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Ano li. Números 744 Macapá, 6L-feira~ 19 de Janeir·o de 1968 

DE~RHTOS ATOS DO PODER EXECUTIVO Nr. 22{68-0AB 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapt., usan.
do das atribuições que lhe 
conferem os iten~ VII e IX, 
cto a rtigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, 

O Governttdor do Território 
Federal do Amapá, u:~ando 
das a tribuições que lhe con
ferem os itens VH e IX, óo 
artigo 4°, do Decret(1-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
con11ta do processo número 
203/68-SGT, 

RESOLVE: 

PORTARIAS 

Nr. 18/68-GAB 

O Govcruador do TCJrritórlo 
Federal do Amapá, usaudo 
das atribuições que lhe con
terem os itens VIl e IX, do 
st·ttgo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
eonsta do proce:;so número 

Remover nos têr~os do 5.ll02/67-SGT, 1 

item ll, do art. 55, tia Lei nr. RESOLVE. 
1.711, de :!8 de outubro de · 
HJ52, Agenor Roàrlgues de I Conceder nos têrmos do 
Mt' lo. ocupante do cnrgo de Item I, do artigo 88, colllbilla
'l'elegrafista, uivei i6-G, do do com os artigos 92, 97 • 98, 
Quadro de Funcionários do todos da Lcli nr. 1.711, de 28, 
Govérno dêste Território, lo- de outubro de 1952, licença 
tudo na D!Yisão de Educaciío, para t:-atameuto de saúd.e , em 
pa.ra a Secretaria Geral, com prorrogaçãq, liü servidor Fer
e..'X.er~i<;io.na S.ll.1'.KL.&I.A,P.A. lltMHffi Ramos v~z.-oÇupanie 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 18 de janeiro de 
1968. • 

do cargo da classe «A», da 
série de classes de Auxiliar 
de Portaria, ní vel 7, <lo Qua~ 
dro de Fnucionnrtos dêstc 
Território, lHtado na Su~e
rlntendêncla do Set•vlco de 

Nr. 20/68-GAB 

O Governador do Tar.ritório 
Feder!ll do Amapá, usando 
das a.tr ibuiQÕI!e que lho con
I~rem os itens Vll e IX, do 
u.riigo ~·. do Deol'eto-lol nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Designar n&e têrmos dtlS 
artigos 72 e 73, da Lei nr. 
1.711, de 28 de outubro de 

Designar José Maria f'apa- 1Pri2, o Coronel Adálvaro 
léo Paes, .ocupa~te do cargo Alves Cavalca&U, ocupante 
de Descnhtsta; DI~<!! 1~-B, do do cargo etn . Gomissão, Sím
Quadro de Funcwnános do bolo 5·C de Dil·etor do Ser
Govêrno dêste Território, , viço de 'Administração Geral, 
atualmente exercendo as fun- do Quadro de Funcionárlus 
çõe~ de Chefe do Serviço 1 Pt\blicos do Govêrno dêste 
Autôno111o de Água e ~s~ôto 'l'enitórlo, para responder 
(S.A.A.E.), lotado na Dmsão pelo Expediente da Secreta
de Obras, pars. viajar de sua ria Geral, durante o impedi
seda - Maeapâ --:1 até a m~nto ào respectivo titular. 
cidatlt' d0 JUo de JAneiro, 
E~ lado da Guanabara, a fim Palácio do Govêrno, em M"s-
d e, junto ao FISANE, ju~tlfi- cupá, 11 de janeiro de 1968. 
car u projeto e a operação 
«Tomada d'Agun~. General Ivanhoé Gonçalves 

Palácio ilo (]ovêrno, em ·Ma
capá, 11 de janeh·o de 1968. 

J\iai'tins - Gavernador 

Nr. 23/68-GAH 'l'en.-Cel. Eng0
• Gerson de 

Ai'aújo Góes 
Governador Substituto 

1 N a v e g a ç fi o do Amapá 

I 
(SUSNAVA), trinta (30) dias, Oeneral Ivanhoé Gonçalves 

Coronel Ad~lvRro Alves cantados no p~::ríodo d~ 30 de .Martins - Governador 
Cavalcanti novembro a 29 de dezembro 

O Governador do Território 
Irederal do Amapá, usando 
das atribul~ões que lhe con
fel'em Oll itens VII e IX. do 
artigo 4°, do Deoreto-lei nr. 
15.839, de 21 do setembro de 
Hl43, 

Resp. p/Exp. da Secretaria i de 1967. 
G 1 I Nr. 21/68·GAB 

era j Palácio do G ovêrno, em 
Mocapá, 11 de janeiro de O Governador do Território 

