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DIÁRIO OFICIAL 
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----------------~- ------~---- ---~~~~~~~~--------------~-------~-----· Ano H. Números 746 e 747 Macapá, 3a/4b-feiras, 30/ 31 de Janeiro de 1968 
-------------------------------------------------------·--------------~-------DECRETOS 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribulções que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
arti~o 4°, do Decreto-lei nr. 
5.831l, de 21 de set embro de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do processo nr. 6.0l2/ 
t>7-SGT, 

Ia TO 8 DO PODER EXECUTIVO ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembw de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do oficio número 
26/68-DP, 

RESOLVE: 

1943, e tendo em vist& o que 
~ousta do processo nr. 5012/ 
67-SGT, 

RESOLVE: 

R~movnr nos têrmos do 
item li, do artigo 5U, da Lei 
n• 1.711, de 28 de outubro de 
1952, Henrique Calixto da Sil
va, ocupante do cat·go da elas-

Remover nos tê1·mos do se «H~ . d cl série de elasscs de 
item li •. do a rtigo 5o, da Lei Almoxar·ife, nível 16, dn Qua
n• 1.711, de 28 de outubro de dro de Funcianúrios Públicos 
1952, Guilherme Nasclmtln1o do Govêru o dêste Território, 
dos Santos, ocupante do car- l lotndo n t1 Serviço do Adminis
go de Escrevente-Dutilógrafo, tt·açllo Geral, para a Divisão 
nível 7, Elo Quadro de Funcio- de Saúde. 
nários Públir.oR do Govêrne 
dí!lste Território, lotado na Palácio do Güvêrno, em 
Divisão de Saúde, para o Macapá, 26 de janeiro de 
Serviço d~ Administraç!lo Ge- 1963. 

~J11_lt -no~ exe~cíclo ou Seção I General Ivauhoé Gonçalves 
de 1\fumC\pHlldades. Murtíus - Governador 

Palácio do Govêrno, ei!l Ua
ctrpá, 26 (Je j uou rro de 19\!8. 

General 1 va.ohoé Gonçalves 
Ma1·tins - Governaàor 

Ten.-UeL Eng. Gerson de 
Araüjo Góes 

Ten.-Cel Eog~. Gert;(lil de 
Araúju Góes 

Ser}retí:·io-Geral 

PORTAiUAS 

Se~re tá.rio- Geral N.r. .J.9fG8- 3 AB 

O Governador do 'J'erl'itório I () Grl vernador do Território 
Fedetal . d? _Amapá., usando Federal do Amapá, usando 
das ah·tbUJçoes qu~ lhe coa- 1 das ~.tribuí~;ões qu~ lhe co ll.
ferem Otl 1tens V li e IX, do Ierldm os iten~ V ll e IX c.lo 
artigo 4°, dt• Decreto-lei Dl'. arhgo t•, dú Decrt~tn-lel nr. 
5.839, dt} 21 de sett·m!JJ·o de 5.1:!;;9, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em v ista ? que 1943, e t endo ~m vista o qae 
consta do processo numcJ'u consta r!v pt•ocesso lll\mero 
03/68-!SGT, 70/68-SGT, 

UESOLVE: EESOLYE: 

Remover uos têrmos do f.'oncedor lll1 forma do art. 
tteru 11, do »rtigo õ6, da L!>i 153, item I, na Lei ur. 1.7Jl, 
nr. 1.711, de 28 t1~ uulubro de de 28 de outubro de 1952, a 
Ul52, Celestiau Guedo::s, ocu- Antônio Carlos Ferreira Pires 
p(1nte do can~o da cla!lse «.c\», da Costa, ocupante do car·go 
da Série de classes de Ml'ltO· cte Arquivlsta, nível 7-A, do 
r!sta, nivtt l 8, do Quadro de Quaóro co Fundouárlos !lo 
Fuucioo~r·ios , ~'úb~ico~ do Oa- Uuvérnu do Amap:.i , lotado na 
vérno deste f ~rntórw~ lotado 1 Secretaria Geral do Terl'itó
nos Set·viçus Indu:::trlats, pat·a ril), oito (f:!) dias de licença 
o lhiblnete do . Governador. gala, contauos no período de 

f' a lúcio 
Maca pá, 
UWB. 

do Guvêrnv, em ao de dezembro t.Je 1957 a 7 

2ti de janeuo <.!e dt' janeiro de 1968. 

Palácio do Govêrno, em 
Geuoral lvanhoé Gonçalve~ MtJcB.pá, 22 de janeiro de 
~b.c-tinll -- Gov"eruador 196!i. 

Ten.-Col. Eug0 • Ger~cn de 
Araújo Góes 

Secretário-Ueral 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atr!bu!ções q~.: a !lle co n
ferem os itens V H {l IX, do 
artigo 4°, t.lo Derreto-lei nr. 
5.839, de 21 do setembro ae 

Qaneral Ivanl10é Uonç&JveB 
Martin.> - GuvernlidLll' 

Nr. 50/6S-GAB 

O Governador do 'J'c~ritó
du Federal do Amapá, usando 
das ntrlba lçõas que lhe con
terem o ~: lten5 VH e IX, do 
artigo 4°, do Dccl·eto-lei nr. 

