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Ano li. ~~úmeros 719 e 720 Macapá, 3a e 4a-feiras, 7 e 8 de Novembro de 1967 

DECRETOS 

O Governado!' do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII o IX, do 
artigo 4.0 , do De('reto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro ae 
1943, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Determinar que 
~õejam prorrogados de uma 
hora. o Inicio e iérmiuo úos 
horários de trabalho atual
mente cumprir~ c s pelas He
part!ções do 'l'erritót•iu Fede
ral do Amap&. 

ATOS DO P O D E R E X E C U TI V O I dente, nível 7, c código P -
1.703), do Quadro de Funcio

te do cargo da classe «B&, nárioa do Govêrno dêsta 
da série de classes de Escrl- 'l'erritóritório, lotada na Oivi
turário, nível 10, do Quadro sfio de Produção, a contar de 
de Funcionários do Govêrno 3 de novembro de 1967. 

n° 1.711, do !!8 de outubro de 
1952, Violeta Leitão Pinto, 
ocupante do cargo <le Oficial 
de Adminilltratil.o, nível 12-A, 
do Quadro de Funciooãrios 
do Govêrno· dêste Território, 
lotada na Divisão de Prorlu
ção, para o Gabinete do Go~ 
vernador. 

dês te 'i'erritório, lotado no I . . 
Sorviço de Adminlstraç.ão Ge- j . Palá~IO do Governo, em 
ral, para a Divisão de Terras Maca.pa, 31 de outubro de 1967. 
e Colonizaçao. 

Palácio do GoYêrno, em 
Palácio do Govêrno, I:'TD Macc.1pá, 6 de novembro de 

Macapá, 6 de novembro de . 1967. 
1967. 

General Ivani.Jilé Gonçalves 
Martins - Governador 

General IvauhPé Gonçalves 
Martins - Governador 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Too.-Cel. Eng. Gerson de 
Araújo Góes 

Secretário-Geral 

PORTARIAS 
Teo.-Cel. Eng•. Gerson de 

Art. 2° - ltevoge.m-se cs Ten.-Cel. Eogo Gerson do Araújo Góes Nr. 822/67-GAB 
dispositivns em coott·árlo. Araújo. Góes I Secretário-Geral o Governador do Território 

Secrstár10-Geral 1 F d 1 d A 1. d Palácic:> do Govêroo, em Ma- O Governador do Terr·itório e era ? _ mapu, usan ° 
capá, 6 de novembro rlB 1967. , , . j Federal do Amapá, usanrlo 1 da~ atr·ibmçoes que )he co~-

0 Governador do 1 errltóno das atribuições que lhe con- llerem os itens VII e l~. do artl
General Jvanhoé Gonçalves Federal do Amapá, usand~ I ferem os itens Vil e IX do 1 go 4°, do DeCI·eto·lei nr. 5.839, 

.M~:~rlins - Governador ?e.s atribu_i_ções q~e lhe eon- artlgo 4•• do Decreto-le'i nr. \ de 21 de setembro de 1943, 
rer7m os. ~;.enR \li e IX, (Jo j5.839, de 21 da Eetembt o de 11 ESOL',.E . Tcn.-CPJ. En°0 . GertiOU de a t1 0 • d 0 t 1 1 • "' "'r ... f. • , I) ecre o- e nr. 194il, e tendo em vista o que 1 ~· • 

Ar:ul,i!> Gúl~S l "R-9 d 21 d t b d I S M •tá . . . .. 1 ~ · ~ • .c e se em ro e consta do processo número Designar Edwaldo Bezerra 
ecl c rw li et a ' J <l lil, e t('ndn t:lll1 vista o que 3.935/67-SGT, Pinto Estatístico uivei 22-C 

O Governtldor do '!'erritório I ~onst~~ do proc:e~sCl ur. ~-67 1 1 ~~ r . no e~erc!cio de Chefe do Ser~ 
Federal do Am apá, usando 1 6?-SG r. h1'.SOL \ E· I viço de Geografia e Estatiz-
~as atrihu 11~õ es que lhe con- · RESOLVE· Hemover, ex-offício, n 0 s t~c~. Simbolu 7-C; Jns_é Epi-
tcrem O !:i Jtl\OS VII e 1 X, do · têrmos do item H do artigo 

1 

famo de Souze, Técmco de 
artigo 4", do DecJ"eto-lei nr. Demitir na forma do item s6 da Lei nr 1 ?Ú de 28 de Admini stração, nível 20-A, 
5.839, de 21 de setembro de li, p&rágrafo 1 o, do artigo ou'tubro de 1952. Dário Alves Che1e da Seção do Pessoal, 
1943, '>07 d I . 1 711 d ''8 de Lima, ocupante do cargo 14-F; ca.rl_os de_ And~fl:d_e, Po._n

