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-------------------·~--------------~----------------DECRETOS 

Nr. 50/67-GAB 
A TOS DO PODER do Govêrno dêste TerrítóriQ 

para responder pelo Expe
di~nte da Seção de Terras, 
Símbolo 3-!:i', do Quadro aci
ma referido, lota.cto na Divi
sãc1 de Terras e Colonização. 

dade sadia, do!! homens de 
responsabilidade e da fa.mllia 
macapaensl:l, 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, u11ando 
das atribuições que lhe coa-
ferem os itens VH e IX, do RESOLVE: 
artigo 4°, do Decreto-lei m. 
5.839, de 21 de setembro de j a) -:: Organizar, sem ne-
1943 nhum o nus para o Territúrio e 

' j sem caracterlsticas adminis-
RESOLVE: I tl-.::tivas, um Corpo de Bom-

"' b~iros V eluntários para, atra-
Art. 1° - Considerar !srla-~ v és dêle, exercitar e dar co

do em tôdas as r~par~lções nhecimento do práticas vi
públicas dêste Terntórxo. no sando ao Gombate ao incên
dia 15 de novembro de 1967, diu, a fiscali!ação de ruas 
data em que se comemora o etc., onàe haia acúmuloe de 
78° an!vet•aárif) fla Proclama- mate< iais combustíveis, Je
çilo da República. vantamanto de poços exis

Art. 2° - Rilvogadas as 
disposições em contt·ário. 

t!mtes, reunião fie meios 
tr11nsportaàores de água etc. 

b) - Determlner ao Senhor 
M~jor CB Lourival Bemvenu
to da. Silva que estude e 

General Ivanhoé Gonçalves apre~eute ao fi<wêrno um 
Martins - Governador pla.no para a efetivação àa 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 16 de novembro de 1967. 

'l'en.-C~l. Eng0 Gerson de 
Araújo Góes 

Secretário-Geral 

O Governador do Tetoritório 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que Jlle cou
rer6m o~ itens VII e IX, do 
artigo 419 , do Decreto-lei nr. 
lU1l!6, de 21 de setembro de 
Hltl7, e considerando quo : 

presente iniciativa. com ori
entação e seguir etc. 

c) - Apelar para os ama
paenses de boa vontade que 
se inscrevam, no cr.mando 
da Guarda Tet•r!torial, pura. 
fazerem parte dessa Organi
zaç~o de Volantários, a quem 
serão dadas, em época opor
tuna, as instruções nacesoá
rias para. atuação eficaz, em 
cM;o rle necessidade, astando 
as inseri~ões hbertas desde 
já, das 17,00 às 18,00 horas, 
diàriamente, exclusive quar
tas e sábados e num prezo 
de 10 dias. 

mento, ocupante ào cargo cla 
classe «A», da série de clas
ses de Inspetor da Guarrla 
Territorial, nível H. (Código 
POL-505), do Quadro de Fun
ci0nârios Públicos do Govêrno 
deste Território, lotado na 
Divi&úo de Seguranca e 
Guarda, a contar tie 1° de de
zembro de 1967. 

Macapá, 20 de novembro de 
1967. 

General Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Ten.-CeL Engo_ Gerson de 
Araújo Góes · 

Secl'ctário-Gora.l 

O Governador do Território 
Federal do Amapá., usando 
das 11tribuições que lh<'l cou
ferem os itens VIl e L'\., do 
artigo 4°, àG Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setemb1·o de 
1943, c tendo em vista o que 
consta do processo número 
3.876/67 -SGT, 

RESOLVE: 

Palácio do Govêrno em 
Macapá, 13 de novembro de 
19fi7. 

Oen. Ivanlloé Gonçalves 
Marlins - Governador 

Nr. 84i/G7-GAB 

O"Governador do Território 
Federal dg Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro ae 
19J3, 

RESOLVE: 

Designar, nos têrmos dos 
artigos 72 e 73, da Lei no 
1.711, de 28 de outl!Bro • tle 
1952, Alfredo Luiz Duarte de 
La Roque, Desenhista, nível 
12-A, exercendo a fuução 
grat!Hcada, símbolo 3-F, de 
Chefe da Seção de 'l'erras, 
da Di visüo de Terras e Colo-

Remover, ex-offício, n o s nização, do Quadro de Fun
têrmos do artigo 56, item II, cionttrios do Govêrno ddste 
da ~ei Ti

0 {?.}1• de 2~ de ou~ 'ferritório, para responder 
tu,bt o ~e Hlow, . as ser vido~as. pelo Expediente da referida 
o~m.a~ma Nasmm.ento, Mame i, Divisão, durante ~ impedi
Auxtlla~ Rural, ~tvel <>,e Ara- l mento do respectivo titular. 
cy Ma;:-m de ~ouza, Traba-~ 
lhador, nível 1, pert~ac~n!es Palácio. do Govêrno; em Ma
ao Qu!ldro de Funcwnarws capá, 13 de novembro de 1967. 
do Govêrno dêste Território, 
lotad11.s ua Divisão de Educa- General Ivanhoé GonçalvetJ 
çli.o, para a Divisão de Saúdo. Martina - Governador 

- a cidade de Mal'lapá é 
constituída, em sua zona ur
bana, dil numerosas áreas, 
onde se encontram t•esictên
cias construídas de madeira 
0 aasas rudimentares; 

- o crescimento da cidade 
é visível e promissor, mas 
não há, ainda, poasii>ilidade 
de estenàer, a curto prazo, 
condições ideais de urbanis
mo, com rêde de abasteci
mento d~gua, extensa e 
abundante; 

Palácio do Govêrno, 6m Ma- Palácio do Govêrno, em 
capá, 17 d&J novembro de 1967. Macapá, 20 de novembro de 