5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
aonsta do p1·ocesso u0 2 J 8/ 
68-SGT, 

RESOLVE: 
RESOLVE: 

Designar Joaquim de Jesus 
Conceder, nos têrmos do Picanç:o, ocupante do cargo 

item I, do art. 88, combinado. de Operário Rural, nível 6, 
com os artigos 92, 97 e 98, do Quadro de Funcionári6s 
todos da Lei nr. 1.711, de 28 Públicos do Govêrno dêste 
de outubro de 1952, licença 'I'enitório, lotado na Oivisão 
para tra tamento de saúde, de Produção, para viajar de 
em prorrogação, ao servidor sua .sede - Maoana - até 
José Araguarino Mont'Alver- Belém, Ca~itnl do Estado do 
ne, ocupante do cargo de Pará, a fim de receber, pro
Inspetor da Guarda Territo- ceder ao embarque e acom
rial, nível 14-A, do Quadro panhar até esta cidade, os 
de Furwionárioa du Govêrno reprodutores bovinos da raça 
oêste Tenitól'lo, l otado na «Holandesa» recentemente 
Dlvisã1J de tiegurança e adquirido pelo Govêrno ama
u_uarda, quaranta e cinco (45} 

1 
paense, no Estado de !l'linas 

dr.as, cuutados no !1eri odo t:le I Ge;·ai=. 
l!i de janeiro li 28 dE! fev~- , . • 
reiro de Hl68. . r alá~Jo do Goyern_o, em 

~tacapa, 24 de ]ane1ro de 
Pal:icio do Govêrno, ern ;';la- 19ll8. 

capá, 17 de janeiro de l9fi8. 

Ter.. CeL Eng•. Gerson de 
AralijJ Góes 

Governador Rubstituto 

Nr. 51/ 58-GAB 

O Governador rio Territóri o 
Fcclera l do AmP.pá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens Vll e IX, do 
artigo 4", rio Decreto-lei nr. 
õ.839, de 21 de setembr·o de 
l!J43, e tendo em vlst!i o que 
consta <10 processo ntímcro 
220/ô8-SGT. 

HESOLVE: 

Con<'uder nos têrmos do 
item Il , do art. 81:l, .:Jom!Jlua.do 
ce m o artigo 106, todos da 
Lei nr. 1.7 il, rle 28 de outub1·o 
t1e 1952, licença para acom
panhar pes'~oa cnfêt•ma da 
ramilia, a Rivaldo Co~réia cte 
Scna, ocupante do cnrgo de 
Motori:stli, nível 12-C, do Qua
dro de Funcionarias do Go. 
vêrno dêste 'I'P.nitóri o, lotado 
no Uabinete do Goveruadvr, 
noventa (00) dlus, contatl os no 
período de 5 de janeiro a 19 
de ab'.'il dt1 Hlfi8. 

Palácio do G:n· êrnc~, em 
Macapá, 17 de janeiro de 1968. 

Ten. Cel. Eng•. Ger·son de 
Araújo Góes 

Governador ::5ubstltuto 

Nr. 52/68-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
dati atribuições que lhe con-

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Murtms - Governaó o r 

Nr . 53/68-GAB 

O Governador do Tenitório 
Federal do Amapá, usando 
das atribuiçõeos que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4° , do Decreto-lei nr. 
õ.8H9, de 21 de setembro de 
!943, e iendo em vista o que 
consta do proce~:~so número 
5.068/67-SGT, 

RESOLV E: 

Ptl• à di8posiçiio d<> Minis
tório d:> 'i'ra bnlho e Previdêc
c!a Social, pa ra servir na De
legacia Regional do Trabalho 
nu EBtado do Pará, pelo pra
z:> de um (I) ano, a contar 
de 5 de fevereiro de 19ô8 a 5 
de fcvot•eiro de 19íifl na foL·
wa do a rt. 3-l, p;.t rúg, a Y0 úni
co, Ja Lei nr. 1.7!1, de 28 de 
outubro de 1952, combinado 
C'>ffi a not'nHl. primt·ira, da 
t:il·•;ular nr. U, de 17.06.1 956 e 
Decreto n~. ü0.740, de 23.05.G7, 
amh:. s da pté!sidêni.:ia da 
Hepúbllca, Herminia Gadelha 
de Pe.iva, ocupanto do cargo 
de 'l'acnico em Uootubi lidt.: dl:l, 
nível 15-B, do Quadro de Fuu
cioufi ries do Govêl'Ut) d~ste 
'l'e ni!ór·io, Jotd.da no Serv!Qo 
de AtlmlulstL•àçã.u Geral, sem 
prejuízo de seus vencimen tos 
e d~mrtis vantagens ine rentes 

, ao ca rg·) que ocupa. 
l'a lacio do Govêrno, €. 111 !lia

capá, 24 de laneiro dH l968. 
Ge neral h•anhoé Gonçalves 

M&t'tius - Uo vcmador 



3a. e 4a. feiras, 30 e 31 

As M~partlções Públicas I 
Terflteâals deverão remeter 
o expedleute destinado à pu- 1 
l:lMctlçãa neste DlÁRlO OFI- ,. 
81AL, diàriamente, até às 
l5,ll0 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
stt~ flq 11,30 horas. 

A'l reclamações pertineR
tes A matéri& retribuida, oos 
casos de enos ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
eserlto, à Seção de Redação, 
das 9 àe 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saída dos órgãos ofíciais. 

0 11 originais d('verão ser 
dautografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
tl'lrtor, que serão sempre 
anuais, as assinaturas poder
,.e-ão tomar, em qualquer 
t.poca, por seis meses ou um 
ano. 

As a s:'linaturas vencidas 
ooder~o ser suspensas sem 
aviso prévio. 

DIARI@ Of!'ICIAL 

EXPED IENTE 
DIRETOR 

SlLLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIARIO OFICiflL 
Impresso nas Ofieinas fla Imprensa Oficlal 

MACAPÁ - '1'. F. AMAPA' 

Janeiro, 19418 

As Repartiçõe3 Pública.!! 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 2S de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 

, pelos órgãos competentes. 