RESOLVE: 
- • a "'~ 1 nr. · • 8 '- t Of ai de Ad 1 tla"ao de nutubr·o de Hl!í2, S~bastia- da classe «A», da série de I e~. . iCl llll~ ~ v • 
nM. Amoras Vieirn, ocupaate classes de Bombeiro Hidráu- j n I v e 1 12·A, f\d~IDIS~~·~do~ 
do cargo de Escrevent(i-Oatt- li co, ufvel 8, do Quadro de da Garagem 1 etritortal.. e 

Remover, sx-offício, nos Iógra.fo, nfvel 7 (Código AF- Funcionários Públicos do Go- ' Augysto Monte de. ~lmei~?., 
termos do artigo 56, da Lei 204). !.lo Quadro de Funcioná- vêrno dêste Território lotado I Assistente ele Adnnmstraçao, 
nr. 1.711, de 28 de outnbro rios Públic.os ào Govêrno dês- na Divisão de Obras, para a uivei_ 14-A, Chefe ~o Setor. de 
de 19~2. Maria Dolores Illia- te TerritóL'io, lotada na Divi- Superintendência dos Servi- Gll\'3Sificaç1l.o de Cargos, Slm-
pillo da Silva, ocupante do são de rroduçl!o, a contar ços lndustriuis. bolo 7- F, todos Il.ert~ocen~es 
cargo de E3crevente-Oatiló· d 19 d · h d 1967 ao Quadro de l'unc!Onártos 

e e JUn ° e · , Palácio,, do Govêrno.. em I P.· úbli_co. R .. do _Govêrno d~st .. e_ grufo, nível 7, do Quadro de . "· -
Funcionários do Uovêrno dôs- Palácio do Govêrno, em 1\Ta:apA, ol de outubr o de l f~m.tOt!O, p~,_n. ~ob a P·:~:_ 
te Território lotaria no Sor- Maca pó 6 de novembro de l9Gt · 1 de_nma dn I 1 ime.ro, COllt> 
·· • ' · G 1 ' · tmrem o Grupo de Trabalho 

'.'IÇO de ndm!n !straç~o . era!, 1967. General Ivanlloé Gonçah·es incumbido de proceder com-
para a SupertnteolienCJa do M r G . d . l • • • · 
Serviço àe Navegação do General Ivanhoé Gouçnlves I r ar ms - O\ erna or pletat l ~VJl~a~d n_~s ,asstendta-
Amapá - SU~NA \'A . Martins - Governador Ten -Cel En(YQ Gerson de men os _me IV! uru:s ue . o os 

' 
1 

• • • , . '? · os scrvtdores deste Ullldade, 
Palácio do Govêrno , em :11a- Te o.-Cel. Eng•. Uerson de .~~l!..~J?- Góe~ que passaram à condição rte 

capú, G de nov embro de 1967. Araújo Góes Secl etauo-Geral funcionáriotl pl\blicos fac~ ao 
Secretário-Geral amparo das Leis 11° 3.483/ Ml 

General Ivanlioé Gonçalves O Govet·uador do Território e 1!.780/60, obj etivando t>sclu-
Mat·tins - Governador Federal do Amapá, u;:;ando recer, para os rins devidos. 

'J'eu.-Cel. Eng0 Gerson de 
Araújo Góes 

Seer etâ ric-O cru I 

O Governador do T~rritório das atribuições que lhe con- se os aprov<.:itamentos vei·ifi
Federal do Amapá, usando ferem os !tens VII e IX, do cados se pa.utaram nas uor·
das atribufçõeiJ que lhe con- artigo 4°, do Decreto-lei DI". mas legais que regem a es
ferem os itens Vll e JX, do 

1
5.839, de 21 de setembro de pécle. 

artigo 4°, do Decreto-lei nr . . 1943, e tendo em vista o que 
5.83~. de 21 de setembro de j c·on<~ta do pruct:sso número Compete ao aludido Grupo 
1943, e tendo em vista o que 1 3.685/67-SG'l', de Trabalho o exurGe miuu-
coH~ta do processo n° 3.687/ R ?SOL ' E. cioso de eada ca~o p~ra, ao 
li7-SGT, E \ , · final, apresentar ao Govéruo 

RESOLYE: Aposentar nos têrmos do eircu nstenciado relatório. 

O Governador do Território 
F'eden:l do Amnpá, usa ndo 
rta s atribuições que lhe con
fe;em os itens VIl e lX, do 
artigo 4°, cto Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943. 

