
PORTA RIAS I A T o 8 D o 
Nr. 127/ 68-GAB I 

ri~ n ~ ~ ~_di"(. t: f' u 1' I VT é) I ma do art. 113, t1a Lei Or· 
í v u fJ n ~~ - li li YJ u 1.711, de 28 de outubro de 

O ~overnador do Território 1 Nr. 129/68-GAB Ni'. 131/68-GAB 
Federal do Amapá, usando l O Governador do Território O Governador do Território 
das atribuições que lbc confe- Fe<:eral do Amapá, usando Feder11! do Amapá , usando 
rem os it\?ns VII ~ IX, dç> artigo 9as atribuições quo lhe con-1 das atribuições que lho eon
~·· do Dec:re t~-la1 nr. 5.8:~D. dt' 21 ter~m OG iteus VII e IX, do f erem os iteníl VI! ~ IX, do 
G?Reterubr o ue W43,e tendo em art}go_ 4", do Decreto-lei nr. artigo 4°, do Dee~·eto-lel nr. 
VJ~ta o qne com; ta do pro- 5.83!!,t1e 21 de setembro de 1943 5.839 de 21 de setembro de 
cesso ur. 607/68-SGT, e e tendo em vista o que cous~ 19·13,' 

ta df.l processo nr·. 211/61:!-SGT, 
RESOLV E: 

RESOLVE : 

195<!, a licença para o trato 
de interêSS(!S p!:rticulares, . 
eoncedida através da Porta
ria nr. ~97/tifi·GAB, datada àe 
21.06.1966, à servidora Lídia 
Lúcia VusqueB de Souza, Es
crevente-D}.ttilógrafo, nível 7, 
do Quadro de Funci onários 
Públicos do Govêrno àêste 
Território, lotada na Divisão 
de Educação, a contar de 14 
de fevereiro de 1968. Considerando a solicitação 

do Exmo. Sr. Bispo f i':.>lado 
de Maca pá, constauto do oH-· 
cio s;n, :.1penso ao processo 
acima referido, 

Pôr à disposição da Colóuia 
Concetfor a Maria Duleila de Pesca Z1 de ~/iacapá, até Palácio do G~vêrno, em Ma-

Borf:as de Araújo, oc1:1pante ulterior deliberação, o servi- ~ capá, 29 de fevereiro üe l gô8. 
do cargo de Pro!essMa el o dor Antõni11 M.ontaril Soo r·i· 
Ensino Pré-Primário e Primá- nho, o~upante do cargo ~e Gen~.:n}. Ivanboé ? onça:ves 
rio, nível 11, do Quadro de feitor, ntvel ~. do Q•udro de fv_. .. r,ms - Govei nadot 

1 ~u~cion~rios, fú~_lico.s do Go- Fu~;~~n.ári~!' do Govêruo d.ê~- Nr. 134/63-GAB 
Pôr à disposição da Prela- ~ 'ê. n~ ~e_:; te [e r. :tórw!. lotaJ.a . t~ 1 -:· ntóno, lotado na DlVl-

RESOLVE : 

zla ele ;v]acapá, até ulterior n~ DIV18t!-O d~ . Eaucaçno, 8~18 I eao o e Pt•odução. O Governaàor do Territó-
d<:liherr.ção, a servido:·a Ma- (61 meses de hclln9a e~;poc!al, , ·' . .• . rio Federal do Amapá, usau-
ria daF DMes Gomes ''or"ei:t I contados n os penodo!l de 1" I I al.::.<llo elo G~vcrno! E':m <Jo das atri buiçõe::; que lhe 
ocup1.1n te do c~rgo cte'"' p:·A ti~ de, rna~~o a 31 _ele malo dG I ~~aca pa, 29 ue Ievereiro de conferem os iteu!l VII e IX, 
ca6 Educativas, do Quad~·o : l!lh8 (1 período); l 0 de feve. J.968. do artigo 4o, do Decret0-Jei 
tlc Fuo<Jiont..riGS do Govórll<JII';~rrl a 30. ar~. abrll . ele :96íJ i Genera l Ivanhoé Goncnlves lll'. 5.83!:1, de 21 de se~embro 
dêste Territó. rio, lotada na (- ~~:íodo), c.e Acfr do com I Martins - Govern~do r I da Hl43, e tendo em vJsta o 
Dtviaão de Educac.,:ao. o a.rt1J n llG, da LI', Il~. 1.7ll, que consta do proce:::so nr. 

de 28 de outnbro do !9o2, re- Nr. 132/68-GAB 521/68-SGT, 
Palâclo do Govêrno, em 

.Ma.capu , 29 de tever<!ii'O U(.' 
19ô8. 

