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DE,RB'l'OI 

O Gonraador ·do Território 
Feftral do Amapi, usando 
du atrlbulçõea que llle coa. 
,ferem 01 ttena VII e IX, do 
artlro ••. do Decreto-lei nr. 
.uat, de 21 •• setembro de 
1141, e telldo em vi1ta o que 
·eoaata do proea&so aúmero 
USI/&7·SGT, 

RISOLVE: 

R~mover, ex-otrlclo, nos 
1Armos do item li, do artiro 
56, da Lei n• 1.711, de Z8 de 
outubre de 1952, Pedro de 
·Caatrct Slln, ocupante do 
carro de Pintor, nínl 8-A, do 
Quadro de Funtionárlos fie 
CJovtrnct dêste Território, lo
tado aa DivisAo de Educa
çlo, para a Superintendtncla 
doa ServlçGs Iu.duatriaia. 

Palácio do Govêrao, em 
MacapA, 7 de novembro de 
lll!!7. 

Oen. 1vanho6 Gonçalvea 
MarUna - Governador 

Ten .• Cel. Enr•. CJeraun de 
Aralljo G6e" 

Seeretário-Geral 

O Gonrnador do Território 
l''ederal do Amapá, usando 
das atrlbutçõea que lha con
terelll 01 itens VII e IX, do 
artigo ••. do Decreto-lei nr. 
5.8S~. de 21 de setembro de 
1943, e tendo eJD viata o que 
consta do proceaso número 
4.0311/67 -SGT, 

1\ESOLV.ti : 

Remover, ex-offfclo, aos 
tarmoa do Item 11, do artigo 
IUI, da Lei nr. 1.711, de 28 de 
outubro de 196!, Amérlco 
Brasiliano de Brito, ooupante 
do cargo de Servente, nlvel 
!1, do Quadro de Funeioné.rloa 
do Govtrno dêste Território, 
lotado na Superlntendêllela 
lfoa Servlqoa Industriala, para 
a DlviRio de Educaçlo. 

PalA~Ifo •o Oov~rno, em 
Matapi, 7 d$ aovembro dt 
11111. 

General Ivanh()é Oonçalvu 
MarUn1 - Governador 

Tn .-Ctl. Hng•. CJeraoa ele 
Araújo Góea 

Setret!rio-Geral 

O Governador do Território 
federal do Amapi, uaando 
daa atribulçõea que lhe coa
lerem 01 ttena VIl e IX, do 
artigo •"· de Decreto-lei nr. 
,.8~9 . de 21 do aetembro de 
l!IU, t teado em vlita o que 

ATOS DO PODER EJECUTIVO 
consta do proeeseo Dr. 3.835/ 
87-SCJT, 

KESOLVB: 

Remover, ex-offleío, a o 1 
tarmos do item 11, do artigo 
56, da Lei nr. 1.711, de 28 de 
outubro de 11~2. Clau•omtro 
José de Lemoa, ocupaate do 
cargo de Eocadernador, nínl 
U-B, do Quadro de Funcioná
rios do CJevtrao dAste Terri
tório, lotado na Secretaria 
Geral, com exercício na Im
prensa Oficial, para a Divislo 
•• E.tuea,lo. 

Palácio do Govirno, em Ma
capá, 7 de novembro de lllt\1. 

General Ivanhoé GoDçalvea 
lfartlna - Gevernador 

Ten.-€el. En~ro. Geraoa de 
Arat1jo Góea 

Secretário-Geral 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
du atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
at·tlgo 4•, do Decnto.lei Dr. 
5.Sl!9, de 21 de aetembro de 
Jg43, e tendo tm Ylsta o qu 
consta do pro~esso ur. 3.8:$5/ 
67-SGT, 

RESOLVE: 

Remover ex-olflolo, nos têr
mos do Item li, do artigo 511, 
da Lei nr. 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, Joll.o de Oll
vet!'a Bezerra, ocupante do 
cargo de Encader.aador, nível 
13-D, do Quadro de Funcioaá.
rlos do Govêrno dêste Terri
tório, lotado na DivisAo de 
Educação, :>ara a Secretaria 
Geral, com exercício na lm
prenaa Oficial. 

Paláelo dtl Oovêrno, t"ID 
Maeapá, 7 de novembro de 
Igs7. 

GenertLl Ivanhoé Gonçalvu 
Martins - Governador 

Ten.-Cel. Eogo Gerson de 
Araújo Góes 

!ecretárlo-Geral 

partlqOes p\1blicas do Govêr
no do Território Federal do 
Amapá, dia 2 de novembro 
ele 1967. 

Art. 2" - As dispoaições 
dêste Decreto se aplica aoe 
estabelecimentos da ensino 
do Govêrno amapaense. 

Art. so - Compete aos se
nhores Diretores de Divisões 
e Chefes de Serviço, de acôr
do com a neces&idade da 
Admlni11tração, fixarem, ex
cepcionalmeDte, o exp3dicnte 
do dia 2 do corrente mês. 

Art. 4° - Revogadas &'l 
disposições em contrárle. 

Palácl~ do Govêrno, em Ma
capá, 1° de novembro de 1987. 