Remover·, ex-:~lflclo, nos 
tê1·mos cto item li, do artigo 
56, da Lei n° 1.711, de 28 de 

nos !.1utubN dt1 1952, Raimundo 
Lei . Nonato Hr.nha Corr~a. ocupau-

HESOLVE: 

Remover, ex-offício. 
t.êrmos do artigo 56, da 

artigo 17íi, item lli , c~mbioa- ; Palácio do Govêrno, em 
do com o artlgo 178, Item li!. i ~iacapá, :)1 de outubro de 
todos da Lei m·. 1.711, de 28 1 HJG7. 
de outubro de 1952, Mar1na 
Jurema ~liranda de Oliveira, , Gcn. Ivunhoé Gonçalves 
ocupante do cargo cte Ateu· Martins - Governarior 
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As H9partlções Públicas [ 
Territoriais deverão remeter 
o expedlertte destinado à pu- i 
bliaaçiio neste DIÁRIO OFI- ~ 
GIAL, diàriamente, até às 
13,110 boras, exceto aos sábe.
dos quando deverão fazê-lo · 
ato1 á<; 11,3G horas. 

A'l reclamações pertinen
tos ~. matérit. retribuida, nos 
caso~ de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eserito, à :tleção 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 deverão ser 
catuografados e autenticados, 
resmaivadus, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as par&. o ex
teriot·, que serão s.e m p r e 
nnnais, as ar.sinaturas poder
.1\e-ão tomar, em qualquer 
Ãpoca, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
ooder:i.o ser suspensas sem 
a víao prévio. 

DIARIO QFICIAL 

E X P E D'I E N 1& E 
.hnpireu§a Oii.cial 

DIRETOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

.DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

ASSINAT 
Anual _, 
Semestral 
Trimestral . 
Número avulso 

URAS 
NCr$ 7,80 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1,45 
NCr$ 0,05 

Novembro, 196'7 

As Repartlçõ~s Públicas 
cingir-se-ão às allsinaturas 
anums renovadas o.té 23 de 
fevereiro de cada ano e às 

I iniciad&s, em qualquer época 
pelos órgãos competentes, 

! A flrn de possibilitar a 

I remessa de valores acom:pa-
1 nhados dt;l esclarecimentos 

I 
quanto à sua aplicação, sou .. 
citamos usem os interessados 

1 preferencialmimte cheque ou 
vale postal. · 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinante!!: 
que as sollllitarem no ato dtt 
assinatura. 

«BRAS1LI.1 ....:. Este Diário Oficial é encontrado para leitu- de 0
1 

ftuncáiouáriod públtico fde-
s 1- N · 1 1 t · 1 " 1 d 1 ra , er um escon o e 1·a. no a ao actona ~ n ern~c.Iona .. ~ m~rensa, a 10%. Para fazer jús a êsse 

_ __ COOPER PR.ESG, no Br~mlla Impenal Ho,el.» desconto, deverá provar esta 
condição no ato da 8flsinatura Para facilitar aos assinan-1 A fim qe evitar solução 

tes a verlhcação do praz'J <ie de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem 
na parte superior do enderê- "Os assinantes provifle::nciar a 
ç,o vão impressos o número respectiva renovaç:ão com 
do talão de registr·o, o mês e r ntecedência mínima, de triu· 
o ano em que findará. *'1. (30) dias. 

O custo oe cada exem· 
plar atrasado dos ó J' g ã o s 
oficiaiB será, na venda avul
sa, acrescido de NCr$ 0,01, se. 
do mesmo ano, e de NCr~ 
0,02, por anv decorrido. 

Nr. 823/67-GAB t D~signar o Capitão . Rl Jc.~- 1 Ribeiro, Mestre, nlvel 14-B; 1 missão de Inquérito Adminis-
• , ... 1 g~ l'l~s~Jt, Delegado de Poll-

1 
E~iJson Santana Ribeiro, E!~ - ; trativo, Incumbida de apurar 

, O Governador uo rerrttoriO cta, ~1mbolo 8-C, exerce~do a [ tnclsta, nível 8-A; e Hermes i e.s irregularidades imputadas 
FedE.>ral. d~ _Amapá, usando funçao de Ghefe da Seç,ao do Pacheco Magalhães, Mecânico 1 ao servidor Anselmo Guedes 
~as atL·tbu.tçoes que lhe con- Material; Vitor José Moreira de Motores a Combm;tão, nf- 1 Siiva, ocupante do cargo ' de 
!e.r~m o~ 1tens VII e 1~, d? d?s Sa!ltos, Oficial ue -A;dnd- Vt'l 8-A. pr.rt~nc~~tes ao Qua- ; Datilógrafo, nível 9-B, lotado 
urttgo 4 • do Decreto-le1 DL mstraçao, nlvel 12-1\, Chefe oro ue h:acwna.nos do Go- ! ná Divil;ãc de Saúde confor-
5.8~9. de 21 de setern?ro de do Serviço de '1';-ansportc vêrno dêste Território, l:)t.'l- · me H.elatório co'nst~nte dos 
1943, Aéreo; Juarez de Queiroz dos no!'! Serviços Industriais, 1 autos do InC'uérito PoliciHl 

RESOLVE: Monteiro, Pilôto Aviador·, . ni- com exercício na Garagem i instaurado pela Divlsiw de 
vel 1?; e Arlindo SHva de Tet-rltorial, para constituírem ] SegUl'ança · e Guardá desta. 

