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DECRETOS 

O Oovernafior do Território 
.fo'ederal do Amapá. u11ando 
daa atribuiçl!es que lhe eoll.
rerem os itens VII e IX, do 
arttro 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, resolve 

Nomear por acesso : 

Na forma do dlspôsto no 
Capítulo VIII, da Lei nr. 3.780, 
de 12 de julho de 1960, e dis· 
posições oontidaa no Decreto 
nr. 54.488, de 15 de outubro 
de 1964. 

No Quadro de Funcionários 
·(Parte Permanente) do Go
vêrno dêste Território. 

A TOS DO PODER EXECUTIVO 
trícula 2.079.656, do cargo de 
Auxiliar de Artífice, nível 5, 
para o cargo de Carpinteiro, 
nível 8-A, vago em virtude da 
promoçã.o de Humberto SI
queira de Souza, a contar de 
3G de ·setembro de 1967. 

- Na ~;érle de Classes de 
Ferreiro, código A-1.703: 

1) José de Carvalho Mon
teiro, matrícula 1.687.139, de 
cargo de Auxiliar de Artlfiçe, 
nivel 5, para o carge dE> Ele· 
tricista Enrolador, nível S-A. 
vago em virtude da aposen
tadoria de Américo Moreira, 
n centar de 30 de junho de 
1967. 

1) Franciseo Pereira de 11 - Por merecimento 
Matos, matrícula 2.071.763, do 1) Waldomiro da Silva Reis, 

- Na Snrie de Classes de 
Pintor, código A-105 : 

I - Por antiguidade 

1) João Nogueira de Lima, 
matricula 2.260.222, do cargo 
de Ajudante de Pintor, nlvel 
5, para o cargo do Pintor, 
nivel B-A. vago em virtude 
do falecimento de Abelardl) 
Rodriguefl, a contar de 30 de 
setembro de 1967. 

- Na Série de Classes de 
Servente, código GL-104: 

I - Por antlgulelade cargo de Auxillur de Artífice, matrícula 2.273.657, do cargo 
nível 5, para o eargo de l<'er- de Auxiliar de Artífice, nível 
retro, DÍV•31 8-A, vago em vir- 5, para 0 cargo de Eletriolsta l) Estavam Henriquos, ma
tud.e daaposentadoria de Her- Eurolador, nível S-A, vago trkula 2.079.788, do cargo da 
me:! da q oata Nery, acontar em virtude de promoção de Trabalhador~ nivel-1, para o 
de .10 ds )unho de l9ti7. Raimunda Nonato B~1rros cargo de . Servente, niTel 5, 

N Sé l d L t O d . vago em v1rtude da aposen-
- a r e · e Cla&Eaes de II - Por merecimento eal a con ar de 3 e JU- tadorla de Raimundo d ~' 

Assistente Comerclnl, oódlgo nho de 19157. Passos a contar de so de 
Afi'-103 : í ) José de Araújo Coutlaho, I _ Na Série de Classes de I junho de 1967; 

I P matricula 1.887.438, do carro I .. ~ c 
- or merecimento de Auxiliar de ArUfice, nível ~~sc~~ic~ó:~ oM1t~r~~O~. om- 2) Júlio lioa Santos Paiva, 

lJ Benedito Gomes dot! San- 5, par11 o cargo da Ferreiro, 
1 

! g . · · . 1 metricula 2.071.876,_ do cargo 
tos, matricula 1.887.268, do 

1 

nível 8-A, vago em virtude 

1 

1 ... Por f1Dtlguidade de Trabalhador, mvel l, para 
cargo de Armazeni&ta, nível da promoçao de Jovino Bar- o cargo d~ Servente, nl~el_5, 
10-B, para 0 cargo (le Assis- 1'08 de Araújo, ~ co~~ar de 1) Raimundo Lopes, matrí- vago em v1rtude da dem1ssa() 
tente Comercial, nível 12-A, 30 de setembro a c 19[),. 

1 
cuia 2.071.877, do cargo de de Manoel Ferreira. Gomes, 

vago em vil·tude do faleci- _ N Sé 1 d C 
1 
Auxillar de Artífice, ufvel 5, a ~~ntar de 3{) de JUnho de 

mttnto de João Benedito O ou- M .s. r e e _lasses d_e , para o cargo de Mecânico de 19ti7, 
dinho da Rocha a contar de ecãmco de Máqumas, códt- Motores a Combustiio nível 
30 de junho de '1967. do A-I.SOij : tB·A vago em vil·tude da pro . 3) ~cil' de Jesus Nunes, 

I - Por antiguidade ~ moÇão de Hermes Pacheco ml atTnc~bl~lh2a.od7ol.I~4ln. ~-·?eol I cpnragrao 
Na Série de Cla5ses de Au- I Magalhães a contar de 30 de te ru a , ' : 

xlllar de Portaria, código GL· 1) Ruflno Dias dos ~antoe, I junho de 1967_ o cargo d~. Ser~ente, mvel 5, 
l!03: matrícula 2 079 772 do 8 ngo em vutude da promoção 

de Auxiliar· de· Artífice, cnf!e~ H - Por merecimento de Raimundo Marques Perel-
I -- Por antiguidade 

1) Raimundo Marques Pe
reira, matrícula 2.079.781, do 
cargo de Servente, nivel 5 
para o eargo de Auxiliar de 
Portaria, nível 7-A vago em 
virtude da apo11entadoria de 
José AyreEa da Sllva, a con
tar do 30 de junho áe 1967. 

li - Por merecimento 

1) José Cruz do Oliveira, 
matriculo 1.962.731, do cargo 
de Servente, nível 5, para o 
cargo de Auxiliar de Porta
ria, nível 7-A, vago em vir
tude da aposentadoria de 
Soter Praxedes Pereira, a 
contar de 30 de junho de 
1967. 