General hanhoé Gonqalves 
Martins - Governador 

Ten.-Cel. Eng' Gerson de 
Aratljo Góes 

Secretário-Geral 

PORTARIAS 

Nr. 825167-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
elas atribmções que lhe con
terem os itens VH e IX, do 
artigo 4•, do Decreto-lei nr. 
5.83~. de 21 de setembro de 
HUS, 

RESOLVE : 

Designar ?.faurú Vilhena 
Souza, or.upante do cargo da 
classe • A», <la série de clas
ses de A!lsistente Comercial, 
nfvel 12, do Qundro de Fun
cfooárlot< do Govêr·oo dêste 
'ferrltórlo, IQtado nn Supe
rintendênc:a do Abastecimen
to - SA'I'FA -, para viajar 
1te sua sede - Macapá -, 
a.té a cidade de Belém, Esta
do do Pará , !.. fim de trata r 
de assuntos de interêsse da 
Administração amapaet:se. 

Pallleio do Govêrno, em 
Mar.apá, 3 de novembro de 
l967. 

General lvanbcé Gonçalves 
O Governador do Ten·itório Martine _ Governador 

Federal do Amaj,lé , usando 
daa atrfbulçõe& que lhe con-
fere o 1 t e m VIl, do Nr. 835/67-GAB 
aru~o 4•, do Decreto-lei nr. O Governador do Território 
s9uu, de 21 de setembro de Federal do Amapg, URando 
1 4lJ, I daa atribuições que lhe con-

:RBSOLVE : ferem os Itens V!! e IX, do 
artigo 4°, do Deoruto-lel nr. 

Art. t• - Tornar ponto · 5.839, de 21 de setembro de 
facultatlvo em tôdas as re- 1{)~3. 

RESOLVE : 

Pôr a dlsposlçao da Dele· 
gacia Federal do Ministério 
da Agricultura, sediada nesta 
cidade de Macapá, até ulte
rior deliberação, Waldir Co
lares Gosta, ocupante do car
go de Técnico Rural , nível 
13-B, do Quadro de Funcio
nários do Clovôrno dêste 
Território, lotado na Divisão 
de Produçã o, nos têrmos do 
artigo 34, parágrafo único, da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outu
bro de 1952, corrblnado eom 
a norma primeira da Circular 
nr. 14, de 17 de junho de 1966, 
sem prejuízo de seus venci
mentos e demais vantagens 
inerentes ao eargo que ocupa. 

Paláclo do Govêrno, em 
Macapá, 6 de novembro de 
1967. 

General Ivanhoé Gonçalvea 
Martins - Governador 

Nr. 836/67-GAB 

O Governador d(l Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem 011 itens Vll e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
6.839, de 21 de setembro de 
1943, 

RE:SOLVE: 

Designar Arlosto Cardoso 
Paes, Inativo do Govêrno 
dêste Território, ocupante do 
cargo !solado de provimento 
em comissão, Simbolo 7-C. de 
Sub-Comandante da Guarda 
Territorial, pôsto à disposi
çllo do Gabinete do Governa
dor, onde desempenha as 
funções de Assessor de Pla
nejamento, para viajar até 
Brasília e Ria de Janeiro a 
lim de tratar, junto aos Mi
nistérios do Interior e do Pla
nejamentll de assuntos do 
tnterêsse da A dminlstração 
amapaense. 

PalÃ.eio do Govêrno, em 
Macapá, 6 de novembro de 
1967. 

General lvanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 837/ 67-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, uaancto 
da' atribuições que lhe coa
lerem os Itens V 11 e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
~.839, de 21 de aetembro de 
1943, e tendo em vista o qu• 
r.onsta do prectlsso núm ero 
4.069/67-SGT, 
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As H1.1parttções Públicas 
Territoriais deverão remeter 
o expedieute destinjtdo à pu
'Mieação neste DlARlO OFI
C1AL, ~íàriamente, até às 
VJ,!IO horas, exceto aos sába- 1 
dos quando deverão fazê-lo 
ntá à~ 11,36 horas. 

As reclamações pertinen
tes a. matérir. retribuída, no·s 
casos de erros ou oinissôes, 
deverão ser formuladtto por 
eserlto, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r a a após a 
salda dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
oatuografados e autenticados, 
ressa.ivada.s, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
,.rl-ão tomar, em qualquer 
Ppoca, por seis me~es ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poãer:to ser suspensas sem 
li viso prévio. 

DIAIUO ÓFiciAL 

EXP EDIENTE 
tlsnprr.~nl.ia ·~)!ieiaa 

DIRETOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS . , . . 

DIÁRIO OFICIAL, . . · · 
Impresso nas Oficinas da Imprensa OH'ciàl 
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U·R AS 
. NCr$ 7,80 

. .. ~:· 'NCr$ ';?,90 
·Nc $ ;~ 45 . · .r t, 

. NCr$ 0,05 

Novembro, 1967 

1 Aa Repartições Públicae 
j cingir-se-ão às assinaturas 
j anuais renovadas n.té 23 àe 

I 
fevereiro de c11.da. ano e às 
iniciadna, em qualquer época 
pelos órgãos competentea. 