Gen. Jyanboé Gonça lves 
Martins - Uoveroador 

Nr. 1?.8/68-GAB 

O G:)vernador de TGrritó
rio ft'c•le~al rio Ama.pé.. usando 
da:~ flt:il:uições qu<.l lih! con
ferem os itens V ll e IX, do 
artigo 4°. do Decreto-te! ra·. 
5.83!J, de 21 de setembro d~ 
1~4il , e tendo em vista o que 
consta do prt>ceseo nú~ero 
1.001 /6!>-SG'l', \ 

HESOLVE: 

Conceder a Fernzndo Ra:nos 
Vale, oc upantG do cargo de 
_ uxiliar tle Portaria. u! 1·e1 
7·A, do Quadro de Funcionâ
rios do OrJvê •·no dê2te '1\;rri
tório, lotado na Supetinton
déncia do S:Jrviço t\a Na\'e
gação do Amapít (SUSN AVA}, 
quaren ta c cinco (~!i~ d: ,_s •le 
liccnç.a para tratame:Jto à.:J 
S!:nhle, em prorrogução, cou
tadcr. no periorte de 19 ele 
jnneiro a. ::: de mMrço <h~ 19ô8, 
0e Môrcio com o u.rt. 8H, item 
J, comblnndo com us arligos 
92. H i e BS, todos d ,. Lei nr. 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Palãcio do Governo, em 
Macapá, :!9 de fev'.:'reiro de 
!968. 

Gr;Jo. lvanho:.é Gonçalves 
I1!artins - Governador 

gulamentado pelo Dccret0 cr. 
i\8.20<!, de a úe novembro de O Governador do Território RESOLVE: 
1955, em virtudu da referida F~dera l (!O Amap:l, u,;ando 
se;:-vidora h a ver completado à:ts atribuições que 111~ con- Antoriza Altredo Augusto 
um decênio ae eret~vo exer- ferem os !teng Vlf e JX, elo Ramalho dt> Oliveira, Escri
cíci o, compreendido IJ O perío- artigo -!0 , do Decreto-lei cr. vão de Po:ícla, ~ív~l . 11, d_o 
do d~ 1° de março de 1!)47 a 5.839, de 21 de Retembro de Q~wdro de ' Funcwn~r!OS ru-
1 <• de março de HJ57. 19,13, e tendo em vista o fi ue liti?O.s do Govêrn~ dl:) ~te_ 'I ~r

cou Etta do nrocesso nr. 52 lfliB· r1tuno, lotu.do na Divisao de 
Palácio do Grvêrno, flm 

:1'.3capá, 29 de fO\•ereiro de 
J96!:l. 

QGT • I Seguranç-a e Gna1·da, a . f r e-
0 ' qüeatar a Faculelcde de' Ciên-

RESOLV!:-:: 1 das Econômicas. Contábeis e 
Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Ma tius - Governador 

Nr. 130/68-GAB 
I 

Atuarias da Univcr8icaue Fe
Pôr it disposiç;>.o da Re- dera! ·do Pará, em Belém, H

presentaçiio do Govêrno do ca uúo-lb.e asseaurado t!man-

1 

Am~l-':·l , em T?elém, ,E.Gl~tlo d_o te a '• r ealiz. aç;i~l r! o ;.ete-l'ido 
. P.ara~ a s~t'VIdora_ LHila Lu- curso, a percepç1to dos · ven-

. O 9overnaclor do Te:·;·Jtó- cw. Vastlues de :Souza, ocu- cimentnfl; ine1·entcs ao cargo 
t'io l•edcritl do Arn?.pá, nsnn- paute d" mu·go de Escreveu- que ocupa ., tílulo de «Bõ •~a 
do da!> atribuições que lhe te-Datilógrafo, nível 7, do de Estud-o~»~ • 
c: o n f e r e o it~m VII, Quadro dê Fur. cionárius do j · 
do art. 4°, do Decreto-lei nr. Govêrno üêste Tt~rritório, lo- Palácio do Go\·êruo, om Mn-
5.839, de ~1 de setembro ele I tada oa D!vis~o de Educação. I capá, 29 de feveJ·eil't> de H.!E8. 
1.9~3, ~ tendo em ".ista a 80· até nHel'io;· deliberação . 1 fifJ i...'>!~':'(;:>?-.~~=-~· 
llc1taçao do preHltlente cta General Ivaubo~ GonQU.h es 
Com:ssão d ~ Inqué1·ito Admi- Palâ~io do Govêrn~, em 1 ~.1artins - Governador 
nistra.tivo, in::tituida polia Por- Macapa, 29 de fevereiro de 1 ____ _ 

t~.<ria nr. GUJ68·GAB, de 3 de l9G!:l. 
janeiro de Hl5S. contida no G PreÍel'tt!ra N' ur··,'ct'p"l H · 1 eu. Ivanhoé Gonçalves il. ,. " 
0 cio nr. 7/ 6S·C A, de 28 d.c t.·lar·tlns - Govercaúor (te Macaná . 
fevereiro de t968, i;" 

RESOLVE: I Nr. 133, '68-GAB 

Prorrogar na forma do p:!-1 O GCivemador do Território 
r áe:rato único, do al't. 220, d!l · Fc:derai do Amaj!á, usando 
Lei nr. !.7!!, de 28 de outubro I das atr1:.Juições que Ih~ con
de 1 95~. os trabr.Ihos da re- ferem os item; VIl e !X , d0 
ferida Comis~ão, por mais J er·tig:o 4°, do Decreto-lei nr. 
t rinta (30) dias. 

1
5.8::m, de 21 de setembro do 
1943, e ien<lo em vista o que 

P:JJácio do Govêrno, em 1 consta. do prtlcesso número 
Mncapá, :!9 de fevereiro de 521 /68-SGT, 

PORTARIA 
Nr. 23/ ô8-GAU-PiliM 

O Prefeito Mnnici;Jal de Ma
capá, u:;aDdo das a lribuiçiies 
que lhe são conferidas pelo 
item V, do u.r tigo 9°, do De
creto l ei federtÜ ur. 5.8il9, de 
21 de setembro de 1940, 

RESOLVE: 
1963. 

