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Ano II. Número 764 Maca pá, 2a-feira~ 4 de Março de 1968 
--------~---------------=------·--------~------------~-------DECI-tETOS 

Nr. 01/68-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fere o i t e m VII, do 
a rtigo 4°, do Decrêt61-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro oe 
19,13, 

CONSIDERANDO: . 
- que o eucarramen~o d<k 

«Quátlra Garna.valesca , da 
Goneate ano, dar-se-á nos 
dias 26 e 27 do mês em curso, 

1l TOS DO PODER EXECUTIVO 
- De segunda a sextn-fei- 1 Navegação do Amapá -

ra - 7 às 13,30 heras; ! SOSNAVA -, para a Divisão 
de Educação. 

b) Os ~ervidores que de-' 
sempenham atribuições de l Palácio do G~vêrno, em 
natureza industrial, agrícola, · Maca pá, 21 de fevereiro de 
marítima, braçal ou de tipo ) 1968. 
similar, inclusive os de vigi-
lância fit:am sujeitos aos ho- General Ivanhoé Gonçalves 
rários seguintes : Mar tins - Governador 

De segunda a sexta-feira : 
- Manhã: 7 àn U ho1·as 
- Tarde: 13 às 17 horas 
- Sábado: 7 às 11 horas. 

Ten.-Cel. Gerson de 
Araújo Góes 

:Secretário-Geral 

O Governad~n· do Território 
RESOLVE: Artigo 2o ·- A igual regi- Federal do Amapá, usando 

d t · b Ih r·, d 1· das atri:Juiçõ0s que lha eon-
Art. 1° - Fixar, para ser me e ra a 0 ~xa 0 na a l- ferem os itens VII e IX dG 

observado, durante os ãias 11:ea «B >>, . d? ar.tJgo anterior, a rti O"O 40 do Decreto-lei nr. 
2\l, 27 e 26 de fevereiro de I heam .s?Jeitos os .ser_ventes, 1 5 83S, de' 21 de setembro de 
1068 o se{J'uinte horário· oa auxiliares de portana, por- ~9· 3 t· . t 

• <> • teiros chefes de pOI'tarias l 4 , e endo em v1s a o que 
D i a 26 _ Segunda-feira: I pesso~l temporário e d~ consta d~,., prücesao número 

Ponto facultativo . ~bra~ e o_s que desempenham J820/68-SG.,1 • 
. • . .Un!foes Bmnlares. RESOLVE · 

no Pré-Primário o Primário, 
nível 11 (EC-514), do Quadro 
de Funcionários Públicos do 
Govêrno dêste Território, lo
tad!l na Divisão de Educação, 
a contar de 1" de março de 
1968. 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 2l de fevereiro de 1968. 

General Ivanhoé GonQalYes 
Martins - Gevernatior 

Ten. Cel. Gerson de Araújo 
Góes 

Secretário-Geral 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições quo lhe con
ferem os itens Vil e IX, det 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
19,13, e tendo em vista o que 
consta do processo n° S06JG$
SGT, 

RESOLVE : D1a 27 - Terça-fell'a: Fe- . . · 
ria do Nseional Artigo 3o - Para os SBI'V!- Remov_er ex-olicio, no_ s têr-, Aposentar nos têrmos do 

I 
dores lotados no GaiJinele cio 56 

Dia 28 - Período de expe- Governador e na Secretaria mos do llem II, do artigo ' art. 176; item III, com!Jinado 
dient~: 12 às 18 horas (HBV) . . Geral do Território, eonti- às. Lei nr. 1.711, da 28 de ou- com o art. 178, item III, todos 

. tubro de 1952, o_s servidores: 
1 
da Lei nr. 1.711, de 2S de ou

nuuru em vigor as normas Antônio Ferreira Limo, 6on- 1 tubro de 1952, Cláudio de Art. 2° - Revogam-se as 
àisposi~ões em contrário. . 

estabelecidas no Decreto da- 2 
taào de 27.04.t967, publioado dutor Motorista, ~~vel 1', e I Barrai! Paes, ocupante do 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 23 de fevereiro de 1968. 

no D.O. nr. 603 e 604,' de 2 e J\dones Carlos Leitao, Eletri- cargo de Oficial de Adminis-
3 de maio do meGmo ano. msta lnstalador, nível 19-B, tração, nível 14-B, (Código 

pertencentes ao Quadro de AF-201), do Quadro de Fun 
FuncionArios do G o vê r no cionários do Govêrno dêste 
dêste Território, lotados na Território l0tado no Serviço 
Superintendência do Serviço de Admi~istração Geral, a 
de Navegação do Amapá - conto.r de 1o de mat·ço de 
SUSNA V A -, para os Ser".-' i- 1968. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Gevcrnador 

Artigo 4° - Regovadas as 
disposições em contrário. 

