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Ano H. ~:úmero 7~3 Maca.pá, za_feira, 13 de Novembro de 1967 

DECRETO PODER . EIECUTIVO 
Nr. tJ!J/57-GAB 

Macn.pá, 8 de novembro ds quti asAumem, cunho pessoal 

127.2.1967. 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 8 de novembro de 19~7. 

O Governador do Terri lór'i0 l9fi7. 0 coneider&m a situação dos 
Federal elo Amapa, usuudo funcionários envolvidos no General Ivanhoé Gonçalves 
<ies at ribuir;õcB que !JH': con- Gen. Ivanhoé Gonçalves processo, rcYelam falta de Martins - Governador 
fer~m os itr:na VII e IX, do Martins - Governador noçli.o no cumprimento ào j 
artigo 4°, do Decreto-le i nr. , • · d sp1' 1·•o 
5.~~1-! , de 21 de setembro de J Ten .• Cel. Eng0 . Ge!'$Vll de cwvei.' e ausenCia e e r • 

Nr. 840/67-GAB 

1943, J Araújo GóeR pllblico, que impede o servi- O Governador do Território 
s~el·etário-Geral dor a não se isentar de mis- Federal do Amapá, usando 

RESOLVr.o sões espinhosns, exigidas pe- da.B atribuições que lhe aon-
, · c. I PORTARIAS lo imperativo da moralidade ferem os itens VII e IX, do 

Tornar sem efeito, a Per- ~ 
1 
da Administração (OASP - ar tigo 4°, do Decreto-lei nr. 

taria nr. 740/67-GAB., de 16 Nr. 838/ G7-GAB I 0.0. 27/3/43. ,parégrafo 4,.557). 5.839, de 21 de setembro de 
-de outubro de 1967, do se 1943, 
guiute teor : - ' O Governador do Territórin 

1 

Palácio do Govêruo, em 1 
Fcd~ro i do Amapá, usandtl Macapá, 8 à e novemb1·o de 1 CONSIDERANDO 

«Conr:~iderand0 : das atribuições que llls con-~ 1967. I 
fere o it:;-m VII, do at•ti- ' - o recurso interpôste a 

- o recurso interpôsto a go 4o, do Dect·eto-leinr. &.839 Gen . Ivanhoé Gençalves liste Govêrno pelo fuucioná-
êste Govêmo pelo funcioná- de 21 do setembro de 1943, I ~1ar tins - Governador rio Miguel Wenceslau de OH-
rio Miguel W coceslau de O li- nira, contl·a 0 ato que o de-
veira, contra o ato quo 0 de- Consider~ndo que: Nr. 839/67· GAB mitiu; 

m1tiu ; I - tem sido comum a ios- O Governador do Território - aus , ouvida a Assistên-
- que, ouvida a Assistên- talação de comissão de inqué- Federal do Amapá, usando cia JÜrídica, o titular· daquele 

cia J il ríáiea, o titular da4.ue- rito em prazos que não per- I dns atributções que lhe con·· órgão em circunstanciado pa
ls órglio, em circunstanciado mitem o tór·xo,:!.iuo dos seua jcrem os itens VII e IX. do j recer esposadG em preceitos 
pareoer esposadu em p1·ec.:ei- trabslhos nos prazos fixados 1 artigo 4°, do OeoretQ-lei nr. 1legnfs, concluiu pela revisão 
tos legais, concluiu pela 1·e- em lei; 5.83!:1, de 21 de setembro do do Inquérito Administrativo 
visão do lnqu~rito Admioi.s- ., , .. _ 1943, ';t que respondeu o requerente, 
trativo a que respondeu o t , -:-: n(l,~ ,co;n.vém a A_d,mml~- . . . ~ace aos ni)V0s argumentos 
requerente face nos novos .l~ç .. o publ.cu a_ dilatação RESOLVE. tiprcsent.ados; e 

• ' . , dc~~;e:; prazos, a nuv ser em 
argumelhos apresentadgs, e ,. c~;·tns condições· Designar nos \,~~aJo; den 

- que 0 PI'O\le!limento go- . _ ' . artigos 217 e _2111, tia Lei nr. 
vername~ta! sa baseH:t uas I - n_aú . s~~do r.oncl~J~jos !·7} 1, de . 28 C:\~, o ~Jtuo;? . _de 
norn~as dG direito previs ~a s j no~ r:',tzos fn.:.~d?s, aco.,rre.um 19<~2 . LUIZ Gonznga I ; ro!r"l 
nos artiao~o> 23a e 2:l9 da Lei , de.,_pe.,as, pP.rtm b~m a no r- ~ de &louza, ~otad0 oG _S ~_rviÇo 
nr. 1.71.Í: de 2a de' outubro ! m;, ndad"' dns servu,:oô à~ r?- d~ Geograf111. e Est~t!sh~a~ e 
de .195~ . que dispõs sôb~·e 0 j partlt;~u, _ag1tam _o ambien ~e M1lton d~ ~o.uza Ccrren, !O:a-

- que, o procedimento go
vernaruental se baseia na2 
normas de direito previl>tas 
llOS artigos 233 a 231:1, da. Lei 
1711, de 28 de outubro de 
1952, que dispõe sôbre o 
E. F. P. C. u. 

E F p (' u e preJuúwant, nao raro, a do 11:1 Dnnefw de Rtl u::açao, 
· · · ~ . ·• / pl·ó pl"ia discipliítft (exu. de ocupar: tcs dos cargos tle Ofi- RESOLVE: 
RESOLVE : motivos 1!165, de ~-W-<10 do cial, de !\dmiui<,traç~o. níveis! 