O Governsdor do Território ' 1968. Federul do Amap{t, us!l.nths 
Fadernl d•1 Amapá, usando das atribuições que lhe con-
d ns atribuições que lho eon- Gcn. lvauhoé Gonçalves ferem Olil itens VII e IX, do arti· 
fllrcm os lteng VII e IX, <to Martio.t - Governador ,. go ~0, do Decreto-lei nr. 5.839, 
srtlgo 1°, do Deereto-lel nr. tio 21 de set~mbro de 194S, 
5.151!9, de 21 de setembro de I Nr. 19/68-GAB 
1943, e tendo ~m vista o qae RESOLVE: 
conata rlo processo número r O Governador do 'ferrltório 
4.501.ljtl7-SGT, Federal do Amapá, uRando Designar nos têrmos dos 

das atributçõell que lhe coa- er\lges 72 e 73, da Lal nr. 
RESOLVE: ferem os !tens V!I e IX, do 1.711 , d~ 28 de (i)Utubro de 

Reruover a pedido, nos 
têrmos do arti~u 55, item 11, 
da Lei nr. 1.71Í, de Z8 de ou-

artigo 4o, tio Deareto-loi nr. 1.952, o Ten. Ccl. Eng0 • Ger-
5.839, de %1 de setembro Q(jl seu de .!mújo Góes, oouf)an-
1íl43, te do cargu isolado de pro-

vimento em Comise.ão, cie 
Secretário-Geral do Tarritó
rio Federal do Amapá, para 
substituir, no exercício do 
cargo de Governador dêlite 
Território, o respectivo titu
lar, Excelentis!imo Ssnbor 
GeDeral l vanhoé Gonçalves 
Martins, que viajará até o 
Rio de J aneiro, Estado 4a 
Guanabara, ne trato de as
suotog de lnterêsse da Admi
nlstraçlio deste unidade. 

tubro de t952, Getúlio Madel- RESOLVE: 
ra 'l'eixelra, ocupant0 do car-
go de Oficial de Administra- D ~· c · "' ~ F 
ção, nlvel 12· A, do Qu11dro de e .. tg~ar o ap1t~o-.. e· ' ra-
Func!onárlos do G ovêruo gata ~o ao de 011 vetra Côrt~s. 
dê.; te Território, lotado na i Supermt~nd~nte do Servtço 
Divisão de 'l'~rras e Coloni· de Nave.,~:~çao do ~~apá -
zação, para 0 Serviço de Ad- SUSNA V A-. ,.Pa;a vtaJar de 
ministração Geral s~a seJe -!\~~:~capá-, até. a 

ctdnde do Rto de Janeiro, 
Palácio do Govêroo em Estado da Guanabara, a fim 

Mllcapá 18 de janeli·o de d8 tratar: de assuntos de ln-
1968. ' terêsse <la Administraçllo 

i tunapaense. 
Ten.-Cel. Engo Gerson de : 

Araújo Góes ; . 
Governador Subatituto I PaláciO do. Go~êrno, em Ma· 

capá, 11 de )anetro de 19!l8. 

Cel. Adálvaro Alves Cavalcanti 
Resp. p/Ex~. da Secretaria 1 General Iva nh6é Gonçalves 

G~ral Martins - Gover·nador 

Palácio do G9vêrno, em 
Mneapá, 11 de janeiro tle 
l!l6~. 

Geu&J'al lvanboé Gonçalv~s 
M<trtin~ - Governador 

HESOLVE: 

Designar nos têrmo& dos 
artigos 72 e 73, da Lei nr. 1.711, 
de 28 do outubro de l9fi:l, 
Wa!demiro Daruóstenes Ribei
ro, Oficial de Administração, 
nível 14-B, do Quadro de Fun
cionários do Govêrno di1ste 
Território, lotado no Serviço 
de Aclm!ulstra~l!.o Geral, de· 
s empenhando a função de 
Che!e d!l Seção de Contabili
dade e Tesouraria, Sfmbola 
3-F, do Qnadro acima referi
do, para resl"onder pelo Rx
pediente do Serviço de Ad
ministração Geral, durante o 
impedimento do respectivo 
titula r. 

Palácio do Govêrno, em 
l\Iaoapã, 11 de janeiro de 
1968. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins - · Governador 

Nr. 21/68-GAB 

O Governador d o Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itend V li e IX, ·do 
arllgo 4° , do Decreto-lei nr. 
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Aa Hf'partições ·Públicas, . 
Territoriais deverão remeter 
o e*pedieute destinado à -eu-1 
~líc~ção neste DlÁRlO OFI- i 
(:líAL, G!àriamente, até à!l 
lS,SO horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo · 
até às 11,3{} horas. 

1 As Repartições Púl1liees 
' cingir-se-fio às assiaaturas 
anuais renovadas o.té 2·3 d.e 
fevereiz·o de cada. a.no e às 
iríiciadas, em qualquer época 
peios ór·gãos competentes. 

A!l reclamações pertinen
tes à mntérít rctl'ibuida, nos 
c::.sos de erros ou omissõ·es, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Beçáo da Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
salda dos órgãos oficiais. 

Oa originais deverão ser 
datuoe;rafados e autenticados,· 
~eeeaívadas, por quem d~ di
t:eito, rasurua e emendas. 

Excetuadas as parli. o ex
tarior, que serão se m p r e 
anuais, as ·assinaturas poder
.se-!lo tornar, em qualquer 
(;pnca, por seis meses ou um 
ano. 

As ass!natl!ms vencldas 
podcr~o ser suspensas &em 
aviso prévio. 