Designar 0 Economista Ollvetra., Mecànlco de Aero- a Comissão da Vistoria, in- ; Unidude. 
Wt:lter Silva p a c h e c 0 , nave, nível 12, lotados uu St-- cumbida .de examintn· e opí- i · 
ocupante do cargo de Conta- cretaria Geral do Ter:.·itório, nar quanto o estado de uso 'J Palácio do Govêrno,'em Ma
dor, nível 20-A, lotado no pertencentes ao Quadro de de dez (10) bsterias perten- capá, 31 de outubro de 1967. 
Gabinete rlo Governador, on- Funcionários dfJ Govêrno do cantes a tiuperintendêncla do I 
de desempenha aa funC?Õ0B de Amapá, para, sob a prcsidf~11- Serv.iço de Navegaçãf) do Ge~. _Ivanhoé Gonçalves 
Assessor Técnico; José rla cia do primeiro, · procederem Amapá - SlJS:\A VA - , apre- M!h'llns - . Governador 
Silva Santana, Eseriturário, a

1 
o ó têrmo defentrpegp~aENd0o h e- sentando lHJ final clrcunstau- Nr. a2!S, 67.GAB 

nível 8-A, e Ulaudomiro Fu- ic .. ptero pre ixo -•1 ao ciado relatório. • 
kuoka., Datilógrafo, nível 1-A, Doutor Mârlo José Luiz Ga- O Governndor do Territó-
portadores do Título de 'l'ée- zel Sena, Procurador .Judicial ·pl:lfácio do Govêrno, edme I rio F\\der~:~.l do Amnpá, usan-

c do De. purtame t de E · da Macapá, 31 de 0mubro nicos em ontabilidade, lota- · n o su·a ! do das atribUições que lhe 
dos no Serviço de Adminis- de Rodagem, . do Estad~ c~o 1967· I cún[ere .o item VII, do 
tração Geral, todos pet·ten- Amazonas, CUJ_a tran~fer~~c!n General Ivanl!oé Gonçalves I ~rt.igo 4°,,do Decreto-lei nr. 
centes ao Quadro dtl Funcio- por cessão deste TerrJtono Murtfne _ Governador I i>.839, de 21 de setembro de 
nários do Govêrno deste Ter- I para a S.upe1·intendência d.o · 1943, 
ritório, para, sob a presidên-l D.esenvolvtmento da ~<\ruazo- Nr. 827 /67-GAB 
ela do orimeü•o constituírem rua, - SUDAM -, fo1 auto- I Considerand.o que: 
a Comissão irrcumbida de rizada pelo Senhor Ministro I O Governador do Território I - é dever elementar do 
proeedcr à Auditagem da · do Interior, no proeesso 11° 1 Federal do Amapá, usando funcionário público obedicn
Prefeitura Munici;>al de Ama- MI/8361,'67, em despacho da- das atdbuições q11e l!Hl con- cia às leis tl ordens tmperio
pá, durante a gestão do Se- tado de 3 de outubro do cor- ferem os itens V H e IX, do res; 
nhor Leonel Nascimento de- rente ano, t.endo sido o cita- artigo 4°, do Decreto-lei nr. - de ncôrdo com o art. 
vendo a referida Comissão do Procurador devidam~nte 5.539, de 21 de s~tembl'O de 195. § li, da. lei nr. 1..711, de 
Iniciar seus trabalhos a par- credenciado pela SUDAM para 1943, e tendo em vista o que 11152 é proibido ao funcioo{J
tir do din 6 de novembro do o recebimento, como consta c~:msta do processo número rio retirar, eem prévia auto-
ano em curso, apresentaedo ~o expediente G~/0 22!J3, de 3.902/67-SGT, r <z&ção da autoridade. com-
ao final circunstanciado reta- ... t do c0rrente mes e ano. RmWLV E. peteut~, qualquer obJeto de 
tório. ' · repartição; 

Palácio do Govêmo, em 
Macapá, 3l de outubro de 
l!Hi7. 