I A ·fim de possibilitar a 
li remessa de valores acomp&
'nilados rl~ esclarecimentos 
·quanto à sua apli~ação, soli
citamos usem os int9ressados 
preferencialmente cheque ou 

' vale postal. · . • 
Os suptemento's àt3 , edi

ções· 'dos ór'g'ã'6s ofi~itils 'só 
se for·necerão. aos aaai1:wnteê? 
que as solicitarem no ato d~ 
a_s·sinatura: .~ 

<<BRASlLB. _: €ste Díirlo Oficial é encontrado para leitu- O iunciozi~rio púlilico .fe-
t'a no Salão . Nacional, e Internacional ela Imprensa, 1!a I de[,al, t~rá uru .de.~~onto.~,de · 

COOPER PitESS, no Brasília Impe1·iai ·IJotel.>> 10 lo· . Pura Euzer ' lllS ~L e~:Sa 
desconto, . dev.eró. provar estu 

Para Iacilitar aoa as~?inan- j · A ·fim d'e evitar solução condição no á to da assínatura 
tes a .verificação do PJ.:!lZO de de continuidade no . recebi- ·.o custo'· de Ct\~a 'exérn·· 
~ali da~ e de su~s assinatura~. me.nto _ dds · jopnais,_: de _vem plar atrasado -dog · · 6Yg· !i. :o s 
na p~nte_ supenor do ender~- ~a ass1~antet1 ' prov1~_cne1ar a ofit::iaiu será, na venda avul
ço va~ 1mpress_os o nú~ero respectiva . renQ~açao c<2m 3a,acrescidu de NCr$ o,OL 6e, 
do talao de reg1stro, o mes e ~ ntecedê_nma mfmm·a, de trm-1 do mesmo . ano, e de NCr$ 
o ano em que findará. .!l ( 30) dms, . 0,02, per anc. decorrido. . 

-------·-------- --- - \ 

RESOLVE : J Instalador, nível 8-A, trinta ríl'ldn de 1° d'e outubr0 .de ~apitai , representada neste 
D ·. S d 1 d Al (30) dia<~, contu.dQs no pGrfodu 1967 a 28 de janéiro ' de 1968 at(l pelo seu sócio gerente 

mei~~lg&~~(jj~ne ocaarlo: Ed~ de H} de outubl.'~ a F aa .. no.- lotadns n~ DiVisãó de Saúde; senhor \Valter Perei ra. do 
d 01. t d 8 t vembro de 1967, Lmz _Btauh- e Isa Mana Souto, Escreven- , Carmo . a exGcução dos . ser-

mun o 1ve ra os an os, no de Carvalho Pedre1ro ní- te Datilógrafo f 1 7 t 1 • • ' • • 

ocupantes dos cargos .de Au- vel 8-A trinta (30) dias con- e vinte (l<lO) 'd~a~e c~nfeg 9 'I VlÇO~ be~urnerados nostellfêr
xiliar de Inspeção Sanitária tados no período de l2 de no período" de 20 'cte , ~ os mo, ·o n gando a ~e,!!peHar• e 
e Rural, nivel 8; e Manoel üutubro a lO de novembro de bro de 1067 a _se e_m- cur,mprlr· as c_ondtçoes das 
Pi~l1eiro de Castro, Motoris- 1967, lotad os na Divisão . fle d~ 1968 lotada nl; grvJaE-et~o I clausulas segumtes: 
t a; nível s~A. ,pert.en~e~tes ao O_bras; Wnldomlra ~t·daslle Segura~ço. e Guàrda:stgda: I I - Objeto:- · · 
Quadro de_ FunfiO~~m~s do Ptcanço. Servente, mvel 5, pertencentes ao Quadro da , ' I 
Govêrno d~s.te 'I errltórto, lo- quinze (i5) dias, contadós 110 FunciGnários· Públicos do Go- 1 Qbrlga-se a Empreiteira a 
tados n~ J?lvtsão deProduçílo, período de 12 a 26 de ou tu- vêrno dêste Território. ) executar os serviçós ·de des-
para VIaJarem de sn~ sede bro de 1987; Maria do Carmo . , : matamento ,;da rodovia BR-
- Maca pá -, até a foz do Rio -Negreiros Ara.üjó, Parteira . Palácio do Govêruo, em Ma- ' 156, tr~cho CalqoenejL~ure.n
~raguary e R~o Ap~r~ma, _a ~rática, nível 8, sessenta {60) capá,_ 8 de novembro de 1967. · ço, subtl·echo· Agamim-/Porto 
fim de procede.em vaemaçao dias, contados no perfoclo de do Tig1·e, constando os refe-
prevcntlva n?s rebanhos .bo- 19 do outubrl.l de 196? a 16 de Gen. · Ivanhoé Gonçalvea · ridos• serviços de: 
vinos dos cna.dor:~s loeahza- de. zembro de lH67; · e Maria Mar·tins - Governador a) desmatamento e li f!;! pesa 
do3 _naquelas regwes, e exe- Pereira de Souza, Serviçal, _____ da úre·a de proj_eção )lG~fz.ljn-
cuçao de ~utros encargos uivei fi· A, triata (30) dia!l!, tal do corpo e~tractal. 'da., ro-
afetos as sua:~ especlalidMes. contaclos no período de 13 de «iovia· BR-lõ6, numa área _de 

. • outubro a Il de novembro de Hivisão de Obras 1.000.000 m2; · . 
Palá~to do Governo, em 1957, lotada na Divlsã.o de 

1 
b) destacamento de 4.500 

Macapa, 7 de novembro de Saüde, todos pertençerites a.o A U T O R I Z O: {er.tlmativó) árvores, cóm 
1967

· Quadro de Funcionários. Pü- Gen. Ivanhcé Goncelves \
1 

diâmetro 1mperior a líO c,m. 
Gon. Ivanhoé Gonçalves blicas do Govêrno dêste Ter- Martins _ GoverÓador segundo aH especificnções do 
.Martins - Governador I ritório. ' DNER. 