Ten.-Ge!. Gerson de Araújo Palácio do Govêrno, em 
Góes Macapá, . 29 de fevereiro à e 

Se~retátio-Geral 1968. 

Nr. 2/68-GAB General Ivanhoé 6-onçalves 
O GovernaGlor do Território Martins - Governador 

F~dera~. d~ _Amapá, usando . Ten.-Cel. Gerson de Araújo 
das att tb~Içoes que lhe C(ln-~ Góes _ Secretário-Geral 
ferem os Itens Vll e IX, do arti-
go 4°, do Decreto-lei nr. 5.839, O Governador do Território 
ti e 21 &e setembro de 1943, e : Federal do Amapá, usando j 

_ . • 1 • I das atribuições que lhe con-
ConsJdetam,o que ces~:~- • ferem os Hens VII 0 IX, do 

ram as causas_ que ri,e ter iD:I· artigo 4o, do Decrete-lei nr. 
nara~ .:- adoçao ~~ Horár10 5.839, de 21 de setembro de 
BrusJ,et , o de Verao, 1943, e tendo em vista o que 

- Considerando a necessi- consta do processo nr. 820/ 
dade de fixa1· um horário das ti8-SGT, 
repartições dt>~ Govêrno, em RESOLVE.· 
face de haver terminado a 
vigência do ato presidencial, 

RESOLVE : 

~rtiga 1°- Determinar que 
S~Ja observado em tôdas as 
l'epartições públicas do Oo
v«lrno dê~te Território, os se
guintes horários : 

a) Os sl:lrvidores que de
sempenham a tribuições de 
natmeza burocrática, técnica, 
cientíHca ou de tipo similar, 
ccmprirão o horário seguiu
te : 

Remover ex-offício, nos 
têrmos do item Il, do artigo 
:í6, da Lei nr. 1.711, de 28 
de outl•bro do 1952, os sar
viàores: José Quintela do 
Carmo, Calafato, nível 8-A; 
Manoel Barbosa Sobrinho, 
Mat·inbciro, nível 7; Antônio 
Rodrigues da Silva, Servente, 
nível 5; e Eugênio Oliveira, 
Trabalhador, mível 1, todos 
do Quadro de FuMionários 
Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotàdos na · Supe
~inteudência do Serviço de 

ços Industriais, com exercício 
na Garagem Territorial. Palácio do Gnêrno, em Ma-

capá, 29 da fevereir0 de 196S. 
Palácio do Govêrno, em 

Macapá, 21 de fevereiro de General Ivanhoé Gonçalves 
1968. Martins - Governador 

Qen. Ivanhoé Gençalves 
Martins - Governador 

Ten.-Cel. Gerson de 
Araújo Góes 

Secretário-Gera! 

O Governador do 'I'enitó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
<.:onferem os itens VII e IX, 
do artigo 4.o, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de sotembro 
de 1943, s tendo em vista o 
que consta do preoesso nr. 
713/68-Sli'l', 

RESOLVE: 

Concede r a posentadol'ia, 
nas têrmos tlo art. 176, item 
II, combinado com o art. 184, 
item Il , ambos da Lti nr. 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, e 
de acôrdo Cl'lm o parágrafo 
1°, do art. 100, da Constitui
ção Federal, a Raimunda Bar· 
reto de Oliveira, ocupante do 
cargo de Profassôra elo Ensi-

Ten-Cel. Gerson de Ardjo 
Góes - Secretário-Geral 

PORTARIAS 

Nr. 113/ 68-ClAB 

O Governador do Terri tó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VIl o.IX, P,a 
artigo 4°, do Decreto-lei m. 
5.S39, de 21 de setembr~ de 
1943, e tendo t:m vista o que 
con~ta do processo número 
902/68· SGT. 

RESOLVE: 

Pôr à di~posição da Coo 
perativa Mista Agro-Pecuá
ria de .Macapâ, até ulterior 
deliberação, o servidgr José 
da Silveira Barbosa, ocupan
te do cargo de Auxilia r Ru
ral, nível 3, do Quadro de 
t<'uucionários do Govêrno 
dêste Território, lotado na 
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As Rll:partições Públicas 
Territor-lals deverão remeter 
o e:mpedieute. destinado à pu
illlooqão neste DlÁRIO OFI
CIAL, d1àriamente, · até às 
l:a,so horas, exceto aos sába-1 
dos quando deverão fazê-lo · 
ll.tt1 às 11,3G horas. 

