
DEGRE'l'OS 
O Governarlor do T~rrltório 

Federal do Ama1Já, usan<lo 
d~s atribuições qu~ lhe eon
f.m.•em os itens VI! e IX, do 
.:!l'tigo 4°, do Decri't to-lei m·. 
5.8il9, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o q'i:le 
consta cio processo número 
4.838/67-SGT, 

RESOLVE: 

rle seu& membros o titulo de rem condições exigidos, não 
contador diplomado, estendo tendo inclusive prestado a 
assim nula de pleno direito; fiança exigida por Lei; 

d) que, como s~ria justo, i) que a requerente não ti-
foi nomQaua nova comisEão nha. interêsse em pegar a 
para rever o processo admi·- mais aos servidores lotados 
nistrativo, constituída agora nu. Divi::;ão c,ie Saúde e que 
de 2 (dois) contadores diplo- ninguém po\le ser punido por 
mado8 e um técnico em ccn- fato previí.;to como ct•i::ne, se
tabllidsde, que eonclulu, em uão quando o comete dolosa-

de 21 elo setembro de 1943, 

HESOLVE: 
Nomear o Cel. Eng•. Gerson 

de Arnújo Góes, Secretáric
Geral dêste Território, para 
prot;ecler a uma s!ndlcância, 
I'elativa a esct•iturnção de li
vros de' poatos, na Divisão 
de Obras, Seção de Est!'sdaa 
de RoJagem, inclusive no to
cante a pessoal de escritório, 
bem como a atribuição de 
he ras extras a funci0nários 
dessa Dfvi~:;Eio e págos por 
verbn. do O.N.E.R., aparando 
responsabilidades, se rôr o 
caso. 

Remover a pedido, nos têr- sou relatór~o ~lnal, em sentido mente, ex-vi do a!·tigo 15, ca
mos do Hem JI, do artigo 56, contr·úrio às ounclusõcs du pítulo I!. parHgraio tioi.co do 
da Lei nr. 1.711, de 28 ele ou- Comissão anterior, tendo evi- Código Penv.l, ter.<lo também 
tuorn de !9f>2. 'I'erezinha de denciado um s:tldo <fe NRC$ ... o Sr. As:3istente Jurídico ooi· 
.Jet~uR Pir·es Reis, oeupnnte 91,83 (noventa e hum cruzei- uario pela reintegração e pêla 
<.!o ca.rgo de Serviçal, nlvel ro:; novos e oitenta a oitu devolui;iio da impnrtância re-
f>-A. J o Quudro de ~"uuciouá- ce!:ltavos), além de terem oido colhida a rua!s pc!a ex·ser- Palúclo do Govê1·uo, em 1\fa-
rlos Ptíl.>licos do Govêrüo constatadas outt·as it•t·egul&rl- i vldors; capá, 2 de janeiro de 1968. 
dêste 'I'c:ll'l·itório, lolatlo na dades, inclusive a r espeito do 
D.ivisilo do Su!Hle_ para a Di- cofre, sem todavia "'or"'m fei·- jl que 0 procedimento Go· Genernl Ivanhoó Gonçalves 

" ' l?d " "' Martins - Governadvr ' '!SuO (te .l'• ncaçtw. tos os devidos balanços fi- venmment'il se fnnàa nf\s 
I\'r. 02/68-GA:B P:J.lácio do G. ovêrno, em I narrct:.·ir~s.. nas substituições normas previstas nos artigos 

evc s 233 o 239 da Lei n° 1.711/5?., 
!\!:!:;~!é"~. 5 dl.l ü:nc!l.'O de !918. iltUai ' · ~ • · t O G""O='nud,..,· ... ·do 'f·"'":tór.:c · • t1ua dbpõe- aüore <• r..s,u.t,t o v ' • • ~· --
General Ivunhné Grmç.'llves e) que se prejl!izo houve, o dos Funcionã :·ios Públicos e Federal <.!o Amapá., usal!do 

i\!at·tins _ Govcraador prejuízo que se imputou à Civis da Uuião, das n.t!'ibuições que lhe con-
fua \'!ion'h'ia deveria ter sido ferem os itens V ll e lX, do 

àe indenizado contOl·.mo têrmos RESOLVE : . artigo 4°, do Dellteta-lei nr. Ten.-Cel. Engo. Gerson 
Araújo Góes 

Secrt!tá t'io-Geral 
elo arllgo lf/7 e S(m parágralo '>"B 5.839, ll e 21 de setembro de 

· · d E t t t li a) Baseado no artigo -" HH/1, 
p:oHneil'o, 0 i!: a u 0 os do cito à o E ·tat·•to tornar· 
Fuocümúrios Públicús, quan- . ~ ~ · ' · . · RESO LVE: 

O Govcrundor do Territó· {lo i8so o :lo oaorreu tendo o sr.m tlieJto a pen;wdaoe un- ; 
rio Fedm·ul do Amapá, usando prejuízo sido indenizado do posta .. ;~estnbe li.!c~ncl?. t.o~.o~ 
das atrihulções que lllc con- uma aó v~:>z; os d!re •. os pl)r ela a.mgldvr., 
!~: ·em os itens Vfi e IX, do I 
a.:·tígo 4°, do DeCleto-lei nr. f) que fo t constatado qno b) Reeutcw·ar 8 fuo,~l~ná !'ia 
fLf!3fi, do ~i de setembro de em 31 de dezembro de 10fi4 Iolanda de ."ouza Co.:.tho no 
1043, e tendo em vista o que doua :íolanda recolhau à Te- ?~rg? ante,1:!0!·meute ot;npa~o, 
cnnsta do processo no 1.79;1; sonraria do SAG a quant!a de t?.n