. , . 1 D'>.SP - D.O. 12-11), 14-B e 1~-A. rp.spect1vamente; Ex-vl do parágrafo unwo 
Ex-\:1 do ~parágr~ro un.:co , , :>. _. , . e Fr_anc1seo Gonçnlves _óe do artigo 235, da Lt;i nr, 1711, 

i! o art!go 28:>, da Lei m. l.t 11, ! -- u E Ie:bldenma _da._ rom_iB- Ara:Í]O, Assistente Comere: a!, de 28 de outl.tbr·o dG 1952 de
de :ib de outubro de 1962, I sa_o P?,~e ~ dev e aal~geuc1ar nível t 2-f\, lotado na SupPrin- siguar Ave t·tino Lou~eiro 
designnr Lulz Gonzag?:. Perei- Sl rreq,uetJCla ~~i! demaiS ,me~u- tendência do Se f· viço de Na- Acl.lioly Ramos, Oficial de Act-
1'~ de So~za, Iot.~do no • Ser- ! ~.~"?~ as rt>unJoes da Comt3- vegaçí.i.o rlo Am~1pá - SUS- ministração, nível 12-A, lotado 
VIÇO de u eogr<1f1a e Ef>,atn;. i ' ão, NAVA, todos do Qull.d i'C de na Divisão do Saúde Pedro 
tica; Milton ti e Souza Corrêa, . a au · e· oc·a " e""" , e Funcionários du Govilruo do 1 Braga de Souza E~>crÍturário ' t a n· . - I ~I - ti l ..... .,., .. !) .. u . . , , , • 
" ~. a u nu IVIsao ae 1"!..t ueu- i niõfls s ubm~::t(;l 08 membros Amapit, p_ara: sob a pr~ ~l!l.6 r.t- nív el 10-B, lotado ua DiviGão 
~.tO, . ocupantes dos cargos de ., , . 1• • • • • • " aia rlo prllllelro, cons~ttufrtlill de Obras· e Raimundo Nonato 
Orl€1~1 de ,\~irwu!!ltru"áf.? ní- ,.p e !i.lS (-. ISCiphni.l ieB, ..,a.act~- a Comissllo do Iaquérito Acl· Q ta 'N· "I" A· ·1· d 

· · " :. l'l:tada. C:Jmo fttlm do enmpn- . . . '"''w ua <t1 1, ux1 1ar e 
vms 14-B .~ l2-.~. respec,lva- :ncu'o do, ieve . s d . d minlstrB.tlv~> , lr!CUTJ?bldtt de Port~ria, nível 8-B, lotado na 
mente; a Franc1sco Gonçalves ~m ('.JAS 1~ u D bt! ., ,9 /('fH )ca 11 apurar as Jrrcgulandaa coma- Divisão de E~ucação todos 
<l t.l Af·ttújo, Assistente Comer- ' • - · · "'"' · tidas pelo servidor Seabra da do Quadro de Fuucion~rios do 
;;_iJJ, ~ivel . Al:l-~, lotado _na ltESOLVE: Çoncei,c~o J?Rt'l'<lfl . . ERet·iviio Govêrno dêste Território, pa-; 
~upepntend~nma do StH'VI ÇO oc P?h.c:a. mvel 12-D, lotado ra, sob a presidência do pri-
oo Kavegação do Amapá - a) d'•terrnin:.!t' aos funeio- na Drvt~!'i.o de Segura~ça e meiro coMtltuir(!m a co~is-
SUSNA VA, todm; perte1~cen- nartos nomeados pat·a presi- Gu~rda. do Quatl; o aci~a re- sa.o Revisora do Processo ad
tes ao Quad ro de Funciona- deutés da Comissi:i.o de Inqué- lanrlo, quando na funçuo de miuistrativo a que respondeu 
l'~O& _d t> Go~·êmo dêste .T~r- l'ito que reu!la a Comissão e 1 Prefeito Munlolpa! ele Calçoe- o requerente Miguel Wenocs
rltóno, para, 20b a premden-, uoroscckm-se ao Gov1:1rnador nt-, con[orn·e tr>o r :1f.J parerer l!lu 11e Oliveira devendo a 
ela do primeil·o, constituírt;m logo que iustal"dos os traba- do Assesso1· .Jnrídico deste Comissão ioiein1: seus traba-
a Ccmissão. ~eviS?l'a do pro- lhus; .. Ter_1:itór!o. emititl~ ~m eon- balhos oito (8) dias após a 
cesso adrmmstratlvo a que sf>quênC!a do reJato :~io da pnblieaçãc1 dêsle ato e con-
respondeu o requerente Mi- b) (feterminar a fiel obser- C(lmiss!io ~ de Tomada de cluí-lo n11 prazo de sessenta 
gl,el ·wenccslau de Oliveira, vunç.a Ja título V, Capítulo Contas. (60) dias. 
úeven;io a Comissão inlciar I, artigos 277 a 2::l2; Gientifique-se a autor!daoe 
seus trabalhos oito (8! cHRs competente para que seja 
após a publicflçiio dêste ato c) advet·tir aos funcionários instnumdo o respeqtivo In-

Palá~ió· do Govêl'Do., em 
Macap:i, a de nDvembro de 
1967. e conclui-lo no prazo de se~;- em geral, que designaç~üo pa- quérito Pn!icial. nfl. [o t·ma do 

ser.t~t (ilO) dias.» ra iuzer p;t!'\e da Cumi~srro u~t. 226, da Lai nr. I.7l1j52 
de Inquérito ~on;:;tlt ui ct:CU·· ni tnrlt!, P. p:wígrol'o í0 elo art. Genoral Ivanhoé Gonçalves 

Palácio ào Governo em , go obrigatório, e as CS(;lÃ ~' :.; ~·', :in '1ec;oto lei m. 201, de . Martius - GCivemodor 
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As R~partições Públicas.[ 
Terri1el'i:aís deverão remeter 
o expedieTite destinado à pu
blieaçãa neste DlARlO OFI-1 
CIAL, diàriamente, até às 
13,:'!0 horas, exceto aos sába- J 
doa quando deverão fazê-lo · 
nt!Í :\q 11,3G horas. 