AB reclamações pertinen
tes à ni.atérif.. r etribuida, oos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser iormuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datllogmfados e autenticados, 
l!'~oáalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Exéetuadas as para o ex
terior, que serão s e m p r e 
anuais, as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

As a·ssinaturas vencidas 
poder~o ser suspensas sem 
aviso prévio. 

Divisão de Produção. 

Palácio do Governo, em 
Macapá, 21 de fevereiro de 
1968. 

General Ivanhoé. Gonçalves 
Martins - GovernadGr 

Nr. 114/68-GAB 

O Governador d3 Territó
rio Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
;1.943, e tendo em vista o que 
consta do processo núme1·o 

. 641/68-SGT, 

HESOLVE: 

Conceder a Raimundo de 
Jesus Ferreira, ocupante do 
cargo da classe «A», da série 
de classes de Mecânico de 
Máquinas, nível 8, do Quadro 
de Funcionários Públicos do 
Govêrno dêste Território, lo
tado nes Servi~os lndustl'iais, 
ciois (2) anos de licen~a para 
"~ ~rato de intorêssos particu
l.~t~~s. contados no período 
4-a ~· de m~i'ço de 1968 a 1° 
'ql '4 tço d~ 1970, de acôrdo 
~.o n o artigo HO, da Lei nr. 
1.711, de 28 de outubro de 
1952. 

Paláe.ifl do Govêrno, em 
Macapá, 21 de fevereiro de 
1968. 

Gen. Tvanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 115/68-GAB 

O Gavernador do Território 
· Federal do Amapá, usando 
. das atribuições que lhe con

ferem os itens. VII e IX, do 
nrtigo .4", d0 becr~to-lei nr. 
5.839, de 21 da setembro tle 

. 1943, 

RESOLVE: 

Designar o Primeiro Te
nente R-1, Francisco Guilher
me Pimenta, exercende o 
cargo isolado de provimento 

DlARI@ OFICIAL 

EXPEDIENTE 
Hnrurpr~n@a Ofieia~ 

DIRETOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas OI.icinas da Imprensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

· ASSINATURAS 
Anual NCr$ 7,80 
Sen1estral NCr$ 3,91:) 
Trimestral NCr$ 1,45 
Número avulso NCr$ 0,05 

«BRASÍLIA - .Este Diário 01icial é encontrado para. leitu
ra no Salão Nacional e li;tanacional da Imprensa, da 

COOPER PRESS , no Brasília Impcdai Hotel.» 

Para facilitar aos assinan- [ A fim de evitar solução 
tes a verificação do prazo de de con,tfmüdade no recebi
validade de suas asstnaturv.s, mento dos i ornais, d e vem 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos o número respectiva renovação com 
do talã o de registro, o mês e antecedência mínima, de trin-
o &no em que findará. ta (30) dias. 

~arço, 1988 

As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às af.'!sinaturas 
anua:is renovadas até 2i de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qllalquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilitar a 
remessa de . valôres acom!}a
nhados d~ esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, sou .. 
citmnos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi< 
!fões dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantea 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

O funcionário público fe
deral, terá tim desconto de 
10%. Para fazer jus a êsse 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura 

O custo de cada exem
plar atrasado dos órgão .s 
oficiais será, na venda avwl
sa, acresoido de NCr$ 0,01. se, 
do mesmo ano, e de NCr$ 
0,02, per an& decorrido. 

em Comissão, de Prefeite Nr. HB/68-GAB \ Nr. 120/68-GAB 
Municipal de Oiapoque, para . . O Governador do Território 
viajar de sua sede até a ci- . O 9overnador do . Temtó- Federal do Amapá, u.;;and~ 
dade de Belém, Estadg do 1'10 Fed~ra~ ~o Amapa; usando das atribuições que lhe con
Parã a fim de tratar de as- das atrlbUlÇ09S que lhe con- ferem 0S itens vn e IX do 
suntÓs relacionados cem I ferem os itens Vll e IX, do artigo 4°, do · Dec.reto-lei' nr. 
aquela Administração. 1 art. 4o, ~do Decreto-lei nr.l 5.839, de 21 de setembro de 

Palácio do Govêrno; em 
Macapá, 21 de fevereiro de 
Hl68. 

5.839, de :!1 de oet~mbro de 1943, e tendo em vista o que 
1943, e tendo em v1sta a soU- consta do ofício nr. I08fô8-
citação do presidente da Co- DSG 
missão de Inquérito AdminiB- ' 
trativo, instituída pela. Porta- RESOLVE: 
ria nr. , 850/67-GAB, de 21.11. 