2) Raimundo Valente Cuuha, 
matrícula 2.071.689, do cargo 
de Servente, nível 5, para o 
eargo de Auxlhar de f'orta
ria, Dfvel 7-A, vago em vir
tude da promoção de Domin
gos Oliveira, a contar de 80 
de setembro dtt 1967. 

- Na S~rie de Clas5es de 
Carpinteiro, eódigo A·601 

5 p!lr& 0 <\argo de Mecânico ra, a contar de SO de setem-
d'e Máquinas, nível 8-A, vago 1) Raimu_ndo da Silv~ Fon- bro de 1967. 
em virtude da aposentlldoria , sêca, rnlltrlCu_l_a_ 2.071.9ol , ' do li - Por merecimento 
de Januârlo de Souza Lima I cargo de Aux1har de Artlf,ce, 
a contar de 30 de juuho d~ nível 5, para o cargo de Me-

1 
1) Francisco Gomes de Sou-

1967. cânic~ de Motores a Comb~s- za, matricula 2.071.638, do 
tão, mvel 8-A, vago em VIr- cargo de Trabalhador, nível 

H - Por meroclmouto tude da promoçãe da Vicen- 1 para 0 cargo de Servente 

1) Manoel Lauro Sz.1·mento, 
matricula 2.07!U!ó7, do cargo 

te Tavares de Souza, a con- n'ível 5 vacro ~m virtude d~ 
tar de 30 de junho de 1967. promoÇão,"' pol' act:sso, de 

de Auxiliar de Artiflce, nível - Na Série de Classe de 
5, para o cargo de Mecânico 1

1 
Operário Rural, código P-207: 

de Máquinas, nfvel 8-A. vago . 
em virtude da transferência I I Per antiguidade 
de carreira de Abel Ramos I 
Ferreira, a contar de ~O de 1 1) João Antônio dos San
junho de 1967. 1 tos, matricula 2.072.S76, nív~ l 

3, para o cargl) de Operário 
- Na Série de Cla!lses de Rural, do cargo de Auxiliar 

Serralheirü, código A-1.705 Hural, nf,·el 6, vago em vi1·· 
tudo da promoção de Frtio.ch:-

1 - Por antiguidade co Bati~ta de Oliveira, a con
tar de30 de junho da 1flG7. 

l) Luiz Batistl\ dos Santos, I 
matrícula 2.079.725, dv cargo 11 ·- Por merecimento 
de Auxiliar de Artlfice, nível 
5, para o cargo de Sei"ralhei
ro, nível 8-A, vago em vir
tude da pt·omoQiio de Este
vam Gonçalves, a contat• de 
30 de junho de W67. 

- Na. Série de Classes de 

Raimundo Ribeiro dos San
tos. a Mntar de 30 de junho 
rJs 1967; 

2) Joilo da Silva Vaz, ma
trícula 1.96:1.G75, do cargu de 
Trabalhador, nível I, p~u·a o 
cargo de Servente, nirel 5, 
vago em vir tude da promo
ção, por ace~>l:lO, de Aguinaldo 
Xavier de AncJ raue, a contar 
de :JO de junho dQ 1967; 

3) Miguel Puulo do Nasci
mento, matricula 2.071.502, do 
cargo de Trabalhador nivel 
I, para o cargo de Servente, 
nivel 5, vago em vlr tud• da 
promoção de Jot~é Cruz de 
Oliveira, a contar de 30 de 
setembro de 1967; 

I - Por antiguidade Eletricista Enrolador, códJ.. 
1) J o&o Ferreira Brsga, ma- go A-801 : 

ll José Maria da S 11 v a 
Nunes, matrícula 2.071.555, do 
cargo de Auxiliar Rural, ni
vel 3, paru o cargo de Ope
rário Rural, nível 6, vago em 
virtude da promoção de Mirl
valdo dos Santos Silva, a 
contar da 30 de junho de 
l!l67. 

4) J osé Benedito da Co&ta, 
matricula 1.962.6i4, do cargo 
de Trabalhador, llivel I, para 
o cargo de Serve>nte, nivel 5, 
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As Rl'partições Públicas I 
Territoriais deVerão remeter 
o expedinte destinado à pu-~· 
"blieaçãe neste DIÁRIO OFI-
~IAL, dtàl'iamente, até às ! 
1B,ll0 horas, exceto aos sába
dos quando dever!io fazê-lo 
atll à~ 11,30 horas. 

Ali reclamações pertinen
tes àmatérie retl'ibuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eeerito, à ~eção de R~d1:1ção , 
das 9 às 13,30 ho!'as, nd má
ximo até 72 h o r as após a 
saída dos õrgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
catuegl'atados e autenticados, 
rroGsaivadas, por quem de di
reito, rasurato ó emendas. 

Excetuadas as pars. o ex
terior, que serão s e m ·p r e 
ttnuais, as assinaturas poder
s2-ão tomar, em qualquer 
P.poca, por seis meses ou um 
ano. 