GeN. ivanhoé GonçP.Ivea 
Marti!!.G - Governador 

RESOLVE: Repreend er José do~ San-
tos Furtado, Oficial C:e AdrrJi 

<..:an(!elnr a pedido, na for- nistração, N!v{'l 16, perte!1-
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As Re>-partições Públicas 
Territoriais deverão remeter 
o e*Pediante deetinndo à pu
õ!ieação neste DlÁRlO OFI
OIAL, díàriamente, até às 1 

18,::10 horas, ex~eto aos sába- 1 
dos quando deverão fazê-lo 
at~ às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à n:i:atérie. retribuida, nos 
casos de erros on omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
ci!as 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais. 

Os originais dHerão ser 
datnogt·ufndos e autenticados, 
r~s>~aívadas, por qtiem de di

. reito, msuras e emendas. 
Excetuadas as p·ará o ex

t~rror, quo serão sempre 
anuais , as assinaturas poder
,;e-ão tomar, em qualquer 
P.poca, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas venclde.s 
DQder~o ser suspensas sem 
~>viso prévio. 

aante ao Quadro de Funeio
nários da ?J·efettura Munici
pal de Macapá, per não saber 
observai' as normas couHdas 
na Nota do Gabinete do Pre
feito, datada de 22 de maio 
de l9ti7, (la qual tomou ciên
cia em 26 de maio de 1967, 
conforme se coastatou nos 
processos números 25;if68 e 
256/68. 

Dê-se Ciência, Registre-se 
e Publique-se. 

Gabinet~ do P!·efeito Mu
nicipal de Macapá, 7 de feve-
r eiro de: 1 ~68. · 

Augt,;sto Fernandes Porto 
Carrer@ 

Prefeito Municipal de Macapá 

PORTARIA 
Nr. 26/68-GAB-PMM 

O Prefeito Municipal de Ma
capli, usando Elas atríbuiçtí~s 
que lhe são con!el"idas por 
lel, 

RESOLVE: 

DlARIG> OFICIAL Março, 19~8 

TE 
DIRETOR 

SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Dficlal 

MACAPÁ- T. F. AfliAPA' 

As Repartições Pútllcag 
eingir-se-ão às a!lsinatur&s 
anun<is renovadas :1té 25 áe 
fevereiro de ·cada. ano e i'.s 
iniciadas, em qualquer ~ptH!a 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibilita·r a 
r emessa de valôl'es acompa
nhados d<a esclarecimentoa 
quanto à sua aplicação, se~i .. 
citnmos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

A S S I N ~ 1' U R A S vale postal. 
Anual NCr$ 7,80 Os suplementos àa eà!· 
Semestral NC!'$ 3,90 ções dos órgãos oHeiais s6 
Trimestral NCr$ 1,,15 se fomecerão aos assinantes 

, que e.r> solicitarem no ato da 
Numero avulso NCr$ 0,05 assinatui·a. 
c . • • . _ • _ O funcionário público I~-

dsRA...,í:LL\ - ~ste DJat·w CHicial e encontrado par'l. lCitu- d.eral terá um desconto de 
ra. no Salão Nacional e h:.~;,rnacional da Imi,wensa, d3 110%. ' Para fazer jus a êsse 

COOPER PRESS, no .Brasília Imperial Hvtel.» desconto, deverá provar esta 
Para facilitar aos asslnan- 1 A fim de evitar solução I co.ndição no ato da assinabrra 

tes a verificação do prazo de de con.tinuidade no recebi- O custo de cada exem· 
validade de suas assinaturas, mento dos jorns.is', d o vem plar e.trasado dos ó r g fi. o s 
na parte superior 'do enderê- os assina.ures providenciar a oficiais será, na venda a vul
ço vão impressos to número respectiva renovação com sa, acrescido de NCr$ 0,01. ee. 
do talão de registro, o mês e antecectêuciu mínim&, de trin· elo mesmo ano, e de NCr& 
o e.nv em que findará. ta t30) di3;s. 0,02, per anG deconido. 

PORTA RIA 
N° 27/68 -GAP-PMM 

O Prefeito Municipal ~e 
Maeapá, usando àas atribui
ções que lhe são conferid11.s 
pelo item lll , do artigo 9°, do 
Decreto-lei federal n° :j,939, de 
21 de · setembro de 1043 e, 

Considerando o que coiD.sta 
nos ofícios números 6·!í6S e 
88/68, r~spr&t;tivnmente, de 31 
de jarrqiro do 1968 e 7 de fe
de 1968, da Divisão de Saúde, 

RESOLVE: 

Designar- Esmeralda I'erei-~ 1 Méóioo Nível - 21 
ru d~2 Alencar, ocupant•J dlil 1 Contador Nível - 20 
C!ll'g'O de Escriturária, nível 8, . 2 Téc:nicoa em Gontabilida-
tt(~ Quadre de Fuacioaál'ics da I de Nível - 15 . 
Pr<>fl'itura Municipal de Maca- 2 D!lti!ógrutos Nível - 7 
pá, para execer a função de I :J Eseriturário~:> Nível - 10 
.Cileia do Serviço de Comuni- 1 Al'mazeflista Nível - 12 
ca(ião, Símbolo GF-S, \'ago ; 3 Coveiros Nível - 6 
em conseqüC~ncia da aposeu- Ê 
!adoria de Josó doo Sautos Ar!igo go - •_ste Decreto-
Furtll rlo a contar da prc::;eute J.ei entrará ~m ~!ger· na dai:a 
data. ' de s~a pubhcu.çt:1o, 1·evogad~s 