, 1967. 
Nr. 848/ 67-GAB 

- nãe possui o Território, 
ainda um serviço àe bombei
ro organizado, com materi!lJ 
adequado, embora o Govérno 
esteja tamancto, junto às au
toridades competentes, as 
providências que se fazem 
mister para a criação do Cor
po de Bombeiros do TFA e 
aquisição de seu equipamen
to; 

- cumpre, na medida do 
possível, salvaguardar a pú
pulação de cat~strofes que 
podem acontecer de um mo
mento para outro, prevenindo 
antes de remediar; 

- as boas iníaia!ivas sem
pre tiveram apoio da. moci-

Genaral Ivanhoé Gonqalves 1 
Martins - Uovemn.tor . Gen. Ivanhoó Gonçalves 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usande 
das atribuições que lhe con-

1 ferem as itens VI! e IX, do arti
de go 4°, do Der.reto-lei nr. 5.83fl 

de 21 de setembro de 1943, 

Ten.-GeL Engo. Gersca de Ml:\rtins - Governador 
Ar11.újo Góes 

Se~retário-Geral 

O Governador oo 'l'erritório 
Fedm·al do Aroapá, uaan!lo 
das atribuições que lhe con
ferem os itens V JI e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
~.8S9, de 21 de setembro de 
1943, e tendo ern vl5ta o qu,~ 
ronsta do processo número 
3.829/67-SGT, 

RESOLVE: 

Ten.-CeL Eng0
• Gerson 

Araújo Góes 
Secretlirio-Geral 

PORTARIAS 

Nr. 8.lü/G7- GAB 

RESOLVE: 

Designar, Juarez Queiroz 
Monteiro, Pilôto Aviador, ni-

0 Governarlor do T0rritório ve! 15; e A_rlindo Silva OU
Federal do Amapá, usando v~n·a, MecâmGO de Aeroo.aves, 
das atribmções que lhe con-·1 n~v~l l~ - D. ~o Quadr? ~e Fun
fet·em os it6ns Vll e IX, do 

1

. c10ntmos deste Terr_Jtorio, lo-
artigo 4", do Decrot0-lei nr. tados ?~ Secret_arm ~arul, 
5.8::19, de 21 de setembro de . para VHl]arem, ate a ctdade 

0 
19-13 I de Beléru, capital do Estado 

Con:: fundam~nto no artl~o 2 , I ' do Pal'â, acompanhando o 
da Lm nr. 3.sqs, <-!e l!l àe JUOh? I RESOLVE: 1 avião CESNA prefixo FNR. 
de 1961, ?OIDbtpado com os aru- . • 1 de propriedade do Govérno 
ges 183, 1tem h e 193 .. Hem II, ~o. !)os1gu~r uo6 termos_ dos amapaense, que cteverá, na-
Resolução ar. 67/ fi2, da CJa-, artlgus 72 e 73, da Le1 nr. ! quela cidade, sM submetido 
n::ara do~ De~utll~os e .Deci- 1.7tl, de ~8 de outubro. de I a revisão, através o Departa. 
suo do Egrógw .1rlbunal de 11952, Nes .or Souza Filho, mento de Aeronáuti••a Civil 
Reeuno:;; (Apelação eivil ocupante do C!!rgo de Coudu- 1 (DAU). v 

6950), conceder aposentadoria I tor rle 'l'opogt•afia, nível Jl-A, 1 
a C!idenor li'a ria s do Nasci- do Quad~o de Funcianárie6 . Paltício do GoYêruo, em 

,., 
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As ftE~partições Públicas 1 
'l'e.rliteriaís deverão remeter 1 
o fmpediente destinado à pu- i 
ltli~:a-ção neste DIÁRIO OFI- f 
eiAL, diàriamente, até às 
1a,!'IO horas, ex0eto aos· sába- J 
d:os <quando deverão fazê-lo 
ro.t.4 iu! 11,3G hora:>. 

A~ reclamações pertinen
tes ãma.térü: retribuída, nos 
Gasos de erros ou omissões, 
deverão ser 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 
salda dos órgãos oficiais . 

0!!. originais deverão ser 
datuograiados e autenticados, 
t~CiiiSalvades, por quem de di
reito , rasuras e emendas. 

Excetuadas e.s para. o ex
tfJL'iar, que serão sempre 
anua is , as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
Ãpoca, por seis meses ou um 
ano. 

As aBsinaturas vencidas 
ooder:Lo ser s uspensas sem 
a:viso prévio. 

Maoapá, 16 cte :novembro de 
1967. 

General Ivanhoé Gonçalves 
Ma~'tins - Governadot· 
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• As Repartições Púm.icas 
l cingir -se-ão às atJsinaturas 

l 
anuais renovadas até 2S de 
fevereiro de cad-a. a.no e às 
iniciadas, em qualquer época 

I pelos órgãos competente1:1. 
A Um de possibilitar a 

1 remessa de valores acompa· 
1 nlw.dos d~ esclarecimeiltos 
· quanto à sua aplicação, soU~ 

I 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

A S S I N A T ·u R A S 1 vale postal. 
Anual NCr$ 7,80 Os suplementos à~ edi· 
Semestral . . . NCr$ 3,90 ~ões dos órgãos ofieiais só 

so forneceriio aos assinante:11 
Trimestral NCr~ 1, 45 I que as sollcita rt.nn no a to d~ 
Número avulso NCr.p 0,05 assinatura. 