5.S:;j9, do 21 de · setembro de 
1943,'· 

RESOLVE: 
Designar nos térmos dos 

artigos 72 e 73, da Ll)i nr. 
1.711, de ·: 28 do outubro de 
1952, Cláudio de Barros Paes, 
Oficial de Administração, ui
vei 14-B, do Quadro cte Fuu
cienárlo Públicoa do Govêrno 
dêste Território, lotada no 
Serviç'o de ·Ad:ninislraçao Ge
ral, para responder pelo . Ex
pediente da. f~n9ao gratifica
da, símbolo 3-F. de ühefe d~, 
Seç1Lo de Contabilidade e 'l' e
souraria, de Quad:·o acima n
ferido, durante o impad!men
tc:> do r!$spcctivo titular. 

D1RETOR 
SILLAS Riít:EfRO DE ASSíS 

DIARIO · OFICIAL 
Impresso nas· O!icinns da Imprenaa Oficial · 

:MACAP Á - T. F. Al\1APA' · 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 7,80 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1.,45 
NCr$ 0,05 

A flm de possibilitar a 
remessa -de valôres acompa
nhados d~ esclare(~iroentfi}S 
quanto à sua aplieaçllo, sou .. 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às erll· 
çõos dos órgãos ofi~iaia s<> 
s<J fornecerã o aos assiJJ.ant~~ 
que as sol!cU.urem 'DO ato da 
assinr..tura. 

--. -. . . . O fun.ciouário público Ie· 
«ERASÍLL\ - ~ste Diário O!Jcizl e encnntrada para le1tu- deral terá um det:conto de 
l'a no 5&lão Nacio~~l ~ lnte::n~c.ional t\~ I~prcnsa, da I lO%.' Para fazer. jus a ãsse 

COOPER Pl.ESS, no Brasllm Impenal Hotel.». desconto, deverá provar esta. 
_ _ P_a_r_a_f_a_c_ilitur aos aasinan-1 A fim de evitar solucão condição no ato da aesinahm~ 
tes a verincaçfio do praz9 de· de continuidade no recebi- O custo de cada exem· 
validaçl.e de suas assinaturas, mento dos jorne.is, de vem I plar atrasado dos ·órgão s 
na parte superior do. ~ndcrê- os aesinantes pr,ovidencíar a l oíiciaiu sHrá,. na venda · avnl
ço vão impressos o número reepecti va. renoveç1lo com o a, acresoido de NCr$ 0,01, ee, 
do tnJfio de regit!:tro, o mês e antece~ência miuima., de trln-

1 
do mesmo ano, e de NGr$ 

o e.no em que fln:dará. ta (30) dias. 0,02, per anc. decorrido. 
' ! 

' N r. 26/ô8.-G AB 

O Governador do 'l'erritó· 
rio Federal do· Amaoá ·usando 
das atribuiçõea quê Íhe con
ferem os itens VII e IX; do 
artigo 4°, do Decreto:.:lcü nr. 

ferem os itens VII e IX, do I clas~~e «A», da serie de classe 
artigo '!", rio Deorat~1-lei nr. de Técniqo ·Rurul, nível 11, 
5.83\l, de 21 de setombro dn do Quadro de Fundonárins 
1943, e tendo em vfsta o que do Govêrno dêste Território, 
conste {lo processo número lotado Ea Divisão de Prudução. 
11/68-SGT, . 

Outrossim, declara· cessar, 
5.839, de 21 de ' Getembro ue RESOLVE: a partir de 1 • de janeiro ue 

19ti8, ~ aplicacã.o de tempo 
integr11! e dediêação exclut\1.
va para o rd!?l'ido servidor, 
rl.r.:da a ocorrência. prevlsta 
na alínea «G», 'do art. 28, du 
supracitado Decreto nr. 60.091, . 
<:10 196'1. 

1943, e tendo em vista o que . 
eonsta .du processo no Oifl Suspender prevenhva!Dente 
68 SGT ,. · I por noventa (90) cliaE, no pe-

, ' rfodo de 1° de janflii•o a 30 
RESOLVE: de mat·ç c> de 1968, ÜBCtlr Mo-

nito da Silva, Técnico Rural, 
Designar · nos têrmos dos nível 11-A e AgnelQ Marque;; 

artigos 217 e 219. da V~i nr. de Souza, Escriturário, nívol 
1.711, de 28 de outubro de 8-A. do Quadr·o de Fuucioná.- Paláci0 dà Govêmo, em Ma-
19~2 . Luiz Gonzaga Pereira de rit)s do Govêmo dês te Terl'i- c~. pá, · 12 ·da janeiro de 1968. 
Souza, OUcial de Administra- tório, lotadQs na Divisão de 
Qão, nível 12-.ll; Expedito Pi- Produção, d e acôrdo com 0 General Ivanhoé Gonçalves 
nheiro doz; Sant0s, Assistente que preceitua 0 art. 215 ào Mé.rtins - üovc::nàdor 
Comercial, nível 12-A, ambos Estatuto dos Fllnc!onár·ios l'ú· 
lmtados no Serviço . de Geo- blicos Civls da União (lei 11o Nr. 29/38-GAB 
grai'ia e Esttl.tíf.:tica; é. Carlos 1.711/52), em virtud~õ dos alu- o Governador do Território 

General Iv~nhoá Gonço.h·es Fukuoea, Escrevente-Dat~ó- dides servidores se encentl'a.· ~i'eàeral do Amapá, usando 
I~fartins-Gonrnudor · gra~o. n!-yel 7, lotado ~a "u- reni reF-pondeu do a inqu5:ritos das atribuições que lhe cun-

Paláeio do Govêrno, em 
Macapá, 11 de jarwiro 'cte 1968. 