I 
A flm de possibilitar a 

remessa de valõrea acompa
nhados d ~ esclarecimentos 

· quanto à E ua aplicação, solJ.. 

I citamos usem os interessados 
pl'efel·encialmente cheque ou 

A S S I N A T U R A S 1 vale postal. 
Anual NCr$ 7,80 Os suplementos às ed1, 
Semestral NC r$ 3,go ções dos órgãos oficiais Bó 
Trimestr al NCr$ 1,45 s~ tornece1·1ío aos assinanteto: 
Nu, mero avulso NÇ • n 0,. que as solicitarem no ato d8 

.r~ v, ::> at:;sinr:ttura. · 
. . . . . . O funcionário público f~-

«BRASiLI.\ - Este Diario OfJma.I e encon·traclo para le1tu- . rleral tei'á um desconto de 
ra no Salão Nacional e lntern~c.ional d~ Jm~rcnsa, da 110%.' Para fazer jus a üsse 

COOPER PRESS, no Bras1üa Intpena.l Hc.eJ., I desconto, devera provar esta 
Para facilitar aos assinan-1 , A fim de evit!.l.r solução I condição no uto da assinatura 

tes a verilicação do prazo dt~ 1 de continuidade no recebi- O custo ue cada exem
valiuade de suas assinaturas, mento dos jornais, d e v em . plar at:asado dos ó J' g ã o a 
na parte superior do endcrê- os assinantes providenciar a i oficiais será, na venda a Vtll
ço vão impressos o número reAper.ttva renovação com , sn, acresoido de NCr$ 0,01. !!e, 
do talão de registro, o mês e antecedência mínimc •. de trin· i do mesmo ano, e de NCr~ 
o ann em que findará. tu (30) dias. : 0,02, pnr an<. decorrido. 

Nr. 54/68-GAB • I prazo de um (1) ano, em Palácio do Govêrno, em 
. . prorrogaç&o, a contar de 31 Macapá, 24 de janeir·o rlb 1968. 

O Governador de Temto- de dezembr o de 1967 a 31 de 
rio Federal do Amapá, usando I dezembro de 1968 0 ; forma Genentl Iv&.nhoé Gonçalves 

cargo da classe «D» da Série 
de elallsen d<:1 Encadernador, 
nlvel 12. do Quadro de Funcio
nários Públicos do Govérno 
dês te Território, lotadl'l na 
Secretaria Geral, com exercí
cio na Imprensa Oficial. 

das atribu~ções que lha con- do art. 34, parúgr:afo único, , Martín~ - Governador 
ferem os Itens V li e IX, do da Lei nr. 1.711 de 28 de ou- ~ M • ·o 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. tubro de 1952, combinado! M. '::7,-!!" GAB 
5.839,' de 21 de se~embro ~: c.om a norma priioeira~ da I O Governador do Território 
1943, e tendo em vtsta o Q Circular nr. 14, I7.00.19,J6 e Federal uo Amapá, m!ando 
consta ~o . processo número Decreto 60,740 •. de ~3.05.1 967, I das atribuições que lha con-
4.1596/67 SGT., ambos da PresulênCia da Re- rerem os itens VIl e IX do 

RÉSOLV.l!: pública, Judith David Peretr~, artigo 4~>, (io Decreto-lei nr. 

t>alá.cio do G V''êrno, em 
Maca pá, 25 à e ja!lcko~.d-e. ...... ·, 
1968. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Mat·tins - Governador 

Nr. 59/68-GAB 

ocupante do cargo de Aux1- 5.839, de 21 de sf.ltembro de 
liar de Eof0rmagem, nível 194!1, e tendo em vista o que 
8-A, do Quadro de Funeioná- ~onsta do procc~so nr. 138/68-
rios do Governo dêste 'l'eni- SGT 
tório, lotada na Divisão de ' O Governador do Território 
Saúde, sem p!'ejufzo de seus HESOLVE: I Federul d.o Am~pá, usando 
vencimentos e demnis v anta- . ., das atribmções que lhe con-
gens insrentes ao corgo que Autorrzar Pedro Santos d ~J s ferem os it~ns Vll e lX, do 
ocupa. Nev~s . oeupan~~ do car~o . de artigo 4o, do Deoreto-lei nr. 

Pôr à disposição da Cam· 
panha. Nacional de Alimenta
~ão .R~colar, com exercício 
no Estado da Guanabara, 
pelo prazo de um O) ano, em 
prorrogaç!lo, a eontar de 1 o 
de janeiro de 1.968 a 1" de 
janeiro de 1.069, na forma. do 
nrlig0 34, parágraro único, da 
Lei no 1.711 de 28 de outubro . Palácio do Govêl'no, 
de i.952, combinado com a Macapá, 24 de janeiro 
norma primeira, da Circular r 1968. 
n° 14, de 17.0U.1956 e Decreto i 

Professo1· Aux;lwr do Enswú 5 il39 ue 21 de setembto de 
('ffi Prim,Mio! ní,v~l 7, do. Quadro lf).!3,· e tendo em vista o· que 
de rle Fyncron&nos Pú bltc~s- do consta do processo nr. 307/68-

Governo ~é~te 'f~r'1'1tóno, !o- 1 ~G'I', e a determioaç:ão cons
tado na D.~vu;ão ae ,Eduea~ao, I tunte do art. 28, paragrafo 
para frequentar o Curso 'léc- 1 úalco do Decreto n1·. 60.091, 
nico t<grícola, do Col~gio 1 de 18 011967 

O ·o d 23 o 7 b 1 General Ivanhoé Gonçalves 
nr. 6 .7t , e · · 5·6 • am 08 · Martins - Governador 
da Presidência da Repúbli<:a, 1 
Aracy Farias Monteiro, ocu
pante do cargo de Professôra 
do Ensino Pré-Primário e 
Primária, nível 11, de~ Qua
dro de Funcionário do Govêr
no dêste Território, lotada 
na Divisão de Educação, sem 
prejuízos de seus vancimen
·tos e t:lemais vantagens ine
rentes ao cargo que ocupa. 