1 
•. do e

5
m
9 

j 151~ ? ;o~t •. ~o uo 
67, de !3-6-67, e 

1 
NCRS l.l33,83 (hum mil, ceuto ar Jgo a?. n.esm.. .eJ, 

1 e h·iuta e tr·ês cruzeiros no\'OS cl Determina r ao SAG us 
CONSIDERANDO : 1 e oitenta e três centavos}, prÓvidêncies conseqüentes do 

, apoatarla pela Audilzgem, d~- p " t D t !'nclusi'v" a_) qu tl D. Yolancla de Squza l'apareeenc!o, dessa forma. o l'._ sen a ecre o, , .., 
Coell•o rcque~cn ao Gover o aquelas ;·pf:)renr% ao:; urti-

·,,;o· :. , ·i •. . _ ,..· rr n pr.~juizo causado à Divisão gos oO e 61 ainda da mesfna 
t~~ .l ~t r, t~r w :s:.~a ~" 10 t.~.,r~- de :Sa(!t!e, ao Govêt·uo 'ferrl- Lei; 

N0men r o Cupit&o de Cor
veta CCAFN, Luiz Gonzaga 
VP.le, ocupnnta do cargP iso
ladl) de peovimento em eomis
sfio, s!mbolo 5-C, de Dlretm· 
d!l Divisã o de Seguf'ança e 
Guard?., pura procede!' a uma 
sincl icância relati\'a a fatos 
trazldvs u meu couhe~imento 
por v~.r!us pessotts, que te
riam se pass11do ua Divisão 
ele TtH'l'UG e ColciJização, no 
toc?ontc a cxn·~diçiio de liccn
ç a s de - o c u p a ç ã o 
de te rras, não lançamentos ~~o n? .o,ua~~o. ~<l • ~nct~~~- torial. Entretento, ioi a peti

~ l~S,,~n b, (~'·.n~lhda, ~~~e f o, a, cloeá.ii& dtmitida a 11 de ju
a ~..,m do s~r VIÇO puu!Jco, em nho de l9o5 isto é seis me sol! 
4 ae dczemoro de 10fi4; ' 1 após ' ter resg.atad~ 0 prejufzo 

b) que a petidonliria ale- ~~ Fa~endu pt\blica, que lhe 

e) Determinar o Rrquiva- nas «.Rendas Internas», adi
mento úo presente processo n.ntr.mentos et~.. ::tpnmndo 
apó;,; cump1idfLS tumbém as rcspousabilidade, se fôr o 
nvrrnús que regem os proces- CilS\l . 

&os de I'eintegmd~a. I I> 1, ,., "' G , gou qu o o inquél'!to adrulnis- !6ra 1mputadg; , a.3,,,,o . uo overno, em 
tt'ativo a que rcspondau uáo 
so coadunava com a legi8h
ç11o que rege a matéria, pro
testando contra a Com!ssiio 
de Auditttgern, C(>nsideraudo 
irregular e. sua composiçã.o; 

g) que a Gomis:3üo, por 1 Pulácio do Govemo, em Macapá, 2 de jauelro <l~ l9ôS. 
unanimiüade, ioi tle parecer• Macapá, 11 de jar: elro tte 1 que doua folanda de Sousa.1196ií. Gemer~~ lvan.JOé ~~n_çrtlv.es 
Co·ijJho fôsse retnt~grsda uo Martms - Govcrna<1o1 
que eoubt!r o capítu lo \', da Gene1<:.l fvz.uhoé G Oilçalves 
Lei m·. 1.711, ào 2~ de outubro l\h~rtios - Qovemado:· Nr. 03/08-GAB 

c) que ouvido o Serviço de 
Al!miuistrttção Geral - tleção 
do J:'ossoül - foi sugerida a 

de l9fl2, dados os ilícitos coos
tat:o.dos na Audttagem rm
tel'ior; 

audiência do Sr. Dr. Assisten- 11) que e:n nôv9 parecer, 
te J urídico, qu~ por sua vaz. em faca das conclut>õas acima, 
c<,ncl uiu que, realmente, a ! o S!'. Asseswr Jurídico ainda 
constit n!çã.o daque!& Comit~ilo · coneluíu que, dadaG as cir· 
fer-!u rroRtelmeate 8. legisla- cur:stánci!!S, rl0na Iolnntia de 
<;iío vigente (art. 25 do D:-l- Soulja Co<:>lho ocmoteu a ação, 
ct•elo Lei número 9.9~5. de '27 de que foi acusadt~. por im
d!.? wai o de 19líi, e rcsoll!ÇhO I pcrieia, por uão estar capscl
w·. Bf1, de 13 de dezembro da ta.du para f:xercer a tunçlio 
19ôSJ, visto nflo ter 11enhum de TE'soureira, pc;r lhe ful.ta-

'l'~.n.- Cel. Eng. Gerson de 
Ai"aüju Góes 

Secret:.Hio-G e;oal 

PORTA lUAS 

Nr. 01 f{!8·GAB 

O Governador do Ter l'itól'iO 

O Goveroador do Territó
rio Fe<.let·al do Amapá. usando 
das atr1buições que lhe con
ferem os itens Vil e IX, do 
ax-l ig-o 4°. do Decreto-lei nr. 
5.'33U, de 21 de setembro de 
i 94:l. e tendo eru vbta o que 
consta do prucessu númera 
5. t 7 iíti7·SG'l', 

Federal do Amaoá., US3.ndo HESOL \'E: 
das ;.üribuiçõPs qt~a lhe con-
terem os itens VII e IX, elo P. ;·ti· Designar uo~ têrmos dos 
go .J", uo Dec~·eto-loi nr. 5.S:l9, , artigos 217 e 21 o, da Lei nr. 



