~e:;rarti:; J~rm!a ~~ Dê·s~ Ciência, R~gisíre.se. 

i'l,[acapir-, 27 de outubro de nr. 1:.711, de 28 de outubro de e PUblique-se. 
1967. POR'fARIA _Hl52; ~i.~en_ça para. tratamenro Gabinete do Prefeito Muni~ 

Nr. 236/67-GAB~PMM de sauae as: servidoras Ra- .cipal cJ.e Macapá:, 2ii de, outU: .. 
Eng0 José Osva:ldo Pontes quel Capiberl.be da Silva, bro' de Jg67 

Diretol'-Pt·esidehtc. O _Prefeito Municipa~ d~ Ma- Professôra, Nível 11, 7 (sete) · 
,capa, usando das . a~nbmções ~ias,. contaqos no período de Augusto Fernando Porto 
que lhe são confen.das pelo · 16 ·a 22· de s e t e m b r o Carrero 
Item III, d? 11: r t i' g o 9°, ~o I t:l~ 1967; A n a C é-I i a .Prefeito Munieipat' de .Macapá 

Companhfa· Amàpaense Decreto-lei federal' nr. 5~839; --Bezerra- da Silva, Técnico em - .- ---
de Telefones _:_ CAT.. .de 21 de s'etembro de 1943· e, j Cqri'tabilidade,. Nível 13, 30· Divisão· d·e· Prodüção 

· G . (trinta) dias, contados no pe- . .·. 
A v I s o o~s~derando 0 que consta rfodo de 29 de setembro a . A p r o v o: 

T no OfiCIO nr. I-.022/67, de 1~ de 28 de outubro 'de 1967 e Te- ' · 
O encarregado da Adminis-loutubr.o . de- 1D67• da Dlvisã'o rezinliw Lima Figueira, Datl- Gen:eral_ Iva.nht>é · G'o_n(:"f!-lves-

traQfío dâ Companhia- ·· Ama- de Saude, lógrafo, Nível 7, quinze {15) Marhns - Governador 
paense .. de Telefones ..:_ CAT· .dias, contados no período de p 0 R T Á R I A 
avisa aos senhores usuári'os RESOLVE: l 03 de outubro a 17 de outubro r nr. 48~,6?-DP de telefones que, por fôrça ! de 1967. !' 1 

dos Decret~s ~os. 53.3~2, de 26 . Conceder na forma ülo item \ ~ . . . ~ · O Di_retor' d,a _D}v!sã'ó de 
de dezembio de 1963 e 59.968, UI do ·t"g 88 da 1 . De·s~ 0iênCia, Registre-se ! Produçao· do Tel.>ntor10 Fede;. 
de ~ ~e dez-embro de 1966:· e· 17ÍI d :~à 0 

t 'b, d e~g~~· e Publique-se. \' I'al do Amapá, no _uso fega:l 
DeciBao n° 29· de 27 de feve- · · e . e ou u r 0 e • d , a t ··b · -
reiro. de ÚJ67, 

1
do. QONTEL, asr ~- Francisoa Darr;!lsaeno Bar,- · . Gabinete do Prefeito Muni- e su 8 a 11 Ulç.oes, 

tarifas e taxas sofrerão o nga, Zeladora~ Nivel· 6' per- ctpal de Macapá', 24 ele outu- ' RESOLVE: 
aumento de 20% (vinte por· t~nc~n.te ao Quadr? de Fu~- bro d'e 1967. ! 
centD)-para o Fundo• :Nacional c~ona~:ws 1a Pre~ettura ... Mum- ' . . . . I Dispensar a pedido, . Flávio 
de , Tel.ecomuoicações·, .· pas- CIJ>al de. Il~ac~pá·, 120 (cento e Heit?r de Azevedo P1eanço Boucmha da Fonsêca, ocup_an-
sando desta forma a.os se- vmte), d~as, licença para r~- Prefeito Substituto te do cat•go de Guarda. mvel 
guintes valôres: pouso . a gest~nt~. contadQs . . 18-A, do Quadro d.e Pesboal do 

.do penodo ,de 04 ~e o.utubro , · Govêrno amapaensé, . lotado 
a) Residenciais NcrS 11,65 do 1967, a 31 de )ane1ro de PORTARIA I na Di visão de Produção", da 
b)· C'llmerciais Ncr$ 17,48 1968. Nr. 238/67-GAB-PMM I função de Administrador. da 
c)· Extens-ões, A • • • • • Colônia Agrioola do. Mátapi. 

. internas Ncr$ 8,73 i De:se CiênCia, Registre-se e O Prefe1t~ MuruCip.al d~ ~a- , :l. Dê-sa Ciência,. Qumpra-se 
d) Extensões Publique-se. I capá~ usando das a.rtbmçoe:;~ e Registre-se. 

externas Ner$ 11,65. · qu~ lhes são conferütas pelo . .. . 
. '" ,. · .· , Gabinete ·- dq· Prefeito Muni- ·Inciso· V, do -Artigo 9°, do De- ,Gabinete do~,Dir:etor ·dà Di-

Avisa outrossim ·que o mes- ; cip~l. de Maca pá, 23 de' outu-} oreto'-~ei' federal nr~ 5.831l, de v1são de· Produ,Y.ã~ •. em:_ Maca. 
mo percentual de, 20% (vfnte ·bta de 1967. :2L da· setembro de 1943, p'à, 13 de oútubro· de ·1967! 
por centQ). ~rá; . ~or_es·centado · ! • . . • : . . . 
em todos·· O"S' rec1bos ·d~ · co- Heitor de Azevedo Picanço 1 Nady. I?asto;, Ge-nü 
braD~;a releren'fits"«; taxa• de · , Prefeito 1Subatttuto, t RES6LVE; Diretor· d~~- l1l:P'' 


	