As 11osinaturas vencidas 
voder~o ser suspensas ·sem 
aviso prévio. 

DIARIO ·oFICIAL 

E X P :E-D 1 E l'f ~r E 
DIRETOR 

SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIÁRIO OFICIAl.. 
Impresso nns Oficinas da Imprensa Oiicial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' . 

Novembro, 19G'7 

' As Repartições Públicu 

I 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 

1 fevereiro de cada ' ano e às 
i Iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A . fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados d~ esclarccimeBtos 

1 quanto à sua aplicaJ;ão, solio 
1 citamos usem os interessados 
1 preferencialmente · cheque ou 

A S S I N A T U R A S · vale ·postal. 
Anual NCr$ 7,80 Os süplernentos às edl· 
Semestral NCr$ 3,90 ções dos órgãos ofieirus· Bó 

Ncr$ 1 ,4 ~; se fornecerão aos assinsnteE~ 
Trimestral '"' que as solicitarem no ato du 
Número avulso NCr$ 0,05 I assinatmoa. . 

" . . . - ' I o runciOIIário público fe-
«.BRAStLL\ - Este D1ar10 O:fJcJal € ~ncontrado para le.tu- deral terá Ulll desconto de 
ra no Salão Nacional e Internacional da: Imprensa, da i 1oo~ .' Para fazer jús a esse 

COOPER PRESS, no , Brasília Imperial Hotel.>> des~onto, deverá provar est3l 
· Para facilitar aos assinan·j A fim de evitar solução condição no uto da assinatura_ · 

tes a verificaçlio do prazo de de continuidade no !'CCebi- O custo de cada. exem· 
validade de suas assinaturas, m&nte dos jornais, de vem I plar atrasado dos órgão s 
na parte superior do endorê- os assinante<J providen~iar a oficiaio será, ne, vonda avtü
ço vão impressos o número respectiva renovaçã.o com · sa, acrescido de N Ct•$ 0,0 1. se. 
do talão de registro, o mês e f ntecedência mínima, de triu- l do mesmo ano, e do NCr:ll 
o a:Hl em que findará. *<1 (30) diaB. ' 0,02, per ano decOITido. · 

I ------------------ -- ~-------

vago em virtude da promo
ção de Raimundo Valente da 
Cunha, a contar de 30 de se
tembro de 1967. 

- Na série de Classes de 
Feitor, código GL-401: 

I - Por antiguidade 

l) Raimundo Oliveira, ma
tricnla 1.962.690, do ca,.rgo de 
Trabalhador, nível l, para o 
cargo de Feitor, nível ~; vago 
em virtude do falecimento de 
Antônio Ferreira de Souza, a 
contar de 30 de junho de 196'7. 

nivel 6, pat•a o caL·go de 
Mestre Rural, nivel 8, vago 
em virtude da promoção de 
Tingo Norberto Rodrigues, a 
conhlr de 30 de setembro ,de 
l9ô7. 

- Ná Série de ClaBses de 
Oficial de Administr-ação, có
digo AF-201: 

1) Osmarina Nunes da Silva, I gucs, matrícula 1.69·2.401, do_. 
matricula 2.079.849, do cargo cargo de P1·ofessôra Auxiliai' 
de Professôra Rm-aHsta, nivel l do Ensino Primário, nível 7,. 
H, para o cargo de Prolessô- para o cargo de Profesaôra 
re do Ensino Pré-Primário e H:uralista, nível 9, vago em 
Pdm f:: rio, nivt>l 11, vago em:vi['tude da promoção d~ · Ma
virtu<le da apo:smtadoi·ia de : ria Raimunda Figueira d(;· 
Leonardo Belém Espindola, a ; :So~zn , :.:s cont::tr de 30 'de ju
con~ar de 30 de j~nho de 1967; nho de 1967~ 

- Na Série de Classes de 
Inspetor éla Guarda Territo
rial, código POL-505: 

. 1) J o !lo Freire .da Silva, ma
tricula 1.687.834, do. cargo ,d.e 
escritmário nível10-B. para o 
cargo de Olicial de Adminis
tração, níVel !2-A, vago em vir
tude d~' promoção· de Lourival_ 
des Santos Furtado,a contar de 
30 àe setembro de 1967. 

l) Júlio dos S1uitos, matrl- - Na Série de Classes de 

2) l'{eid~ dos Santor; Silva, 
matricula 2.079.848, do cargo 
de Professôra Ruralista, nivel 
9, para o cargo de Professôra 
do Ensino Pré-Primário e Pri
mário, nível IJ, vago em vir
tude da apoilentadoria de llii
neko Haya&bida, a contar de 
30 de junho de 1967; 

· 3) 'feN)zità das Dôres· Brágc:; 
Telles, matricula 1.962.37.7, do 
cargo de Professôra Auxiliar
do Ensino Primário, nivel 7, 
para o cnrgo de Profe ssõra 
H.uralist!J, r. i vel 9-, vago em 
vlrtuue da promoção ele Ita
mar dos Santos Araújo, a 
contar à e 30 de junho de 1967 ~ 

cula 1.777.2H3, d& cargo de - Escriturário, cóàlgo AF-202: n - Por merecimento 
Guarda 'l'enitorial, nivel 13-D, B d't d 