P . G ! Têrmo do Contrato, auto. ! li ._ Pagameuto·s .. - ~ alac!o do ovêrno, e_m rizado pelo Govêrno do i 
Nr. 227/67-GAB Macapá, tl de novembro ae · Território Federal do j . 0 GTr? AP ú. E 

1967. . · • -.'1 pagar a m-
O Governador do Território A~apá a Construtora Co- preitelra, pela execuçã,u dos 

Federal d0 Amapá, usan~l o Gen. Iv:mhoé Gonçalves roe t·ciul_ Carmo ·Lt9a. para serviços objeto dêste Têrmo, 
das atribuições que lhe coa- ~·lartins - Governador execu~ao de servtço_s de o preço de NCrS 78.78ll3' (se-
fert:m os itens VII e IX, do Nr. 22S/ 6?-GAB dos:naLamento:. na ·rorma tenta e oito mil, setecentóii e 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. . , abmxH especihcados: oitenta e quatro cruzeiros 
5.1\39, de 21 de setembro de O Governador do Território 0 Govêrno do Te"r'tório povos ~ t_reze centli.VllB), na 
1943, Federal do Amapá, usand·o der .. • 1 1segu!nte forma: ' · ··· 

das atribUifi;Õ~S que lhe COU· re ai dt• -AmarJa, neste tl) OB pagamentos l'serâo 
RESOLVE ferem os iteus VII e lX, do arti- r~rmso de~ommado. GTF- ~~. efetur.dos em parce.ras, ·· de 

4o I D t l . ó S3!l r~pre entace .P~lo Engenherro aeôrdo com o andam'e'htó dos 
Gonceder noB têrmos do go · < 0 ecr,e 0: elnr. ·. · D1retor da Dtvrsfio de Obr~s s, serviços· 

Item I, do artigo 88, aombi~ 1 de 21 de setemblo de 1943• Joaquim àe Viihena Netto, ' ' ! 

nado com os artigos 97 e ~'8. KE!BOLVE. com fundamento no item 14. . b) os P!-garoentos das. J!l.ltl'· 
todos da Lei nr. 1.711, de 28 · : do Convênio de Compromisso celas sera~ e~e-tuados co.~ _o 
de outubro de 1952, licen<;.a Qonced~r nos . t/WmQS .(~0 I e Delegação de Atribuições e parecer do Dlretor da Dln -
paro. tratamento de saúde, item l!I, do artigo 88, combi- 'j Recursos celebrado com o &ão de Obras. ' 
aos servidores: H.ubeus José nado com os artigos 107, to- Departamento Nacional de A.s avaliações ou me·diQões 
dos Santos, Armazenista, ní- dos da Lei n° 1.711, de 28 de I Estl·adas de Rodagem, datado provis.órias serlto pro,cedbias 
vel 8-A, oi~o (8) · dio.l'l, conta- outubro de 1952, Hcença à 1 de J3 do teverelro de . 1957, por com~ssões deGignadas pelo 
dos no pel'íodo de 19 a 26 de gestante, às servidoras: Ce- 1 em \'igor, e de acôrdo com Diretor da Divisão úr, Obms. 
outubro de 19fi7, lotado nos zariua Dias Fonseca, Servi- 1 os itens 2 e 3 ·das Normas Em quaisquer dos casos, 
Serviç_os Industriais; Edir Al- çal, nível 6-B, cento e vinte·; pa1·a Aejudicação 'de Servi- serão obedeeldas as «<nstru. 
buquerque Peres, Operador (120) dias, contados no pe- j ços e Obras Delegades, ajus- ~ões para os serviços de me
Radiofônico, nível 7, dezesse- ríodo àe 1° de outubro de ' ta em 3 de uovernbt·o de 1967, dições das obras rod'oviáriae 
te (17) dias, contados no pe- Hl67 a 2B de janeiro de I com a l'irma Construtora Co- a cargo do D,N.EJL>, nào 
riodo de 25 de setembro a 11 19ti8; e Maria Raim~uda Cor- mercial Carmo Ltdn. daqui serll.o procedidas mais dt) 
de outubro de 19fl7. lotado na deiro Matos, Enfermul'l•a i\u-: por_ diante . denominada Em- duas avaliações ~ntes de ~er 
Secre taria Geral, Antero Ca- xili~r. nfvel 3, cJento e vinte ! preiteiru, eom eecritório à procedida unia medição. Ca
valcante Amerim, Elett·icist~ (120) dias, cont:td('3 no pe- 'a v, Couracy Nunes, 120, nesta da med ição ou avaliaçfi'o!lâo 
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pod.erá 11er inferior a NCr$1 setecentoil e oitenta e quatro rão iniciadoc; dentro de qtl'in-1 Eu, Nestor Ribeiro doe Al
ii.ooo,oo (cinco mll cruzeiros cruzeiros novos e treze cen- ze úia s consec utiv?s contados b_uquerque, Escre\!enta!Dat~-

. noros). tavos), correndo ag despesas do. datu. da aseu1utura do lografo, nível 7, com exerci-
-· à conta de dotação da vet·ba presente T6l'mo, e deverão cio Ut-5ta Divisão, o ~atilogra-

HI - Valor e Dotaçao: - do D.N.E.R .. ào corrente ano. estar concluidr,s dentro de 40 fel e assino po.r último. 
o valor total à os serviços IV _ Prazo:_ (quat·enta) diaô consecutivos, I Macapá, 3 de uovembro de 

adjudicaàoa é de NCr.s . . . , contados da data úo inicio 1967. 
78 784 13 ( t t ·t 1 o · d' d' d admitidos para to.l o \tltimo 0 . . . , se en a e 01 o rui, s servtços a JU 1ca os se- dia do prazo para êsse fim 