5a·feira, 18 

As ~llilpartiçõe3 Públicas r 
'l'e·rritelliaia deverão remeter 
o e&pediaute deatin~do à pu-,' 
i1!icução neste · DlARlO OFI
CIAL, dtàriamente, até às 
l R,M horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
11.W à11 11,36 horas. 

As l'eclamações pertinen
tes à niatérü: retribuída, aos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrlto, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 bor·as, no má
"imo até 72 h o r a s após a 
salda dos órgãos oi!ciais. 

Oe originais deverão ser 
datHogra~ados e autenticados, 
l''lsea.ivadas, por quem de di
reito, ra:mras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
tflrlo r, que serão sem pre 
~uuais, as assinaturas poder
L-e-ão tomRr, em qualquer 
~poca, por seis meses ou um 
auo. 

As assinaturas vencidas 
t)()der~o ser suspensas sem 
a.viso prévio. 
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1 Janeiro, 1968 

1 As Repartições Pllblica• 
eingir-se-ão à• aosinaturae 
anuais renovadas o.té 2-5 de 
fevereiro de cada aao e à1 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

A Um de possibilitar a 
remessa de valôres , acompa
nb.ados d~ esclarecimeutotl 
quanto à I!Ua aplieaçAo, sou. 
eitamoa usem os interessado• 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edf· 
ções doa órffãos ofiaiaia s6 
se fornecerão aos assino.ntee~ 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

O funcionário público fe
deral, terá um desconto de 
10%. Para lazer jus a êsse 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura Para facilitar aos assinan-1 A 11m de evitar soluç!io 

tes a verHicação do pra.zo de 1 de continuidade no recebi- O custo do cada exem
validade de suas assinaturas, mEnto dos jornais, d e v o m 

1 

plar atrasado dos 6 r g i!. o a 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a oficiais será, na venda avul
ço vão impressos o número respecthm renovaçllo com sa, acrescido de NCr$ 0,01. 11 e, 
do talão de r egist1·o, o més e antecedência mínima, de trin-

1 
do . mesmo ano, e de NGrS 

o R!la em q ue findará. t!t (30) dias. 0,02, per anc. decorrido. 

Nr. 05/68-GAB 1.711, de 28 de outubro de peito ao Código de Contabill·l 
1952, Osvaldo José dos San- dade Pública da União; 
tos, Oficial de Administração, O Governador do Território 

cumb!u da missl!.o que lhe foJ 
contlada, na qualidade de 
prátleo, durante o período da 
viagem do late a metor São 
Raimundo, que veio reboca
do, de CaiQoene para estaca
pital, pelo rebocador «Leio 
de Macapá:o. 

nível 12-A, lotado na mvisão - que a Divisão de Edu- Federal do Amapá, usando 
de Produção; Raimundo Pe- c~ção não possui organiza- das atribu~ções que lhe con
reira dos Santos Escriturário çao adequada e nem capacl- ferem os Itens VII e IX, do 
nível 8-A e Hellloelson d~ dz:d~ para aplicar diuheirosj artigo 4°, do Dcereto-lci nr. 
Svuza Alencar, Datnógrafo, publlcos, nease setor; 5.839, de 21 de setembrG ae 
niv~l,,9-B, ambos lotados na - que a situação criada 1943, e tendo em vistll. o que 
Dmsao d? EducaQão, todos pela existência de um órgão :~~S~aT, do processo nr. 5.036/ 
~erte.ncen~es a~. Qua~ro de ia_a~e_guado à fin~liga~e- da 

- dêunro'l~á.tt·?t~ . .. o .;ovêrbno 1 DIVlt>ao de Educaçao noo re- RESOLVE: 
s ? er.n no, _Par.~, so a comenda sua continuação· 

pres1dênma do pnme1ro, cons- j ' Canaelar a pedido, na tor-
tituirem a Comissão de lu- · ma do artigo 113, da Lei nr. 

' quérito Administrativo,inaum- RESOLVE: 1.711, de 28 de outubro de 
bida de apurar as causas de 1952, a licença para trato de 
abondono de emprêgo de que - Determinar: interêsses particulares, con-
é acusada a servidora Edith a) que 0 Setor de Material. cedida a través da Portaria 
Guedes da Silva, Profensôra a Móveis e Imóveis da Divisão nr. ?0/6~-GAB, datad~ de 14 
do Ensino Pré-Primário ~.: de Educaçíl.o se incumba dos de Jane~ro de .1966, a servi
Primário, nível U , do Quadro misteres r eferentes, apenas, dora Z1lda Punentel Bentes 
acima referido, lotada na Di- a uma Zeladoria, de que es- Mon!eiro, o~upante. do cargo 
visão de Educação. tá carecendo aqul'lla Divisão· de Enferme.ra-Auxlll~r. nlvel 

Palácio do Govêrno; em Ma
capá, 3 de janeiro de HJ68. 

General Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 04/68-GAB 
• 

' i 8, do Quadro de ~'uncwnflrios 
b) que essa Zeladoria vis-1 Públicos dêste Território , lo

torla tôdas as escolas exis~ .
1 
tada ll!l Divisão de Saúde, a 

tentes em Macapá e no inte- contar da data da publicaç!o 
riot', em épocas a fixar o l dêste ato no Diário Oficial 
mediante autorização do Go-~ do Govêrno. 
vernedor· 

' Palácl<• do Govêrno, em Ma-
c) que se inicie a vistoria' capá, 4 de janeiro de 1968 • 

de Imediato, no Município' de 
Amapá; · , .. Uen. Ivanhoé Gonçalves 

Martins - Governador 

Nr. 06/68-GAB 

O espírito de sacrifício e de 
dedlcaçAo demonstrado pelo · 
referido servidor muito d!g--
Jlifica o funclonflrio da Adrui- · 
llistra.çll.o amapaense. 

Palt\clo do GoTêrno, em Ma
capá, 3 de janelro de Hl6B . 

General Ivanhoé Gonçalves 
Martina - Governador 

Nr. 07/68-GAB 

O Gov~;~rnador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
terem os !teus VIl e IX, do 
artigo 4°, .do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de S$tembro de 
1943, e tendo em vista o que 
consta·do oUcio nr. 818/67-DE, 

RESOLVE: 

Elogiar Bland!na Alves 
Torres Queiroz de Souza, 
Professôra do QuadrQ de Fun
cionários de Govêrno do Es
tado 'do Parã, otualmente à 

O Governador do Territó
rio Federal do A1haps, usan
do das atribuições que lhe 
coniet·em os iten~> VII e IX, 
do artigo 4°, do DecretG-lei 
m·. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, e 

CONSIDERANDO: 

- quo na estrutura admi
nistrativa da Divisão de Edu
cação existe um Setor de 
Material e Móveis e Imóveis, 
que se Incumbe, entre outras 
tarefas, até da conclu~:~ão de 
obras; 

d) que êsae Setür se in
cun,ha de pequenos reparos, 
consertos, Hmpezaa gel'als, 
pinturas, consertos de fecha
duras, subll tltuição de ·vidros 
etc., ficando vedadas quais
quer outras obras, que exi
jam técnica superior ( eletri
cidade, bombas, sistema de 
água eto.); e 

O Governador do Terrltó- disposição do Govêrno do 
rio FedP.ral do Amapá, usando Amapá, pela dedicaçíl.n, eS;li
das atribuições que lhe con- rlto de sacrifício e idealismo, 
ferem os itens VII e IX, do 1t demonstrando elevada com
artigi> 4°, do Decreto-lei nr. petêncla no exercício do car-
5.839, de 2t de S8tembro de go de Diretora do Instituto 
1943, e tendo em vista o que de Educação do Amapá. 

- que existindo, no Terri
tório, uma Divisão de Obras 
e um Ser viço de Bens Imó
veis , atribuir a outros órgãos 
construção 011 conclu!'>ão de 
obms constitui uroa. di:; torção 
admini8trativa, mormente se 
se cons.iderar que recursos 
da Fazenda Nacional têm de 
s er apliacdos med'ante res-

conste d.o oficio nr. 172/67- i A á 
e) aG Sr. Diretor da Divi- 1 SS!'i, de 29 de dezembro do O Go':êrno do map • na 

sl:io de Educaçao que envie, I ano findo, ' oportumdade, expressa seus 
com urgência, a r elação do 

1 

. i agradecimentos à ilustr~ 
pessoal lotado no Setor, in~ RESOLVE : : m"stra pelos releva:ates sei~ 
dicando os que devem per-

1 
• viços prestados .à n.:ocldade 

maiH~cer, a fim de utilizar os, E.og!ar o servidor Benedl-. estuàantll do Terr1tórw. 
excedentes em outras ativi- · to d~ ~ 0 u z 8 P a 1 h e ta, 
dades. ! ocup~o,e do cargo de Mestre Palácio do Govêruo, em 

l ArraiS, ?.iv~l.l2, do Quadro Macapá, 4 de janeiro &e 
Palácio do Govérno, em · de FuncJOnarios da Adooinia- 1968 

Macapá 3 de janeiro de 1968. ' tração territorial , lotado na · 
' 1 Superintendência do Serviço i 

General Ivanhoé Gonçalves 1 de Navegação do Amapá, pela Geaeral Ivanhoé Gonçalves 
Ms.t·tina - Governador l eficiência com que se 1esln- Martinl! - Governador 
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, ses de Escriturário, n!vel 8, 1 Palá~!CJ do G.ovêrno, em 
00 Quadro de Funcionários Macapa, 11 de Janeiro de 
Pdblicos do Govêrno dês te Hlõ? · 

Gabinete do Governador 

ORDEM DE SERVIÇO 
Nr. 00,1/ô8·GAB 

ORDEM DE SERVIÇ O 

! \r . 006/68-GAB 

Território, lotado no Serviço General Ivanhoé Gonçalves 
Aos Diretores e Chefes de 