General Ivanhoé Gonçalves 1967, contida no oficio nr. 08/ Designar nos têrmos' do 
Martins - Governador 68-CIA, de 16.02.1968, item I, do artigo 145, combi

nado com a artigo 147, todos 

Nr . 117/68-GAB RESOLVE: da Lei nr. 1.7ll, de 28 de 
. . outubro de 1052, Antero . Pi-

Prorroga~ na forma do pa- I canço Fmtado, ocupante do 
rá~rafe~ l~ruco, do art. 220, da cargo da !!lasse «A», da série 
~el n~· · l.dl, de 28 de eutub_ro de classe de Inspetor da 
de l9n2, Gll trabalhos da refe- Guarda Territorir.l niv('l 14 
rida Comissão, por mais trin- do Quadro ·de F'uncionários 
ta (30) dias. do Govêrno dêste Território, 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe Gon
feNm os itens VII e IX, do 
artigo t1°, do D~creto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro éle 
1943, 

HESOLVE: 

Palácio d~ Govêrno, em Ma- lotado na Divisão de Segu
rança e Guarda, para exer

capá, 21 de fevereiro de 1968. cer a função gratificada, sim-
General Ivanlloé Gonçalves belo 6-F, de Ch~fe da Seção · 

l Martins - Governader de Coordenação da referida 
. . Divisão, a contar de 1 a de 

Pôr à disposição da Dele- Nr. 119/68-GAB ~fevereiro do corrente ano. 
gacia Federal do Ministério · 
d!l Agricultura, sediada nesta 1 O Governador do Território 
cidade de Macapá, pelo prazo Federal do Amapá usando 
de um (1) ano, contado no .· . - ' 

Palácio do Govêrno, ·em 
Macapá, 23 de f.evereiro de 
1968. periodo de 19 de fevereiro de da~s atnlnu~oes que lhe con-

1968 a 19 de fevereiro de fe.i~m o~ ltens VII e L'<: do . Gen. Ivànhoé Gsnçalves 
1969 o servidor José de SfiJu- artigo 4 ' do Decreto-Iel nr. Martins - Governador 
za Pinto Sobrinho, ocupante 5.839, de 21 de setembro de 
do cargo de Escrevente-Da- 1943, Nr. 121/68-GAB 
tilógrafo, nível 7, de Quadro 
de Funciouários Públicos do RESOLVE: O Gevernador do Território 
Gavêrno à~ste Terrltói'ie, lota- Determinar a apresentação Federal do Amapá, usando 
do no Servi~o de Administração do set•vidor Otlando Vilhena das atribuições que lhe aon
Geral, n0s têrmos do artigo de Andrade Oficial de Ali- ferem os itens VII e IX, do 
34, parágr&fo üuico, da Lei ministração,' nível 16-C, do artig~ 4°, do Decreto-lei n~. 
m:. 1.711 , d~ 28 de outubro de . Quadro de Funeionários I:ú- 5.839,\le 21 de s.etembro de 194o, 
1952, combmado com a ·norma I blicos do Govêrno dêste Ter-, e tendo em v1sta o que cons
pr~mr.i~a ~a Circular _!lr. 14, · ritório, à Representacão de! ta do processo nr. 785/68-SGT, 
de 1? ~e ,1unho de. 1~.,6, da Belém, após haver cumprido 
Pre~1denC1a da Repubhc~. sem deierminDções contentes da RESOLVE: 
preJuf:r.os de !Hms venmmen- Portaria nr. 949/67-GAB, da.ta
tcs o demais vantagens ine- da de 29 da dezembro de 
rentas ao cargo que ocu~a. . 1967 . 

I 
Palácio do Govêrn~. em I Palácio cJ0 Govêrno, em 

Macaptt, 22 de fevereiro de I Maca pá, 23 de fevereiro de 
1968. 1968. 

General Ivanhoé Gonçalves General Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador I Martins - Governador 

Interromper a ped!do, na 
forma do artigo 11, do ,De
ereto nr. 38.20~. de .3 . de no
vembro de 1965, o gôzo de 
licença esp~cial em que ee 
encontra o servidor Mizael 
Ribeiro Barros, Condutor Mo
torista, nível 12, dÓ Qna.dro 
cle Funcionários dêste Terri-
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tório, lotado na SUSNA V A, a fruido oportunament0. 