.. • ., • • • .. 
1
1 O funcionário públicn fe-

«BRAS ... LL.::1 - E:~te D1ario Oficzal _c encontrado para lcnu- dera!, terá uru desconto do 
ra no Salao Nac1~nal ~ lntem~c_IOnal d~ Imprensa, da ! lO%. Para fazer jús a ô&se 

COOPER P ... ESS, no Bl'asll~:~ !mper~al Hotel.» desconto, deverá provar esta 

Para facilitar aos assinan- 1 A fim àe evitar solução I condição no ato da assinatura. 
tes a. verificaq.ão do prazo de de continuidade no recebi- O custo cie cada exern · 
validade de suas assinaturas, m6nto dos jornais, d e vem , plar atrasado dos órg ã o s 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar n' oficiais será, na. venda . avttl
ço vão impressos o número respectiva r enovação com sa, acresaido de NCrtJ 0,01. a e, 
do talão de r egistro, o mês e f ntecedência mínima, de trin- do mesmo ano, e de NCr~ 
o tuw em que findará. 'll (30) dias. 0,02, per anc, decorrido. 

·---· -- -------
5.839, de 21 
1943, 

setembro de I trativol incumbida de epurar RESOLVE: 
as ~ausas de abandone de 
amprêgo de que é ucusado o Conceder a J aeyra ·Farias RESOLVE: 
I 
servidor J ollé do Espírita da f5ilva, ocupante do cargo 
Santo Profesaor d E 1 de A tendente, n ível 7, do Qua-

Designar nos t~rmos dos • . ' · · 
0 •ns~~o dro de Furrcionát•ios Públicos 

1 artigos 72 e 73, da Lei nr. '1 Sdemmd.árw, mv~I 19' do Qua- do Govérno dêste Território, 
Nr. 849/67-G.'\B 1.711, de 28 d~ outubro de ~o. acima referido, lotado na 

. . 1952, Olavo Freire Cruz, ocu- I Dmsão de Educação. sessenta {60) c!ias, de licença 
O Gov r ador do Ter't' tór1o · para tt·atamento de t~aúde, em 

e n 1 pante do caro·o da classe <<A» p lá 1 d G: ê Ivi 
Fd'edertal.b do- Amapá, lhusando da série de ciass.es de Ofieiai eao~ 1~ ~e ~o~~~~~~' J: 19G~- ~l~JJ~o~~ç~~· g~n~~~~~rl~oa p2e2 

as a 1'1 mçoes que . e con- de Ad!I'inistração, nível 12, • ' · 
f~r~m . oos ~tens,,, VII e IX! ~o do Quadro de Funcionários 'Gen. Ivanhoé Gon"valves de dezembro de 19ô7, lotada 
artlgo 4 , 110 ..... ecreto-lel nr. Pu'bll·cos do moveArno deAste na Divistio de Saúde, nos 
5.839, de 21 ' de setembro de T . •t . . ·. 1 t "'d 8 l Martins - Governaaor iõrmos do item I, dv ar_tigo 
1943 · ew 01 ~0~ 0 a 0 no erv ço I , 88, combinado com os artigos 

· de AdmmJ~traç&o. ~era!, do ~r. 852/67 ·GAB 92 e 104, todos àa Lei n r. 
RESOLV~: Quadrod ammu ll'ele~do, d.Ps;a O Governador do Território 1.711 , do 28 de outubro do 

. . ~ ~espon er pe ,0 xp~ leil e i Federal do Amapá usaodo ' 1952. · 
Designar Domm?os ?e Que:- ~.a Seçáo_nde Goutablh~ade ~ ' das atribuições que' lhe cÓn- Palácio do Govêrn o, em Ma-

roz V~~ques, . '1 éan.lCo . e~>l I eso,t.;ra~la, ~f~nbolo 3 F, du l ferem os itens Vll e IX, do capá, 13 de novembro de 1967. 
Contn.bJhdade,_ Uivei 13-A,. ~o-1 r ante. o l:~~eíhmonto do res- artigo 4o, de Decreto-lei nr. General Ivanhoé Gonçalves 
tado_ no Ser~1ço _de Ad_m1ms- pecti> o ,ltu1ar. 15.889, de 21 do setembro de i Martins - Governador 

.
traça.e Geral, ~~~1de PICanço p lá · d G - . jl943 e tendo em vista o que 
de Souza, AuxJllar de Porta- a ~10 0 overno, em ' . . , Nr. 236/67-GAB 
· · 1 8 B lotada na n1· Ma:caDa 16 de novembro de 1 0onsta do processo nr. 3.900; 