8 8 
4) Neide dos Santos Ma.ga-

para o cargo de Inspetor da I~ J oão Picanço de Mene· 1) ene 1 a oa antos er- . , .. 
Guarda Territorial; o.ivel l4~A, zes, matricula 1.687.572, do rão, mall'icula 2.079.788, do I ve, rnatr1Culn l.962.ilOI, do C!:!l 
vago em vir~ude da aposen- cargo de Escrevonte-Datilô- cargo de Protcssôra Ruralistu,. go de Proressôra Auxiliar do' 
tadoria de Ital~ Ma.rques Pi- grafo, nível 7, para 0 cargo nível 9, para o carg0 de Pro-; EoRino Pi'!rnário, uivei 7, para, 
cnnço, a co.etar de 30 de ju- de Escrit_urário, nivel 8-A, v!-- fessôra do Ensino Pré-Primn- J o cal'go de Professôra Rura-
nho de 1967. go c~m VIl'tude da promoçao rio e Prirnátio, mvel 11, vago I . . 

de Diva Dias Façanha, a con· em virtude da aposentadoria 
1
hsta, mvel !l, vago em virtu

- Na Série da Classes de tar de 30 de setembro de de Cecilia. Pinto de Azevedo de da pr·om>Jção de Marius~. 
Técnico Rural, código P·205: ll967; · l Costa, a contar de 30 de ju- Vieira de Santanr., a conta:r' 

l) Tiago Norberto Hodri- II - Pov merecimento nho de 1967· de 30 de j.unho de 196'7. 
gues, matricula 1.962.399, do • j 2) Maria Lúcia And1·ade da 
cargo de Mestre Rural, nivel l} Hedenburgo Coelho do Silva, matricula 2.079.836, do n _ Por merecimento 
8, para o cargo de 'féenico Almeida, matrícula 2.071.912, I cargo d0 Professôrn. Rurali sta~ 
Rural, nivel Il-A, vago em do cargo ~e Escrevente-Dati- nível 9, para ·o cargo tle Pro
virtude da aposentadoria de lógrafo, mvcl 7, para o curgo fessôra do Ensino Pré-Primá
Od'on Maeiel de Castro, a de Escriturário, nível 8-A, va- rio nivel Jl vaao em virtude 
contar de 30 de junho de go em virtude da promoção da' apo~,;entado~ia de Emilie 
1967. de Filomena Gonçalves Bran- Del Castllo Andrade. 

dão, a contar áe 30 de se-
- Na ~ér·ü1 de Classes de tembro de 1967. · I _ Na Série de Classes de 

'relegraflsta, código ~T-207: ·1 o • • "tlr"l. "'ta co' ct·igo 
N Sé . d Cl d • roLessora n ci 1.. , • 

- a n e e asses e EC-517. 
1) João ·Men.:les Ferreira, 

matrícula 2.071.844, do car-
Porteiro, eódigo GL - 302: · 

go de :Manipulante de Telé- I - Por antiguidade 1 _ p01• antiguidade 
gl'afo, nível 10, para. o cargo . . 
de 'l'olegrafista, nivel 12-A, l) párto E~~n~ro de LnM, 1) Joanira Del C!istilo Raio!, 
vago em virtude da promo- matricu!a UB? . .:>3~· d~, ca_rgo matrícula 1.837.120, úo cal'gt> 
Qão de R .• aimundo Augusto I de Auxiliar de Poitaua, mvel de Pro!esllôra Auxiliar do En· 
doe Santos a contar de 30 8-B, para o cargo rte Porteiro, sino Primário, nível 7, pura <il 
de tõt:tembr~ de lflG7 nivel 9-A, vago em virtude da cargo de Pro!cssôra Rura.li,~ta, 

· 1 prom0ção de José Duarte de 
9 

. t d d 
- Na Série de Classes d~. Azevedo, a contar de 30 de nível . em v1r u e a pro-

Mestre Rurll.l, cóàiEro P-206: I setembro de 1967. moeão de Benadita Maria das 
~ NevlúJ Barbosa, a contar de 

]) Oàilardo Mendonça Ro-l -- Na Classe de Professor 30 de junho de l!l67; 
drigues, matrícula. _z.079.596, 

1 
do J?nsioo ?ré-P~,imá:ie e Pri-

1 do enrgo de Operarw Rural, . máno, códtgo EC-514. 2) Zeneido da. Siiva Rodri-

1) Ruimundn do~ Snntos. 
Vieira, matricula L962,'ll2, do· 
cargo de Profassô-ra Anxiliar
do Eosino Pl'imário,, nivel 7. 
para o cargo d!i! ProiesS!)l'O. 
Ruralista , nível 9, vago em 
\'irtude àa promoção àe Nair· 
df! Souza Paiva, a. contar de· 
30 de j.unho de 1967; · 

2.) i\'I:n·ia de Lourdes Touri
nho Samico, mutdcu~n. 2.962: 
44-7; elo cargo de Professôra 
Auxiliar do Ensino Primário,. 
nivel 7, para o cargo de 
Professôra Ruralista, nivel 9. 
vago am virtude da pronio:;úo· 
de Maria !dália- dos Santo& 
Lobato, a contar -de 30 de· 
junho d~ 1967; 
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3)r.'Pedro Santos das Neves, 
matt·ícula 1.962.460, do cargo 
de Profes"!ôra Auxiliar do 
Ensino Primario,~ nível 7, pa
ra o cargo de Professôra Ru
ralista, nível 9, vago em vir
tude da promoqão de Marile
ne de O!iveü·a Franco, a con
tar de 30 ee junho de t9ti7; 
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1) Domingos O!Íveira, ma
tricula 1.687.4<i8, do nível 7-A, 
para o nível 8-B, vago em 
virtude da nomeação por 
acesso <le Dário Evandro de 
Lima, a contar de 30 de se
tembro de 1967. 

va, a contar de 30 de setem- 1 Maea.pá, 20 de novembro de 
bro de 1967. II9fi7. 