~ontar da publícação dê~Ste Palácio do GGvêrno, em Ma
ato -nõ~~Diârio~· Oficiã'í"'(iéãta capá, 28 de fevereiro de 1968. 
Unidade, ficando, o restante General Ivanhoé Gonçalves 
do beneficio, _ para ser usu- Martins - Governador 

[Nr. 122/68-GAB 

"" ·· O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuiçõer~ que llle conferem os itens VII e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei nr. 5.839, de 21 de setembra 
de 1945, e considerando : 

a) - que os pedidos lle fornecimento de gêneros 
de P necessidade não obedecem, nas diferentes organiza
ções do Território, a um critério uniforme, nas quantida
des de gêneros a fornecer; 

b) - que essa prátios. deve ser modifidada, no sen
tido ê.e regularização da causa pública, 

RESOLVE : 

Estabelecer, a título experimental, a seguinte tabela 
de gêneros básicos para o cálculo das quantias a fornecer 
«per-eapita» e por dia : 

G ÊNEROS 
Hcspitai SUSNAVA DSG 

Gramas Gramas Gramas 

Açúcar 150 HíO 150 
Arroz 150 150 150 
Came (bovina e suína) 450 450 450 
Carne sêca 30(1 300 300 
Pescado ou 400 ~00 400 
Bacalhau 300 300 300 
Café moído 50 50 50 
Farinha de mesa 200 200 200 
Feijão 150 150 150 
Margarina Saúde ou semelhante 25 25 25 
~{acarrilo 50 50 50 
Ú!eo Vegetal Saúde ou semelhante 25 25 25 
Sal 20 20 20 
Vinagre 2() 20 20 
Pão ou 3CO 300 300 
Bfliacha 200 200 200 
Ovo (quatro vêzes por dia) 1 1 1 
Batata 100 100 lO O 
Legume 200 200 200 

Palácio do Govêrno, em 1\lacapá, 28 de fevereiro de 
1968. 

General Ivanboé Gonçalves Martins 
Governador 

Nr. 123/68-GAB 1 rio Federal do Amapá, usan-
. . do das atribuições qu~ lhe 

O Gov~rnador do Terr1tór10 I conferem os itens VII e IX, 
Feclerol do Amapá, usaodo do art. 4o, do Decreto-lei nr. 
das atribuições que lhe con- 5.839 de 21 de setembro de 
ferem os itens VI! P. IX, do 1943 ' 
artíge 4°, do Decreto-lei nr. ' 
5.839, de 21 de setembro de R E S O L V E : 
1943, 

RESOLVE: 

Aumentar para 20% o va
lor do fundo de reserva a 
ser constituído no Setor de 
Rendas Internas do Serviço 
d~ Administração Geral e 
deduzido das · Renda.s Diver
sas das Divisões e 5erviços 
da Administração Ten!torial, 
a partir de janeiro de cor
rente ano. 

PRiácio do Govêrno, em 
Macapá, 29 de fevereiro de 
1968. 
l:... 
:; Gen. Ivanhoé Gon~alvcs 
:: Mar tins - Governador 
u~ .. -· ,J[.r· . 

Nr. 124/68-GAB 

O G!)vernador do ~ Territó-

Coneeder a Manoel da 
Costa Amanajás, ocupante 
do cargo de Carpinteiro, ni
vel 8-A, do Quagro de Fun
cionários do Govêrno dêste 
Território, lotado na Divisão 
rle Obras, trinhl. (30) dias de 
licença pal'a tratamento de 
saúde, em prorrogação, con
tados no per!odo de 19 de 
fevereiro a 19 de março de 
H168, de acôrdo com o art. 
88, item I, combinado com os 
artigos 92, 97 e 98, todos da 
Lei ur. 1.7ll, de 23 de outu· 
bro de 1952. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, :!9 de fevereiro de 
1968. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins ·- Governador 

Nr. 125/68-GAB j c) Para enfermeiros e en-
f&rmeiras: o tradicional, meias 

. O Gmvernador do Territó- e sapatos brancos. 
no Federal do Amapá, usan-~ 
do das atribuições quo lhe 1 - Para funcionários do 
conferem os itens VII e IX, pessoal administrativos e dos 
do artigo 4°, do Decreto-lei! serviços burocráticos: 
nr. 5.839, de 21 de setembro I 
de 1943, e - saia de nycron cinza es-

curo, reta, b!uza aaul claro. 
CONSIDERANDO: mangas e gola esportes, dois 

(2) bolsos, 3 (três) botõ111s 
- que é de todo o inte- azuis, sapato feehado prêto 

rêsse a apresentação con- (sexo feminino). 
digna de todos os ael'ven-
tuárlos do Territário; - caiças pretas, camisa 

. . , branca, mangas e gola espor-
- que a _Pratl<ndade e o 1 tes, rueias e calçado prêto, 

fator econômicO, na apresen- : admitido o uso de blusão es
tação de uniformes simples e ; porte branco. 
duráveis, devem nortear me- : 
didas, a fim de se evitar mo- l 2 - Para SUSNA V A: cem o 
delos complicados e antieco- ~ acima, sala azul mar, para as 
nômicos; funcionárias do sexo feminino; 

- qae cumpre atender aos 1 3 - Para o SAG: como &ci-
irnperativos ciimáticos do 1 ma, blusa creme para as fun
'I'erritór-io e procurar homo- .