1 

Eng . JoaqUIF de V1lheoa 

Tomada de Preços 
Ata da Tomada de Pre(.los nrs. 10 c 11/67-DO, pnm 

o prosseguimento da constl'ução da RGldovia AP-BR-156, 
Macapá/Clevelll.ndfa. 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de 
mil novecentos e sessenta e sote, precisamante às dez (10) 
horas, na sala Ollde Iunciona o Gabinete do Seuhor Dire
tor do Serviço de Administração Geral, ]}resentes os se
nho!'es: Waldemiro DemMtenes Hibeiro, Dire tor Substituto 
do rererldo Serviço; Doutor Joaquim de Vllhena Netto, 
Diretor da Divisão de Obr•n.s; Doutor JosÍl Aleixo da Silva 
Lio~a. Chefe do Serviço de Estradas de Rodagem; Capitão 
Jorge Nassif, Chefe da Seção do Material, Presidente e 
Membros da Comissão designada para pt•oceder a abertu
ra e apuração de tomada de pre(ilos acima mencionadlts, 
e mais os senhores José Policarpo de Miranda e o Enge
nheiro Técnico Florípe.des Vilhena e Silva, Procurador e 
Técnico da firma Construtora e Irnobiliá!'ia Fonseca Uda. 
e o senhor Walter Pereira do Carmo. sócio-gerente da 
Hrm& Construtora Comercial Carm{l) Ltda. Após o exame 
das documentaQões apre1Sentadas pelos interessados e 
achadas conf0rme, foi aberta as prop ostas objetos das 
Tomadas de Preços números 10 e 11/67-DO, cujos resul
tados foram os se;;uintes: 

Tomada e Preços nr. 10/67-DO 
Firma % (Percentagem) 

Construtora Imobiliária Fonseca 
Ltda. 240 s;tabela DNER 196-l 

Construtora Carmo Ltda. 203 s;tabela DNER l!-ltl4 
Tomada de Preços Di'. 11 /67-DO Prazo 

Consti·utora e Imobiliária Fon-
seca Ltda. NCr$ 280,00- p/ metro linear 

120 dius 
Construtora Carmo Ltda. NGr~ 220,00 p/metro linear 

40 dias 
Nada mais havendo a const<;r, r-u .Tt üu '~ Lima da 

Silva Crúz, lavrei li presente ata ~:1e v•ti ll~:>t;Í/1tic!a pdo 
Presidente e pel~a proponentes aq ul pi·esenk:.. · 

''· 

. ! 

11. 

1\racapá, 31 de outubro de 19G7. 

a) Jaime Lima da Silva Cruz 
1Nll ldemü·o Demóstenct' Ribeiro 

· ' Joaquim Vilhena Netto 
José Alcixo da SilYa Liwa .... 
~orge Nassif 
Jesé Policarpo de Mirantla 

1 
flÚríped&s Vilhena e Silva 

I• 

; ] 

estabelecido, Os prazos de . I~e~t~ 
inícto e couclusfio poderão a . D1;7tor d!l Dt~tsao d~ Ot:ras 
juizo do G'l'!?-AP, ser prorro- 1\ alter Pere1~~ ~o Carmo 
gados por iniciativa pl'ópria Emprahelr~ . 
dêste ou a requerimento da Osvttl,~a Paulo I ere1ra 
_l);mprciteira, devidamente jus- I estemunha 
tificado. As p~orrognções au- Firmino Silva 
torlzadas serão cowunicadas Testemunha 
à Chefia do D.N.KR. Nestor Ribeiro de Albuquerque 

1 Escrev. Datil. N-1 V - Rescisão : -

1 O GTF-AP podnrá a qunl-

1 

quer tempo, mediante simples 
uotifica.ção a seu exclusivo 
critédo, determinar a imedia-

1 ta pat·alização dos serviços. 

! Ao Empreiteiro, neste oaso, 
caberá apenas, receber o va-

Divisão de Terras e 
Colonização 

Seção de Terras 

EDITAL DE 
CANCELAMENTO 

! lo!' cios serviço!! executados 
e que ainda não tenha sido De ordem do Senhor Dira
pagos até a data da expedi- tor da Divisão de Terras ti 

1 Qão Ja Ordem de Parallzaç!l.o, Colonizaçüo, torno público 
bem como o valor das insta- que o Senhor Manoel Pedro
!llções efe tu:,~das para cum- so dos Santos, brasileito, ca
primeuto dêsss contrato, des- sado, com 45 anos de idr..de, 
contRdas as parcelas corree- eletricista, residente e domi-
pondentes 11 utilização lle re- ciliado em Santana, neste 
fet'idea instalações proporcio- .Município, requereu do Go
nalmente ao valor dos s~rvi- vêrno do Território, 11m iote 
ços executados. O GTF-AP de terras nr. 13, da quadra 1, 
não p~tgnríl indenização de medindo 15 x 40 metros, na 
qualquer espécie ao Emprei- área comercial rla Vila Dr. 
teiro ou a terceiroR em de-~ Maia, em Santana. 
corrência da paralizaçilo dos De conformidade com a 
&Grviços objetos dêste Têrmo, sna petição de 23 de maio do 
mesmo as devidas em face conente ano, o requerente 

I 
da legislação social ou tra ba- vem de pndir dasistência do 
lhista. lote em rcfer&nci!l, em virtu

de do peticionário não w a!s 
VI - J\;ultns : - desejar utilizar o lote preten-

j. ' 
. O Bmprpi tt'j; o t:"ll <;uj~·ito à I t IL:O. 