rta, mve - , - • ' - / 67-SG'f O Governador do Tarritó-
visão de Saúde; e Iranild0 1967· · ' rio Federa l do Amapá, usan-
Trindade Pontes, Escrevente General lvanhoé Gonçalves ~~ RESOLVE: do das atribuiçõe1> que lhe 
Datilógrafo, nível 7, lotado na Martins _ Governador conferem os itens Vil e IX, 
Divisão de Terras e Cloloni- I Coneeder a Di!va Silva do at'tigl.J 4°, uo Dcci·otc-lei nr. 
za~ão, pertencentes ao Qua- Nr. 851/67-GAB Pessoa, ocupante do cargo 5.839,de 21 de setembro de 19113, 
clro de Funcion9.rios Públicos I de Auxiliar Rural, nível 3, ~to RESOLVE : 
do Govêrno dêste Território O Governador do Território Quadro de F'uncionál'ios Pú-
para. sob a presidência <io Federa.~ ~o _Amapá, usando blicos do Gov êrno dêste Ter- Conceder nos têl·mos do 
primeiro, ca!!lstituír(}m a Co- das atr1bu_u;oes que lhe cou- ritório, lotada nll Superinten- item IH, do attigo 88, combl
missão ineumbida d0 proce- rer~m os Itens VII e IX, do dêneia do Serviço de Navega - nado com 0 artigo 107, torlos 
deL' a Tomada de Contas da art1go 4°, do Decreto-lei nr. ção do .1\mapá - SUSNA VA, da Lei D!'. 1.?11, de 28 de 
Suoeriutendência do Serviço 5.8:J9, de 21 de setembro de um (t) ano a três (3) meses outubro úe 1952, liueuça à 
de· Navegação do Amapá - Hl4S, e tendo em vista o que ?e l~cença par3: o trato de gestante as servidoras: V era 
SUSNA VA, durante a gestão conata do processo no 4.177/ .nteresses _ particulares, em. I Lúcia Piuon Nery, Escreveu-
da senhor Cláudio Quli:ino da 67-SGT, prorrogaçao, a ct>ntar de 20 I te-Datilógrafo, nível 7, c8nto 
Silva, devendo a Comissúo ESOLV . ~e o_utubro de 1~67 a 17 de e vintE1 (12ül dias. cont!ldos 
iniciar ilCUS trabalhos, oitn R E· ! Janeiro d~ 1D69, de ac.ólrdo no período de 2~ de outubro 
(8) àias após a publlcaçí:io Designar, nos têrmos dos 1 com o art1go no, da Lm nr. de 1D67 a 22 àc fevereiro de 
dês te ato no Dilirin Oficial do artigos 2l7 9 YHl, da. Lei nr.: 1711, do 23 de outubro de 195~. 1968. lo!ada na. Divisão t~e 
GoYêrno e terminá-lo no ,pz·a- 1.7II, de 28 de outubro de Pal ' cio do Govêrno, em Educaçao; ~ ~rAuza Man u 
zo de sessenta (60) dias. !9fi2, Raimundo ....,Pa~toja Lobo, Maca~á 16 de novembro de de ~~ ouza. Pm~o, Escre ·ventc-

p ., · d G • Prefessor do r.asmo Secun- 1967 ' Datl!ógcaxo, mvcl 7, cento c 
alaClo ' 0 ovemo, em d{\rio, nível 19; Artur Auto ' vinte p20) diz.s, contados no 

Macapit, 16 de novembro de 0 1 · d " · L b d do Nascimento J únior, iicia Gen. Ivanhoé Gonçalves perwdr. c l e cw OlltU ro · e 
lQt'S?. de AdlninistJ'ação, nível 12-A, ~1artins _ G-overnador 1967 a 14 de fevereiro de 
General hanhoé Gon~a,lves Ambos lotados na Divisão rle 1968, lotada no. Divisão rte 

Martins - Governador Educaç~to, e Kliagcr Fo:nt!aetli, Nr. 235/67-GAB Obras, tôugs pcrteMentes ao 
AssisteBte Comercial, nível Quadrv de Fuucionúl'ius Pú-

Nr. 850/67-GAB 

O Goveraf:ldor do 'l'erritó
rio F€1deral do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
con~erem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 

12-A, lotado IH\ Divie&o lle O Govemador 4o Território blicos do Govêr.:::o dêst@ 
Obras, todos pertencentes nG Federai do Amapá, usando Tel'l'itório. 
Quadro de Funcionários do duf! atribuiçqes que lhe con- Paláeio do Govõrno, em 
Govêr.no dêste Território, fete o item Vil do j Macepá, 13 de novemb!·o de 
para, sob a presiõüucia do artigo 4°, do Decreto-lei or. 1967. 
primeiro, consti tuír,~m u Co- 5.831J, do 21 de setembro de; General Iv~;.nhoé Gonçalves 
missão de Inqutr·ito A.in;id·;- : HH3, 1 Martins - G0vemudor 
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Nr. 287 /67-GAB 1 cial o presente 

O Governador do Território 
1 

15/11/67. 

despacho. KW, 125 volts, tipo 1115/ExJ que, revendo nesta Cartório 
(41iA), 3 fases , 5CJ/1Hl ciclo::>, ano <1e Registro de Imóveis, Juizo 
1967, acompanhado das se- e Comarca, o Livro de núme
gu!ntes peças: l manivela , 4 ro Tr~s-E (3-E) de Transcri
parafusos com porcas par a ção das Transmissões de 
atraeação,8 parafusos com po!'- Imóveis, constatei às fôlbas 
caa para base, 4 filtros para de números 199 à ~00, do 
óleo, 1 alicate de freno , 3 <::ha- mencionado Livro, o registl'O 

Fed~ral do Amapá, usando 
das a tr!buiQõe:s que lhe con
ferem os itens V li e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-l ei nr. 
5.S39, de 21 do setembt·o de 
1943, . 

RESOLVn: 

a) (Jeneral IvanhGé Gon9alves 
Martins - Govornador 

Macapá, 17 de novembro 
de 1967. 

Ot·Iaudo Rotlrigues Campos ves de boca, 1 chave de fen- do teor r.oguint?: - «Número 
Chefe do Gabinete da, 2 chaves de injetor, 1 ba- de Ordem: - 2.460. Data: -

tet·ia de 12 volts, 1 quadro de 10 de novombro d~t 1967. De-
Concelter nos têrmos do controle com 3 amperímetros, nominação ou rua e número 