Dê-se Ciên~ia, Registre· se I as disposições ern c<Yntrárw. 
e \nb~ique-se. . . . Gabiuete do Prefeito Muni-
. Gabmet~ do ~refeito i\~um- cipat de MacapO., 27 de janei

CJ~s l de IM.capa, 21 de feve- ro de 1068. 
reu·o do 1968. 

Conceder, na. forma do Item Augusto Fernando Porto Augusto Fernan'do Porto 
I, do artigo 88, da Lei Carrcro Carrero 
n~ 1.711, de 28 de out ubro de Prefeito Muni.::ipal de Macapá. Prefeito Municipal de Macapá 
de 1952,llc~nça para tratamen- I 
to d0 Saúde aos s('rvidot·t~s DECRETO-LEI Publicado no Dl·partameuto 
Abiez~r da Silva Cu1•n.eiro, Nr. 1455/68~GAB-PMM ~e J\d~inistr~,ção, em 27 ~de 
Eletricista, NíYel 8, vinte e 0 p f 't ~f . . 1 1 Janeiro de 191io. 
tres (23) dias, contaQOA D0 re eJ a , _urnctpn {e . 
perífHio de 9 de janeiro a 81 Mo.capá, usando das atl'ibui- Heitor ·de Azevedo Plcanço 
de janeiro de 19G8, Olivi!\ L:.o.- ções que lhe siio cunfei"iuas Dil'etor do Depa.1·tameRto de 
cerda Costa Professôra Nível pelos itens I e ~H do artigo 9o, Adminifitração 
11, tl'inta (3<h difls, co~4a·!os ~lo Docr<~to-l el f~lleral nr. DECRETO 
no . períOd.o de Ol de fe~e- 1 o~~~· de 21 de setembro ' de 1 
reiro a 01 de março ele 1968, 1" .. J, Nr. 09/ 68-GAB-PMM 

Designar .José Ney Picanço Benec3ito Santlim Pereira, Co- DECRETA: .1 

e Silva, Ofitüa.l de Adminis - veiro, nível 3, vin te (20) dias, , O PI'efeito Municip:'..l de 
tração, nível 12, Raimund'o c;ontados no período de 20 de },rtiao 1° - Fiunm extin- • Macapí1, usaade das a tri-
Dama!lceno 13arriga, Escr·e- janeiro a 08 de fave1·eiro de tos no"' Quadro de Pessoal da~ buiçõmJ que lhe são coni'cri
veute-Datiiógrafo, nível 7 e 1968, José Ribeiro Cardoso PcefoHura Municipal de Ma- • das pelo item Ill, do Artigo 
Maria J osé do Espírito Santo de Lima, Coveiro, nível 3, capo, constantes des anexos: ~o. do Dt:creto-lei federal no 
Cardoso, Escrovente-Datiló·j oito (8) tíias, con~ados no pe- aprovados pelo . Decreto-lei\ 01:839, rl e 21 de setembro de 
grafo, nfvel 7. todos perten- riotlo do 29 de janeiro a 05 Municipal nr. 1.239, de 2~ de · 1943, 
oentes ao Quadro de Funcio- de f!werciro de 1968. fgvereiro de 1965, os segnin- DECRETA: 
mários desta Prefeitura, pat·a . tes cargos: 
sob a presidência do primei- Dê-se Ciência, Regi:Jtre-se I , . " . Al'tigo lo - Dá nova reda-
ro, constituírem. a Comissão e Publique-se. 1 Agr_~r:omo N:v:~ .. - ; 0 .. "' I ção à cláusula 2a. (segunda) 
incumbida de apurar as irro- . Gabi:.e te d~ E'l·efeito Muni- 5 Aux.llar de A1 tüJCe I'uvel dos contratos de locação, , 
gularidades praticadas pelo ~11?~1 d.,_, ~:acapá, 21 clo fevc- - 5 • l 7• • . r · cujos impl·essos e padrões 
Sôl'Vidor Luiz Lino elos San- reli? d~ 1"6~- . 6 a. uaruas v Jg!lantes l\ tvel J foram recentemente adot.ados 
tos, 1\Iotoristo., nívtll 8, do A,Jgustu 1 e rn~ntl.o Porto -., 8 , , . - pela Muuícipa!idade que pa&-
Quad:ro Suplementar do Ser- ' . Ca_n:mro . , "' tviecanlCos de Explosao sa a ter a seguint0' redaçi\o : 
viço Municipal de Estradas I Prefc:to Munw1pal de Macapá Nível - 8-A: , ) 
de Roda~ero . · , , 2 Mar~ene1ros NIVel - 8-A Cláus ula Segunda: O prazo 

"' .