Nr. 25/63~GAB prenuton~~ncia .do SerVIço de·t polloial e udminüüt·ativ.o, acu- flue o item VII, do artigo 4", 
Nv.vegaç~o do .A m a P á ·- sados de sererb. responsáveis do Decreto-lei nr. 5.839, de ·21 

O .Governador do Território SUSNA V A, todos pcrter:cen- pelo d0svio de ma teriais do cte setembro de · 1943, e con· 
Foderal do Amapá., usando tes ao Quadro de Funmoná- 1 Govêrnc ~iderando: 

rios Públicos do · Govêr.no · · . 
das atribuições qus lhe con- d T · · · b l · U fereru 09 itens VII 13 IX, do êste erritOl'IO, para, S(! a Palé.cio do Govêrno,-em , a- _ que a CEUTI\. é com~es-
artigo 4o, do DecJ:·~to-lei DI'. pye~id~ncia do J?I'imeiro, cons- capá, 12 de j3neiro de. JDôn. sãei do Govêrno do Territó-
5.839, de 21 de setembro de· tlt~u·em a ~,o~mss&o de In- , . • G " 1 ' rio p~>ra, principlllru€nte, am-
1943, e tendo em vistll o que · querito Adrnm!st!'atlvo, in-~ G~neral. IvanhGoé on.,.e ~ es 'j ps.rar o €Btudante pobL·e do 

cumbida de apul'ar _as frre~ Martins - ovcruudor , 'l'F)~.; 
aoosta do processo nr1 5.148/ gu!arid&d~s de que sao ~cns~- Nr. 28;6s-GAB . 
67~SCiT, . dos _(detWl@ d.e materwl ae .

1 

. . - que, embora fôssa dese-
RESOLVE: propriedade do Govêrn_o), os O Governador ~@ Tcrritó- jável, o prédio a.tugaào e 

servidores: Oscar Mamto da 1 rio Federal do Amapá. usnndo mantido pelo Territóric não 
Silva, Técnico Rural, nfvell das a tnbuiçõ~s que lhe con- comporta grande número de 
11-A e Agnelo Marques do ierem os itens V li e IX, do e11tudantes e que a subsif.J
de Souz!t, Escriturário, nfvel1 artigo 4°, do Decl'eto-lei nr. té\ncla de soü.s moradores é 
8-A, do Quadro aeim!l. re_fe- 5.839, de 21 àe setombro de custeadà pelos r ecursos dos 
rido, lctados na Pivisíi.o de 1943, e tendo em vista o que próprios bolsistas; 

Cancelar a podido, na for
ma do ertigo 113, da Lei nr. 
1.711, àe 28 de outubro de 
195::!, a licença para o trato 
de interêsses particulares, 
concedida ao sel'vidor Antô
f!i o Damasceno, Auxillar de 
Artfficc, nível 5, do Qlladro 
d e Funclonál'ios da Govêrno 
dêste Território, lotado na 
Divisão de Obra!', através a 
portaria ur. 587 /66-GAB, da
tada de n de dezembro de 
1965, a contur da data da pu. 
biicac.âo d~ste ato no Diftrio 
Oficiá! do Gov.êrno. 

PaUtei<• do Govt:\rno, em Mr.
éapá, 1~ dll janeiro de 1968. 

<h n. Ivan.b.oé Gonçalves 
Martins - Governador 

Produção, ,conf•>rme teor do censta do proces~;o núm~ro 
ofício or. 01 /68-DP, apen!.lac.io Ol/68··SGT, e a determinaçfio 
ao processo a~ima menblo ~a-~Gonstnnt.e do art. 28, pàr-ágl'a-
do. · to único do Dec;·(:to m·. 

P 
, . d G r>.~ ! t\0.091, d e 18.01..1967, 

t> lacw o oH.rno, em 
1\hcapá, 12 de janeiro de ' 1968. RESOLVE: 

General Iva.nho~ Gonçalves Excluir do relacionamento 
Martins - · Governador · coiHJt:!ntc da portaria m . 