. j Geu. !vanhoé Gonçalves 
- Na Séne ele Classes de Martins - Governador 

Escriturário, código AF' - 202: \ 
Ten.-Cel. Eng0 Gerson de 

1) Diva Dias Façanha, ma- Aral\jo Góes 
trícula 1.962.392, do nívd 8-A li Secretário-Geral 

_ Na Série de Claases de pura 10-B. vago em virtude 
C · • · "·di A 601 da demissão de Davina da . . . 

arpmtmro, ....,o go -~· : Silva M~;ia, a contar de 30 de I Smdtcato dos Estivadores 
,.. 4) Maria da Conceição Fer- 'd l'tlUtlo de 1967. l e dos Trabalhadores em nandes Vale, m a t r í c u 1 a 1) Lúch~ Neves de Alme1 a, 
2.079.82B, do cargo de Profes- matrícula 1.777.243, do nível II _ Por merecimento I Estivas de Minérios do 
sôra Auxiliar do Ensino Pri- 8-A, para 0 9-B, vago em vir- Território Federal 
mário, nível 7, para o cm·go tud~ da aposentadoria de 1) F i I am e na Gonçalves do Amapá 
de Professôra Rmallsta, nível J oão da Mata Vale, a contar Brandão, matrícula i.887.t03, -
9, vago em virtude da promQ· de 30 de junho dc. l!l67. do nível 8·A para o 10-B, va- ED1'l'AL DE CONV~GAÇAO 
cão cte Osmarinn Nunes da _ Na Série de Clns;;es de go em virtude da nomeação, Pe!u presen~e Edttal de 
Silva, a contar de So de se- Calafate códi<to A-301· por acesso, de J oão Freire I Cdonvtocdaçl\o, fleam. cdonvdo?a-
turnbro d~ 1967; · " · da Silva , a contar do 30 de os . o .os os assoCia os !ls-

1) Pedro Gil Palheta, ma- setembro de l9fi7. 1 te S1lldteato •. e.m plen.o .go~o 
5) Maria Diana do Amaral, trícula 2.071.520, do nível S·A, . 

1 

de seus di~e1to11 SwdiCats, 
matrícula 2.079.828, do cargo par.-t 0 ni >'e! 1o-B. vago em -:-. ;.la Sér1e ~e Classes de pa_r,a se, ~euo11·em ~~ ~s.!em-
de professôra Auxiliar do Eu- virtude da aposentado!'ia <le 1 Oflmal de ~dmm!stração, 06- bl~-a. Geral. ExtraOldlllar.I~ no 
sino Primário, nível 7, para Anlôl!io do Oliveira, a contar digo AF-201. I proxm10 dla 30 do co1rente 
o curgo de Professôra Rura- de 30 de Getembro de t967. I I _ Po,; antiguidade às. HI,OO l~er~fl na sede pró-
lista. nível 9, vago em virtude 1 prm do Smdicato dos Estiva-
da promoção de Benedita dos ·- Na Sét'ie de Glusscs de I I) Lourival elos Santos Flll'- • dol'es e dos Trabalhadores 
Sontos Serrão, a contar de Ferreiro, ·~ódigo A-1.703: ta do, matricula l.6S7.2U8, do I em Estivas de Minério do Ter-
ao de Setembro de 1957; . . nível 12-A para o 14-B, vago ; ritório Federal do Amapá, ,, , .· . I 1) ~ranctsco Sales da S1lva I em virtude da tr3nsfer{lncia sito à prnÇti Dr. Alexandre 
.. 6) 1•ia11a Antôma Marques, Martins, matricula 2.071.784, do 1 de Ruth ~1artl.ns da Costa Vaz Tavm·es. sjn ne~ta cida
matrícul.a 2:079.812, ~ ~ cargo nível 9-B, para o 10-C, vago Ramos, paru o ministério elas de, para tomarem conheci
de _Profe~so!'n. Au,xJhar do em virt~~e da. a.posentadoria Minas e Energia, a cont~tr de mento e deliberação sêbre a 
Euswo Prtmáno, m;vei 7, pa- de BasiliO R1be1ro, a c0ntar 30 ue setembro d.e 1967. . Ordem do Dia . 
ra o cargo de P!'of<?ssot·u de 30 de junho de 1967; : l - Leitura discussão e 
Rnl'alista, nível ,9, vago em - :1a Série de Clas!;es de 1 aprovação da Ata da Assem-
virtude da promoção de Ne!- a) Jovlno Banos de Ara~- 1 Pintor, códiao A - 105: I bléia anterior· 
d& dos Sa.utos S1!va, a contar jo, matricula 2.07l. 527, do m- 1 o . u _ Apro~ação sôbre a 
de 30 de setembro de !967; e vel 8-A pat·a o 9-~. vag!~ em I I! - Pot· mcreetmento Renuncia do 2o Membro do 