1 

" I-O~R1ARIA ' 1 Marceneiro Ni.vel 9 B! de locação é de (<~m bl'anco) 
Dê-se 8i~ncia , Cumpra-se 1'

0 28/US-GAE-PMM ! a contar do (em branco) e a 
e Publ\que-&e. o Prefeito Municipal de Ma- Art. 2° - Ficam criados no terminar ·em (em br~nco), da-

Gabinete do Prefeito .Muni- capá, usando das atribui~ões Quadro ,de .P~ss,o&l da ~r<:fei; . ta ~m que .o . locatário se 
cipal de Macapá, J6 tle fe- que Iha são er.nferitJas pelo tura i\immc1pa, de !hacapa l ob:.·1gt: u rest:tmr o {s) imó
vereiro de 1968. Item v,. do artigo go, do De- I que passam a f~zer par te dos! vel (eiS) completamente d~s~

Aug~Asto Fernando Porto 
Ca r:rere 

Prefeito Muni~:ipal de Macap~. 

Cl'í'"te-lei federa t no 5.8;59, 6e anexos . aprov~?os pelo pe- 1 capado (s) sob. pena de BUJel-
21 de sete mbro de 1943 er eto-lei MumCJpal ur. L :.39,: tnr-se ao <li 1 s p o s t o no 

' de 26 de fevE,~reiro de 1965, 1 artigo 1.196, do Código Civil, 
RESOLVE: , os seguintes cargos: I podendo a locaçã0 ser r eno-
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vada a critério dns partes, as-, 
segurado o direito pt·efcren .. 
cial ao Loeatário, em i~ualda
de rle condlçõ2s ~oro outros 
pretendentes e desde que haja 
cumprida ns cláusulas ci~ite 
instrumento. 

DECRETO 
Nr. 10/68-GAB-PMM 

O Prefeito Municipal dtl 
Maeapá, uuando das atribui
ções que lhe confere " i!1ciso 
V, d<9 artigo 9°, elo Decreto
lei federal nr. 5.839, de 21 de 

ArtigG 2° - Êste Deereto scte~bro r1e 1948_. ~ tt~ndo 
entrai·á em vigor na data de I em n sta {l que cJJspoe o ar
ema publicaçtio, r-evogadas as I tlgo 13 da Lei nr. 1.71 J, de 28 
disposições em contrário. I tle outubro de 1952, e, 

Dê-se Ciência, Registre-se Consi,lera.ndo que a dinil-
e Publique-se. mica dos serv!ços bu rocráti

Gabinete do Prefcaito Uuui
cipal de Macapá, fi cle fev e
rioro de 1968. 

cos, àGs divel'sos Departa
men tos d~:ata Prefeitura, re
clama funcionái'ios; 

ca do recrutamento de pss-~ disposiçõeq em contrR.rio. 
soai parfl os uerviços da Mu- Dê-se {~ iência, Registre-se 
nicipalidade; . e Publique-se. 

Cocsiderando os têrmos do Gabin@te do Prefeito Muni-
Decreto-lei Municipnl nr. cipal de Macnpa, 14 de feve-
!.46li/68-.GAB-Pi\HI, de 27 de reiro de 1968. 
janeiro clo ecnento ano, Augusto Fn~nando Porto 

ltJarrero 
DECRETA: 

Art. 1° - Fica estabelecido 
o concurso que propi~iará o 
iogt·esso ao servi çE> público 
mu::ücipal, para as seguintes 
séries de Glasscs: 

- Téenico em Gontnbilida
de - Nível 15 - (2} cargos 

- Datilógrafo - ~í·Jei 7 

Pr(lfeito Municipal de Ilfacapá 
Publicttdo neste Departa

mento de Administração, aos 
quatorze dias do mês de fe
ver·eiro de 1968. 

Heitor de Azevedo Picanç11 
Diretor do Departamento de 

Administração 

DECRETO 

Augusto 
Gl:lrrero 

- (:>) car~os [ 
Considerando que no Qua- - Escriturário tií\·eJ lO -

Fernando Porto di'O de Pessoai d 11 Prefeitu- (3) caegos 
Nr. 11/68-GAB-PMi\1 

Prefeito Municipal de Macapá 
ra .Municipal de i:<! scapá. - Armazeuist:\ -- Nível 12 
exi.:,; tem vagr.s nas diversas - (1) eurgo. 

O Prefeito :vrunicipal de Ma
capá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo 
Item V, do artigo l:l", do De
creto lei federal nr. 5.839, de 
21 da setembro de t943, 

Publicadú neste Depart~.- s~ries de a!a~;:;es, que pod6- Artigo 2° - O referido 
mento de Administt·ação, aos ruo .s~r p~ovtdas. J10B têrmos concurso é de caráter inter-
6 dia~> do m és de revcroiro I das .eis v1gontes, no, fi ce_ndo inscritos ex-oH-

cio, todos os atuais diaristas 
tle 1968. Consií:lCI ando que tal me- · t 0 f -

Heitor de Azevemo Pic:JD Ç@ I di da, ,·isa pura a administra .. (I) ~on_rr~ u ·. 08
, com . un~~ç~es t~ ) considerando imprcsr.in

Diretot· do Departamsnto de çiio, um dima c e confiança b~J oc1 ~tJca.s. e. fn nclfnanos dível n continuidade d~ tl\dOii 
Administração no oue diz re;;pê·ito à políti- 0 mea~ ~s m.eri~~n;cr. e. , os Servidoras Gontratados 