1 
cionárias. 

geneidade nos usos dos uni-
formes evitando-se o uso de 1 d) Todos es serventuários 
tôda ~ espécie de indumen- do Territór_io, ex_cluindú-se. os 

I 
tária como blusões coloridos I da Admtmstraçao superwr 
sandálias etc. ' devem utilizar placas de iden-

' tificação, dos vulgarmente 

[
RESOLVE· usados, em ma.téria plástica .• 

· tendo a categoria e B nome 
J -estabelecer os uniformes em negro. Borda da plaqueta 

I 
abaixo indicados para as di- em verde bem escuro. 
ferentes categorias de fun- e) Declarar que, embora 

1 cionários abaixo especifica- sem caráter estritamente abri-
dos: gatório, é altamente desejá

a) Motoristas: calça cinza 
escuro, camisa branca, meia 
manga, com 2 (dois) bolsos, 
ombreiras, gravata preta, cal
çado prêto. 

• 1 - Para os mo~oristas do 
P spital, em serviço nas sm
bHlâncias: calça cinza escuro, 
bata curta brancl:!, meia man. 
ga, gorro branco, com cruz 
vermelha no gorro; 

i 2 - Para os motor!'.ltas que 
! servem ao Governader e Se
cretário-Gerai: como em «a .. , 
em clia~ de solenidade, paletó 
da mesma côr da calça. 

b) Serventes em geral: cal

vel que os uniformes ora es
pecificados devem constituir· 
se em norma geral, num pra
zo de dois (2) meses , para o 
que os seus Ghefes de Divi
são e Serviços devem empe
nhar-se para que os serven
tuários dêles se utilizem, 
quotidianamente, em benetí
cio da seriedade do serviço 
público. 

Paláclo do Govêrno, em 
Macapá, 29 de fevereiro de 
1968. 

Gen. lvanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 126/68-GAB 

ça e camisa esp~rte de bom O Governador do Territó
caqui, meia mauga, calçados rio Federal do Amapá, usan
pretos; I do das atribuiÇões que lhe 

1 _ Para os serventes do confer~m os itens VII e IX: 
, . . . do arhgo 4°, do Decreto Le1 
lrab10st~. calça cmza . chum- ~ nr r.: 839 de 21 de setembro 
bo, camisa esporte m em man- · a. • 
ga da mesma cór, meias, cal-! de 1943, e 
çados pretos; Considerando na DIVISÃO 

2 - Serventes do sexo fe-l DE ED UCA(' ÃÓ : 
minino: vestido simples de - que é absolutam~nte 
m~ng!l-, em gola esporte, em I desejável a apresentação con
t~lCohno a~u! .. e branca em l digna de proíessô1·es, alunos 
listas vertwail!, 1 e serventuários; 

3 - ServenteR do Hospital:! _ que a praticidade e o 
idem, com gorro branco; ! fator econômico, na !lpresen-

. . 1 tação de trajes simples e du-
4 --:- ~ara cozmheiros d? · ráveifõ, devem manter medi

Hospital. o mesmo para ser- das, a fim de evUar modelos 
ventes, com amplo avental complioadGs e ant!econômicos· 
branco, gorro alto branco, ' 
meias c calçados pretos; _ que o sentido de homo-

• • •• • , 1 geneidadt: também concorre 
5 ~ Par.a v:~ras. macacões para que preços de unifor-

de bnm caqm, mes atinjam baixos níveis 

6 - Para copeiros: ca!~a 
cinza escuro e camisa me1a 
manga da mesma cõr, gola 
fechada, botões cinza , melas 
e calçados pretos. 

de aquisição; 
- que cumpre ressalvar 

tradições e o espírito de uni
dade de cada agrupamento 
de alunos; 
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-:- que cumpre, t_ambém, I teres e sacretârioa. - para o Pessoal Adm-lnis··l eôr da saia ou calça, calçado 

d~çoes climáticas do Ternto- Na bata, do lad~ esquerdo serviços bu1'ocráticos: pretas. 
U!1J~crme~ ad!lptac:loa as C?~-~ trativo das secretarias e do escolar préto, com meias 

no; em altura convemente ~eve- - Nycron prêto, para saia 1 f} determinar a todot3 os 
_ f t r~ ser·. _borda~ o . ou arl?',!ida reta simples, blusa azul claro, I órgãos da administração ou 

que _oram consuLados, d_I~posihvo p.ropriO de Ioen- 2 bolsos, 3 botões azuis, man- supervisão elo ensino aa.m
ouidadosamente, a todos os tlfiCação (dos vulgarmente l cras e gola esportea sapato panha" de ajuda ao alu 0 
11etores .do p1ofessorado e do usados) em matéria plásti~a fechado prêto. ' reconhecidamente pobre :o 
corpo dJscen~e. tendo o nome do p~oress_?r.! - Idem. calças pretas e sentido de unií'orrnizâ-los 