General Ivanhoé Gonçalves 
I\iartins - Governador 

Nr. 824/67-GAB 

Palácio do Governo, em Ma- . • - é expres18amento proibi-
capá, 31 de outubro de 1957. Des1gnar nos termos dos do 0 uso de vHfculos ct 12 pro-

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 826/57-GAB 

artigus 217 e 219, da Lei or. priedade dd. União em etivi-
1.711, de 28 de outubro de dad~s estruhas ao taterêsse 
1952, Eurico Ele Jeii>US MürP.i-~ do serviço e principalmente, 
ra~ ~nsptJtor do En~ino Pri· em trabalhe de utureza pur
m.a~JO, nível 11, lotado n!l ticular (lei nr. 1.081 dCcl 13 de 

. O Go·vorna.do~ do Territót·io Dlvtsão de bducaçáo; Henn- abril de 1950)' 
Federal do Amapá. usando que Wanzeler Abreu, Escri- - o runc!o~ário não pode 

turário. nível 10-B, lotado na . 
das atribuições que lhe confe- Superint\lnd"ncla do Sei'ViQO afastar-se do lHll'VlftO sem 

o Governado· r do "'err·t·tóri·o rem os itens Vli e IX, dt' artigo do N. g ~·t' d A . . justa caüsa comprovada e 
.1 411 do De«r~to lei nr 6 ~:!9 . ave a rt 

0 
•• 0 ru~pa, e qlle é impre~cindívf!l a auto-

Feclera1 do Amapá usando d' · - · · ' l{,atm.und.o .. Ptre.lra doa ~antos, rt·z,"ção oupert'or para Vl'"g"n.~ 
das t ·.b , · - ' e 21 de setembro de 1943, e E 8 A .• .. a .. " 

a rJ UJ~oes que lhe con- tem'o em v·sta o que con"ta scrltur~r1.0• nivel • ' lo!a- a fun ·ionários (Parecer 
ferem 0s Itens VII e IX, do 'or· . 

1 
, " . .. . do na DtVIaão de Educnçao, 3 8 1016 "ct DA "'P D 0 d 

nrtigo 4°, do Decreto-lei m. d~ t!Cl~ nr. St~~Bl-SSN, . de t<:Jdús, pertence~<tes ao Qua- : • ": • 0 "' -:- · · 8 

5.1<3\:J, de 21 de setembro de I :lo de set~mbro rtc 1967· : dro de Funcionários Públicos· 6 de agosto de HJ41:i), 
19~3 . I RESOLVE: do Govêrno dêste Tei'ritório, RESOLVE: 

para: sob a pt'esidãneia do 
RESOLVE • Designar Joaquim de Souza primeiro, constituírem a Co- - dar mais uma vez por 
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bem recomendado aoil · SrR. 
Diretores e Chefes de Servi
ço em g<:ral, o cumprimento 
rigoro&o das determinações 
acima; 

artigo 49 , do Deercto-lei 
5.83!i, de 21 de setembro 
1943, 

RESOLVE : 

nr, ~,.8:30, de 21 de setembro de 
de 19-i;l, ~ tendo em vista o que 

I
, ell n ~ tn do processo nr. 3.987/ 
m-SG 'l', 

fe da Seção de Coordenação, 
da Divisão de Produ~ãe, do 
Quadro acima referido. 

Pal:\eio do Govêrno, em 
- advertir ao funcionalis

mo em geral quaato a via
gens e àeslocamentos pzaa 
fora da sede, onde é lotado, 
pua o ctlmprimento dos dis
positivos lego.is, devendo 1:1!! 
t~olicitaçõe:~, para êsse fim, 
serem submetidos aos Senho-· 
res Chefes de Di visões e Ser
viQos, eru gara l, que pot• sua 
voz, leva-las-ão à considera· 
~ãb do Governador. 

RESOLV E: Macapá, 6 de novembro de 
Designar o Primeiro Te- 1967. 

ntmte R-1, Francieco Guilher- Autorizar a Superlnt\mdên-
me Pimenta, exercendo o cia doJ Serviço de Navegação General Ivanhoé Gonçalves 
cargíl isolado de provimento do Amapá - SUSN A V A - , Martins - Governador 
em Comissão, de Prefeito . iscntat· de pagamento de 
Municipal de Olapoque, para . taxa de ft·~te, os materiais 
viajar de 6Ua sede até a ci- ' destinado<:~ a Campanlta Na- Divisão de P rodução 
dacle d(l Belém, Estado do ei (~ nal <le Alimentação ~!'CO 
PMá, a fim de tratar de as- la r - CNAF, m~ rota Maca
!;untos relacionadqs c o m pá/BelémjMac!lpá. awsim co
aquela Adminis~raç!lo. · mo a outt·os pontos do Terri-

' tório. 