• Art. 1J - Ao 1111 ... 1 .d? con- , desta PrefE:itum, ao normal 
-------------- ----- "· cu ·so havo:á chtssif!Cação, funcionamen to com órgiios 

sendo pr?,Vldos os eargos administrativo desta Comuna. 
fl.e!os canmdatos ffi!$lhor. clfls- j Poder Judiciário 

fJ;sti::;a dos Territódos 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Editais de r.it~ ç!lo, com o prazo de 15 dias, na forma abaixo 
O Doutor: Gaudêncio Newtcn de Garvalho Souza, 

J uiz Tempo1·ário n111 substituição ao Jui z de Direito desta 
!ilagunda Circunscric;ão, por nomea~ão legal etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, com o 
prazo d~ 15 dias vi i·em, ou dêll;) tivcre·m conhecim(mto. 
que neste Juizo co:·re :;eus !ni.:nit.~s um procef'so em qae 
é acusado: Ds.niio SilV'!l., como incursn no artigo 217, 
agravo pelo disposto no artig-o 2<:fi, itens li e lll 
todos uo Código Peual. E, c<i mo tonlla o Olicia! de Jus
tiça d~ste Juizo certificado nfro o h a vdr encoutrado nes;tr. 
Oonwrr.a, ntio sendo pos<? ívcl citá-lo peõsoalmente, citn-o 
pt~lo p..:escnte h corn pareccr ncstQ Juízo , no edifício do Fo
l'lllll de~> ta Comarca, sito à Avenida An·azomw nr. 2U, eíl
quina com a rua Cel. Corinlano J·ucá. nc1;tu cidade, no rlé
cimo quinto dia, apó~ a publicac;ilo dê$tO às 9 lloi·as, a fim 
de ser interroga~o . promover ::.ua dr.fcs:l. e sGr uotilícado 
uos ulteriol'es têrm0t1 do pro~cGso, a que deverá eomptn''l)
cer, sob pena de Nvelia. Para Gonhec.:irr:ento de todos é 
pi!ssado o prt!sente EDITAL, cuja. 2e vla f icará afixada no 
lugar de costume. Dado '! passado nesta cidade, aos no,-c 
<9) de fevereiro tle mil uovecentc~ e ECb'lenta e oito. Eu, 
Niuo de .Tc5us Aranha ~unes , Esc1evcntt. J uramcntudo Su
bssrevi. 

Macap~. 9 de fever1~ir0 de 1968. 

Guudêncio Newton da C;.J.rvrdho Souza 
Juiz Tewporúi'io 

-Faz saber a todos rts que o presente Edi tal, com o prnzo 
de 15 dins Yirem, ou dêle tiverem conbocimento, q11d neste 
J u·ízo eorre e cu~ trâmite a um processo 
quu é acu~a clo: Edgar dos S n. n t o s como 
inc.: urso no ai't. 1 :~9 de C ó d i g o P o n a I. E como 
tenha o Ofici::~I de J ustiça rlêste Juízo cartificado uiio 
o banr en80otrado nesta C~ marca, não !le.:;do poesív~l citá-lo 
pe:;soalru~nte, cita-o pelo prt>S€·ntc v. fJ!omparcccr ncst9 
Julzo, no cdi!ício do Forum destu Comarca, sito à A vcni
da Amazonas, m. 26, esquina ctnn a rua Ce!. 0oriGiano 
Juc~. nesta ei!lade, no ééoimo quinto dia, após a publiea
~ão dêste, às 9 horus, a Hrn úe ~er intel'l'og~do, promrJn~r 
9Ua defasa e sor notificado dos ulterioi'es termos do pro
cesso, a que deverá comparecer sob I} l:na de rO\'elia. }'ara 
coullecimento de todos 6 pas5ado o pres lll< t~ Edital, 
euja 2" v ia íír.ará a~ixa.da no lugar de eostnuw. :Dado o paE
saelo aasta eidade. aos quatro (4) de fc vereirn de mil r:o
vecaatos o sessenta e oito. Eu, Nino de Jesus AL·nnlla 
Nuues, Escrevente J uramentado Subscrevi. 

Macapá, 4 de fevereiro de 1968. 
Go udêncio Nt-wton de CarYalho Souza 

Juiz Temporúrio 

SI ficados em . cc.da sén o de • b) Considerando que até o. 
alasse, conF-lderaodo.-se o I presente data, ainda nfl.o foi 
mímero de vagns ox1stentes I possível a execução de Con
m~s tn.<:~smns. . curso ::'úbaco a que se pt·o

Ar t. 4° :- l~onhum ca.ndl- 1 põe esta Administração, atra
dato sera mPcnto ao concur- ; vés do Decreto nr. 10/68-
so. para mais de um cargo. ~ GAti-Pl\IM, 

Art. ri0 - Serão constitui- .