virtude da proruoçao d~ Fran- , 1 , t ' i F . F'!'· I Conselho Fiscal· 
)I L d s· c .... S'ale'dnS'lv"'Ml'tl"Jl ' l )r.n ono 'é:ll'la l uO,ma-} ' -7 vone.e a 1lva orrea. !,u;eo s 1 " " tt :s, . t . 1 2 2- 91 d f 1 9 B I lii _ Aprovaçao do descon-

matrícula 2.258.:?04, do carg@l a contar de ao de setembro : rJcu a ·
1
· ~~· 6 • 0 n vei t d. to ue 3001 dos que devem 

d P f • A ·1· d d 196- para o O-v VliO'O em v r u e 10 
,e . roo ~~sor:_~ ~ :C~ tar ~o e '· 1 da aposentado;ia J e Pedro p~ra o Sindicato, no caso de 

Eusmo ~~,má, 10 •. ~.1;:.~1- .?· ~u - 1 _ Na Série de Classes de ! Calanrtrine de Azevedo, a I nao hayer _nútnero legal pa~a 
ra ? cur,.o de Proll,_,,ouJ. h.u-, Mc,cúnico Operador códi g o i contar de 30 de setembro de a. reahznçao da. Assembléia 
rallsta, mvel 9, vago em vJr- A 1301 ' : 196.,. ora eonvoaada, f1ea outra para 
tu de da prorraJção Li e Maria - • '' duail horas após, no mesmo 
de Lourdes Andrade da Silva, I 1) Tibírcio Ferreira Bastes, ! 2) Tul'ibio Orivald o Guima- local que se r~alizará, com 
~ contar de 20 de setembro matrkula 2.079.879, do nível : rães. ma.tdcula 1.777.7ôS, do qualquer ntímoro de associa-
c.o 1667. 8-A par2. o 9-B, vago em ' nível 8-A para 9·B, vago em dos presentes. 

virtude da exoneração, a pt~- ~1 virtude da promoção de An- 1 Macapá, 23 de novembro 
Palácio do Go vêrno, em clido, de Pitágoras da Motta tônio Faria l'i lllo, a contar ; de !967. · 

.Mt\capa, 2(1 de novembro de Soares, a contar da 30 de ju- ' de 30 de setembro de líl67. \ Armando Wanzeler do Garmo 
196"i, nho de Hl67. Palácio do Gov~mt:l em : Presidente 

- ·· Na Série de Classes de 
General [ve.nhM•": Gonçalves Pottah·o, código GL - 302: 

Martms - Governal:'iot' 

'l'en.-Cel. En gt'l. Gerson 
Araú jo UóeR 

s~cretário· Geral 

1) ,Tos é Duarte de Azeve
do, mu ttícula 1.8il7.226, <lo ui-

de ve! 9··A pal'a o 11-B, vago 
em virtude da transierêncitl. 
de Jasou Burros Cardoso, a 
eoatar de ao de junho da 1987. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
dàs at&ibuições qua lhe eou
ferem OR itens VII e IX, do 
artigo 4°, do DeerdG·lei nr. 
5.839, de 21 do setembro de 
1943, resolve: 

PROJ.IOVER , 

De · acôrdo com o urtigo 29 
d~ Lei n° 3.780, de !2 de ju
lho de 1960 co mbinado com o 
a;:otigo 6b, rio Decre to n° 53.480, 
de 23 de janeiro de 1964. 

- Na Série de ClnseeR de 
Serviçal, código GL - 102: 

1) Olgr.rina Nunes de Mo. 
rais, mhirícul :! 1.887.324, do 
uivei 5-A para o 6·B, vugo 
em virtude riu aposentador ia 
de Raimunda Oliveira do 
Nascimento, a contar de 3U 
do junho de 1967. 

- Na Série de Classes ele 
Telegrafista, código CT - 20í: 

1) Waldomiro Figueredo da 
Silva, matr ícula 1.U37.486, elo 
nível 14-B pam o 16-C, vn~o 
em virtude da aposentadoria J 

No Quadro de Pessoal (Par- de Roque de Souza Penna
te Permanente) do Govêl'DO .[ort, a contar de 30 de junho 
<lêsta Território, de 1967; 

I - :'.Por antiguidade 

- Na Série de Classes de 
Auxiliar de Portaria, código 
GL - 303: 

2) Raimundo Augusto dos 
Santos, matrícula 1.837.150, do 
nível 12-A para o 14-B, vago 
em virtude da promoção de 1 
'vValdomiro Figuer·edo da Sil- I 

O Doutor EuclydeH Reis Aguiar, Juiz Federa l Substi
tuto dl!. J ustiQf\ Federal de Primeira Instância Seção J udi
ciária do Am&pá, na !orma da lei etc., 

Faz saber a todos quantos virem o presente edital, 
expt!dido nos autoB da açrw executiva.. que o Banco do 
Brasil, Sociccla,de Anônima Agência desta cidade, move 
contra Gemaque Almeida e Agenor Carvalho Abreu, que 
corre po1· êste Juizo Federal e sua Soaretaria, 9ue por 
êste meio fica citado o executado Gemaque Airne1da, bra
slJf' iro, casado, comerciante, domiciliado c residente nesta 
cidade, atualmei!te em lugar i goorado, para apresentar S_?a 
defesa na referida ação até final sentença e sua sxecuçao. 