Sel·viços 

Aes Diretores de Divisões 
e Chefes áe Serviços de Administração Geral. Martins - Govemador 

Ministério do Interior 

PORTARIA Nr. 0371/30-H-67 

O Ministro de Estado dos Negócios do Interior, usan
do da atribuição que lhe confere o artigo 24, do Decreto 
nr. 60.091, de 18 de janeire de 1967, e tendo em vista des
pacho do Senhor Presidente da República, exarado em 9 

de novembro de 1966, na Exposição de Motivos nr. GB/ 
202, de 24 de outubro de 1966, do Dire tor Geral do Depar
tamento Administrativo do Pessoal Civil, pubHcad.a no 
Diário Oficial de 9 de novembro de I96B, 

Resolve determinar a aplicação do regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva previsto nos artigos 11 e 
12 da Lei nr. 4.345, de 26 de junho de 1964 e uo artigo 7° 
da Lei nr. 4.863, de 29 de novembr·o de !955 e na confor
midade do dispo,to no Regulamento constante do Dect•eto 
nr. 60.091, de l!l de janeiro de 1987, aos funciG)Jlários do 
Território Federal do Amapá, abaixo relacionados: 

NOMES 

Graz!ela Heis de Souza .... 

Daisy Campos do 
Nascimento . . . . 

I Cargo~ ou I 0 , IGrat.mensa! 
Funçoes lo NCr$ 

Chefe Se
ção de E. 
P. e Profis
sional 3-F. 

Diretor do 
CJ.E.B. do 

I 
Rio Bran
co 10-F 

65 320,12 

65 20Ui0 

J - Nos têrmos rlo artigo 2° do Decreto 60.091/67, ao 
funclonát·io sujeito ao regtme de tempo intagral e dedica
ção exclusiva é proibido exercer cumulativamente outro 
cargo, função ou atividades particulares de caráter em
pregatício profissional ou pública de qualquer natureza, 
niío se compreendendo nessa proibição: .. 

1 - O exercício em órgão de liberação coletiva desde 
que relacionado com órgão em regime de tempo integra l; 

1 - Tem sido constatado que 
as Divisões e Serviços vêm 
~e dirigindo ao Almox?.rilado 
Geral para re tirare m merca
dorias adquiridas para es to
que, sem obsei'vância do que 
e determinado. 

2. - Recomendo a loitma e 
o fiel cumprimento das dispo
sições contidas na Ord!lm de 
Serviço nr. 10/67-GAB (Diário 
Oficia l números 7211 e n5, d e 
16 e 17 de !l@Vembro ) , onde se 
lê clars men te, no item 4, co
mo procedet'. 

A partir da presente datv , 
devem ser otser\'adas as se
guint'ils uorma~;: 

1 - Qua!qu2r pedido de 
material deve ser Ol'denado, 
de acürdo com f.t verba para 
aq uisiç&o . Assim não se mi:J
tum vas::;oura com carburil
dor e pa pel para oHcio com 
máquina de escr ever. 

~1fl.terií! l de expediente 
consiitui um peàid@; ma terial 
de limpeza outro etc. 

Os Senhores Dil·etores do 
Divisões e Chefes de Servi·· 

Não se en~rega mli~erial ços d~terminem aos s eU@ 
sem requisição e esta so po- coordeiJadores e almoxa1·ifes 
de ser feita d_epois tio «pedido» que procurem o SAG, para 
aprovado pelo Governador j se inte:rar do assunto. 
onde consta «Se o material 

I 
existe no almoxarifa.d. 0>>. No 1 2 - Ç}ualqu~~ encamiAha
artio·o 8 es t~ claramente ex- mento c!e papel:l aeve st:·r 

, , , •• ' • • ~ .,.<, 
. plíeito o que também eleve 1 ~e~,~aamcme ll1 H)rma.u?· .c 
i constar à o pedido. ol:mo. Entretanto, d1 r1ge- sl~ 
1 no Ooi'trntHlor requerimentos 

1
3 - Os sen~ore.s Dire!o:e r. e ti e fu_ucionários, fl Oliúitand~ 
Chaf,;s de l:le rviço na qrtam remor.a.o e o documento e 

I pela última vez seus Almo:m- de volvid o à mesma Repa rti
t rile;; e Coon.h~r1ad ores s6bre ~~ão p~1ra iuformar se há pre-

la ordem aqui eontid:t e a juizo pan> o serviço na re
obedíência às normas do ser- m0çi:o. Tnm~-re tempo cie 
viço. I quem !:lii.o km tempo a pet·-

~~ . d . . d der . "' acapa, •! e p.nen·o e 
1968. . Os Diretores de Di <isões e 

I 
General lv!mho@ Gon(~alves 

M&rtins - O uve;:nad o r 

1----
ORDEM DE S.ERVIÇO 

Nt·. 005/63-GAB 

Aos Dü·etores de Divisões 
Chefes d e S c r v i ç o s 

1

1 1. O Gover~wdor, em ·;isitn 
hoj e realiz~da a <l ivr::rsao re-

I. partições do G-overno, consta
tou: 

Chefet; de Serviços providen
ciem convenientemente. 

3 - O Covêrno não tem 
intcrésse em remoYer ftmcio
ná:·io5 nu1 a outros Minif.1-
térios, Es!tl~os e tc. Ao con
trário, vai cni~iL' e opol'-se a 
est>n.s rNaoções. 