item li, do ar tigo 811, combi- " . : I voltímetr0 e I frequêncime~ do Imóvel: - Um Edifício si-
nado com o artigo 106, todos De~"pacho do Excelentlsat- tro de ciclagem. O reterido tuado à Avenida Major Elie-
da Lei u• 1.711, de 28 de ou- mo Mnhor Governador Grupo Gerador foi adquirido zor Levy esquina com a Ave-
tubt·o de 1952, licença pam Em 15/ll/67 pelo Govêrno do Territót·io nirla Haimundo Alvares da 
acompnnhar pessoa enfêrma Federal do Amapá à firmr. Cns ta, nesta capital. Caracte-
da faml!ia, aos servido~es: O Excelentfssimo :Senhor Mesb\a S/A-(fillal), estabeleci- risticas e Confrontações: -
Ma:·leue Leal da Cunha. Pro- Governador, General Ivanhoé da em Belém do Pará, a 'fra- Um Edifício de sua proprle
fessôra Auxiliar á o Ensino Gonçulves .Mertins, tendo em 1 vessa _Padre Eutiquio no .1122, dade por construção pr{)pria, 
Pt·imário, nível 7, trinta l30) vista o parecer ap1·esentado i de acordo com a Nota Fiseal em alvf aaJ·ia, para sua sede 
dias, contados no período de pela Assessoria Jurírlica da : S~rle H. n• ~70,- expedida em nesta cidade do Maca pá, com 
18 de ou tubr~ a 16 de no- Adminis tração Amapacnse, I tr1nta d; agosto do, corrente fachadas para às Avenidas 
vembro de 1967; Maria Leoni- exarou o sP.guinte despaeho ano, no val(l!' d~ (N Cr$ ...... Ma jo;- Eliezer Levy e Rai-
ce Souza dos Santos, Profes- no requerimento d&taelo de 10.963,60) Dez m1l novecentos mundo Alvlu·ez da Costa, nes
sôra do Ensino Pré-Primário 18 de outubro de 1967 em quo e ses&enta cruzeiros novos. ta capital, ruodiudo vinte cin
~ PriJ?ário, nível 11 , tr·inta o Advogado Cícero' B9 rges Ç tronspor!e ~o citado Grupo co meti·os o vinte cen_qmetros 
( 30) dtas, contados no período I Bordalo, Hegistrado na Ordem Gerador fo1 feito p&!o Rebo- de irenta pela Avemda Ma
de: 23 de mltubro a 21 à c no- 1 dog Advogado& do Brasil, cador «Ai·aguRr.Y», ch~gado ao jor Elieze1·Levy c trinta.e cinco 
vembro de l967; e 11enise sot o número 538, inserição porto de Mal!apa rw d;a d~ze- metros e sessenta ceEtlmetros 
.M1n·ia Mnia Cardoso, 1-'rofas-1 nr. C-30, Procurador do Ex- i nove de setembro do ano em I da frente aos fundos pela 
sôra Auxilia r do Ensino Pri- Servidor da Aàministt·ação I curs o, passando, a partirdes- Aveuida Raimund9 Alvares da 
mário, nível 7, t~lntn (30) dia ~ . I A_m:;paens e, ~enhor José Me- t~ data, a pei:tencer. a C~1rga Costa, perfazen~o ô09,00m/2 
contados nu perto !lo de 23 de uma Netto, pede Reconside- j' ~era.l d() Govc:.-no destCJ l e:--, (! e úrea con ll tt· ~~~da, cobe~ta 
outubro a 21 de nov~n~hEo 1 ração do Ato que exonerou ntóri.o, ficando so~. a re;>poa- 1 com telbas bra~Ihte, co:n p1~0 
dte 1967, lotados na DlVIsao 1 se~ constituinte do Serviço ' sa~tltdatle da Prelettura .Mu- de tueos e Jadnlhos l'egJOnals, 
da Educaçilo; e Luiz Emir Público Federal: ! nictpal de Amapá. O Presente I conteodo as de p~: nctõncias for-
Peres, Escrevente Oatilógra- . 1 Têrmo de Entrega foi exara-

1 
radas com madeira e seguin-

fo, Nível 7, sessenta (6!1) dias . Ius efand o. Os argumentos : do em (4) quatro vias da · tes: - la. - Um Hall, 2a: -
eontados no período de 23 de apres~ntados são irrsubsisten- i igual teor e forma que depois I Duas á reas cobertas para 
outubro a 21 de novembro de te~ e Improcedentes. 1 de lido e achado eonfet·mc 1 cii.·culaçiio, 3a:- Uma sala para 
~~67, M acio .. na •. Sec~ets.ria Ge- Publique-se no Diário O fi.- 1 vai assina.d? .pelo senhere~ . diretol'la c i!Procura~~r~a, 4a:
•&l do T~rntótH>. .odos per- cial 0 prese:ntc DoepiH\hO. I Jor~te Nass1f-Cap .. R/1. Chefe j Uma sala para. admmts.ração, 
tencentes ao Quadro de Fuu. ' 15/ll/fi7 da Seção do Materml, Walter 5a:- Uma. sala rie espera, 
cionários Públicos do Govêr-

1 

Batista Nery, Almox&rife, ní- ~ lia:- Uma sala para tesouraria, 
no dõste Território. General Ivanhoé GonQalves vcl 16-B, Enc<~.r!'egaclo do AI- 7a:- Uma sala pn; a serviço 

Martins - Governador moxorüado Geral, Lu:z Wal- l social, 8a:- Um co:asultório 
Palácio do Govêrno, em Macapá. 17 de novembro de d?miro Monteiro, .Almoxari.fe, . de~:Itário, 9a:- Um consultóri.o 

Macapá., 13 de novembro de w67 mvel 14-A o pelo Prefeito i medlco, l Oa:- Um almoxan-
1967. · · Municipal de Amr.pá, senhor ! fad o, lla:- uma sala para cos-
GenPral lvanhoé Gonça!Yas Orlando Rodrigues Campos Leonel Ntl:scim ento, como re- : tura, 12a:- Uma sala para tra-

Martins - Governador Chefe do Uabinete I cobedor do referido Gn1po · balhos manuais, 13a:- Um aro-
Gerador e di!.B te<.te munha~õ · bula tório, H a:- Uma t..rea pa-