PaláciO do Govêrao, em Ma
capá. U de janeiro de 1.968. 

G~neral Ivanhoé Gonçalv es 
Martins - Governador 

Nr. 55/68-GAB 

O Governador do Território 
:Federal do Amapá. usando 
das atribuições que lhe con
ferem os Itens V!I e IX, do 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 

Nr. 56/68-GAll 

O Governador da Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, da 21 de setembro de 
1943, o tendo em vista o que 
consta do processo nr. 279/ 
68-SGT, 

RESOLVE: 
-

Conceder a Luiz Emir Po
rtes, ocupante do cargo de 
Escrevente Datilógrafo, nível 
7, do Quadro de Funcionários 
Públicos do Gevêrno dêst!i 
1'erritório, lotado na Secreta
ria Geral do Terl'itório, tr·Jnta 
(30) dias da licença para 
acompanhar peseoa enfêrma 
da fa mília, em prorrogação, 
contados no período de 22 de 

?ons}a . do, processo número dezembro de 1957 a 20 de 
248/oB-SG'l' janeiro de 1968, ·nos têrroos 

RESOLVE: I do i~em li, do artigo 88, 
combwado com os artigos 92 

Pôr à disposição do Govêr- o 10ti, todos da Lei nr. 1.711, 
no do Esto.do do Pará, pelo I de 28 <ie outubro de 195:!. 

Agrícola de Brasília , ficando- · · ' 
lhe assegurado a pei'O<'pçào RESOLVE: 
\:l.uraote a r<Jalizacão do cur-
so, dos vtmcímeotos e demnis Excluir do relacionamento 
vantagens inerentes ao cargo eonataute da. J;·ortar~a nr. 
que ocupa. 0104{06-MECOR, subscnto pe-

lo Excol<mthssimo Senhor !\'li
Palácio do Govêrno, ~>m I niatro do Iuterior, ~;m ~8 de 

Macapá, 25 de jant.liro de l9ti8. ti novámbro de J96iS, a servido
ra Doloros Samotj da lVlorais, 

Gen .:m tl Ivanhoé GonçalYes ocupante do cargo de Escre-
Martins'--:Goverut:.dor I vr;u~e-Datilógr:ut•l .. níve} 7. _ cty 

N• ~s;6~:~ -GAB Qlladro de iottnc i unarH I ~ Pu-
•· ,) u blicos do Govêruo dês te Ter.--

0 Govt.!rnador do Território ritório, lo tada na Divisão de 
Fe.deral do Amapá, usando Produção .. 
das atribuições que lhe con- Outrossmt, ~eclara. cessar, 
terem os rtens , VIl e IX, do a p~rtlr de 1 . de fevm;e!ro 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. de !968, a apll.;açílo de tempo 
5.839 de 21 de setembro de integral e dedicação éXClus!va 
19·13,· e tendo em \'ista o que f.IO.'!'U n reie~idu servid?ra, da
consta do Porce;;so n• 23:Um~- da a ocorrencla prev;sta na 
SGT ' alínea <<G», do art. 28, do 

' eupra-citedo DeCl'eto m•. 
RESOLVE: ti0.(l9l, ae l9ti7. 

Pôr à disposição do Serviço 
de Administração Geral dêste 
'l'erri.tório, com exercíciú no 
Setor de Encadernação, até 
ulteJ·ior deliberação, João d"' . 
O li v.::ll·t< Blj<:en·u, ocupante do 1 

Palácio do Gr:véroo, em 
Macapá, 25 d~ janiro de 
lBô!:l. 

Gc:wor<:-1 l vcnlw~ Gonçalves 
Martins - Gevernador 



3a. e 4a.-feiras, 30 e 31 DiARIO OFICIAL Jan~iro, 1968 

--------------------------------------------------------------------
Nr. 60/68-GAB na porta do ed!Hclo desta I c) nenhum material poderá 

Repartição. ser colocado em viaturas ou 
O Governador do Territó- recebido no Almoxarifado ge-

r1o Federal dQ Amapá, usan- Ivtaca.pá., 1D janeiro de 1968. ral sem que seja efetuada a 
do das atribuições que lhe devolução da peça a se1• eU-
conferem os itens VII e IX, do Alfredo Luiz Duarte de La- quetada, pelo metorista res-
artigo 4°, do Decreto-lei nr. Roque ponsável, com a procedência e 
5.83!:1, de 21 de setembr!J de Chefe dn Seção do '!'erras data de devolução, com o 
1943, e tendo &m vista o que sigla da Divísão ou \:;hefia de 
consta do processo nr. 5.0$)5/ Serviç0, inclusive pneus e 
67-SGT, E D I T A L baterias. A falta do material 

a devolver implica na respon-
RESOLVE: De ord~.~ ~o Senllf.r D_ire· -sabilid~tde financeira e disci-

de Oficial de Admlnistraçãe, 
nlvel 12-A, do Quadr() de Fun
cionários do Govêrno do Ter
rltórto Federal do Amapá, lo
tado na Divisão de Terras e 
Colonização, à disposição do 
Gabinete c~o Governador, pa
ra servir como Secretário da 
Comis5ão de Inquérito Admi
nisü·ativo conatituida pela ci
tada Portaria Govemamental 
n:-. 03/68-GAB. 