A~ reclamações pertinen
tes àmatériK retribuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão aer formuladas por 
eserito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r a s após a 
saída dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
catuogt·afados e autenticados, 
Nlssaivadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serüo sempre 
anuais, as assinaturas poder
ne-ão tomar, em qualquer 
Ápoca, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencldas 
poder:io ser suspensas sem 
aviso prévio. 

Nr. 841/67-G AB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lha con
ferem os itans VII .e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, c tendo em vista o que 
consta do processo número 
3.731/67-SGT, 

RESOLVE: 

DIARI0 OFICIAL 

EXPEDIENTE 
lmjn•eruJa Ofi~iaa 

DIRETOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

. DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

Novembro, 1 1?67 

l As Repartições PúMicas 
cingir-se-ão às ansinaturas I anuais renovadas até 23 de 

1 feve1•eirq de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
rem~assa de valores acompa
nhados d~ esclarecimento!ll 

I 
quanto à sua aplieaçlío, sou .. 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

A S S I N A T U R A S vale postal. · 
Anual NCr$ 7,80 Os suplementos às edl· 
Semestral NCr$ 3,9~ ções dos órgãos oficiais 3Ó 

Tr. t 1 NCr$ 1 ,45 se fornecerão aos assinant€lf: 
unes ·ra que as solicitarem no ato da 

Número avulso NCr$ 0,05 assinatura. 

«BRASÍLH. - :€ste Diário Oficial é encontrado para. Ieitu- O funcioná rio público le-
r& no Salão Nacional ~ internacional da Imprensa, da I ~g~al, J~r~ f~~e~e~~~n~o 18~~ 

COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» I des~cnto,r de~;rá p~~var ~st~ 
Para facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução condição no ato da assinatura 

tes a verificação do prazo de de continuidade no recebi- O custo ae cada exem
validade de suas assinaturas, mento d0s jornais, de vem pl8,r atrasado à os 6 r g ã 0 s 
na pnte superior do cnderê- os assinantes providenciar a oficiais será, na venda avul
ço vão impressos o número respectiva renovação com sa, acrescido de NCr$ 0,01, ~;e, 
do talão de registro, o mês e r ntecedência mínima, de trln- d.o mesmo ano, e de NCri 
o ano em que findará. ~'1 (30) dias. 0,02, pur anc decorrido. 

NJ.'. 8-l4/67·GAB RESOLVE: 1943, 

RESOLVE: O Governadpr do Território Manter à disposição da 
Federal cio Amapá, . usando Gompanhia Amapaenl'le de 

Designar, Thomaz Gonçal· das atribuições que lhe con- Telefones _ CAT, até 31 de 
ves de Britto, ocupante do ferem os itons VII c IX, do dezembro de corrente ano, 
cargo da classe «B», da Sé- arti!!o 4o, do Decreto-lei nr. os seg · t ·..1 P 1 rie de classes de A!lrimen- ~ um es serVl&Ort.>s: au o 

~ 5.83!J, de 21 de setembro de Conrado Bezerra, Revisor, 
sor, nível 20, no exercício do 1943, e tendo em vista Gl que nível 12-A, lotado no Serviço 
cargo isolado de provimento consta do . proeesso no 4.128/ de Georr afi" e E tatf tl·ca 
em uomis~ão, aímbolo 5-€, de .,r .. s · 6 . ; 

67-SG'f, Reimundo D~:lio de Araújo 
Diretor da Divisão de 'l'erràs · Paiva, Contratado, lotado na 
e:. Colouização, d0 Quadro de RESOLVE·: Divisão de Prod:H;ão; Carlos 
Funcionários Públicos do Go- B 

d T · .~.. Conceder a Manoel Ra1··mun· ezerra Cavalcante, Motorista, Aplicar a Ezequia.EJ Ribeiro võrno êste Mrlturio, para · 1 1 " A 1 t d s · 
d d · 1 d •. 1 do Veros, .ocup"nte "'o cargo n ve o· , o a o nos erv1ços e Assis, ocupante o cargo viajar ae sua se e - u aca- '~ - ~>~ r d t i · I l" AI Vé 
de Redator, Nível ·19-A, no pá -, até Belém, Capital do de Inspetor Te!ecomunicaçõeo, n us r ais; va « 0 vee -

• d nível 15, do Quadro de Fun- ras, 'I'écnico em Talecomuni-exereício de Chere, rla Seção Estado do Pará, a 1im e, - · 1 12 A A 
f · S d p A cionár1'os do G·ove'rno dêst"' caçoe!<, mve - e genor de In l)rmaçõ~s da: ecretaria junto ao Serviço e atrimo. "' R d i d M 1 •r 1 

G 1 d " " d U · ' PU t t d Terriiól'io, totado no Gabinete 0 r gues e · 11 0 • e e-era o l erritório, dímbolo nio a mão (~ ), ra ar e d G d . . grafista, nível 16-C, lotados 
4-F, do Quadro dt} Fu!!cioná- assuntos relacionados com os o overna or com exerciClo na Secretaria Geral do 1'erri
rios tio Govêrno do Amapá, interêsse& da Administração na Repref:eutaçüo do Rio de tório, todos do Quadro de 
lotado na repartição acima amapaense. Saneiro, trinta (30} dias de Funcionários do Tenitório 
mencionada, a pena de eus- licença para t ratamento de 
pensão por vinte (20) dias, Palácio Jo Govêrno, em Ma- saúde, nos têrmos do item I, do Amapá. 
a ser cumprida a par·tir do capá, 9 de novembro de 1967. do at'tigo 88, combinado com Palácio do Govêrno, em 
dia imediato do término de oLs. a rtig
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8. dto dos bda Maca pá, 10 de novembro de 

suas férias regulam entares, Gcn. Ivanhoé Gonçalves e1 nr. . , a e eutu ro 19117. 
de a~ôrdo eom 0 Artigo 205, Martins - Governadolr I de 1952. 
<la Lei nr. 1.711 de 28 de ou- . Palácio do Govêrno; em :\ta-l General lvanhoé Gonçalves 
tubro de 1952; por haver sido Nr. 843/B7-GAB 