I 1 abaixo. Maca pá, quatorza da : ra €listl·ibuições aos clientes, 

G h. t d G , : Govêrno do Território Federal nov~mbro de mil noveo<'ntos l i5a:- Um banheiro, 16a:- Seis 
a m e e o O'lt0rnaaor : do Amapá e rwseenta e sete. ~- gubiuetes dentários, 17a:- Uma 

Despacho do Excelentíssimo i . . . _ J orge Nassif-Cap. B/l gar_agem ~om 47,00m/2 cons-
Scnbor Governo dor 1 Serv1ço d e Adm m tstraç&o I Dheic, Ja Seçil.o do Materiul trmda,l8a.- Uma caix~:~:-tanque 

Em 11j-ll-67 I Geral 1 s•1spensa para 2.000 htros de 
· i Waltet• Batis ta Nery I água e cisterna subterrânea 

O Exce!entissimo Senhor : ALMOXARIFADO GERAL I Almoxariie nível 16-B-Enc.-1 para ::l.OOU litros com adapta-
Governador, General lvanltoé ' do Almoxarifade Geral • <;ão àe bomba a motor elé.,.. 
G .lnçalves Martins, tendo em' Têrmo de Entrega de Luiz Wald oroiro Mon tPiro ; trico de recalq :~~e, 19a:- Pas-
VIsta o parecer upreseutn..!o (1) um grupl1 gerador Almo.x~riiA n ív~l !4-Á. jl seio para pedestre a protução 
pela Assessoria Jurídica da I composto de um motGr ' e Uoalmer.te a 20a:- Muro de 
Adminü>tração Amap!Wn ,~o . . M.YV.M no 140i02 50B. Leonal Nascimento l Alvenaria circulando todo o 
exarou o ueguinte despacllo J A t , d' d • Prefeito .M uoicipul de Amapá · terreno do EdiUcio construido 
no rt!quorimento capeado ao , os qua orze 188 e mes Recebedor sôbre o área de tet-ras com:-
OHcio n• 232/67-D.O., de 23 ! da nc~vembro do ano de mll titufda de quatro lotes, me-
de outubro du 1967, f.' m que ' u~v;ce~~os e iicssenta e sete, Testemunhas: - diodo cada lote, quir.ze m@tros 
o servidor Am nury Guima- 1 n:--s.a cw,ade ~e _Mac!lpú, co- de trenta por trinta ditos de 
rães Farias, ocupante do C <ir- pltal ,.,à o f errl.tór!o Federal do João Susaunrana fundo, seguintes : - de núrne-

. gg de Assit;tente dtl Adminis- f\~a.,á, 0 ? pr é~ 1?. onde )u.n.. Cr!sóstomo F1·nncisco ue ros 1.646 à Avenida Major 
trnç~o, Niv_el 16-B, pede re-j Clulla 0 n.lmo.xaufado G,etul Araújo Eliezei' Levy, liu1itando-se 
comnd eraçao de Ato que o d? G?vêr~o , eom 8 pr e.se~ça pela fre nte Leste com a re-
suspendeu do exercício à e I ~os se,uho.es J~rg~ NassifUap. ferida Avenid.a , pelou fundos 
suas atribuições por 75 (Se- ~~/l , q hefe da Se~ao do Mate- Cartório «Eloy Ncnes» 1 Oeste com o lote de número 
tenta e Cinco) dia!:, no perio- 1' al, .. ' ~~lter .• Batista Nery, Al- 1.639, pelos lados direitos Sul 
do de 23 de aaõsto a 5 tle mox .. n!e, mxel H!-B. E~carre- Certidão do registro de com o lote de númeJ'O 1.64õ e 
novembro do"' corrente llllO, gado .11 0 A 1m o_x a l'l ta d .0 um Edifício de preprieda- pelo esquerdo Noi"te com o 
conforme Portaria uQ 598/67- e Lmz. Waldom~ro Montt:lJ- <l e da Legião Brasileira lote de número 1.646; Segundo 
GAR, publicada no Diario ro, A~ m 11 !-a r 1 f e, nível de fbsi stência (LI3A) si- 1 t.l t• número 1.547 à Avenida 
Oficial nr. 678 e 679 da 24 e H-A, fm efe~uada ,/ entrega tuado à Avenida ~.iajor I Major Eliezer Levy, Jiruitando-
25 de aaôsto de Hlti7. ao S:r. Lt>O J?-e.l ,,asclmento, Eliezer Levy esquina com I r I r. I tu L t .. 1 Prefe1to Mum01pal de Amapá ,. A ' d l{· . . . , .,e pe a um v es e com o , a ven, a aJ :uu r:o~; .,1- 11 t . d' 1 f , 

Indeferido. Os Argumentos de (1) um Grupo Gerador com- varez da Costa: 

1 

o e numero, tgo pe a t·en~e 
api'esantados não são de moi- postll de : Moto r M.W.~1.. Lests com a . referida Aveni-
da a modificar :.:. decisllo. r •·o- no. 140702 sOB, tipo l\:D-112, U10ando das atribuições le- (da pelos fundos Oeste com 0 
ferida no lnquórito Arfmwis- 5:! HP, 2.000 RPM, ano 1967; gais que me são facultadas ' -
trutlvo a que foi submetido. Gerador marca «Carmos», n• p0r Lei e a requerimento lo~c nu~erQ 1.949 e pelos la-

. J-14219, ::!2/37 KV A, 440/254 volts. ver·bal de parte interessada j dos dlrelto Sul com o lote 
Publique. se no Diário OY.i- I 220/ 127 amperes, 42/49·84/!)i CertHico pttru L' S r.J<wirlos fins nú maro l.G46 e pelo lad o es 
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querd!i Norte com o lote ~ni
mert:~, digo cem à Avenida 
Raimundo Alvarez da Costa; 

do de suas 
etc. 

atribiiiÇões, j de ·Administração Ge:-al -
• ·i Seção de Pessoal - para ser-
. vir cemo Secretârio dêste 

de Diretor da Maternidade de 
Maca pá. 