1 
das comissões dü;tintas pam DECRETA: 
n elabora.çfw, aplicação e :itll- . . .. 
gam!;nto, compostas de pe~- ~ ~rt1~0 1° - FlCa pu>; roga, 
soas de comprov&.da capact- do~ ate 30 de março .~1.., 1968 , 
d:!di'J nas diversas matérias. touos os eontrt~tos ftrma.dos 

At't. (jo _ As provas do 1 para pr~s~nção _ de sat:v!ços 
rofr1·ido co. ncurso só serão I na. Atl~mn~straçao ivlumCJ_pal, 
identJficaclas pela Comis:são CUJO ter!:rnn? esta~a prevtsto 
mJCarre"ada do julge.menio . para 15 de I\JVCJ'etro de 1968, 
IiüaL " 

1 

excl uindo-se Raimun@o Costa 
Art. 7o _ Em caso de em- da Silva, Rivadávio Teixoira 

pato d~ c!lndfdatos concurEJa- Boj:ges o Josó Renato MtH!lie l 
dos para um t; Ó €argo, terá I dos ~antos, . ~nntrutados do 
preferência sucessivamente: Serv1ço Mumctpal de Estradas 

lo - O candictuio que pos- I de Rodugem. 

l
strr

1
.maio..-:. t~m~g de set·vic;o I Artigo 2o _ :este Decreto 

pu~lCO L o er a!, . • r entrará em vigor a parttr de 
2 .- O _de ruawr te.npo do ; - 6 el e •ev<>reiro de Ht'8 re-

I 
SCl'VlÇO p11blic~; • 1 1 -~~ 1 • • _ o • 

3o _ o de maio:· pro h:; 1 voga~~.· a~ Gtsposiçoes em 
4° - O m~1is idoso. contrn . !0. 

j Pur<'igrafo to -:- ~omo tem- ~· Dê-se, Ci ~nc ia , Registre-st! 
po de serviço publico federal, e Publique-se. 
tiCrá compuw::!o o exercício · 
em qGaisquar cargos ou fuu- 1 Gdblnete do Prefeito Muni
çõ:::s cta a'iministraçiio rede- · r.ipul de Maeapá, 15 t!e feve
ral, centl'ttlizada ou autárqui- / reil"o d~t 1968. 
cu, bem como o período tle ' 
se. t'viço militar prel'tac!o ao I Augusto ~ernanrlo Porto 
Exércitc a Ma.riuha e a Carrero 
Aeromiutica. :Prefeito Municipal d~ Macapá 

I 
Al't . 8° - Os cargos da s~- I D h . " n 

t·ie de classe de '1'(-coico em! L u_lwado .n ~.s t.e D-.:parta-
Contabili<lade, só puderào ser n;.en~~ dr.J Aur111?1~traçao ~.os 
precncbidc•s por portn.dores lliJ • ~.~s GEJ mês ae levQirélrO 
de Diplo.ma de Téc~ico em 1 de 106 · 
Contab!lldacle. devtc!amcnte Heitor de AzevGdo Picauç.o 
' F l t · • ''E'' c~ nc I . 1 -g ~ u:a-.o no :v: 'u e •n .• · DtrelOJ' do Departamento de 
na forma prcYista nas l ~1s I Administraeão 
vig'3ntes e r~gularmunte a- ' 
provado no concm·so de que DECRETO 
truta o presente D~oreto . 1 

Art. 9" _ As iost•uçõcs l Ni·. 12/08-GAB-Pi\t\•1 
rc~~lado<as ?os con~u,·sos 1 O PreiGito Municipai de Ma
sento elab0r~na.s e aflxll:~"s copá, usando das atribuições 
C!f! lng(J ~ propno, para Cicn- que lhe são conferidas e na 
cta dos mt:.n·essados. coniormidade elo inciso V. 

I 
Art. 10° - Ê~te Decreto elo Artigo 9°, do Decroto·lel 

entt·ará em vlgol' na d:J.ta ela 1 federal nr. 5.839, de 21 do se
sua publi cação, r:.;vog·1da-; as ' tembro de 1943, 



3a. e 4a.-feiras, 5 e 6 D\LARlO GFIClAL Março, 1963 

DECRETA : Nr. 13/68-GAB-PMlVI : de Oficial de Administravão, 1 cipal de Macapá, 21 da feve-
Nomea!' H.uy Campos, per- o Pi'ereito Municipal 'de n~vel 1_3, do Qua:ct_ro da Fm~-l relro de j958. 

tencente ao Quadro de Pessoal l'viacapá, na conformidade do c!Onános da Prefeitura Mum-~. A 
1 

~t q. d p t 
Varié. vel da Superiutenó.ên- disposto ne Incisa m, do Ar- i cipn.l de Maca pá, a contar da ugu~ ° CL· ernan ° or 0 

Cl·a dos "' r ·v·,.. I _, t · · t·, o 1 D "· r 1 ' • ' 1 preseL\te data. . a:r~ero ..,e lyGS n .. us nms Jgo_9,~ co_ e:--re,o- e. 1eaera. Prefe1to MuruCJpal de Macapá 
de Macs.pá, para exr.rcer nr. 1a.8~~9, de 21 de setembro; Artigo · 2o _ Êste Decreto 1· . 

o carg,o em CSomiss~o SJmbo- de -94.:> e, entmrá em vigor na data da Pubhcado neste Departa-
lo 7 -U, do upermter,clente ., . , .• · - , , ., d mento de Administração, aos 
do referia' o Ól'aa-o · a conta- CQD"'deranao os termos do sua pnbhcaçao, r e\ oga as as ~ 1 0. d . d • . 

o • 
1 ~· · • . " d' · - • t . · · l ,. tas o més e ~e vere1ro do dia 1 o de janeiro de 1961:>. , proeesso nr. 3\1ojc8 de 22 de rsposJçoes em con rarw. . de 1908. · 