A p r o v o: 

General Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Palácio do Govêrno, 
Ma1:apá, 3 de novembro 
1967. 

Palácio do Govêrno, em 
1 

edm I Macapt, !l de novembro de ~ Palácio do Govêrno, em Ma- P O R T A R I A 
e J957. 

1 
capá, 6 de uovembro d~ 1957. nr. 47/67-DP 

General Ivanb.oé Gonçalves 
Tllartin'l - Governador 

Gen. ~vanhoé Gonçalves I General Ivanhoé Gonçalves O Diretor da _Div.isão de 
:'lfarhns - Governador 

1 

Ma rtins - Governador 1 Produção do Tewtóno Fede-
. ral do Amapá, no uso h:gal 

Nr. 831/67-GAB Nr. 832/67-GAB I de suas atribuições, 
Nr. 830/67-GAB 1 

O Governador do Territó· O Governador do Território RESOLVE· 
O GoverBador do Território l'io Federal do Amapá, usandG 1 Federal do Amapá, usando · 

Federal do Amapá, usando I das atribuições que lhe con- das atribuições que lh e con- Designar Francisco Alves 
das atribU!çõel! que lhe oon- contere o i te m VII, do ferem oa itens VIl e lX, do da Conceição, oeupante do 
ferem os itbna Vil e IX, do I artigo 4°, do ,Decreto-lei nr. artigo 4o, de Decreto-lei nr. oargo de Auxiiiar de Iuspe-

PORTARIA DE 25 DE OlJTUBRO DE l.G67 

O Ministro d9 Estttdo no li GO das a t l' i b ui ç õ e s 
que lhe confere o Oecr.:) to n°. 54.026, de 17 de junho de 
\954, combinado com o art. 205, d•> Deeretr.-bi u• 200, de 
25 de fevereii'C de 1!Jü7 e art. 6°, parágrafo únil'O, do De
creto u0 l\9.880, de 27 de d(:zembro da 1966, resolve: 

N". 30!J - Apl'ovur o Annlítico do C1·éd ito Suplemen
tnr, abe\to pelo Decreto n° li0.935, de 4·7-67, publicado no 
Diti1·io Oficial do 5-1-67. e as alteraçõeR do Orçamento 
Analltioo pal'a o exet·cicio financeiro de 1967, do Território 
Federa l rlo Amapá. devendo êste ato n seus anexos ser 
pub!iea'IO:i no niá?"io OJ'iciul da Uniüu. - A. f'. Porto 
Sonrinllo, Minit>t:·v lntcriao. 

~.03.00 - Mlni :; tério do Interior 
<t.Uil.Oti - Territól'io Federal do Amapá 
AnaiHico do Crédito Suplementm· aberto 
p~:lo Decreto u". G0.935/G7. 

[ 5.839, de 21 do setembro dG ção Sanitária Rur·al, nível 8, 

1
1943, ~ ~endn em vista o que do Quadro d(: Pessoal do Go-
con:;ta do processo nr. 3.74<1/ vêrno ama.paense , lotado na 

1
67-SG'l', Divisão de !"t•o dução, para 

exercer a fun ção de Adminis-
1 RESOLVE: trador da Colônia Agrícola do 
1 Matapi, vaga em virtude da 

I. Aplicar a Raimundo Gui- dispensa a pedido de Flávio 
marães MaltoR, ocupante do Boucinha da Fonseca. 

I 
CU l'gO da C)II.BSC « Â », da Sé- • • 
rie de classes de Motoristr•. D~-s.~ Clenciu, Cumpra-se 
nível 8, do Quadro de Fun- e RegiKtre-se. 

. cionár!o~ do Govll rno dêstu . Gabinete do Dirotor da Di-

i :r:errltorw. lo ta~! o na Secreta- ~ visão de flrodução, em Mac.a
r~a. Geral, a pena ~e ~m;pen- pA 13 de outubro de 1967. 

i SltO por úez (10) {has, conta- ' 
; dos no período de 3 a 12 de, Nady Basto Genu 
novem hro do corrente ano., Diretor da DP 

· de acGrúo :-;om o nrtigo 205, 
: da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
i tubro de lll:í2, em virtude do 

Categori:t 
Econômica 

Discriminoçiío 
1 Despestt l 

I 
por ele-

, mesmo haver dsixado de Consl'lho Penitenciário 
TOTAL i ob;wrvar as normas legais e 

1 reg11lnmentares e faltado com VISTO : 

a.o.o.o 
:ll.O.O 
:1.1.1.0 
;l.l.l.l 
02.()0 

02.01 
0:!.02 
02. 03 

mento , __ _ 
Daspesas Cor<ent~s--~----·, 
Despesas de Cust eio I 

--"------

Pessoal 
Pessoal C i vil 
De~pesns Variáveis com I 
Pessoal Civil 
Ajudll de Custo 10.000.00 
!Jiárias s.ooo;oo 
Substituições 1.5.000,00 