tor da D1 nsao de 1 erras e 1- ·' t · t Df.-se Ciêacla, Cumpra-se e 
Conceder a Armando Fa- . . p mar uo mo or1s a. - Colomzaqão torno púbhco Publlque-se. 

gundes dos Santos, ocupante que~ Joh.o. A. Neuseanger, d) Os Srs. Chefes de Divi-
do cargo da elasse «A~, da norte amen ca no, casacte, re- sões e Chefia de serviços de- 1\lacapá, 26 _de janeiro de 
Série de classes de Pedreiro, sidcnté e domiciliado em Pôr- terminem a oposição em pe- 1968. 
nível 8, do Quadro de Fun- to Platon, Município_de Maca- ças móveis (baterias, pneus, 
1 á · Públ' d Go\•êr· d O,..waldo José IÍ{IS Santos c on pos . tco_s o ~ - pá, req uereu llOH t~rmos. ~ macacos etc.) cem tinta in- -
~o ~este TemtóriO, lota.úo ua artigo 133 e 6eus §§ e § Um- dclévcl ' de Côr branca ou Presidente - CIA 
ü. ivtsão de Obras, dms (~) 

1 

co do artig_o 203, todos do emarei8 } da sigla da Dlvisi.i r> 
ano~ de l1cença p~ra o tra,o DeCl·eto-Lei nr. 9.78~, de 5 de ou Serviço e o número da 
óe tli terésses pal'tlculares, de 

1 

setembro de 1946, Ltcença de viatura. 
acôrtlo com o artigo 110, da Ocupação de um lete de terras 

PO R TARIA 

Nr. 1/68-C.I.A. 
Lei nr. 1.711, de 28 de .outu- devolutas, situado na mar-~ Macapá, 2 de janeirQ d{l 1968. 
br_o de 195,?, a contar da . . P~- gem da Rodovia que liga . . O Presidente da Cgmü;são 
bhc<~ção deste ato no Dumo Pôrto Platon a Fazenda do Genera! Ivanhoé Gonçalves de InquérHe Adruinistuativo, 
Oficial do Uo vêr'.llO. Campo Verde, :Munic~ípio de l "'la.rt.Jns - Go,,ernador designada pela portaria nr. 

. , Macapá, abrangendo uma S40j67-GAB, de 28 de dezem-
Palácw do G_o'iê~no, em IÍ.l'ea de 360 hr.. tO a. ressal-, , brú ue 19ti7, de Excelentíssi-

i~a~apã, 26 de Janeii'O de I vaudo os terrenos de ma.riuha Comissão de Inquérito .'me Senh,or ~?D~ru.! Goveraa-
5 · potv(•nt_unJ ex!s~e.ut.e s , d1s;ai1- 1 Administrativo ~ dor do 1 emt~rlo F. do ~m~-
General 1 vanhoé Gonça! ves I rio, d~ lt?ha div1són~, do 1 e r- p~, usando d"' sua.s ntr.tbu.t-
Martins _ Governador r1t?1:10 Nacional, ma18 d~ 160 Portaria nr. 01j68-CIA çoes que lho confete a Lei, 

Divisão de Terras 
. e Colon ização 

q ullometros, que o supllcante 1 
pretende para continut:.r com O Presidente da Comissão 1 RESOLVE: 
os seu~ tr~balhos de agricultura de . Inquérito Administ~·ativo, Na forma do § 2o do ar tigo 
e pecuàrJU. (]e::n?,~!!da pela Portarta m·. 219 da Lei DI'. L7ll de 28 de 

88J.-í:if-GAB, datada de 28 de t. b de 1952 desigmu a 
As terras por êle pleite::~da novembro de 1967, usando ou u. f0 . . : . . • 

Hlm as segulutRs imdicações e d<11s atribuições leO'ais etc. serv1?-ora.. Dolo! es San~o,s na 
Seção d e Terras !J limites: - Faz frente para (NOP· " ' ' Mora1s, Escr~vente-Dat!logra-

E D 1 T A L te) com as terres de Fran- RESOLVE: fo, nível 7, lvtadu na Divisão 
cisco Pe nhl:\ dotl Santos, (Lel:l- de Produção, par::. funcionar 

De ordem du S:mhcr D!;e- i te) com terras de Almir até a Na forma do § zo do artig'> i coruo Secretr.ria ela mesma 
tor da Divisil.o de 'fen·as e 1• no·. a rotlo\·ia PLN-Campo .219, ela Lei nr. 1.711 de 23 de 

1
. Comisslio. 

\ r • 1· · to ... ru, cic r.utubro de 1952, do Estatuto . €olonização _ torno , púiJEco J e rue e r al co r:~ ' ,.:; . .. .. I M 17 d janeiro ele 
{}l .t\ Basilio Pereira ae Souza 1ev<,Juta8 ao (Sul) com ttHra::~ ~us Func,iou:l.rios Públicos C:- acapa, e 

dtlvolutas e a (Oeste) com ter- vis da Uu!fü•, designar Rtti-11968. . . _ . . 
F ilho, brasileiro, cas~:.dlJ, resi- 1 • .,,, ' ' "! r'francJ·mar· e r1'dHh mundo Otáv10 do Bnto Nunes,

1
- Le~polchno Bollva.r 'I'e1xem1 

dente e domicillitdO om Cupi- u~ U• lJJ l c l A 
xí, Ivlunicip!o de JVlacapá, re- Fer·nauLles da Si!Ya, m~dindo ücupant~ do cargo de Da tiló- J Pl'e:;ldente <a .... 
quereu nos têrmos d_o utigo 1.500 metros de frente pol'l gr:oto n1vel 7-A, do Quadro ----
133 c seu~ §§ e § Uni co do 2.404 ciito:; de fuudot:. do Govêrno. ~ê&te Terl'itó_rio, ; Diário do Congres~o 