:nultaclc·l'i ~ ·:~ ;·~ . 'id (,;:J l •.·n~ ll e E, para que se não alegue 
01to c~uz·, nr.,., nu,·os e :-.t! teat:l junorância sez·á êste publica
e ei.to C»iltavor;) pur d i!\ w1e 1 d:1 pela Únprensa Oficial e 
cxeeder :\•) .P!'I:to de enJl( lu- , a.rixado por trinta (30) dias 
Mio c! o f< St'I'Vi<;c:. irllp<'.; ta a na porta do edificio desta 
purti1' d_o dh. cl';T.Uin te ~o d>J. , Divisíi.o. 
~:orclusal' 1Yt·\·ist~ n e s r.; e ; 
T&rm u. E:l're'.:i! tUJ n '• iUCri- ' Macapâ, ~5 de outubro de 
mento rln Emprf-ileil'll dt1i'l.m- l 19!i7. 

I te a vigência áE:~te 'J'énno. l Alfredo Luiz Duarte de 
SQllcit:wtlo pl'iH-rogu<:ilo cto I La-llocq ue 

. pr::.z,) t<'l'!! el eito n:! ~jH!nsivo Chefe da Seção de Tenas 
--------1 da multa uté o ~o!uçcio do 

1 pedlclo. 
Companhia de Eletriddade do - CEA 

TOMADA DE PREÇO;:) 

Resultado da 'l'omada de Prcç•)s publiC'ndo no Diúrio 
Oficial do. Ter!'irório. edições nrs. '115 .: 716/717, pi<il'a •o for
necimento de até 200 postt:f; dct mudeir:-t de lei (massflran
<l uba e acapu) dcstiuattos à RMe de D:str1ln..:C;ào de ener
gia ciNrica de Mac<Jpá, da qual roi vencednm :• pro{AostA 
~.JH't:i:lentade. pélo Senhor Lnun:uilo l'ire5, conforme (ICil
monstraçã~, &. seguir: 

Class. Proponent~s FO~TES 
1Utl1Xti;}~8;-Smx8«X8» 

NC~·~ 

1°. lugar - Laureano Pil·es 
2°. lugar - 'I'ibúroio da Silva ~1elo 
3°. lugar - Vicente Batista de Lima 
4°. lugar- Jorje David de Ollvaira 

Maeapá CAp), 7 de ncvembro de l!:lli7 

52.00 
5·1,00 
55,00 
58,00 

Car·los Augusto Amazonas l'a:xáQ 
Diretor Administr~~ti\'tl 

NCr$ 
40,00 
44,UO 
45,00 
47,00 

j A Eln.lltd~e!!·n . ~i~:a 811!:~it_11 P reícitma Mun1cipal d e 
aluda, ,r u;oa n. t.ld , cor 1 e~>-

1

, pond<:nto a ;>OO;~ t~' illt •. \ por lV.iacapá 
cento) do valc,r d 0:; ~e T-::rmo DECRETO 

i se transferi·lt' 11 tt'I'C'C·iro:<, JJO Nr. 67 f67-G AB-PMM 

I todo ou ~·u, p;:rll', Ht~;n p:é
via autol'iz:u,:2i.o ~;;c<itll do 

I GTF-AP. 
r Da aplicaç:!o de QlJUiQI!Cl' 
1 multa, ~erá ooliE• a'l\l a Em
i \)reH~ira, qu~ 'tcr·i. o pr·azo 
I máximo t1e 10 (\~•·z) diftfl p.t!·a 
! recolllt'-lo u T~'t::ourar!a do 
:GTF-AP 

·· Ne11hu.m pagmr.er;t" de me-
dição ou r.v:ü i<li;ãG p_o ,lerit 
ser feito a. Empreltt'iJ·:·J , se 
úste rleb-:3r de reco:her, no 
prazo m;tipuludo qunlqner 
multa. 

VIl - Fôro:-

O Prefeito Municipal de 1\ía
ca;Já na conformidade do dis
potl tO no inciso VI, do artigo 
9°, do Decreto-lei fedel'a I nr. 
5.839, de 21 de sotembro de 
Hl43, e, 

Considerando que ·O dia (2) 
de uovemuro, duta..em que a 
Cristandade Uni.Vj:)I"sal, respei
tando à memória daqueles 
seus entes queridos, se .cou
P.entrs. em fervorosas orações, 
para reverenciar a alma . do :s 
que par·tiram P,IH.a, a eter!li-
dadli', ., . . 

P11ra as questões decorreu- [' ES OL\T,; . ",. ' 1 

\, ' J_'j ' · I I tes deste 'rêrmo, rica eleito o · 
1 Hh·n da Cilju\le de Macapá, 

1 

'fornat• feritldo Municipal 
I et~pi~~: do 'r\rritório i.'eccnll (amanhã dia 2) data cou~a-
. cl•j .\t:\:tp!.. grada aos Mortos. 