RE$OLVE: em negro : sua quali_ficaçao, , camisa branca,_ mangas e go- 1 convenientemente, eliminsn
c,omo p~I exempl_o. Prot la esportes me1as e sapatos do, assim, os dolorosos eom-

a) eat~be!ecer, para os pro - Ens. Mét.ho . e em batxo Prof. p1:ê~o (sexo masculino) (ad- j plexos de · frustração em 
fessôres do Ensino Médio, o Fulano de tal. mltmdo o blusão esporte crianças carentes de recur-
u.so da «bata" universitária, b) estacelecer para os pro- branco). . I sos. 
quarda pó de comprimento fcssôres do Ensino Primário - Identificação: como Gm a . , . 
médio, de eôr branca, incluiu- modêlo semelhante. - para os Inspetores: I Pala~tO do Govêruo, em 
do-se aesse tipo de apresen- c) estabeler para os serven- - Como acima, blusa creme. ~1a~apa, 29 de fevereiro de 
ta~ão os di1·etores, vice dire- tuários os seguinte~ tipos: 1 bôlso quadrado à esquerda, 196o. 

com a sigla do estal.elecimen- ' 

APROVO: 
General Ivanhoé Gonçalves Martins - Governador 

Têrmo de Baixa de Veículos 

Aos 2 dias de mês de fevereiro do ano de 1968, no 
prédio onde funciona a. Garagem 'l'erritorial, local onde se 
encontra depositado os veíeulos constantes do Quadro 
abaixo, na presença· dos Senhores Capitão R/1 Jorge Nas
sif, Chefe c!a Seção do Material .do Govêrno do 'l'erritóri.o 
Federal do Amapá; Cavlcs de Andrarie Pontes, Administnt
dor da Garagem Territorial e Francisco Pereira de Alen
car, Meeânieo Nível 10, foi procedida a Vistoria nos 
veículos abaixo espeoHicadGs, os quais se encontram em 
estado de sucata. 

Sedan Chevrolet TP/5 1953 009861'1'542 3-53-A069761 
Caminhão Inter.NV-184 AC/81 1962 Us04N02860 4984 
Cnmiohão Inter.NV-184 ACM/7 1962 110644RLFIRNI 1925 
Caminhão Inter.NV-184 Rep.Bel W62 V-304-N02139 153 

· Camioneta Chevrolet TP/104 1956 T-l04.HB 55-Hl62-F 
Pick-Up Willys TP/35 1954 Símotor - - -
Pick-Up G.M.e TP-14 1954 0046032F55 l0224-P26269 

Constatamos que as viaturas acima, ain·esentâni-se 
em precário estar!º de conservação - dado o longo 
tempo de uso e os pesados trabalhos por elas desempe
nhados - e que torna anti-econômica suas reeuperaçõlils, 
pelas seguintes razões: • 

a) Os longos anos de t rabalho, pois pelo que ~e 
observa, na sua maioria são carroG com mais de 10 anos; 

b) Os caminhões Internacional NV-184, mesmo sendo 
Modêlo 1963, e pela natureza dos trabalhos por êles me
sempenhados, levando-se em consideração a dificuldade 
~e peças para sua manutençiio, chegaram ao estado ·pre
cário em qu(': se encontram; 

c) Suag recupera~õe11 constituem elevados gastos,. 
saerificando grandemente as verbas orçameutárias destí~ 
nad!l.s a êsta fim; 

d) A antiguidade do modêlo, cGnstitui um sério pro
blema relativo à aquisição de peças, tanto em DOS S'a pra
~a. como no vizinho Estado do Pará. 

Pelo que nos foi dado observar, mesmo que o Go
vf\rno se proponha a recuperar os veículos acima, não 
·virá por certo obter 0 rendimento em trabalho, que justi
fique os gastes. 

As&im sendo. Senhor Governador, somos de parecer 
- r esneitando a. elevada decisão de Vossa Excelência -
que os veículos constantes do quadro acima, sejam ven
didos em concorrência pública, evitanGo dessa forma, que 
os mesmos venham ~er depositados em locais níio cober
·toa, sujeitos as intempéries. 

Apr~sentamos no eJilsejo, nosses protestos do 'eleva
da estima e distinta consideração. 