Nr. 27/68-GAB 
0104!(}6-.MECOR, subscrito pe
lo Excelenlisstmo S e n ll o r 
Min!str·o do I n t e r i o r 

O Governador do Território em 28 de Jlovemln·o de 19í:6. 
FcàerBl do Amepá, · usando o sr,rvidor Oscor Manito da 

' àas atr ibuições qne·lllc con- ·Silva. ocupante do cargo da 

- q\H~ é necessário mauter 
a CEU'l'A dentro de suas H
nalidades, adotando critérios 
de!ini1os na seleção dos be· 
neHciados, ssm prioriâacte de 
especie nlguma, 

RESOLVE: 

- · Proibir que bolsistas 
utilizem a.s instalações ,da 
CEUTA apenas p!lra dormir, 
1h:venuo ob!'igato rianHmte os 
quo d•lla se benef<ciam parU
cipur elas rcieiçõea, dimin uiu-
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dó, assiliJ, o rateio de eMa 

1 

Nr. 3tj68-GAB 
1
. do Estado do Pará, a serviço ritório Federal d$ Amapá, re-

qual, dGvoudo o pres idente . , . da Administração amapaense. quereu nos têrmos do artigo 
daquela co.~a d!sp1msr. r os . O Governador do Terntono 1 • • 1Íl3 e seus §§ e § único do 
qu\:l apena6 nela residem e i Federal. d~ _Amapá, usando P~!a<no d~ . Go_vêrno, e~ artigo 203, todos do Decreto. 
que estâo nas Qondições , das atr1~~lçues que lh E~ eon- Macc.pá, ll <L J8ne1ro úc 1968. Lei nr. 9.7'30, de 5 de set~m-
aeima I ferem os 1tens VII e IX, ~G 6 G bro de 1946, Licença de Ocu-

. art igo 4°, (!6 D~creto-lei nr. Gener~~ Iv&nho onçalv.ef! pação de um lote · de terras, 
- Declarar que não há · 5.839, de 21 de setembro de Mai tms - Governador situado no ria Araguari mu-

priorid.ade de nenhuma espé- 11943, e tendo em vista o que Nr. M/58-GAB ! nicípie de 1\iacapã, abra~g~n-
cie na escolha doa que pG- consta do prt>cesso número j do uma áre11 de 4ha. 50a 
dem se utilizar das im~tala- 153/68-SQT, O Governador do Território ooca., ressalvados os terrenos 
ções da CEUTA, ficando a , . Federal tio Amapá, usando I da marinha por ventura exis-
critérie da presidência a de- RESOLvE· das a tribuições que lhe con-~ tento, d!&taudo da linha divi-
signação dos bolsistas a se- Des!gnar Juarez Qllelroz fe rem os Jtens VII e IX, do sória do Território Nacional 
rem admitidos como benefi- MontBif:'t), Pilôto Aviador, ní- artigo 4°, de Deer.;to-lei nr. mais de 160 quilômetros, que 
ciários. v el 15 e Arlindo Silva Olivei- 5.839, dG 21 de setembro <1e ' o · suplicante pretende para 

· é ra, M•'ca" 01·co <'"' Aeronaves, IIJ43. continuar cs trabalhos de ex-- Dedarar que êt:.S() cnt - - ~ uv 1 - d · d' t · ~ · 
~ niv'"l 1''-D, P''"l'tenc<>ntes ao p oraçao a m t.s na ar:.n-rlo deve 1undamentar-se nas " " " ~ - I RESOLVE: 1 A t ~~ I i 

d d I Qllaa'r·b d·• vu11c1· onároios do co a. s .erras per e e p e -condições de neces~>i a e <e "' r • ' d t ' · t 1 di 
caáa qual. na não existêlilcia Oovêrno dêste Te_nitório, lG- Designar o Gel. Adálvaro ~ea as em as SigUln ea 0 -
1ie parentes em Belém e , em tados ~a Secret!ll'la ~era!, pa.- Alves Cavalcanti, ocupante do cações e limites: Faz frente 
cat;O de dúvida, no grou do ra Vii!Jare~ até a Cl<lade de cargo' isolado de provimento (SE), para a localidade deno
aprovãção ol:ltil;!o noCJ exames Belém, capttal do Estad@ do em Cumissáo símbolo 5-G, da minada <<Santa lzabel», locali
vestibulares e que a designa- Pará, ac. ompauhêndo o avião Diretor do S~rviço de Admi- Z!.\da à margem direita do 

f pp FNR d rio Aragur,ri, num af!lsttJ.rnen-ção d·Clve ser aprovada pelo de. pr \1! txo - 1 • e pro- nistração Geral; €\ Waldemiro to de apr(lxfmadamente 800 
Gavêruo do Território, me- 1 pnedade do Govêrno arnapa- Demóstenes Ribeiro, Oficial 8 V) 
cliaute apresentação dos mo- ~ onse, que dt!vera .. naquela. ci- de Admiuistra~>ão, nível I4·B, metros; p~lo lado direito ( \ 

•- d - " com o cu1·so do rio rumo as tivos da escolha e rlo «con- dade, ser suum<.~tl o a revJsau Chefe da Seção de Contubili-
cordo» do Senhor ]{epr8~en- através o Departamento de darle ~ Te~ouraria, símbolo cabeceiras; pelo · Indo esquer
tant~ do Govêrno em Belém. Al;ronáutioa Civil (DAC). 3-F, todos do Quadro de Fuu- do (NEJ, também cum 0 curso 