Terceiro: -do número 1.649 à RESOLVE: 
Avenida Raimundo Alvares da Nomear, José Maria , Pires, 
Costa, limitando-se pela fren- Escrevente-Datilógrafo, Nível 
te Norte com a referida Ave-
nida, pelos fundos Sul com 0 7, para servir como Secretá· 
lote número 1.648 e pelos la- rio da Çomi~s~o de Inqu~ri
dos direito Leste com o lote ! to Admm~s~ra.tlvo, tncumbida 
número 1.646 e 1.647 e pelo 1 de apu:!lr a res~onsabilida_de 
lado esquerdo Oeste com o· de :erHdo~ Josms N~guc.ll~a 
lote número l.6õl e 0 Quarta:_ H_a.,em Cardoso, Escr_1t~rárw 
de numero 1.6~1. à Avenida wvel . 8-A, no exerc~cl~v- de 
Raimundo Alvarez da Costa :Supern~t~ndente dos. Se~ Iços 
- - . N ' IndustriaiS, Gom o acidente 

hm1tandof-se_ pela fre~te orte de trâRsito o~0orrido 6.ia 17 
~0m are enda Avemda,_pelos de setembro do corrente 
fundos Sul com o lote numero d , t d 
~.650 e pelos lados direito ano, 0 qual r~su~ o~ anos 
Leste com o lote número 1.649 cauBados no Clammhllo Che
e pelo esquerdo Oeste com o v~olet, chapa nr: 41, do Go-
l t í ,. 1 5..; · _ verno desta Umdade e que 
+o e nurne.o .6. ú, CUJOS qua se ~ncontrava a serviço da 
.ro lotes de terras, foram 01 1 'I' . ·t · 1 f · ~ 
doados pela Prefeitura Muni- _ar.a ern ori~ • OI p, oc_e-
cipal, em Decreto-lei Munici- d1da das formalidades lega1s. 
pal de !lúmel'O 1.079/64-GAB- De-se ciência e cumpra-se. 
PMM datado de 31-3-1964, con-
f~rme Escritura Pública de Maenpá, 2::i de outubro de 
Doação, lavrada as fôlhas de Hl67. 
nümero 29 do livro número 
79, em 14-5-1964 pelo e.urtório J o só Jucá ,de Mont'Alverne 
Jucá dosta Capital e Comar- Presidente 
ca. Macapá, lO de Novembro 
da 1937. a) Eloy Monteiro Nu-
nes - Oficial do Registro de Portal.'la nr. 839f67~GAB ·· 
Imóv<t>is. Nome, Estado; Pro-
fissão e Domicílio do Adqui~ PORTARIA Nr. 02/67-CIA 

Grupo de Trabalho, 

Dll-se Ciêncta, Cumpra-se 
e Publique-se. 

Ma~apá, 21 de novembro de 
1967. 

Edvaldo Bezerra Pinto 
Presidente 

Divisão de Saúde 

Portaria' N° 84/67-DS 

O Senhor Diretor da Divi
são de Saúde, usando das 
atribuições legais etc. 

RESOLVE: 

Dê-se Ciência e G:umpra-se. 

Diret(}ria da Divisão d.e 
Saúde, em Macapá, 9 de no
vembro de 1967. 

Dr. Antônio Tancrecli 
' Diretor 

Superintendência do . 
Serviço de Navegação 
do Amapá - SUSNAVA 

VISTO 
General Ivanhoé Gonçalves 

Ma:r:tins - Governatlor 

PORTARIA nr. 17/67-SSN 

O Superintendente do Servio0 
de Naveg~Ação do Amapá -
SUSNAV A, usando das atri
buições legais etc., 

·Designar, a Dra. Clara Au
gu!lta Martins Ventura, Médi
co nível 22-B, do Quadro de 
Funcionários do Governo dês
ta Território, lotada nesta 
Divi~:~ão, para substituto even-
tual da Diretora elo Pavilhão 1 RESOLVE : 
Infantil do Hospital Geral de 1 
M.acapá, Dra. Alice Augusta l D~signar, Marcos· Farias 
Ventura Magalhães, Médico des Santos, ()CUpante do car
nível 21-A. go de, Oficial de Administra-

ren~e: ,- _Legião Brasileira de 0 Presidente da c(')missão 
AssistenCia (LB<?-J repi'esen- de Tnquérito Administrativo 
t~da .?ela .sua :Jlretora r 'l'er- desi~nada pela Poi·taria . Go: 
ntorral ~o : A!!lapá. - N?l!l_e, vemamental nr.· 839/67~GAB, 
Estado, Pf ~fi.ssa~ e, Dom t_<::llto de S.Il.67' ' Ui! ando ;ctas\atl1bui~ · ' 

· .go 'J:r_al)~~lten~o. ; C~n~tr.uçao I ções _que lhe ·· são. cóiefidas· 
próprta. l1!uio. - Petrçao. Fór-1 pelo parácrrafo 2o do Art 219 
mula do T1tulo, Data e Ser- ! . , "' • · · 
ventuário: -Requerimento fi r- ' da ~el m · L7ll,. de 28 do ou-

Dê-se Ciência e Cumpra-s(!. 
Diretoria da Divisão de 

Saüde, em Maeapá, 6 ds no
vembro de 1967 

Dr. Antônio Tancredi 
. ·,. Diretor ···'-' ·· 

i 

ção, nível 12-A, Chefe do Se
tor da Coordena~ão, .Tibll.rcio 
RaiiDundo1 dos Santos; Mestre, 
nível 13, respondendo pelo 
expedi<m.te da Chefia da Se-