. 20._, 1 D t ! lotado na DlV!são da Saude, : Nacional 
MtJgo · ~. tolos do ecre 0- E. para que se r;ão alegue para de&erupeuhar as funções í • 

Lei nr. t-}.760, ele 5 de setem- igu orânch1, serú õste publica-I de Secretario da referida li 10 ·'e novembro de bro de 1946, Licença de OI . 1 I u 1967 
Ocupa,~ão de um lote de ter- du pela imprensa ·iCia t3 Comissão, lucumbida de apu-
r;is deYolutaR, situaúo na E~- afixado pJr trint~. (.30) .dias 

1 

rara denúncia fonnulada pe- SUBSTITUTIVO 
na pol'ta do edJflCIO Gesta lo Conselh0 Regional de Par- . . 

!f'ad';L . óe Ferro do Amapá, Repartiçíl (}. mácia do E~;tado do Pa rá, • Ao Pr'OJeto de Lel IJr. 12, 
Mumetplo de MacupiÍ, res:;a!- . contra 0 servidor !{ubim B~i- j de 1.9ti7, que conceda dedu-
vando os~ _terrEH~os d~ mar1 · 1 ~lacapá, 11 de jdnE>il'o de, t11 AronovHck, Fa~macêutt~o ções de c.ontri~uição devida 
nha pu .• ven~ur,, e~1st~ntes, 19b8. 1 uive! n -c, lotado na Di visão 1 ao I~ DA, prevu; t.a no artigo 
dtstondo da. hnha divisórta do I . . . . j Ge Saú ·' e ;;~o. rio D&creto-Lei nr. 53, de 
Territór'io Nacüraal, mais fle I AII::edo Lms Duarte 0 

· 21 de novembro de 1.96ti: 
150 qu!lõmetras. abrnngendo . . de Lll·Hocque I Oê-se Ciüncia e Cumpra· se 
uma á.i·ea de 131 he~;ta.re.,, ! Chefe dt~ Seção de Te:rus - · O Congresso Nacional De-
25a. OOea.J que o suplicante · I Co.:nissã.o de Iuquérito Ad- ereta: 
protende partt d&r prot~segui- 1 • mini~tra.tivo em Macapá, 4 C: e , 
mento aos trabalhos àa iu- : Gabinete do Governador ' j!lnulto ce I91:i8. . Ar t.. 2o - E pl'orro15ada até 
dústria ag:·lcola. i I . . 31 de Janelrl\ de_l968, sem mul~a 

, . i Ordem de Serviço nr. 001. / 1 Dr. ,Tose Rlbamur Gi;ivalc~nte 1 e se~.n cr1rreçao monetána 
As terras por ele pl~tte~da · G~·GAB. I Presidente ·Do c o b r a n ç a d o 

têm as tiegu!utes lndlCaçoes 1 I 'mpôsto '1'Hritorial 
e limites: ·- Fa~z Frente pant: O Governadot• do Territór-io 1 ---- Rural e dus contribuições 
a. Estrada .~e ferro do Ama- ! feJ.eral do Amapá de~ermina 1 (Pür~nria Go>ern&mental nr. para o Institu to Nacional 
pa (!ado dHeito} ~a altura do . o cumprimento a pa rtir de 1° · 03/BS-GA.Bl de Desenvolvimento Agráno 
qu!lornetrtJ 152x<J00 me[rvs de janeiro de 1968, do se- · flND.-1.). 
até alcanç:n· o q'Jilômetro guinte: PORTARIA Nr. 01/68-CIA · 
15Bx2r>O metros, lado esquer- Pat·ágrafo Único - Fica 
do co !li lem.1 s requerida por a) fice expressamente prol- O Pret:idente da Comissllo igualmente prorrogada, até 
Manoel C~~cl'.iç!lo da Silva., biúa a execu~llo de quaisq_uer i9e _Inquérito Adrninistrati~o 30 de junho de 1968, sem 
pelu lado 01reJto com terras I reparos em vJatui·as, no am· mstttut.:Ja pela Po;-tarm multa e coneção monetária, 
I'eqllerida por Osmar A. Bar- 1! bit\1 das j?ivisões e Scrviças, I G o v fl r· n a 111 e n t a 1 m. o prazo de cada!<tramento 
bosa, ftwdos com terras do- pol' motonstu; O:l/68-GAB de 3 de jaueiro de voluntário doa pmprietáJ'iO!! 
volutl!s, mediudo 750 metro~; j . . 1958, usando das atribuições rurais. 
do frente put' 1.7ií0 ditos de : ~) tats_"~ep:nos só •. P?d&m I que lhe confe~e o § .2° do' , .·. ···u , , , . •' 
i:undos. J set , rea.l!,Ja~os na c~a~,ct~e:U 1 art. 21.!l el a L•,·l ur. l.íll, \le! f a 'i: " - ~&ta l.el entrara 

. do rerutóL o c na u<'·~· ~·v ~b 1 28 .de outubro de w52 em v1gor na data ae su~ pu-
E, »ata qcc d.i.! l'.C e:egue . Maquinas pesadmJ da Dtvisão . ' blicação. 

i()'norância será êt;le publica- · àe Obras e nas oticinus da RESOLVE. 
ct"'o pela !~prensa Oficial e I Fazcudiuha quando fôr o I De;;ignar l Getúlio Madeira Att. 4° - Revogam-se as 
afixado ;JOr trinta (::lO) dias ' caso. ' 1 TeixUru, ocupante do cargo dl sposf~,:ões em CO[Jtrário. 