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 12 de janeiro 
H~68. 

do rio para fóz e fundo (NW) em :~ . , " cionáribs PúbJiqas do Oovêr- d d 
. de f al á~~lO do UO'ft)ruo, ~.m rw 02ste Território, para via- para margem esq~er a e 

Ma.c,apa, 11 de janeiro de ja.rem até Belém, capital do do mesmo rio. roedmdo 300 
1968. E~ ta()!o do Pará , 8 fim de tru- metros tie comprimento, por 

t."r de ass untos do interêiise i 5(1 ditos de largura. General Ivanhoé G<mçal wes 
Martins - Governador General Ivanhoé Gonçalves " 

Mü.rtins _ G0 vernador da Administração amapaense. E, para que não se elegue 
Nr. 30/68-GAB 

O Governndor do Territó
Nr. 32/68-GAB Palácio do Govêrno, ·em 

Macapá, 11 de janeiro de 
1963. 

ignorância, sera êste públiea- , 
do prila Imprensa Oficial o 
~fixado _;1or trinta. { :30) diaa 
na porta dQ Gldifício tl.es ta r io Feder(!.\ do Amnpá, usaado O Gov (:)rnador do Território 

dus a tribuiçõcG que lhe con- Federal do Amapá, usando 
ferem os iteus VU e IX, do das atribuições qu~ lhe con
artlga 4°, do Decreto-le1 nr. ferem Otl itens VIl e JX, do 
fi.i:i39, de 21 de ·sete:nbro de ar tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
1943, e tendo em vista o cjuq 5.E39, de 21 de sete mbrg do 
COUIO t~ do Ofíeio DI'. 08/G8- I 19-13, 

General IvaBhoé Gonçalves Repartição. 
Hart.ins - Go.vernador 

CIA, 0;1p('ade pelo proc. I.l0 J 

227 /GS-SG'f, e a,inda coRSide- RESOLVE: 

Designar Marcos Farias 
do~ Santos, oeupunte t.!o c2.r
g-o da classe «A», da série d@ 
clasae:s de Oficial de Admi
nistração, níYel 12, do Quadt•o 
de Funeionll.r ios do Govêrno 

Nr. 85j6R-OAB 

O Governador do Território 
l?'ederal do Amapá, usandtil 
dtts tttl'ibutções que lhe con
Yerem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, 

RESOLVE: 

ra nd ~ qua ll. Comhsiio de In
quérito Adminh;trativo dQsi
guada pelo. port11ria n° 6'88/07-
G A.B, de 29.0!l.l 96í, não pôde, 
pot· ra zões óbvias, concluir os 
seus trabalhos uo prazo le
g::l prorrogado, 

TIESOLVE: 
dê~ te Territôl'io, Jotad0 ua Designar o Ca.pitão-dP.-Cor
SUSHAV A, para responder veta GeJA, Luiz tHJDznga V a
pelo expediente da Superin- Je, oaupan te do cargo isolado 

Na forl!la do art. 21~ .e pa- teodt\ocia do Serviço de Na- de pl'ovimento vm Comi !lsil.o, 
rágrnrc unlco d~) art. 2~0., ua vegl' ção do Amapá, durante. sfmbolo 5-C, do Direto r 
Let !.1~.1.711 , de ;::;S _ {]~ outuoro j ~ lr:npedlrnen~o . do re~p(wt!~o dv. D i v i são de Scgu· 
da 19:J2. ~ na c~~formid~:~.d e tJtu!ai, q_ue Vlf;J~Hl ate o 1~10 l'a .P.ç.a e Guarda, do Qu&dt·o 
do ent_end!!liento ~1rmad~ . n,a 1 de .J aneiro, cap1tal do E~tado- de Funcionã:rios do Govérno 
Expvs!ção de Mot1vo~ n 3~~. da Uuanabara, ~o !rato d<? dêste T~rrHório , para viajar 
de 4 df> ma_rç? de _1 ?5~ , ~ub!J - , &ssur. tos do interesse da de sua sede -Macapá- até u 
cado no <<DtárJü Or!Cml», 8f:t;ao I Administração. cidade de Belém, Estado do 
I, de 21 dolO mesmos roê~ e ano, . ?ará a fim de tr<>tar de assun-
do antigu Departament0 Ad-J Pa)ácw do . Oovêrno, em tos I:ol~cionado; com a Ad
ministrat!vo do ~erviç~ Pú- 1 Macapú, 13 de Janeu·o de 1963. miniatr~ção am;paen!lo. 