1 o dever do urbanidade no 
. trato do seu ~>uperlor hierár- Dr. João Telles - Presidente ! qiJico, desrespeitando assim, "' 
'I as proibições consignadas nos 
itens IV e \' I , do artigo 194, 

I 
da Lei no 1.711/52, acimu cita
do, c por conveniência do 

, !:ervfço, converter a moncio
'j nada penalidade em multa, 

HEUNIÃO 

CONVOCAÇ.~O 

3.2.0.0 
3.2.i:l.O 

01.1!0 
01.01 
01.02 
01.03 

Tote l do Elemento 3.1.1.0 

'l'ransterências Correntes 
In a ti vos 

de acbrdo aom o parágrafo 
I único dn cita.do artigo :!05. 

33.oo'o,oo j P6lácio cto Govêrno, em Ma
capá, at de outubro de 1!"167. 

I G~mera l Inmhoé GonÇalres 
Martlos - Governador 

De ordem do Sr. Presillen
te do Conselho Penlteneiário 
do Território, convor.o os 
membras conselheiros : Dr. 
Manoel Ivauildo Pessoa, Dr. 
Otllelo Martins Leôncio, Dr. 
José Ribamnr Cavalcante, Dr. 
Manoel J oaquim Amoedo 
Brasil , Dr. Francisco Pereira 
Viana e Sr. Alceu Paulo Ra
mos, IJara a re~mião ordiná
ria regular, a ter lugar na 
sala do Conselho na hora do 
Jos tume, às 11.00 llora.s (hora 
Oficial) no próximo dia l O do 
corrente. 

3 2.5.0 
03.00 

PessmH Civil 
ProventoB 
Vautag(!ns Incorporadas 
Abono Pt·ovisót·io e No
vas Ap oseHtHdorias 

Tot<tl do Elemento 3.2.3.0 

Salário· Fam Hia 
Inativos Civis 

Total do Elemen to 3.2.5.0 

Total Ge;·al ----

56.000,00 
20.00U,OO 

I 8.000,00 

liA40,00 I 

84.000,00 

6.<140,00 

123.440,00 123.440,00 

Hubem Darcy de Olivoira - Assessor Jurídico 

Robélia r<'raneisca Joaquim 
Chefe da Assessoria de Administração Financeira 

Ott-lo Sarmento Serra Lima - Inspetor-O eral de Finança 

(Transcrito do Diário O fic ial da União de 31 -1 0-67). 

I 

I Nr. S::Hjü7-0AB 

I 
O Governador do Território 

Federal elo Amapá, usando 
das atril.mi(,lõcs qus lhe C()n
farem os Itens VII e íX, do 
artig<• 4°, do Deareto-lei nr. 
5.839, de 21 de setem bro de 
1943, 

I RESOLVE: 

I 
Conceder dispensa, uofl têr· 

mus do artigo 77, da Lei n° 

I 1.711, da 21:> de outnbro de 1952, 
Waldir Colares Costa; ocupan-
te do cal'go da Técnico l{U!'ul, 
nível l:i-8, do Quadt·o de 
Funcionários do Go.vêrno dês-

1 
te Território, da função gra
!Hicad-3, símbolo 6-F, de Ghe-

Maca pá, 7 dll n<:vembro úe 
1967. 

Juraoy Ribeiro da Cunha 
Secre torlo 

rrc~n no excm~lar 

MCrS ~,~5 



• 
PORTARIA D E 2fi DE OUTUBRO DE 1967 

O Ministro de Estado , no uso d a s atribuiçõe s qut: lhe confere o Decreto nr. 54.026, de 17 de junho de Hl64, c ombinado com o art . 205 do Decreto-lei n r . 200, 
de 25 de Ieve1·eiro de 1967 e art. 6°, parágrafo único, do Dfl creto nr. 59.880, de 27 de deze mbro de 1966, resolve: 

Nr. 309 - Aprovar o Ana lítico ào Cré dito Suplementar, aberto p elo Decreto il r. 60.935 · de· 4-7- 67, p ublica do no Di á1·io Of icial de 5-7-67, e as altera ções do 
Orç ament o A nalít ic o, para o exercíci o financeiro d e 1967, do T erritório Federal d o Amapá, devend o êst e ato e seu s a nexos ser publicad os no D iá1·io Ofi ci al d a União - A . F . 
Po-rto Sobrinho, Min istro Interino. 