,, 
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Dê-se Ciência, Registre-se f Dê-se Ciência, <'lumpra~se Considerando o que consta I Decreto-lei federal nr. r-.838, 
e Publique-ee. I e Publique-se. <l.o Oficio númerG ~8/67-SF,, de 21 de setembro de 1941, 

do Departamento de Fiuanoasl . 
Gabinete do Prefeito Muni- Gabinete do Prefeito Muni- que comunicou irregularida- Considerando a pre1tesa 

eipal de Macapá, 1° de no- c!pal de Macapá, 31 de ou- dea pratloadas no trato dos , com que acata 11s orde111 
vembro de 1967. tubro de 1967. dlnhêirGls publicos 0 que re- emanadas de seuiJ iuperiore• 

Augm~to Fernado Perto I Augusto Fernando Porto su!taria no. prejuf~o . da Fa- hierárquicos; 
Ce.rrero I Carrero . zenda Mumcipal nA o lôra a Con1lderando a dedioação, o 

Prefeito Municipal de Macapá Prefeito Municipal de Macapâ ~~~~~~:O~ão do Chefe da Fi!- esfôrço e zêlo com que se 

Publicado neste Departa
mento de Administração, ao 
1 o dia do mês de novembro 
de 1967. 

. ' tem havido no desempenhe 
POI\TARIA RESOLVE: das missões que lhe s~o atrl-

Nr. 241/67-GAB-PMM buídas no Corpo Municipal de 
o Prefeito Munlcinal de Ma- Suspende~, por noventa Bombeiro&, . 

• 1:" .b . · l d!M na conformidade do Item I 
eapa, usando das at.ri mções IV do Artigo 1115 eombinado RESOLVE: 

Heitor de Azevedo Picanço q"Je lhe são contendas por go:U 0 Artigo 205: ambos da . 
Diretor do D. A. lei, Lei nr. 1.711, de 28 de outu-1 Elogiar Rothval Fera~nde._& 

DECRETO RESOLVE: bro do 195?, Raimundo V a- de Lima, Carpinteiro, NiveliS, 
lente dos Santos Oficial à.e . do Quadro de Funcionárloa 
Administração, NÍvel 12, lo- desta Prefeitura, coa exerc1-
1ado no Departamento de elo no Corpo ,Mu~iclpal de 
Administração, com t~x· · rcício Bombeiros, determ1naado ao 
na Fiscalização Geral, a con- órgão competente ·que •e !a
tar de 04 do novembro de çam 08 auentamentoa ne· 

Nr. 68/67-GAB-PMM Designar Leonil de Aquino 
. . Pena Amanajh, Professor 

O Prefeito Mumc1pal de Ma- Primàrio e Pré-Primário ní
capt\, usando das atribuições I vel 11, do Quadro de FJncio
que lhe são conferidas pelo I nárlos do Govêrno do 'l'errl
item III, do artigo 9°, do l tório do Amapá, posto à dis
Decreto-!ei federal nr. 5.839, I pos!9âo da Pretoitura Muni
de 21 de setembro de 1943 : cipal de Macapá, exercendo a 

1 funqão de Chefe de Gabinete 
í do Prefeito, Simbolo X-0, pa-DECRETA: 

Artlgo to. - Ficam prorro- ro. responder pelo expediente 
gados de uma hora 0 infoio e I d? Departamento de Admi
término dos boráriolll de tra-I mstraçíio, durante o lmpedi
balho Htualmente cumpridos , me_nto de seu titular •. Senhor 
pelas repartições da Prefei- · He1tor de Azevedo Picanço. 
1ura Municipal de Macapá. 

Artigo 2°. - Da m e s m a 
torma e no mesmo sentido 
fica alterado o disposto no 
a1·t. 17t5 do Decreto-lei 1.438/ 
67-GAB-PMM. 

Artigo 3°. - l!;ste Decreto 
terâ vigência a partir de 6 
novembro de 1967, revogadas 
as· disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e 
Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Muni· 
clpal da Macapá, ~ de novem
bro de 1967. 

Dê-se Ciência, Registre-se 
e Publique-se. 

Gabinete elo Prefeito Munt'
clpal de Macapá, 81 de outu
bro de 1967. 

Heitor de Azevedo Picanço 
Prefeito Substituto 

Nr. 
PORTARIA . 
242/67-GAB-P.MM 

O Prefeito Ivlunictpal de Ma
capá, usando das atribuições 
que lhes silo conferidas pelo 
Inciso V, do Artigo 9°, do De-

Augusto Fernando Porto , ereto-lei federal nr. 5.839, de 
Carrero j21 de setembro de 1948, e 

Prefeito Municipal de Macapá Considerando 0 que consta 
· no ofício nr. 183/67 - SMER, 

Publicado ne~te Departa- de 1o de novembro de 1987 
mento de Admimstra~ão, aos · 
4 dias do môs de novembro RESOLVE: 

196 d cessárloi. 
· 7 a 0( e fevereiro de Dê llle· Ciê i R 1 t 19118 - nc a, eg a re-se 

· e Publique-se. 
Dê-se Ciência, Registre-se 

e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal d_e Macapá, 06 de no
vembro de 1967. 

Augusto Fernando Porto 
Carrero · ' 

Prefeito Municipal de Macapá 

PORTARIA 
Nr. 2H/67-GAB-PMM 

O Prefeito Municipal de 
Macapá, usando das atribul

Gabinete do Prefeito Mual
cipal de Macapá, G .te novem
bro de 1967. 