3a. 4a.-feiras, 30 e 31 

Divisão de Produção 

Aprovo: 

Oen. IVanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

NOTA DE SERVIÇO 
Nr. 22/67-DP 

.DIA RJO O''ICIAL 

1 Macapá, lA da dezambre 
J de 1957. 

l Ronalde Bomtia: .Sal3tos 
I JT 

RESOLVE: 

De&ignar Raimundo Ferrei
ra ·Magalhlies, ocupante do 
cargo da Glasse «A», da car
reira de Guarda Territorial 

1 • Nível S, rlo Quadro de Funcio-

Janeiro, 19e8 

do Decreto-lei federal nr 
5.839, de 21 de setembro de 
11143, e 

Considernndo o que cons~a 
no Oficio número 1/68, de 02 
de janeiro de 1968, do Coor
denado!' da Divisã o de Saúde, 

1 
Ministério da Saúde nl\rloiõ Públicos do Govêrno do 

1 
Campanha de Erradicaçãe '1\mitório Federal do Amapá, 

O Diretor da Divisão de I da Malária para r e s p o n d e r pelo RESOLVE: 
Produção do Govêrne do 'l'er- ' expediente da Delegacia de Conceder na forma do i~em 
rltório Federal do Amapá no 1 Portaria m. 02 de 28 de ju- Policia de .Mazrtgão, em subs- lU, do artigo 88, da Lei uúme-
uso legal de suas atribuições,! lho de 1967 · tituiçll.o 60 Inspetor dn Gual'da r o 1711, de 28 de outubro de 

I 
Territorial, Míguel Batista d~ 1r ~· 

RESOLVE: O Chefe do Setor Amapá Amorim, que a pedido foi 952· 8 Adald!na d?brer. Ge-
1 da Campanha de Erradicação dispensado do car·go. maque, Zeladora, IHVOl o, per-

Designar Raimun«o Brito I da Malária, do Mini&tério da • . t~nne~te a~ Quadro do Fun-
de Sousa, oeupante do cargo ~ Saúde, no uso de suas atri- De-se Ciêncm e Cumpra-se, OIO!lárws llf.l. Pref~itura Mu-
de Mestre Rural, nfvel 8-A, 1 !:mições delegadas pela. Porta- Gabinete do Chefe de Polí- nlcJpal de ~acapa, eento e 
do Quadro de Pessoal do Go- 1 ria nr GB-364 do 2 0~ 65 do I ola, em Macapá, 22 da novem-~ vinte (120) (has, licença para 
vêrno do Território Federal ' Sr. Mi~istro du Saüda~. p~bll- bro de 1967. repolis? à gestante, contados 
do Amapá, lotado na DivisAo 1 cada no D.O. nr. 175 'do dia no perJOdn de 21 de dezem-
d Produ,.áo a ond Luiz Gonzaga Vale 1 bro de 1967 a 18 de abril de 8 ., • par resp er i 14.09.1965 CCAFN - DI·retor da DSG· 'l!l68. 
pelo expediente da Seção de ' ' 1 
Fomento da Produção Vegetal I RESOLVE: tornar sem efei-
(S.F.P.V.), Símbolo 8-F. desta ' to a Portaria nr. 3, de 6 de I Dô-se Ciência, Registre-ISe 

1 e Publique-se. 
Repartl<)âo, durante p impedi- , outubro do ano p.p., publica- Prefeitura MuniciiJal 
mento do respectivo titular : da no D. O. nr. 515, do Terl'i· de Macnpá Gabi11ete do Prefeito Muni-
Dr. Luiz Albert" Lavor Benig- ~ 1órlo Federal do· Amapã, que ctpal de Macapá, 12 de ja-
no, que em gôzo de férias aplicou a pena d e suspensão PORTARIA neiro de 1968. 
regulamentares correspon-1 por 8 (três) dias ao servidor Nr. 03/~i:l -GAB-PMM \ 
dente ao exercício de li66, a l Raimundo Costa Gomes, ma- Augusto Fernando Porto 
contar d e 110.11.67. . trícula nr. 2.224.790, · por ter O Prt>Icito Munioipa l de Carrero 

· . tlido publicada com incor Macapà, usando d!is atribni- Prefeito Municipal de Macapá 
Dê-se CiênCia, Cumpra-se reção. \'Ões que lhe são conferidas I 

e Registre-se. I pelo item JII, do al'tlgo 9o, do 1 

Gabinete do Diretor da Di- Macapá, D0creto-lel federal llr. 5.839, : 
de 21 de setembro de 1943 e, ; 

viaão de Produção, em Maca. Dr. Antônio de Deus de • PORTARIA 
pá, 12 da dezembro de 1987. Oliveira Mello I Con:>idet'<~Ddü u que const':l. ! 