4.03.00 - Ministé rio do Interior 
4.03.06 Administração do Territór io F e deral d o Amapá. alteração d o Orçamento Analítico, para o ex ercício 

de 1967 de acôrdo com o art . 8°, da L e i nr. 5.189 d e !l d e d ezembro de 1966 e art. 6° e pará grafo 
único do D e creto nr. 59.880 de 27 de dezembro de 1966 . 

...,r ~ iCiii:JZ:O:.:C ---~ wza~~~:!'JCIS;d.·~----~~·....:z;.~ CõiW!!• L1$22Z2CZ2 A -.,.. .. aKAJ._ • .,.'XId 

CATEGORIA I I D o T A ç Ã o N c R $ • I Ã DA DESPESA ·-
ECONOMICA E s p E c F I c A ç o . I SITUAÇÃ O ATUAL i SITUAÇAO NOVA 
~831J~õ:õ ....... nESPEsÃs'"êõR!illNT~""'m ~Ll1W~-~~~~ • *'-~~ *' .... , s:wswz~ - -

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1.1 Pessosl Civil _ 

01.00 I Ve ncimentos e Vantagens Fixa s 
01.09 Gratificação pelo exercício em r egime d e tempo integral e dedicação e xclusiva 
01.1 3 I Gt·atificação de Representação 

3.1.2.0 Material de Consumo 
o:::.oo 
04.00 
05.00 
10.00 

4.0.0.0 
4.1 .0.0 
4.1.1.0 
4.1.1.1 
4.1.1.3 

4.1.3.0 
4.1.3.1 
4.1.3.4 
4.1.3.5 
4.1.3.7 

I ., 
I 
I 
I 
I 

1\rtigos de higiene, conservação, acondicionamento e embalagem 
Combustíveis e lubrif1cantes 
Mater.iais e ncessórios de máquina s , de viaturas, de aparelhos, d e inst rumentos e de m ó veis 
Ma t é ria s pr.imas e produtos manufatura dos e semimanufs.turados destin ados a trans~ormação; mate
ri~! p ara conservação ·de bens imóveis 
De s pesas de Capital 
Investimentos 
Obras Públicas 
Estudos e Projetos 

~ 

Prqsseguimento e Conclusão de Obras 
I) Prosseguimento e construçã o G.o E'dific io sede do Palácio do Govêrn o 
2) Prosseguimento da Construção da C asa do Professor 
3) Prosseguimento da construção de escolas isolndas e rurais 
4) Prosseguiment o d a constru ção do Colé gio Amapaense 
7) Prosseguin1ento da construção de Postos de Saúde 
8) Prossegnimento d a construção do Hospital Geral de Macapá 
9) Pro.sseguimento da construção do Hospital S<=~nto Antônio 

11) Prosseguimento da construção da Rodov ia AP-BR-156, Macapá- C leve H\ndia 
l Z) Prosseguimento da construção da Rodovia Ma capá·Mé\zagão 
17) Residência para servidores do Território 
Zquip~mentos e Instalações 
Máquinas, Motores e aparelhos 
Automóveis, autocaminhões e outros v eicu-los de trac;ão mecânica 
Aeronav es 
Dive rs0s eq uipamentos e ins talações 

TOTAL GERAL 

R UBEM DARCY DE OLIVEIRA 

Assessor Adjunto 

ROBÉLIA FRANCISCA JO ,\QUI\1: 

Chefe da Assessoria ' de Administração Financeira 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

-

995.760,00 985.560,00 
5.400,00 I.ool.16o,oo 15.6oo,o o l.oo l .l6o ,oo 

44.000,00 64.ooo,oo 
l.OOO.OúO,OQ 9oo.ooo,oo 

27o.ooo,oo 3lo:""Óoo,oo 

Ioo.ooo,oo 1.414.000,0 0 14o.ooo,oo 1.41 4.o co,oo 

i5o.ooo,oo I 220.000 ,00 
2o.ooo,oo lo.ooo,oo 

16o.ooo,oo 140.000,00 
50.000,00 4o.ooo ,oo 
80.000,00 7o:ooo,oo 
8o.ooo,oo 130.000,00 
6o.ooo,oo 40.000, ('] 0 
8o.6oo,oo 95.000,00 
3o.ooo,oo 15.t'JOO,OO 

174.500,00 884.5oo,oo 124.5oo,oo 884.5 oo,c o 

2oo.ooo,oo 225.ooo,oo 
150.000,0 0 2oo.ooo,oo 
50.000,00 
50.000,00 45o,ooo,oo 25.000,00 450.000,0 0 

3.749.660,00 I 3. 749.660,0.0 

OTELO S .<\RMENTO SERRA LIMA 

Inspetor-Ger a l de Finanças 

(Transcrito do D iário Oficial da União do dia 30 de outu bro G.e 1967) 
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