1- pedidos ele execução dr~ 
II - As ntividades que, sem caráter de emprêgo, se 1 serviços, diretamente, por Di-

destina à difusão de idéias e conhecimentos, excluidos as visões e Chefes de 8erviço. 

Os SPnbo:·os DinJtores de 
Divi::õt>s e Chef,~s de Sei·viços, 
ao informa?c:n devo r- ii,o dech
rar • pm·q tW>> concordr> n1 com a 
r emoc;li'lf• sol icitada, tomando 
na devida conta, inclusive, o 
seu ektivo, na categoria a 
qu e pertence o reqúereiJ te. 

que prejudiquem a execuçãG das obrigações inerentes ao 
regime de tempo integral e dedicaçíifl exclusiva; 

III - A prestação eventual de as6istênc1a não remu
nerada a outros órgãos do serviço públieo, visando à apl!
c~tção de conhecimentos técnicos ou científicos quando so
licitada a través da repartição a que pertencer o runclonário; 

IV - A participaçã o eve ntual sem caráter emprega
tício eom atividades didáticas de semir1á rio, conferêm:las 
e outros semelhantes, bem t:omo administração de ensino 
especializado em cursos tempoi'á rlos de estabeiecimento 
oficial de nível superior. 
~ ~-· -.. \ . ., .. , ~ ..... · ~·- ~ -· .. ~--- - --~-----~-·-...·· 

2 - A inf;-ingência das normas estabelecidas para o 
r egime de tempo integra l c dedicação exclusiva acarreta
rá & responsabilidade administrativa , criminal e civil da 
funcionário e ~la autoridade a que esteja imedia.tamentG 
subordinado de acôrdo com o artigo 29 do citado Decreto. 

Os beneficios resultantes da presente Po!'taria terüo 
início a partir de 12 de outubro da l!J67. 

Fica sem efeito a Portaria n.0 2i8, de 11 de outubro 
de 1967, publicada no Diúl'iO Oficiai da União. 

Afonso Augusto de Albuquerque L!ma 
niinis tro do Interior 

4-0s ftmcionári0s só podem 
Jsw yiol a normas de servi- requerer utrs.vér:~ as repar ti~ 

ÇG j i'i exuedidas. çõ:JS a que pertencem. E 
· jlwática regulamentar que de-

Os Sonhores Diretores de 
1 
ve sE:r obsMvacla . 

Divisõe:~ o Chefes de Serviços . . _ 
providenciem no sentidG rJa Sol tcJ t3;çoe~))ílr<l falar a_o 
encaminhar quulquer s0li.citn- GovernucH:r t0m que Ee<. !e:
ção de coufecçõ<:s, reparo~; etc. ~[<S,_ ntraves a~• r?pa; tzç,oes, 
ao Senhor Secretario-Geral lndiCand.o o mott ,·o, pal'l'l 
(Ordem de Se;·viço n" 10). num:ar dia e heru, se fâl' o 

caso· 

Se~v i çes (Indm,t:·ülis, , Bena Mac:ap?., Hl de janeiro de 
2. Os Senhores Chef(!S de 

1 
hnove;Is, Imprensa ctc.1 não 1968. 
podem ac<::itar nenhum pedidn 
de confec<;ão dó! ór)!fto& cGtt'e..- General Ivanhoé Gonçs.!Yes 
nhos ao Gov&l'no: (LBA , CNME, ~Jarti11s-Oovunatlcr 
DNERu etc.) sem o aprovo do _ 
Senhor Sccretúrio-Gel'&l, a 
qutlm devem ser dil·igid% as 
solicltações, p3ra orçam.::nü1-
ção, aprovação e lieJN!is efei
tos, inclusive cobranças. 

l\l aeapá, iu de janeiro de 
1G()8. 

Gen. Iv3nhoé Gouçalves 
~Iartins :__ Govemnctor 



58 -feira, 18 mAmo OFICIAL 

Nr. 08/68-GAB 

O Governader do Território 
F~Jderel do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e. IX, do 
artigo 4°, do Decrc;to-lei nr. 
5.839, do 21 de setembro tle 
1943, e tendo em vista o que 
con!.-lta do ofício número 
818/67-DE, 

de outubro de 1!}52, lice~ça Federal do Amapá, usando I RESOLVE: 
para tratam~ut9 de saude das atribuições que lhe con-
em pro~l'ogayao, ao servülor fet'e o itom VJI. do Elogiar os Rervidores: Luiz 
Wn.lder1 de Alencar Lima, artigo 4o, do Decreto-Íei nr. i Gonzaga Pereira de Souza. 
ocupa;nte do cargo d~ Deteti- 5.839, de 21 de setembro de Jlotudo no Serviço de Geoar&.
ve, mvel 10-A. do Qnndro de, 1943, e tendo em vista o que fia e Estatlstica· Milton b de 
Funcionárloa Públicos do Go- l cotista do processo no 32/68· Souza Corrêa, lotado na Divi-
vêrno déste Território, lotaçlo SGT, são rt_e Educação ambos ocu-
na Divisão de Segurança o !)antes do carao de Oficial de 
G n~:-da, trinta (:30) dias, con- ' HESOLVE: Administração níveis 14-B e 
tados no períod.:1 de 1o a · , , , t . . 12- A, respectiv&mente; e 