~}~~~!;}~~e aD~:r~;id~on~~~i~r I Geu. lvanho~ Gonçalves Pal~.cio t'o G&<v'· rno, 
- · · - :àbrtins - Governador u ' •• "' em 

6ào e designar nov11 comis. Macapá, 15 de janeiro de 
!.'ão, compost!i il o Dr. Othelo 1968. 
Martius Leôncio, Agre?;aGlo Nr. 33/68-GAB 
com vencimentos correspon- 0 Governador do 'ferritó-
dentes ao Símbolo 8-C; Pedro 
A vr·as da Silva Filho. Assis· rio Fede!'al do Amapá, usan
to.ilte Comercial, nfvel lti-C e do das atribuições que lhe 
B enedito da Costa Uchô~ , Ae- conferam os itens Vil e JX, do 
sistente C0mercial , nível H-A, . artigo 4a, do Decreto-lei nr. 
todos do Qnndro de Funcio- 5.83!?, de 21 de setembrl:l de 
I iál·io& do Oovêmo àêstc Ter- HH3, 
ri tório, parn, soi.J a presidéu- RESOLVE: 
eia do . primeiro, prosseguir 
os aludidos trabalhos e cou- Drr.~igna.r Juarez Quciiroz 
d ui-lcs no praw lie ~esson ta Monteiro, ocupante do cargo 
(tiO) dias . ct e Pilêto Aviador, nível 15, 

Pa!áuio do Govr·rr:o, em r! o Quadr·o de [l'uncionát'ios do 
Macap.i, 13 de j~ ncll·o d ~ G(}V.ê t·no dês te Tenitório, lo
l ll68. tado na S~creturia Geral, 

Geuer:ll !vanh oé GonçnlYeu pat'fl. viujar de sua sede -
.Martins - Governudor 1 Mac~1pá - até Belém, capital 

Teu.·Cel. Eng". Gerson de 
Araújo Góes 

Governador Substituto 

Divisão de Terras e 
Colonização 

Seção de Terras 
EDIT AL 

De Ol'dem do Senhor Dire
tor flla Divisão do Terras e 
Colonização, terno público 
que, Joíio ~1!ra Filho, brasilei
t'O, ea eadll, criador, residente 
Gl domiciliado ne rio Aragua
t'i, município de Macapà, Ter-

Macapá, 6 d3zembro de 1967. 

Alfredo Luiz Duarte de La
Roque 

Ohefe da ~eção de Terras 

União lleneficente dos 
Motoristas do Amapá 

ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA 

Edital de ConvocaQáo 

O presidente em t'X6l'cfcio 
da Unlíio Beneficente tios 
Ivfotoristas do Amt<J]á. usando 
das atribuições que lhe facul
tam os Estatutf,JS da entidade 
e, tendo em viEta o requeri. 
meuto as~in ado por associa
dos em pleno gôzo de seus 
direitos eociats, solicittmdo a 
convocação de uma Assem
bléia Geral Ordinlli'Üt, 

RESOLVE: 

Convocar a Assembléia Ge
r al da União Beneficente dos 
Motoristas do Amapá, a. ter 
lugar no dia 28 do cúrrente, 
em sua sec\e social, sita na 
Av. Padre Júlio Maria L i.iiD 
baerd, s.n., às 9,0011 HBV, em 
primeira ctmvocaçã.o & às 
lO,OOh HBV em segunda, de
vendo ser obedecida a se
g<Jinte 

Ordem do Dia 

a - Destituição ou reuún
eia da atual Diretoria ; 

b - Elel<jãO doa núvos di
rigentes da enti~ade; 

o - O que ocorrer. 



6a-feira, 19 mARIO QFICIAL Janeiro, 1968 

' -Por outro lado, lembra a ln° 252, nesta aapital, M dia madeil·a de lei (acapu, rnttça- Pedido do Compras, pelo pre-
todos os associados da União 28 de janeiro corrente, às oi- randuba o p::acuúba verms- ço proposto.. sem uireito a 
que somente poderão partlcl- . to lwras (HBV), em primeira lha~. lavrados e isentos de reBjusta. . 
par da referida Assembléia convocação, c, à!l dez horas defeitos, no decorrer do pre- Macapá, 16 de janeiro de 
aquêles que s0 encontrarem (HBV), em segunrla convoca- sente exercfclo, num míu!mo 1!~88 . 
em pleno gOzo de 1eus d1rei- çAo, easo nl!.o haja .número de 200 postaR por mêlj. I Eng0 José Osvaldo Pontea 
tos 110ciais. legal na primeira, a fim da 2. As propostas entregues ao Diretor Presidente 

tratar dos seguintes assuntos: Esaritório 6entral da Empresa 
Macapá, 19 de janeiro de a) Conclusio da construção serllo abertas às 15,00 horas 

1968. da sede social; b) Compra de . do dia do .eucerramento do Comissão de Inquél'ito 

Raimundo Monteiro da Silva 
Vice-presidente no 

E.xercício da presidência 

um carro para .os serviços do ' prazo acima estttbeleoido, Administrativo 
Sindi~ato; c) Remun~racão com a presença dos interes- .Por1aria nr. 26/68-GAB 
das licenças ilo pres1den!e, s.ados e da Ccmtssíio de To- Portar!~ nr. 01/68-CJA 
aempre que a Emprêsa nao mada de Preços design ada. 0 . 
remunerat·; e d) Auturizacão 3. Os pustes serlío nas se- I pres~d~ute . da . Com.;s.são 
para o presidende ou a dire- gulntea dimensões: de lnquerttl'> 1 Admmistr .. ttvo, 