1 

capá, lO de novcmb;·o de 1967. Martins - Governador 
encontrado dil'igindo Viatura 
do Gavêrno fora da hora O Governador do .Tõi'Pitório General Ivanhoé Gonçalvea Nr. 231/67-GAB 
normal de expediente, sem Federal dl) Amapa, usando I . Martins - Governado!' O Governador do 'l'el'l'itó ~i o 
ser portador de habilitação das atribuições quo lhe· eon-

1 

Feàeral do Amapá, usando 
legal, desr~apeitanclo assim _ !er~m os itenR VII e IX.. do Nr. 845/67-GAB · das atl'lbu!ções que lhe con-
normas lega1s expressas e as !artigo <1°, do Decr~to-let nr.J · . . terem 06 itenR Vll e IX, ao 
proibições consignadas nos 15.8~9. de 21 de setembro de ' O Governador do TerrJtórlO artigo 4o, do Decreto-lei nr 
itens VI e VII, do artigo 194, 1943, e tendo em vista o que 1 Federal. do_ Amapá, usando 5.839, àe 21 de setembro de 
da mencionadtt Lei nr. J.7ll/52 1

1 

con§.ta do Oí. nr. 1/67-CA'l',l das atnbuiçoes que lhe con- 1943, 
e, por conveniência do servi- fer~ o . item VII . do 
ço, converter a referida pe- RESOLVE: · arttgo 4°, do Decreto-le1 nr. RESOLVE: 
nalidade em multa de aeôt·-1 5.839, de 21 de setembro de 
do com 0 parágrafo único do j Fazer reverter à Secretaria 1943, ·e tendo em vista o que 
citado artigo 2U5 Geral .do Território, o set•vi~ eonsta do OHeio IH'. 1/67-CAT, 

· dor Raimundo Nonato da e considerando : 
Palácio do Govêrno, em· F'onsêca, ocupante dQ cargo . _ 

Maca pá, 8 de n9vembro de da Classe «A», da.· série do -.a sohcltoçao do Senhor 
l!J67. classes de Mestre, nível 13, Pres1dente da Companhia 

do Quadro de Funcionários I Amapaense de Telefones que 
Gen. Ivanhoó. Gonçalves públicos do Govêrno dêste ensei!l a necessi~ad~ em r e-
Martins - Governador Território, pôsto a diljposiGâo · gula~1zar em defwi~1vo a si

Nr. S42/ 67-GAB 
da CompanhiaAmapuense de tua~ao daquela soCledad e, de 
Telefones - (CA'l'). acôrdo eom as determinações 

~. . d~ CONTEL; 
O Governador do Terri tório Palácio da· Govêrno, em 

Federal do Amapá, usando Macapã, 10 de novembro de 
das atribuições que lhe: con-,1967. 
ferem os !tens v·u e IX, do \. 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. General lvanhoé Gonç!J.lves 
5.839, de 21 de setembro de Martins - Govemed or 

- que não convém. ao Go
vêrno, interromper os tt·aba
lho~ quo vinham sendo efe
tuados por funcionários e téc-

. nicos a êle p P.rmanente, 

Conceder a Olindina Bor
ges de Àguiar, acupante eo 
cargo da classe «B», da sé
rie de classes de Serviçal, 
nível 6, do Quadro de l"un
cionários Públicos do Govêr
na dêste 'l'errit.ório, lotada 
na DlviEão de Saúde, trinta 
(30} . dias de licença para tra
tamento de saúde, em pror
rogação, contados no perío
do de 20 de junho a 19 de 
julho de 1967, na forma do 
item I. do artigo 88, coP..lbl
nado com os artigos 92 e 
104, todos da Lei nr. 1.711, de 
28 de outubro de 1952 . 
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Palácio do Govêrno, em 
.Ma~apá, 8 de nov.embro de 
1967. 

DIARIO OFICIAL Novembro, 1967 

do item XIV, 'do artigo 4°, do ! V ALÔR - Para realizaçiio dotaçõel! eonsfgnadas em la
Decreto-lei Federal nr. 5.839; do obje to dêste convênio, en- vor da EXECUTORA cuja 
de 21 de setembro de 1943, : tregar9. a SUDAM à EXE<iJU- prestaQilo de contas do exer-

General Ivanh\\é Gonçalves RESOLVE. 1! TORA a qu~u tia de NC~$ .... , eicio anterior, que envolvere-
Martlus _ Governador · 8~.000,00 (Oitocentos m1l cru- cursos do Plano, tenha sido 

Aprovai·, nos próprio~:~ têrmosj' zelrus novos) co~forme Em- ! rejeitacla pela autoridade com
em acôrtlo com as informacões penho número 61lnf67 de 01. petente. Nr. 232/67-GAB 
que se acham redigidas, ' de l 1.1 ;67 correndo a despa:~a de I • 1 • 

O Governador do Territó- da Assessoria Jurl6lica, Divi- e:cecução do presente eonvê- ÇONNT.WLE E FISCALIZA
rio Federal do Amapá, usan- s&e de Terras e Colonizaçã<s mo à conta da dotação con- ÇAO - A EXEIC.:UTORA de
do das atribuições que lhe e Parecer Técnico do Servi- .signada no 01'çamento Geral , verá ~prQsentar à SUDAM 
conferem os itens Vll e IX, ço de Administrl1çi'io Geral 1 da União para o exercício de I relatóriOs semestrais dos tra
do a;·tigo 4°, do Decreto-lei nr. que passa.m a fazer parte in~ 11957 -:- 4.0.0.0. - Despesas ! b~lhos rea~zados, durante a 
li.839, de 21 de setembl'e de 1943, tegrante desta Resolução 0 de capital - 4.1.0.0. - Inves- 1 exeoução ao plano de a.pllc&-