RESOLVE: 30 de dezembro de 19H7. : De:slgnar ALawtr Cavalcan- Francisco üouqalves de Araú
·. te Lem~s, ocupau~~ do cargo I jo, Assistente Comercial, nível 

Designar uos têrmos dos Paláclo do Govêrno, em d~ Prof~_ssor .. Auxl!H:lr do En- 12-A, lotacJo na Supel'inten-
artigos 72 e 73, da Lei nr. Macapá, 5 de janeiro de sm? PIImárw, _mv: l_ 7, .do dência do Serviço de NavE'ga-
1.711, de 28 de outubro de Hl68. Qu~pr.o_ ~e- ft'unmonai'los ~es_ çilo do Amapâ - SUSNAVA-, 
1!152, Edésio Lobato de Sou- te lemtono e Joamce Car todos pertencentes ao Q a-
za, ocupr.nte do cargo da Gen. Ivanhoé Gonçalves 1' mo 'l'av_a~es, CEntratarl.!!- ~es- d.vo do Funcionários do ~G-
elasse «B», dn série de elas- .M~rtins - Governador i ta Adrumlstraçuo, na qualt~a- vêrno dêste Território, Prt!-
ses de Datilógrafo, nível 9, Nr 11/GB-GAB 1 de de pessoa! t~ruporárw, sidP.nte e vogais da Comissão 
do Quadro de Funcionários · ex_er~e~do 88 funç,oes de Es- de Inquél'itô Administrativo 
lJtlblicos do Govêt'&o dêste O Govemadnr do Território c~It~t_án&, ambos •_?tados na instituída pela Po1·turia nr 
Território, lotado na Divisão Federal do Amapá, usando I Dms~o- de Educ1!-c,:~o e com 839/67-GAB, datada de s de 
de Educação, para respcnder da~; atribu~ções q':le lhe con-

1 
e;xerctcw na Co~eglO Com~r· nov_embro de HlG7, pela cor

pelo expediente do Instituto ferem os rtcns VII e IX, do ; Cl:~ 1 rlo Arulipa, p~ra fr~- reçao de atitudes a alto sen
de E:iucação do Amapá, sím- artig·o 4°, do Decreto-lei nr. • quentarem, e-~ Beie:n. eapl- so de responsabilidade com 
bolo 3-F, do Quadro acima 5.839, de 21 de setembro de ! t~l do Estad? 00. Para, a par. que se houveram no desem
rererido, em virtude d~ e;xo- 1943, e lendo em vista o que i ttr _,de. 8 àe Jau_ei ro corrente, penho da missão que lhes foi 
neração, a pedido, da Profes- conEta do pro.::esso número ° Cmso Il~tensJVo. de Prep~- confiada pelo Poder Executi -
SÔI'a Biandina Alves Tor·res 5.08Dí67-SGT, raç.ão de &ecretáno~ e Amo- vo amapaense. 
-Queiroz de Souza. I l!at es lle SscretarJas para 

. · RESOLVE: Colégios Comerciais. Palácio do Govêrno, em Ma-
Palácio do Govêrno, em capá, 10 de janei ro de 19B8. 

Ma.capá, 4 de janeiro de ,., G_onceder a Ira0i Paiva O custeio do menúionado 
1968. voelho, ocupatJtc do cargo de curso, correrá u conta do General Ivanhoé Gonçalves 

Engenheiro Ag t· õnomo, nível I Ministério ela Educa<;!ão e Martins - Governadar 
General Ivanllo'é Gonçalves 20- A, do Quadro de Funcioná- Cultura (MEC), competindo a 

.Martins - Governador· rios Públicos do Govêrno êste Govêrno apenas o for-
• dêste Território, lotado na necimento das pasEagens, 

· Nr. O!J/o8·GAB j D~visão de Produção, c1mto cuja de~pesa será empenhada 
o Govemador do Território · e vinte (1201 dias <le licença à Sl& ~o~ação - Seleção e 

Federal do Amo.pá us<>ndo gestan~e. contlidos no fJeJ•iodo Ape1·hnçoamt>nto de PessoaL 
rl t 'b• I õ ' Ih "' de 15 de dezem bro de 1967 a • ~~- a r1 :1 9 es .. que e-con~ 12 de abril de 1968 nos têr- Palácio do Governo, em 

· !t!• em o:. ttens Vl_l e IX, do . 1 ' Macapâ . 8 de jaoeiro de 
_artigo 4°, (to Deereto-lei nr. mos ~o Item LI, do art. 88• '11968 ' , 
5.839, de 21 de . setembro de com~w:do _com o ~rt. 1 ~7, . , · 
1943, e tendo em viG~a o _que todo, <L Let m;._~-71l, de 28 Gen. Iva.nhoé Gonçalves 
consta do processo número dl' outublo fie l9;>__ · Martins - Governador 
5.092/67-SGT, Pal?.oio do Govêrno, . om li 

RESOLVE: M~~apá, 5 de janeiro de Nr. 14/68-GAB 
19U8. I O Governador do Território 