. ção do Estaleiro Naval; Laon
tíno Mfl.ciel ,'fav:ares, e . Ber
·n.:ú:&o:.:~·iarquiiá :iíe: ·l3rffo\:-eãr-' 
o'inteiros, nível8-A; Vital Quin
tela do Carmo, Paulo Gomes 
da Silva e Rair:Ílundo Pedro 
doll Santos, Galafates, nível 
8-A; Astério da Conceição 
Barros e Izidório Moraes. 
Marinheiros, niveis 7; Wla.ée
mír Modesto Picanç(). MotQ
rista niv~l 8-A, rcspo:asávd 
pelo caminhão nr. 55/SSN; 

mado em 9-ll-1967 pela Dii·e- tubr 0 de 1952• thc .. 
tora Senhora Dora Mostur- l\ESOLVE: 

Designar José Ubirajara da 
Silva, ocupante do cargo de 
Escrevente-Datilógrafo, nivel 
7, do Quadro de Funcionárias 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotado no Serviço 
de Geografia o Estatística, pa
pa servir como Secretário da 
aludida Camil:;são. 

deiro Bonow, com sua assi- · 
natuva .reconhecido. Valor do 
Contrato: -Sessenta mil, seis
centos e cinqüenta e seis 
cruzeiros novos e oitenta e 
oito centavos <NCrS 62.656,88). 
Condições de Contrato: - Re
querimento. Averbações:- Em 
branco. Era tudo . o que se 
eontinha no referiJo registro 
retro-supra que bem e fiel-
mente o transcrevi por eer- Dê-10~ Ciêneia, Cumpra-se 
tidão do próprio original, ao e Pubhque-s0. 
qual me re~orto e dou fé: ~u, Macapá "l de novembro de 
Eloy Montetro Nunes - Ofictall 1957 ' " 
de Registr-o de Imóveis, dês- · 
te Cartó~io, Juizo e Co~area, Luiz Gonzaga Pereira da Silva 
cha.ncele!, conferi e ass!no. 

1 

Pi'esiúente da CIA 
Ivíacapú., 16 de Novembro 

de lR67. 

Eloy Monteiro Nunes 

Reconheço a assinatura de 
Eloy Monteiro Nunes e dou fé 

Macapá, 17 de XI de 1967. 

Em test.0 J B J da verdade 
Jacy Barata Jucá 

Tabelião 

Comissão de lurfuédto 
Administrativo 

Portaria Nr. 731/CI7-GAB 

PORTARIA Nr. 01/67-CIA 

O Snr. Presidente da (!;Q. 
missão de Inquérito Ad
ministrativo, n0meado pe
la Portaria Governamen
tal nr. 731/67-GAB, usan-

Grupo de Ti·abalho 
Portaria 822/67 

PORTARIA Nr. 001/67-GT 

O Presidente do Grupo 
de Trabalho designado 
pela Porta rir. \ nr. 1:!~2/67-
GAB. de 31 de outubro 
de 1967, usando das atr-i
buições due lhe são con
feri1as pf'lo P11rágrafo :!0

, 

ào Artigo 219 da Lei nr. 
1.7ll; de 28 de outubro de 
52. ' 

RESOLVE: 

Designar João Aurino Dias, 
ocupante do Cargo da Oficial 
de Administratj\il.o, nivel 12-A, 
do Quadro de Funaionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotado no Serviço 

Portaria N° 85/67-DS 

O Dr. Antônio Tancred!, 
Diretor da Divisão de SaúdA, 
usando de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

Desig·nar, a Dra. Emilia Man0el Ferreira, Bombeiro 
Martins Ventura Picanco, Mé- H!dráullco, nível 10-B e An..
dico nível 22-B, do Quadro tônio Estevãl1l de Almeida, 
de Funcionários do Govêrno Auxiliar de Cozinha, nível ó, 
dêste Território, lotada nc:sta todos do Quadro de Funoio
Dlvislio, para ·subetituto eveu- n(lrlos Públicos do tiovêrno 
t~al do Diretor do Dispensá-~ dêste Território, lotados nee
rro de Tuberculose do Hos- ta Superintendêneia, para via
pitnl Geral de _Macapá, pr. jarem da sua se<de em Maca-: 
Kleber Magalhaes, Médwo pá, até a cidnde dl.l Calçoene, 
nível 21-A. afim de procederem os ser-

Dê-se Ciência e Cumpra-se .. viços da recuper-ação do iate 
a motor Siiio Raimundo de 

Diretoria da Divisão de propriedade do Govêl'no dês
Saúde, em Maca pá, 6 de no- 1 te Território. 
vembro de 1SG7. 

Dr. Antônio Tancredl 
Diretor · 

PORTAR I A 
Nr. 91/67-DS . 

O Dr. Antônie Tan.::redi, Di
r etor da IJivi~ão de Saúde, 
usando de suas atribuições 
legais, 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

Gabinete do Superintend~n
te do Serviço de Navegação 
do Amapá - SUSNAVA- , 
em Macapá, 14 de novembro 
de 1967. 

João de Oliveira Côrtes 
Cap. de Fragata (AMJ R. REM 

Superintendente 
«SUSNAYA» 

RESOLVE: 

Designar tl Dr. José Riba- i _DrllPO r~n avPm.nl~r 11 

mar Cavalc!lnte, ocupante do I _i IJfJU Uu bAo •P U 
cargo da élasse B, da serie ( 
de classes de MM.ico nivel 
22, do Quadr-o Qe Funcioná- ! ~,1'"' ~ ~ ~á 
rios do Govêrno dês ta Ter- ; e ·1 · ~ . 
ritórlo, lotado ne.sta Divisão, i . I;~ ' · 
para desempenhar as funções _ _ _ ___ .___ ·----


	