O presente edital será. fixado no lugar do costume e 
pu~licado na forma da lei, e seu prazD, qu~ correrã da la. 
publicnçüo, considerar·SC·á transcorrido asstm q.ue ~eco~
ram vinte (20) dias, a pnrtir da da ta da Ia. publlcaçao, h
caudo a ci tação perfeita. 

Dt!.do e passado nesta cidad~ de Ma.capá, ~apitai d.o 
Território do Amapá, aos dezesseis dias do mes de D?
vembro de mil novecentos e se8senta e sete. Eu. Antômo 
Munhoz Lopes, Chefe de Secretaria desta Seção Judiciária, 
o escrevi. · 

Euclydes Reis A.guiar 
Juiz Federal $ubstituto 
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Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 

1. A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
através das Representações do Govêrno do Amapá na Gua
nabara e Belém e do Escritório Central da emprêsa l'ID 
Macapá, estã recebendo propostas para fornecimento de 
cabos e condutores de Unha de transmissão Paredão-Maca
pá, conforma espec!flcações que adiantl\ se seguei~?-, até o 
15° dia a partir da data da pre&ente pUbllcaçio, as 15,00 
horas HBV. 

2. As propostas recebidas pelas Representações do Go
·vêrno do Amapá serão por elas encaminhadas ao Escritó
rio Central da emprêsa em Macapá, onde, com as demais, 
serão abertas cinco dias após o vencimento do prazo uci
ma, às 16,00 haras, com a presença dos interessados e da 
Comtl!são de Concorrência. 

3. · Poderão concorrer tôdas as firmas especl8lizadas no 
ramo, de capacidade comprovada. 

4. A firma veueedora obrigar-se-á a deposlta.r caução 
llO ato da assinatura· do oomrato, de 5% (cinco por cente) 
sõbre o valor do contrato, depositado na Tesouraria da 
Sociedade, em Maeap~. · 

fi. Esta caução só será devolvida após o cumprimento 
integral do contrato. 

6. A Companhia de EletrJeidade do Amapâ é lícito con- · 
tratrar o fornecimento em tedo ou em parte, sem eriar 
motivo de qualquer reelamaçâo da firma vencedora. 

7. À CEA se reserva o direito de classificar a firma 
vencedora dentro do SEIU critério de julgamento, sem que 
caiila as concorrentes direito de impugnação. 

8. As quantidades e tipos dos cabos e condutores de 
po11síveJ aquisição são os seguintes: 

.·. 

172.000 metros (em bobinas de 1.600 metros) de con
dutor para Unha de transmhsslio, com as seguintes 
caracturisticas. 

1. Tipo e nome: ACSR cPartridge» 
2. · Formação: 26 x 2,57 mm. A-1 - 1- 7 x 2,00 mm Aço 
3. S~çllo de Alumínio: 185,2 mm2. · 
4. Seqão de Aoo: 22, - mm:l. 
fi. Seção total: 157,2 mm~. 
6. Diâmetro externo: 16,28mm. 
7. Pêso teórico total: 0,5426 Kgjm. 
8. Carga mínima de ruptura: 5.100 kg. 
9. Módulo final de elasticidade: 7.73õ kgjmm2. 

10. Módulo inicial de elasticidade: 6.200 kgjmm2. 
11. Coeficiente de dilatação térmico-linear: 19x10·6/C 
12. Resistência elétrica a 20"C: 0,218 (ohms/km) 
13. SeçAo de oobre equivalente: 85mm2. 
14. Quantidade mínima de graxa em relaçllo ao pêso 

da alma aço: 1,6% 
15. Características eonforme Normas ASTM -B· -232 

para Condutores A.O.S.R. 
112.000 metros (em bobinao rle 2.000 metros) de cabo 

de guarda para linha de transmissão, com as seguintes 
earactorístieas: 

1. Tipo do cabo: Aqo galvanizado 
2. Formação: 7 x 2,5rom 
3. Seclio total: 34,50 mni2. 
4. Diâmetro externo: 7,!10 mm 
5. Pêso teórico total: 0,275 Kg/ m 
6. Carga m!nlma d~ ruptura: 4.000 Kg. 
7. Módulo de elasticidade final: 19.000 Kgjmm2. 
8. Módulo de elasticidade inicial: 18.500Kgjmm2. 
9. · Coeficiente de dilatação térmico-linear: 11,5xl0-6f"C 

10. Resistência elétrica a 20° C: 5,8 (ohmsjkm) 
11. Caracterfsticas conforma Normas ASTM-A-363 

ZINC COATING - Class A. 

9. Condições comerciais 

9.1 Entrega em .Macapá (Põrto de Santana) 

9.2 Pagamento: A vista, contra entrega do material. 

9.3 Prazo de entregn: As firmas concorrentes devem fa-
zer constar de suas propostús, o prazo mfnimo de entrega 
dos materiais, de uma só vez ou parcoladamente. 