Conceder a Antonio Paulo G 1 1 , G I I•"eàernl do Amapá, usando 
d F 

t.lnera vo.nhoe onçal\<es 
a onseca, ocupante do car- Martins _ Governador 1 das atl·ibuições que lhe, con-

go ue Pintor, ulvel 8-A, do fe&em os 1tens VII e IX, do 
Quadro de FGunciouários Pú- Nr. 12/68-GAB I artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
hlicos do ovõrno dêste 15.839, de 21 de setembro de 
'l'errilórlo, lotado na Divi<~í.io O Governador elo Território i 194:3, 
de Obras, sessenta (60) dias Federal do Amapá, usando · 
de Heença para s.companhar das atribuições que lhe con- I RESOLVE : 
pessoa enfêrma da iamllia. ferem os itens VII e IX. dct I . 
contados no per1odo de 19 de artigo 4", de Decreto-lei n:-. ~lo~mr o s~rviàor José 
dezembro de 1967 a 16 de 5.839, do 2\ de :>etemt>ro de UblrilJara da Silva, ocupant~ 
teverelro de 1968, nos têrmns 1 1943, e tendo em vista 0 que do ca.rgo ~e Escrevente.Dt~tt
do item H, do art. 85, combi- 1 contüa do processo nr. 5.109/ . lOgraro:_.nr~el_ 7, d_o _Quadro 
nado com 0 art. lOG, to elos r 67-SGT, . : de ~unuiGnAárws "'Pu~h,cos do 
t1a L~ i nr. 1.711, de 28 de ou- 1 1 Governo deste .. erntono, lo-
tubro de 195:! ' RESOLVE: 1 t ado no Setviço de Geografia · _ l e Estátístiea, pela correçãe 

Nr. 16/68-GAB 

O Governador do 'l'enitória 
Federal do Amapá. usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VU e· IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. · 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, 

RESOLVE: 

Designar José André Silva, 
ocupante do cargo de- Profes
r>or do Bnllino Secundário, do 
Quadt·o de Funcionários Pú
blicos do G ovêrno dês te Te~:~ 
t•itól'io, lotado na Divisão de 
Educação, atna:lmtmte exer- · 
cendo a Iunção gratificada, 
llirubolo 3- F, (l_e Diretor do 
Gin ásio de Macapá. para 
viajar de sua sede -Macapá-, 
alé a cit.lad9 de BHlém, capi
tal do Estado do f'ará, a fim 
ri e tra tu~· de assuntos relacio
na.dos com o.s interêsses . da 
Auministracão arnapaense. 

Palácio do Govêruo,' em 
Macapá, 10 de janeiro de 
1968. 

Palácio do Govêrno, em Conceuer· na rcn·ma do ar- , ele atitudes e alto senso de 
J\Incapá, 5 de janeiro de tigo 153. item f. da L~i nr. ' 1·esponsaeilidade com qne se Geueral Ivanhoé Gonc;alves 
196B. 1.71'1, de 28 d <! oulubro de . h fl u v e no desempenho da Martins - Governador 

Gen. Ivanhoé Gonçal •1es 
Martius - Govartu~dor 

1952, a Diógene!l Elesbão da j missão de Seeretàrio da 
!"Silva, oJupanta do eal'go iso- 1 Comissão de Inquérito Admi. 
lado de provimento em Co- i nistrativo, instituída pala pOJ'· 

N 10'6S-GAB n_tiss5o, Sím_bolo 10-C, de Ofi- 1 taria nr. 839fo7-GAB, datada 
r. · ' ctal de Gc>.btnete do Governa- ; de 8 de novtlmbro de 1957. 

O Governador do Território i dOi', do Quadro dtJ Funcioná- 'i , . . 
I<'edera!' do Amapá, usando j ~·~o~ do_ Govêrn<~ dê!Ste 'l'erri- Palacw <;o ?ov~~no, em Ma -
das atri:Juições que lhll' con- i .or1o, Oito (81 dms de .llcenç:ll capá, lO ue Janeiro de l.96S. 
ferem os itens VII e IX, dQ : gala, contados no penou o de G , . I h . . G , . . 

ti a 40 d D · • t -1 · · 1· 2i.l a 30 de dezembro de 196.7. euerai van, oe onçalves ar. ,o , o el;re o Cl m. lVI&rtlne - Governador 
6.!339, de 21 de setembro de p , - G a 
1943 e tenao em vista o ouc alaCio do o~erno, em 
consta do prtlCesso númêro i Maca pá, 8 de Janeiro de 
5.1:-15/67-SOT, ~1968. 

RESOLVE: ; Ge_n. Ivanhoi'! Gonçalves 
Martins - Governador 

N1·. 15/68-GAB 

I 
O Governador do Território 

Fedentl do Amapá, usando 
r das atribuições que llle coa-

Conceder nos têrrnos do l ferem os itens VII e IX, do 
item I, do art. 88, combinada Nr. l :l/65-G AB ltrtigo 4°, do Decl'eto-lei nr. 
com os artigos 92; 97 ~ 98, , 5.83~. de 21 ds setembro de 
tudus tia .Lei nr. 1.711, de 28 O Govern::.:dor do Território ' 1943, 

Nr. 17/68-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VIl e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei m. 
f>.8ll9, de 21 de setembro de 
194:3, e tendo em vis ta o qu~ 
consta do ofício or. 01 /68-PMZ, 
de 3 de janeiro de 1968, 

RESOLVE: 

Por à disposição da ?re
feitll!'a Municipal d0 Mazagão, 
até ult~rior deliberaQão, o 
servidor Eliils Ferreira dos 
Santos, ccupante do cat'go du 
classe «A», da série de elas-


	