RESOLVE : projeto de Decreto-lei oriun- I tlmentos -. 4.1.2.0. - Servi- ~' ção referld.o e ao seu término 
do da Prefeitura Municipal de I ç?s em rcgtme de programa- relatório fmal sempr8 aoom-

Conceder, a Maria das Do- Maz&aão. , çao especial - 10.00 - Sa- panhad~ de re1119~o detalhada 
res Ferreira Pinheit·o, ocv.- "' j neamcnto - 02 - Saaeamen- ' das aphca\!ões fettas com as 
pante do Cargo 1e Profess õra Palácio do Govêrno, em Ma- to básico - 6 - Rêde de 

1 
quantias recebidas da SUDAM 

do Ensino Pré-Primário e capá, 31 de outubro de 1967. abastecimento d'água no ! à gestão financeira relativa 
Primá:-iv, nível 11, dv Quadro Amaoá NCr$ SGO.DOO 00. 1 aos programas e projetos a 
de FuncJOuárioa Públicos do General Ivanboé Gonçalves • ' j cargo da EXECUTORA fica 
Govêrno dêste Território, lo- Martins - Governaflor PAGAMENTO - A quanti~ . sujeita a ftseallzaçilo' da 
tada na DiYisão dt' Educação, I p_or êste documento eonvea- ! StJDAM, que a exercerá clire-
trinta (30J dias de licença pa- monada Gerá pa.ga à EXECU- . tamente ou mediante contrato 
ra acompanhar pessoa enfêr- Ministério Extraordinário TORA de uma só vez ou em : com firma especiaUzada de 
ma da família , contados no para Coordenação dos P~~celas •. segu~do a disponi- ' auditoria de no~ória tdo.neida-
período de 13 de outub a Organismos Regionais billdade hnance~ra da SUDAM, de. A flscallzaçao relertda te-
li de novembro de 

1967 
ro ' ob~dl.lcendo as formalidades , rã por finalidade nrifioar a 

forma do item li, do ~rti~~ \Superintendência do De- eXIgidaa por esta. A EXECU- observância das disposições 
88, combinado com o artigo sen.volvimento da Amazô-1 TO~A é , ~br!~r.da a d~pos!tar ; pactuadas com a SUDAM, bem 
!06, todos da Lei nr. 1711 de ; (SUDAM) a lmportanma re?eblda no oo~o os planos, programas 
28 de outubro da 1952 . I n.a I Banco do A~azõma S.:\. en- ' pro}etos e especificações 

· PROCESSO No 
09227167 

quant~ não f1 zer a aphcaçl_o aproyadas e abrangerá, ne-
Palácia do Govêrno, em Ma- CONVÊNIO N• 043167-SUDAM efetiva dos racursos recebi- cessariamente, o confronto 

capá, 1o de novembro de 1967. àos aos fins a que se de~ti- das obras e serviços realiza-

I Têrruo de Convênio celebra- nam, salvo oe nG Município dos com ou documentos com
General Ivanhoé Gonçalves do entre a Súperinte·ndência ; onde d~vam ser movimenta- probatórios das respectivas 

Martins - Govet·nadov do Desenvolvimento Q.a Ama-j dos na? existir ~gência ou despesas. Qualquer sollclta~ão 
zúnla (SUDAM) e 0 Govêrno esc_rltóno do refer1de est~be- feita pela SUDAM no exerci-

Nr. 233/67 -GAB do Território Federal do !leCJ!llento bancário. O depos_ito cio da tlscallzação que lhe 
O Governador do Território Amapá, para a apli\;ação da I sera feito em conta espeCial, eompett> , deverá ser atendida 

Federal do Amapá, usando dotação de NCr$ 800.000,00 em nom& da EXECUTORA, pela Executora, de conformi
d.as atribuições que lhe con- (Oitocentos mil cruzeiros no- com .. 0 sub-titulo «AMAPÁ - dade com as normas adotadas 
fere m os itens VII e IX, do vos), consignada no orçamen- i NCrl) 800.000,00 - 1~67 - pela SUDAM, dentro de quln
artigo 4•, do De~reto-lei nr. to geral da união - exercí-~ SUDAM», e será movimentada ze (t5) dias do reeeblmento 
5.839, de 21 de setembro ele cio de Hl67, destinada ao sis- medumt~ cheque~ nomi~.atl- de pedido por esta formuhtdo. 
1943, tema de abastecimento de vos. O_fl JUroa C!'e~ 1t~dos sobre Esta compreendido na f!scali-

égua de Macapá. 1 o depos1to coustltlllrllo renda zaç!o da. SUDAM qualquer 
RESOLVE: I da SUDA!H, rleVI'ndo ~presen- verilicaçl!.o contábil que 88 

pARTES - SU?ERINTEN- tal'. li: EXECUTOttA, quando faça necessária, podendg para 
Conceder nos têt·mos do DE:--JCLA DO DESENVOLVI- I solicitado, o Extrato de Cou- ésse Um examinar livros as