Jorge Nassif - Cap. R/ 1 
Chefe da Seção do Material 

Carlos de Andrade Pontes 
Administrado!' da Garagem 'f·erritorial 

Franciscq Pereira da A!<>.ncar 
Mecânico Nível Hl. 

VISTO: 
Gol. Adálvaro Alves Cavalcanti 

Díretor dG SAG 

to, bordado em vermelho e General Ivanhoé Gonçalves 
identil'icaçãa como fwimu.. Martins 

- Idem, camisa branca, Governador 
como acima, sigla em verme-

i lho (sexo masnulino) (admi- i . . . 
. tiudo o ulus~o esporte bran-: Pres1dência da Republlca 
1 ao). !' Suptn·intendência Nacional 

.- para o pessoal dos Ser- do Abastecimento 
v1ços Gerai~:~: (~UNAB) 

- Servente masc:.~lino: Cal-j ;:, 
· ç~ e camisa esporte de brim Portaria n. Ol/DEAP de 21 de 
caqul. . . I fevereiro de 19!i8 

- Servente remmmo: V es-
tido simples de ma:ega e go- O Delegado da SUNAB n6 
la esporte, em tricoline azul Território Fed~ral cio Amapá, 
e branca em listras ver·ticail•.j tendo em vista os estudós 

- · Identificação: como acima I procedidos no processo no 
d) manter os uniformes) 01755/68-SUNAB, 

tradicionais de uso diário: 
1 

C 
'onsiderando o pa.reGer. do 

No Ginásio Feminino de I Ilm0 • Sr. Diretor Geral da 
1'lfacapá' 1 SUNAB que o reajustamento 

. . . dos ingressas de cinema não 
:- ~a1a caqm, ~luasa de !poderão ultrapassar o aumen

t.\IC?li~e branca e cmto prato, to do custo de ·vida que foi 
distmtlvo à esquerda. de 21\,5% no ano de 1967. 

No Colégio Come1·cial do ConsiderandG qno o men-
Amapá cionado parecer fgi aprovado 

- calça ou saia de tropical I pelo nmo. Sr_. Superin~enden-
mai'ron Í t~ da fuper~nten_dânCia. Na-

- blusa de tricoline creme 

1

. ClOnal ao Abastecimento, 
- sapato fechado prêto RESOLVE : 
- meia creme 
- distintivo~ tradicionais. Art. 1• - Esta"elecer os 

seguintes preços máximos 
No Instituto de Educação do permissíveis para os ingres-
T. do .Amapá soa de cinemas na c.idade da 

· t · 1 . . Macapá, T. F. do Amapá . 
- sa;a ropiCa ou caslmlra Entrada inteira NC:r$ 0,62 

azul marinho 

I 
- blusa trlcoline tranca Meia fln~rada NCr$ \1,31 

Art. 2° - Os cinemas fi
- demais elementos tradi- caro obrigudos a manter afi

cionaie. xado em lugar visível e de 
- calça tropical ou azul f3cil leitura para o público, 

marinho 
- cami&a trlcoline branca os preços do.s ingresso~. bem 

d . 1 • d. como <,s valores doa tnbutos 
. - . emats e.emeutos t.a 1- legais inc;dent"s 1 ., 1._ 

ClOntUS , • "" na Oua 1 
l dade. 

No Colégio .Amapaense I Art. 3• - A inobservânCia . . . . ! elo diaposto nesta Portaria 
- sata cas1m1ra cmza es- f.I.Carretará na aplicação das 

verdeada . I sanções previstas no art. II 
- blusa. emza esverdeada_ da L~i Delegada no 4, de 26 
"7 dema1s element0s trad1~ de setembra de 1962. 

cionais .. . . . Art. 4° - A presente Par-
- . calça .ropwal ou oasJml- taria entrará em vigor na 

ra cmza ~sve~deada àata de sua publicação no 
- cam1sa cmza e:.w erdeada Uiário Ofieial do üovêrno do 

. - demll.is elementos traJ.i- Território Federal do Amapá, 
mo~afs. . _ revog!tdas as disposições em 

eJ determmar a ad oçao de €Ontrario 
um uniforme único para to- Pedro É~teves Fernandes 
dos os estabelecimentos ofi- Dele"'ado da 8UN-A.B';DEAo 
ciais de ensino primário, QGI "' • 
saia ou calça 11.zul prêto, 
blusa ou camisa es porte 
j branca, cinto prêto. bordado 
do lado esquerdo sôbre pe
queno bôlso a sigla da eseo
la e na manga esquerda em l 
barretas horizontais o ano 
ou série escolàr, na mesma 

/ 

rre~o ~o exem~lar 

~tr~ ~~~a 


	