Sindicato dos Trabalhado- toria tomarem qualquer dali- designada . pe.a Portaria Go-
beraç~o que julgarem neces- - 2.0UO (dois mil) postes vernamental nr. 26/68-G,~B. ~-e res nas Indústrias Extra

tivas do Território Fede
ral do 4mapá, e Estado 
do Pará 

sária aos interusses da entlda- '!lO tamaliho 8 metros x o «X8» ~~içJ!~1~6:é uls:e~d~ã:e.~n~tf~= 
de, no decorrer Je seus man- e 100 ICem) postt!s ?o tam&- r iàas pelo parágrafo 2o, do 
datos. nho 10 metros x 8«x8». AtL 219, de Lei nr. 1.711, de 28 

Maeaplí, 19 di janeiro de 196&. 4; À CEA é lícito contratar de outubro de 1952 ete., 

• ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÃRIA 

Raimundo Coêlho Leite 
Presidente 

o fornecimento t1s todo ou RESOLVE: 
em parte, sem com isno crie.r Designar Manoel Brs.ga da 
motivo par~r. rec!ama~tão do Rosa, ocupante do cargo de 
proponente vencedor. Es~revente-Datiló~rafo, nível Edital de Convocação 

Cempanhia de Eletricidade 
Pelo presente Edital lloam ,. do Amapá _ CEA 

convoeados todos es auocia-
dos do _Sindica.io dos Traba- EDITAL DE TOMADA DE 
ll!adores nas Indústrias Extra- PREÇO 
tivas de Território Federal do 
Amapá e Estado do Pará, em 
pleM gôzo de Bt~us direitos 
sindicais, para ama reunião 
de Assembléia Geral Extraor
dinária que realizar- se-á em 
sua sede soclal, ~ A venlda 
Capitão P t d r o B a i li o, 

A Companhia de Eletricida
de do Amapá - CEA está 
rt'eeoendo até às 14:00 horas 
do· 15o dia a partir da pre
sente publ!oação, propostas 
para o fornecimento de 2.100 
(dois mll e cem) postes de 

5. A entrega. deve se;.oo feita. 
na área da Usina nr. 2, nesta 
Capital, livre e desembaraça
da de quaisquer ônus, eu em 
local d.esiguado pelo propo
nente. indicando, neste caso, 
o meio de transporte acessí
vel ao mesmo. 

6. O pagament0 será leito 
de ncôráo com as entregas 
mensais, obedecido~ o prazo e 
a quantidade consignados no 

Cómpanhia de Eletricidade do Amapá 

TOMADA DE PREÇO 

7, do Quadró de I• uncionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotado no !erviço 
de Geografia. e Elltatlstica, 
para ser vir como Secret9.rio 
da aludida Comissão. ,;>'t:·;,'l•::<.i> 

Dê-se Ciê ncia, Cumpra-se 
e Publiqne· Sb. !>'i·: ~i·· i 

Macupé, 16 de janeiro de 
1968. 

Luiz Gonzaga Pereira de 
Souza 

Presidente da CIA 

CEA 

Resultado da Tomada de Preço publicada no Diário Oficial do Território, edições nrs. 728/ 729, de 
29/30 de novembro de 1967, para o fornecimento de 172.000 metros de condutor de . aluminio e 112.000 
metros de cabo de guarda em aço galvanizado, destinados à Linha de Transmissão Paredão/~acap8: 

a) Para fornecimento de 172.000 metros de condutor de alumínio: 
- 1 Fabricação Nacional: 

Firmas 
concorrentes 

Preço por quilo {NG_r$-"-)_ __ Prazo entrega 
Condições pagamento.: I I (dias) 

Macapá Rio-GB Lorena SP 
------~------------~--------------------------

1°. ·lugar _.... ALC.AN ..................... - ...... 2,72 
z•. lagar - CEK .................................... ..... -
3°. lugar - KAlSER ........... ..... ............. -

2,55 

- 2. Fabricação Japonesa: 

Firmas 
coaeorrentes 

Preço por metro (U~$) 

CIF-Rio I Fob-Yokobama 

- Marubeal ......................... ......... . 0,339.10 0,304.72 

!,iH 

90/ 120 
120 
60 

Embarque 

70 dias após o export!! 
dor raceber a Carta de 

Crédito. 

Atecipado 'l/ Pedido 
{\ntecipado e/Pedido 
A vista. 

~ CtJndições pagamento 

Carta, de ~rédito im'l
vouável e iatransferlveL 

b) Para fornecimento de 112.000 metros de cabo de guarda em aço galvanizado: 

Firmas 
coneorrentes 

P t·eço por metro (Ner$ Prazo entrega 
(dia&) Condições pagamento 

Macapà / Rio-GB I Outrafl 
------~------------~--------------------------

1°. lugar - CIMAF....................... M7 
2°. lugar - CAPA-·- - - ............ 0,58 
3°. lugar - SOMA'l'EL ........ ........ . 0,76 

4/l 
30 

30/45 

Macapá(Ap), 15 de janeiro de 1968 

Eng0 • José Osvaldo P ontes 
Diretor Presidente 

30 dias 
À vista 
À vista 


	