item Il, do tt~tigo 88, combinado M:EN'l'O DA AMAZOl\ IA, abre. tas, que s_emprt~ acompanhará se ntos contábeis, planta~ e 
com os artigos 92 e 106, todos vtadame nte SUDAM e o Go- l a prestaçuo de coatas. O pu- documentos de qualquer natu
da Lei nr. 1.711, de 28 àe ou- vêrno do 'I'erritório Federal ,. gameuto de uma parr.t•la pela reza, allslm como o acesHo à 
tubro de 19ó2, licença para do Ama p{t. nbreviadumente SUDAM podcrit ser feito sem obra e trabalhos relaoionadoi 
tra tamento de saúde, em I EXECUTORA. ! n. prestação de con tas, pela cem o plano de aplicação su-
prorr?gação, às servidora8: ... Q , r' ' I EXE~U:TORA . . da parcela que pra mencionado. 
Delzut th Façanha da Silva RL?REoEN1 AN 1 E~ ··- Rc- lhe roi anterJOrmente paga . 
Professôra do Ensino Pré-Pri: presenta a SUDAM o seu Su·- mas uão sem a que a esta DENUNOJA - t'oderA a 
mário e Primário, nível 11. 1 perintendente o.m exercí~io Dr.l tenha precedido. SU DAM a qualquer tempo de-
sessenta (60> dias, contados I D~LMO GENUt~o , DE O LI-I nunclar o presente convênio e 
no períedo de 3 de satembro I V EIRA e a EXECU rORA pe- OBJETO - Obriga-se a . sustar o pagamento convencio-
a 1° de novembro de 1967; e Se~hor CLOVlS PENNA 'l'El- EXECUTORA a emprega t• oa

1

1 ~~ào se verificar que as cc;>n
Maria de Albuquerque Peres, 1 X_EIRA, R&prese~:ta~te elo Go- rtlcursos receblrlos da SUDAM, a1-;ões nêle ~stnbelecidas ou o 
Pr~1fe_s~ôra ~uxiliar do Ensino ; verno do Terntór10 Fedm·al obedecendo. o Plrmo de .apllca- plano ~e aphoaçilo nll.o for.em 
Pnmano, mve 7, trinta (:10) do Amapá. çã.o, anexo mtegranta JDllepa- cumpndas , total ou parClal
dieg cont~dus no perfodo I" a I LOCAL E DATA - Lavra.- rável dêstc têrmo dovidamen- mentt>, pel!L EXECUTORA, 
30 de. o.utubro de 1967; lotadas I do .c assinado na cidade de te rubricado pelas partes con- bem como no ~aso de serem 
na D1v1são úe Educação; Iraci-

1 
Bolem, Capital do Estado do tratantes; comprovadas Irregularidades 

mar Lima Holanda, .Atenúen- 1 Pal't., na secla da SUBAM, à _ no emprego de quaisquer daa 
te, nível 7, sessenta (60) dias · Travess2. AntOnio Baeno nú- PRESTAÇAO DE CONTAS! ~arcelas entregues à EXE-
coutgdos no período de 1i mero mil centG> e treze (Í.113), - A EXECUTORA pref'tará CU~'ORA, se m prejuízo das 
de outubro a 10 de dezembro ao primcil·o (1°) dia do m6s conta.s ao Tribunal de ContaA demais cominações de ordem 
de HJ67, lotada na Divisão de de novembro de mil Mvecen- da União, através a SLJDAM, civil e penal cabíveis, e de 
Saúde. lôdas pertencentes ao tos e se:!senta o sete (1967). das qunoti!l.s recebidas em conformidade com o dlspesto 
Quadro de Funcionários Pú- , . . decorrllncla dêste convênio, no Decreto-Lei n. 1160, de 21 
bllcos do Govérno dêste Ter- • FUNDAM.E~TO - E r&gtdo sendo elemento indi~pensáve l de dezembro de 1938 que re-
titório. este cc.~vemo . pelos t!lrwos à referida pt·estaçii.o de con- gula a cobrança da Divida 

. , • ! dn lei numero Cinco m!l cento ta;> a apresentaçllo do LAUDO Ativa da Fazenda Nacional. 
PaláciO do Governo, em· e setenta e três (5.173), de 'l'ECNJCO de que trata (J ar- , 

Macapá, 8 de novembro du I vinte . e sele (27) de outubro tfgo 30 da Lel n. 5.173, de 27 VIG~.NCIA - O presente 
1967. de mil nuYecentos e setlsenta de outubro de 196!i A FXE- convêmo será encamtnb~do 

I e seis (1966), pelo Decreto no. CUTORA solicitará ·à SUDAM no Conselho Técnico da 
Geu~r.a~ Ivanhoé Gonçalves ! 60.079, de 16 de janeiro de com antecedência dtl, pelo i SUDA M, de c<mf?rmidade com 

Ma1tms - Governador . 1967, pelas regras estabeleci- menoe, ISO (s~ssenta) dias, da ; a letra M do art1go dezessete 
; das no Regulamento Gerul de data em que dêle necessitar , (17) da Lei n. 6.173, cie 27 de 

Nr. 26/67 I ~ontabilidade Pública da Uni.- o LAUDO TÉCNICO, 0 quai 1 outubro de 1966, para aprova-
.· . . ao,. pela Legislação fl3deral se1·ã anual e acompanhará a , ç&o a partir da q ua~ passará , ? Governador ~o Terntor10 apl~eavel e, d_e modo especial, última prcHtação de conttLS 

1

• o vigorar por três (3) anos. 
foer~~[~~d do /tGapá, n~ con- ! pel11s condlço.es eslabelccir! ils ! de cad~ :uHt, A SUDAM po- INDENIZA ÇÃO _ A recusa 

e o d I s P o s t o neste r.onvên1o. I derú s ;I~pcnd er a entrega de . de aprovação pelo Conselho 
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TéeniEJo üa SUDAM bem co-. E ESTÃ SllNDO FINANCIA- Divisão. I Dê-se Ciência Regis
1
tre-se 

mo a sustação dos pagamen- :DO PELA SUDAM». ; e Cumpr"'·Be ' 
to~ por parte da SUDAM à Eu, GILDA DA SILVA LI!VfA, 1 Macapá, 23 de outubro de ~ "' . 
EXEGU_TORA não dará cabl- Auxiliar Administra!ívo ::3.2.3. )1967. j Gabinete de Diretor da Di-
me~t<l a .qua!quer reelamação da IWPE~INTENDENQIA DO : A'". d L . D 

1 
, . d . 'I V!~>ão cle Tert·as e Colo:liza-

ou mdemzaçao. DESENY<?LVIMENI'O DA 1 
1118 0 mz ,mute e çao, eru Macapá, Território, 

, - . . . . . M" • AMAZONiA (8UDAMJ, lavrei 1 1 La-Roectue , , • Federal do Amapá, em 9 de 
A~!ERA~OE,S. - Po~e,,a lo. pl'esente têrmo de convê-1 Chefe c.a Seção de rerraal novembro ilie 1967. 