Auguato Fernando Porto 
Carrero 

Prefeito Municipal de Macapi 

Divisão de Produçã• 

Aprovo e publique-se. 
General lYanhoé GoDçaln» 

.Martina - Governador 

PORTARIA 
nr. 49/67-0P 

çõe& que lhe são conferidas O Diretor da D!vid.o de 
pelo !tem V, do Artlgo o•, do Produção do GoTêrno do Ter 
Deoreto-lei Iederal número 

1 

ritório Federal do Amapá, no 
5.839, de 21 de setembro de uso hsgal du suas atrlbui-
1943, ções, e tendo em Tlit& a 

I 
proposta (to Senhor Chore do 

Considerando o que consta Pôsto Agro-Pecuário de Mt.
do Oiício no 23/B?:SF, do De- capá (P.A.P.M.), !eita atradi· 
partamento de. l•manças que I do Mem0 , nr. 177 /67-PAPM., · 
oomunici'JU Irregularidades I de 30 de outubro do ano em 
prati.:Jadas no trato dos di· curso 
nbeiros públicos, o que resul- ' 
t&ria no prejuízo da Fazenda RESOLVE: 
Municipal não fôra a pr(l)nta 
aQão do Chefe Lia Fisca.Hza
çlía, 

RESOLVE: 
de 1967. I 

1 
• • Conceder n~ forma do In- Suspenrler por noventa diaiJ 

Heltl r da Azevedo P1canço c1so III, do arhgo 79, da Lei na conlormi·:!ade do Item IV, 
Diretor do D~part~mento de n° 1.711, de 28 de outubro de 1 do Artigo 1~15, c,)mbtnado com 

Aplicar a Jollo Brito Costa, 
ocupante do cargo de Oper•
rlo Rural, nivel 6, do Quadro 
de Pessoal do Govêrno do 
'l'errltório I<'ederal do Amapá; 
lotado na Divii!Ao de Produ
~:Ao, 8 pena dtt! IJUIIpeDIIIiG 
por oito (8J dias, contado• DO 
periodo de 30 de outubro a 
6 de novembro de 1967, de 
acôrdo com o Art. 205, da 
Lei n:-. 1.7ll, de 28.10.fl2, em 
virtude do referido servidor 
não vir cumprindo com uua 
deveres funcionai~. prJnclpai
mente na. llllta da execuçilo 
de suas tarefas diárias, com 
o agravante de desrespeito 
aos seus súperioret! hierár
quicos, infringindo, dêt>se mo
do, Cilli itens IV e Vli, do Art. 
194, da mesm11. Lei; e por Jle· 
eessldade dtl servi(;o srja a 
presente penalid!lde ronverti· 
da em multa, na fonua de 
parágrafo único du citado 
Art. 2\15. 

Admimstraçao 1952, a Paulo Fe~reira _Bltten- 0 Art. 205, ambos da Lei p.• 

PORTAR
IA court, Lanterneiro, mvel 8, 1.7lll, c\(' 28 do outubro de 

pertencente ao Quadro 8u- 1952 Orivan de Ca11tro Sus-
Nr. 240/67-GAB-PMM ; plementar do Serviço Muni- sua;ana, Agente Auxiliar Co-

O Prefeito Municipal de Ma-l cipal de Estradas de Roda- letor de Impôsto, nível 9, lo
capá., usando d'as atribuições ge~, 8 (oito) dias de licença tado no Departamento de Fi
que lhe são conferidas por I n~JO, a partir de 30 du outu- r;~nça~, ~om exercício na 
lei, e tendo em vista o dis-j bi o do ano em curso. i<lsc&llzaçao Geral, a contar 
posto no Inciso I, do Artigo Dê-se Ciência Registre-se de 04 de novembro de 1967 a 
58, do Decreto no. 10M/ti2, de e Publique-se. ' 04 de fevereiro de l968. 
51 de maio de 1962, . 

RESOLVE: 
Gabinete do Prefeito Muni- Dê-se Ciência, Registre-se 

cip&l de Macapá, 6 de no- e Publique-s>J. 

Desiguar Heitor de Azeve- vembro de 1967. Gabinete (lo Prefeito Muni-
do Picanço, Diretor do Depar- Augusto Fernando 
tamento de Administração, ; Carrero 

Porto cipal de Macap<i, li rle novem
bro de 19o7. 

Símbolo fi-C, do Quadro de Prefeito Municipal de Macapá 

PORTARIA 
Nr. 243/67-GAB-P.MM 

Augusto Fe1·nando Porto 
Cari·er··\ 

Prdeito l\I mlicipal de ~laca pá 

POR'J'.!t_[{fA 
Nl'. 2J5íô7-GAB-P~DI 

Dê-Re Ci~nciu, Cumpra-ee 
e RegiRtre-se. 

GabinetH do Diretor d11 Di
visao de Pl'orluçlfio, em Maca-

Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Macapá, para 
responder pelo expediente 
desta Muniolpalida.de, durante 
o impedimento de seu titular, 
Senhor Augusto Fernando 
Porte~ Carrero, que viajará a 
Cidade de Belém - Estado 
do Pat'á, a interêsse da Ad

O Prefeito Municipal de 
Macapá, usando tlas atribui
Qões que lhe são confe1•idas 
pelo Item V, do artigo 9°, do 
Decreto-lei federal nr. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, 

O Preteito i\iuoielpnl de píJ, :1 de nuven;lJro fio ano 
Macapá, usando da ~:~nibui- tie Wti7. 

ministração. 
çõ<·s qne lhe f'liO. ~ontcr,l\!a~ I Na (].Y l3> .. t~!o ütnu 
pelo ltt:m V, do ,·\rttgu Bu, do Dil·etL•l' da !)[' 


	