Resp. p/Cheria do Setor nos Ofícios números 17911/67 e . Nr. 05/68-GAB-P.MM 
Nady Basto~ Gcnú 

Diretor da DP 

Poder Judiciário 

PORTARIA N° 5/57 

O Doutor Ronaldo Bomfim 
Santos, Juiz 'l'erriporãrio da. 
Oomarc.a de Macapá, por no
meação legal, no uso de suas 
atribulções,etc.; 

CONSIDERANDO: 

l) Que em face dêste Po
der não contar com um mime
ro suficiente de funcionário@ 
capaz de atender às n ecessi
dades liag Se0ções, tais eo
mo: Civel, Crime, Tnte1·dita 
Menores, Trabalhista, Eleito
ral, etc.; 

Amapá da CEivi. :1/68. respectivamente de 21 de : ·~.-
i d~zembro de 1987 e de 2 du: O Prefeito Municipal de ·Ma~ 
: janeiro de W58, da Dlviaão : capá, u~a[\do das atribuições 

Portaria nr. 8 de ;:s de ju- 1 d9 Suúde, i que lhe são confel'l (las pelo 
lho de 1967 , l . item Ill, do artigo 9°, do De-

! RESOLVE: l croto-lei federal nr. 5.839, d~ 
O Chefe do Setor Amapá I . , 1 t 21 de setembro de 1943, e 

da Campanbl!. de Erradicação ! Conced.er na rorma .do 1.em, 
da Malária, do Ministério da ! J, do artigo S8, da Le1 núme-! . 
Saúde, 00 u so de suas atrl- , ro_l.71J. de 28 de outubro de ! ConsHlen>ndo o qu~ .~onsta 
buições delegadas pela Por- i I ~J n;,!, llcen()a p él l"o ty!l.tarn entú do pro~eeso ru. 4.6filJo7, de 
taria m·. GB-364 de 02.09.65.J de sa,üde_ 11.os serm!ores ee- -

1
18 de d t:zembro de 1967, 

do s~·. Ministro da Saúde,, ~ro Corr ea .de i\I~to::;, Au?i · 
publicada no D. OHclal nr. l har de 1\l~erllção, ~lvel 6, tnu-1 HESOLVE : 
175 do dia 14.09.1965 1 t~ (30) d1as, COlhO dos no pe-

1 ' 
1 
nodo de 05 de de.zembre de 

RESOLVE: tornsr sem efei- 11967, a 03 cle janeiro de 1968, ~ Interromper, a pudldo, na 
to a Portaria nr. 4, de 6. de l João Uantu~rio Nas~i men!(' , forma do artigo 113, da Lei 
outubro do ano p.p., pubhc17- 'fratorist!l, m ve.l 9, tnnta (vO) nr. 1.71! de 28 de outubr-o de 
do no D. O. nr. 515. do Terrt- dias, contados no período de ' . . 
tório Federal do Amapá, que 2~ de novembro de l!-lf;7 ::~ 24 1952, a hc~nça sem venm
aplícou a pena de suspensao de dezembro de . 1967, Sônia m~ntos, que vinha gozando a 
por 3 (trlls)c• dias ao servidor Ma~!~ ,SoB_l·.e,s Mnnt; .iro, Esm·~: j servidom Ro sire~ Caxias de 
Waldem&r ~equt'lra ~e . Bar-~ turana, l1J\ el 8, .seta (6} dia, , 

1 

Souza, ocupante do cargo de 
2) Que o Quadro dos Ser- ros e Arouck, matncula nr. contados n o per10do de 13 (!e . . ~ . 

ventuários nesta Oomarc0- é o 2.209.890, pot· ter sido publi- c'ezembro de 1S87 a 18 de Oanlogra,o n1vel 9, do Qua-
mesmo de 23 anos atrás, quao- cada com incorreçfi.o. dezembro de 1967 e João dro Permanente de Funcio-
do foi promuig>idO o Decreto Tomé Bali~iro Machado, Car- ná rios da Prefeitura Munlci-
Let No 6.687, úe lU/9/44-. pot'l- Macapá, pinteiro, nível 3, qu~nze <lõ) p al de Maca pá, tt conta[· de 
suindo a aidade nRquela épo- Dr. Antonio de Deus de dlal.l, contados no período de u4 de ianeiro de 1968. 
ca menos de 2 mil habitames Oliveü·a Mello 20 de dezembro de 1967 u. 03 
t>< hoje, aproximadamente 78 ; 1 de janeiro de 196!1. 
mtl almas; I R9sp. p/Chefia do Setor ~ • . . Dê- s ~ Ciêuclu., Hegl:;tre-se 

Amapá da CEM. De-lle Ciencut, Reg1st re·se I e Publique-fie. 
3) Que anualmente serão 1 e Publique-se. 1 

all~ tados pelo JuJz-Presidcnte ! Gabine te do Prefeito :Muni-
d_o Jari, 80 a ~00 Jurados (art. j Divisão de Segurança I Gabine te rto Prefclto Muni- cipal de Macapá, 12 de ja -
439 do C.P.l'.), i c Guarda e~\pal de Macapà. 12 de ja- neiro de 19118. 

I nelro da l9t!8. 
RESOLVE · l ApRo vo Augusto .:!'et•nando Porto 

· . : Augusto Fernand0 Porto Carraro 
Determinat· ao Sr. Escriviio : General Ivunh(lé o0 nça!vee Cuner·o Prefeíte f.áuni clp&! de Macapá 

dilstB Juízo, com a fin'audade ~

1 
Martins _ uovernador Pl'•i! feito Munil~ipa l de Ma.cnp& 

de corrigir o ocort·ldn, que 
providencie, com a devida POR'I'ARIA ----
ut•gância, o alistamento e a 1 PORTARIA 
public&çã.o de que trata o ar- ! NR, 88/67-0SG 
tig? acima menciona~o. e de r O Capit':o à e Cor'veta Luiz Nr. 0!/68-GAB-PMM 
acordo com r. reuUlão pre· 1 , , va D . vlst·• p< r êste Tribunal . para i u _anzagn ule, i.tetor da DL- O Pr·afeito Municipnl de .Ma-

... , 1 vtsão de S('gu:ança e Guarda. capá, Ul.'ando rias atribuições 
o próximo ano. • no n!lo de s ua& atribuições .que lh t1 são conferidas pe lo 

Cumpra-se e Publique-se etc . . . , i l.<:nt !I!, uo a r ti g o 9° 


	