~er ~<J;,;t@ con~~n~_o ,. alterado, I mo, em seis (6) vias. de igual , - , . , . 
Ien~:r~do O? re .. ,cmmdo, quan- 1 teor e forma, 0 qual, lido pe- 1 . rnomaz G?nçalves Bntto 
d? !o. d~ mter~sse d~~ par- , rante duas (2) testemunhas, l EDITAL DE CANCELAMENTO Diretor 
tes con_v~nante,, ob_serva~~s I &os representantes, foi por j , . • • ·~--~ 
as )ormahd~des legms _apltca- êles, por mim e p~Jos duas I DI!!_ ~1~em do ,Senha r ~IreLor Prefeitura l'rlunidpal de 
ve1s,, e mechan~m. a assmatura 1 (2) testemu:ahas rubricadas e , da ~1v1sao de~ e~ras e vo!o!li- Maca pá 
de t<ôrmos aditivos ao pre- assinadas, n:::;.s fôlhas deviúas ! zaçao, to r~ o _p~bhco que ? Se- POli T ARIA 
sente. em tôdas as suas vias. ! n~ar Yoshto ;shtbayama, J~po

. nes. casado,com 29 anos de Ida-

DIVULGAÇÃO - A EXE- Belém, 1 o. de novembi'O de I d~~ lavrador, res~dente. ~{l?mi -
Nr. 246/67-GAB-PMM 

CUTORA r:;e obi·iga a afixar 19o7. Clllado .em Matapl,·iviumCJpiO ,de O Prefeito Municip:d de 
à frente da obra ou . serviço l\'Iacapar, requ_ei:eu do Gover- Me.capá, usando ctas · a tl'ibui-
objoto do presente acôrdo le- I Dr. Dalmo Genuíno de Oliveira no do re~rJtorio, ~m lote de ç5es ~que lhe são conferidas 
treiro eluci~ativo de que 0 I Superlrrt~ndente em_ ex_er llício terras a0;t1go nr . 17 agora nr. P~l?.!~e~i1~,t? V,} ?. ~rti.?o 9_\d? 
mesmo é fm~nceirü com re- Clóvis _fenna Tmxe1ra 3~, .medJ~do 80 .• metros~ c!e .· D"~r.., ,o ,~::r F'e .. e, ~· n_ ,, 5.o.3u. 
cursos do Fundo àe Valoriza- Executora \ fienLe por 190 dl:•)8 tl~ ,u~l-j de ~1 de s~t12mbro de ~943~ e 
ção Econômica do Amazônia. I Gilda da Silva Lima . dos, ~l'ea de g:·anJ US, ~ SJ tuaaa tenut: e~ vista ~)qu e vOn~ta 
Referido letreiro terá os 30- I na ~ll_a. Dr. Mata em_ ~ant~na , do process? nr. a.3l~f67, de n 
guintes dizeres: «ÊSTE EM- TESTEMUNHAS: l Mum~rp10 de Macapt-l, comor- de setembro de !96,, 
PHEENDIMENTO INTEGRA 0 me Lwençu Espemal nr. 177/ RESOLVE· 
PLANQ DE V ALOHIZAÇÃO Antônio Vinícius Raposo da I M-DTC. . . 
ECONOMICA DA AMAZÔNIA Cám&ra 1 De conformidade com a sua . Con~ede,r na _forma do Ar-

----- ; petiçílo de 13 de março do ;J~o liG, ua Le1 nr. 1.71~, de 

Anexo ao Convênio firmado entre a SUPERINTEN
DÊN~IA A DO DESENV9~ :'lM~NTO DA AMAZÔNIA. (SUDAM) 
e o_ Governo d~ Ter;1ton o Bederal do Amapá, para a apli
ca9ao da dotaçao aa NCr$ 800.000,00 (Oitocentos mil cru
zeiros nevas), consignada na Orçamento Geral da União _ 
Exercicio de 1967, destinada ao Sistema d0 abastecimento 
de água de Macapá. 

j corrente ano, o requente vem -8 de outubr_o de l ~_o2,_ a 
·de pedir desistência do' lote fern~?~? A~ves de 0,1v;m1, 
.j em refBrência, por motivo do lriO t?,m ·~· m':el1?, d<J Qu~dro 
) peticionário ter vendidos suas ; d~ F_u:::monán~s aa PI'efe_1tura 
, benfeitoria-B ao sr. Reíjo 1 Mammpal_ de n1acapá , do1s (~) 

I 
Honda. .1 :.:nos de lwançu sem venc;-

1 mentos, pura tt·atar cle inte-

1. Compiementação da Adução de Água brut'l 
oonío1·me proo. nr. 09227 /6''1 

1 E, para que se não Blegue 1 rêsses par ticulares , a partir 
! ignorâ:nçia, sará êste publica- : de 4 de outubro do ano em 
:do pela Imprensa micial, e :curso. 

395.000,00 I afixado por trinta (30) dias 1: D' c·· ' . . 
2. Reealque de Agua Bruta 

na porta dq edifício desta , e,-se . 1encm~ Reg1~t.re7~e e 
Repartiçãg. . · . 