9.4 Impôsto de Consumo: Isento de acôrdo com a lei nr. 
4.676, de 16 da junho de 1965. 

Macapá, 16 do novembro de 1967 

A Diretoria 

Prefeitura Municipal de outubro a so de outubro de 
Maca pá 1967, . OUvia Looerda da· eosta, 

PORTMUA 

Nr. ~47 /67-GAB-PMM 

O Prefeito Municipal de Ma
capá, usando das atribuições 
qde lhe ijão conferidas por 
lei, e 

ProfessOra, nivel ll, 9 (nove) 
dias, contados no periodo de 
14 de outubro a 2:! de out11bro 
de 1967, Pelágie A velino Fllho, 
Carpinteiro, ninl B, 60 (ses
senta) dia&, contados no perío
do de 26 de outubro &· 24· de 
dezembro de 1987, Rllimundo 
A11sunqllo ~avalca11te, Trato

eoDsiderando que é impres- rista, nivel U, contados no 
cindivel 0 registre e esorltu- no periodt~ de · 26 de outllbro 
ração dos Bens Patrimonais, a 24 de dezembro de 1967, 
pertencentes à Fazenda Muni· João Cantuário Naseime~to, 
cipal, Tratorista ,. nivel 9, 30 (trinta) 

Considerand& que até a dias, contados no periodo de 
presente data não se tem 27 de outubro a 25 de nnnm
procedfdo dentro dos critérios bro de 1967 e 1'e6gea_es Bor
exigtd011 pelo Regulamento ges Tava~ee, Elicmtur!rlo, 
Geral de Contabilidade Públi- nivel 10, 80 (trinta) dias, ocn-

tades no pertodo de 9 de 

1 
outubro a 7 de novembro de 

ca, e 

Considerando que tal fato, 1967. 

I 
faz com que se desconheça o : 
real Patrlmônl_o do Munioipio,, Dê-se Ciência, cumpra~se 
o que contraria normas esta- e Publique-se 
belecidadas no próprio Códl- , · 
go de Contabilidade Pública.: 
da União, 1 Gabinete do Prefelto Muat. 

cipal de Macapá, B de novem
bro de 1967. RESOLVE: 

Designar Orlandfna Banha 
Bastos, Técnico P-m Contabill
dade, Ni vel li'\; Maria Vitó1·1a 
de Souza, Oticlal de Aclmiois
tração, nlvel 14; Oton!el Lo
pes de Oliveira, Agente Au
xiliar Coletor ue lrPpôsto, ni
vel 9 e Raimundo Damasceno 
Barriga, Escrevente-Datllógra- 1 

Augusto Fernando Porto 
Carrero · 

Prefeito Municipal da Macapá 

PORTARIA 
Nr. 2.f8/67-GAB-PMM · 

fo nival7, tod~s pertencentes · o Prefeito ; · Municipal , de 
ao Qua~ro . de Fu~cionárfos Macapá, usando das 1atrlbu1: 
dest~ ? I efeitura, _Pa.a sob a çõea que lhe sio con(erldas . 
~;eBidencla da ~rupei~a. cons- pelo Item v, d4l Artigo o•; do 
t!.uirem a Com1ssao mcumbl- Deoroto-lei federal número 
da de proce~er ao levanta- 5.839 de 21 de setembro de 
mento e avahaç!lo dos Bens 1943' 
Patrimoniais do Municiplo, de I ' . 
modo anal!tl r;o, caracterlzanrlo I 
dimenção, côr, natureza, pre- Consid.erando o que collllte 
9!l além de outros elementos 1 do Memorando nr. 131/67, da 
eonaldel'ados necessários a I Diretora do Departamento de 
dHerenclacão ou indentH!ca- i Educação e Cultura, 
ção de cada unidade, grupau-1 
do-se convenientemente, a- 1 RESOLVE: 
pt:csentando uo final, olrcuns-
tanciado rel~tório. 

Aplicar a pena de lluspen
Dê-se Ciência, Cumpra-se sã() de 20 (vinte) dias, con-

e Publique-se. vertida em multa, a Regina 
. . : Lúcia Borges Peixoto, t'ta-

~ Gab1~ete do ~refeito Muni- i fessôra Regente, pertencente 
c, pai d ~ Ma capa, · 08 de no- ; ao Quadro de Pflssoal Varlá
vembro de 1967. : vel desta Prefeitura com 

Augusto Fe~nando Porto I exercício no Grupo Escolar 
Ca;r~ero Rondônia, a contar de 03 de 

Prefeito Mumc1pal de Macapá novembro do ano em curso. 

PORTARIA I 
Nr. 247-A/67-GAB-PMM Dê-se Ciência, Registre-Ee 

O Prefeito Municipal de Ma-. e Publique-se. 
oapá, usando das ah'ibuições 
que lhe são conferidas pelo Gabinete do Prefeito Muni
item IJI, do artigo 9°, do De-j clpal de Maca pá, 9 fle novem
ereto-lei federal nr. 3.839, de bro de 1967. 
21 de setembro de 1943 e, 

Considerando o que consta 
no Oficio número lú97/67, de 
1°. de novembro de l9!i7, do 
Coordenador da Divisao de 
3aúde, 

RESOLVE: 

Conceder na f(Jrma do Item 
I, do artigo 88, da Lei nr. 
1.711, dG 2B de outubro de 1952, 
licença para tratamento ·de 
saúde aos servidores Terezi
nha Lima Figueira. Datilógra
fo, nivel 7, 15 (quinze) dia&, 
contados no periodo de 17 de 

Augusta Fernando Porto 
Carrero 

Prefeito Municipal de Maeapá 

Preço ~o cxcm~lar 

NCr~ 0,05 


	