1 
Publique-se. . 

a) Aquisição de 3 conjuntos elevr.tórios com 
cap&cidade de 120 l/~ e altum manomé
trlca de 23,60m l conforrrr e pro c. nr. 09227 /6'1) 

~:ra.capá, 31 de outubro d~ j . G.~bine!e do Prefeito ;'vluni· 
1967 1 cipc.., de t\1acapá, 6 .de novem-

90.000,00 · ·, bro de 1967. 
A!Iredo Luiz Duarte cte Le.- l Rocq ue ; Augusto Fe:Jrnando Porto 3. Distribuição 

a) Fornecimento e assentamento dG uma 
adutora virg-llm, com 2.16llm de extensão 
em· tubos de F.F. üe 300mm dirGtamente 
dll E.T.A. até o tanque elevado da la. 
Zona (Conform e Proo. nr. 09247 jü7) 

Chel'e da SeçEo de Terras i . G~r~ero 
1 Prefeito MumClpal de Mac<:pá 
, - - - -
l A p r o v o: 

. ! Servíçu de Adminish:ação 
315.000,00 General. Ivanhoê Gon~alves i Geral 

NCr$ 80õ]õ'õ]õ Marhas - Gover·nador i TOTA L 

Companhia Amapaense Divisão de 'I'erras e 

POR 'l'A RIA 
Nr. 067/67-DTC 

APROVO : 

General Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governado1· 

de Telefones - CAT ·, Terrae e Colonizaçãv, usando , Pnr taria Nr. 07/6-; 
Coloniza c_ ão 

1 

O Diretor da Divisão de 1 

A V I 
8 0 

Seção de Tena:s de, suas atribuições e de i ,.,E" OL V"· 
~ T I acordo com o decreto nr. 14/ I ti · ~ 11:. 

1 
.'r , . . 'r ' , . esigns.r, utHlluUrgo COe--AN-01,'67 EDiTAL DE CANCELAMENTO 65-GAB de 25 5 6õ combinado I D · E·' ,, "' , 

A Companhfa Amapaense De ordem do Senhor . Dire- c?m os (e~;. V~~ e X, ?-0t Art. lllo de Almeida, ocupante do 
de Telefones - CAT solicita I tor d~ Di~ isão ue 'l'err&s e I ~~·Sti.!.do D~~vglffiv,lto , .. !D ,erno I ;:!argo _d~ clasiH' ._de E~crev&n
aos senhores usuários em CQJomzaçao, tomo público dec · • 2t;~b GA~w"do p~ lo I te-Dati!~graf~;, n1vel (! lotu~o 
atrazo com os pagamentos!' que o senhor i>.ntônio Carlos re.o ' - ~ · ' no Servtço de Ad.mimstração 
das mensalidades, a- especial Moraes, qra~ileiro. casado, RESOLVE: ! u,er~l, para ••espu!lider pela 
gentileza de comparecerem in~~stri ál.'io, residente e do- . ..

1 

cnei1~ . 111:.\ Cr!orde_rw.ção dn 
~os escritór)oe ela emprêsa, 1 n:1~1lh.tdo em S~ntana, Munl- Aplwa.r na forma previstu ~_efen.~o ServiyO, aura~~e o 
a ~raça. Ve1ga C!'lbral nr. 10, 1 <:,IPI_~ d.' e Ma~apa, _r~q.uereu ao d? ltem XII, do A1:t. 101, ~om-~lmpe~ll~Jlento tte s.}_'l tttul~.i' 
a hm de no:.·mallzarem os re- ' Um·emo do ·Ten1tono, o lote bmado com o ArtJgo :::10, Item q_u o acna-se em gozo de fc-
reridos pagamentos. I de t e l'l'aS nümero 3; quadra Ili, dP. Lei Dl'. 1.711 , do 28.10.52, l'HlS r~gu_iamentare.s_. 

I 
'1, na M·ea residencial da Vi- G.o Estatuto dos 1-'u ncionatíos Gabmete de Diretor do 

Avi~a outrossim qu~ ~ n~o I~ D1·. Mnía em Santana; me~ Civis . da Uniáo, a Eomt:lu l Serviço de Adminia!ração 
atendtm,ento . , cl.a ~ollc;taçao dmdo lõx30 mts. ·.Em virtur1e 1'Ea~mole, Auxilif!. r de Medi· i Geral, em Me.~~pá, 6 ae nu
em apreço ate o d1a .:iO do j do requerent<~ não ter cum- çao, nível o, lotado e com l vembi'o de 196ü. 
corren!e implicará no desli- ! prido o que e'>tebeloce as exarc~ili~ n_ee>ta Divisfio, a pe- j Coronel Adúlvaru Alves 
g~,menw do_s aparêlhús e êste 1 c_Iáusulas 0a. e 4a. da Licença na dJsmplmar de dez (10) 1 Cavalcanti , 
so será r?llgado após o pa- ! Especis.l, a Diretoria da Di vi- cliaa ti e suspensão, com:ertida j Dire tor do SAG 
gamento mtegral do débito, I de Terr·as, através do ofício em multa, contados no perío
a~retwido ~a Taxa de Religa- nr. 162/67-D'l'C, de 2.8.67; pro- do cle 9 a 18.1.1, por vir fa!- ' 
ç~o, de tiC Oi'do CllfO. a Porta- ' pôs o cancelamento da Li- tando ao serviço sem motivo I 
rm nr. 718 do CONTEL. I Gença expedida em san favor. justific)J do, desde o dla 30 d~ 

, i , outuln·o. causando sérios pt'e-
I 
I Maca.pá, lO de novembt·o l. E, par~ que ~e ,não ·!tlegue juízo:;: ao serviço, e ser roin-

de !967. ! JgnorâncJa, sera este publica- eidente, ineidindo dtHI~a for

Abdallah Houat 
Presidente 

i d?. pela Impre~s [: O'i icial e ma nus ~.rtigos 194, Hem r, e 
j anxado pol' ti'mli1 {ilO) . t!ias 205 com seu parágraro único, 
na porta do ed! tc!.o J.cstu. dv citads Estatuto. 

I 

I 
u;.tr0 ~,o~ ./ !~h3~ u Uo 

---·-~----~--~ -·-·-----· 


	