Dê_-se Ciência, Registre-se e pnúlro ~e 1968; Dê·se Ciência, Regis tre-se I . , _ . 
Publtque-se. 1 Consw~rando qu.~ os se~s e Publique-se. 1 He~or de Azeve?~ ,PlCanç.o 

Gabinete do Pre~eito Muni.- do?:meD\0: ~{;~sMJrad~~s ~a-; . : , ! Df, etor do r~~~~t<t~ento 
cipal de Macapa, 21 de feverei- be1~ e l.oga1"• co~J?· o v "m; Gabinete do Prefeito Muni- de Adm.m"t,aç<>o 
ro de 1968. contar o tempo exigtdo na I Pro,·esso nr. 39-3-E ---

. fal.'ma do puragraio 2°, do· -
Augusto Fernando Porto Artigo 78, combinado com 0 ! Autor: INPS 

Carrero Item li do At'tigo 179, todos I Hé: Rosita Dosirle 
Prefeito Municipal de Macapá da lei nr. l.?il, de 28 de outu-( Despacho: «Faça-se a citação por edital. Macapá, 

Publicado neste Departa- bro de !952, l (as) Euclydes Reis Aguair». 
mento de Administração, aos DECRETA: JUSTIFICAÇAO 
21 dias do mês de fevereiro Processo m·. 40 
de l!:lti8. Artigo 1° - Fica aposenta- Justlíicante: José Praxedes de Miranda 
Heitor de Azevedo PJ.canço do com as vantagens Cillnlltan- ,Justific~.\la: Uni»o Fed~mtl 

09-02-68. 

Diretor do Departamento ue tes do Artigo 184, Item II, da Advogado: poutor Cícero Borges Bordalo 
Adminis~ração 1 Le i m·. 1.71!, José dos Santos, Despach0: «A vista do expoetG, depois de tudo bem exa-

DEGRETO Furtaào,_, __ o_t._'upante do cargo\ minado, homologo por sentença a presellte Jnstifieação, 
·- · para que produza os seus ef<:itos legais. Após C!.mtados e 

Poder Judiciário preparados os presentes auto~>, seiam entregues ao Justi-
Justiça Federal de Primeira Instância ficante independentemente de ü·aslado. Custas «ex-iege)}. 

Seçã:o Judiciária do }\ma:pá Publique-se. Registre-se. {as) Euclydes Reis Aguiar,. 
BOLETIM DA JUSTIÇA FEDEHAL Provimento nr. 004/68-JFA (anexo) 

Provimento m. U06jfi8-JFA (anexo). Nr. 005jo8-JFA . 
2r. Reg·ião - Seção Judiciária do Amapá INQUER!TO POLICIAL 

E X p E .D I E N 'I' E: Autor: ,Justiça. Públiee. 
, Réus: Ag·nelo Marquef. de Souza, Ü f;car ;y1anitr. da Si!Ya, 

Juiz l<~ederal: Doutor Mário Mesquita Magalhães ' Joaquim Baebosa d& Conceição, Jonas Pereira da Silva , 
Juiz Federal Substituto: Doutm· Euclydes Reis Aguiar I rlprígio Conceição Piedade, Josó Hosa na Siqueira e outros 
Chefe de Secretada, Substituto : Aizira Neusa de Oliveira Desovclw: "Recebidos hoje. A. Vis ta ao Dr·. Procuradm• da 
Expediente de 16 de ~evereiro de 1868. Rep.Ública. 

Ju~:'I'II7"r..''.''Ç.JO " ( ":I . . ~· . 1\1 lh-~ i\J,. ·1 Macopá, 12-02-uS. as) h' ano ni€sqmta · aga aes». 
Processo nr. :32 I ,-x-~-
Justil'lcante: Edith Maria Seves Botêlllo Auto1·: Justiçil• Pública 
Justificada : União Federal Héu: Seabra da Conceição Ba.-rofl 
Ad•ogodo : Douto!· Cícero Borges BorclaJo I Despacho: «A. Vista. ao Doutor Procuradar da. Rupública. 
Desp3cho : «Em üwe da coi·tiuão acima, aguarde-se em Mac~tP<~ .• r2-U;!-ü8. (as) Múl'io I>1osquita Magalhães». 
cat•tóriGJ a m:::nHesta.ção dos interessados: Deixo de deter- ) -x-x-
minar o arquivamei'lto do processo pelo não compareci- Autor: Justiça Pú lJ!ica . 
me.ato, a fim de não prejudicar o menot· em cons~qüéucia 1 Réu: Hênio Henri que Lima 
da incúria (ÜJ procurudor, que de!:icumprin o i'GU compro- De:macho: •Ouvido o De. Procurador da República, venham 
misso de Hs .. 9. !vi:acapá, 16/2/68 . . (as) Eu<:lydes l{eü; Aguiar'"· 1 os âuto;,; conclusos. Macapá - 15-02-68. (as) Mário i\ies-

VISTOHIA «AD PERPETUAM HEI MEMORlANh ! quita MagalhilPS». 
Pi'ocesse nr. 34 

1

1 Muc~pá, 16 d'e fe vereiro de 1968. 
Requerente : Rubens AraújG Alz!ra Neusa de Oliveint 
Re(1uerido : iNPS R f '' S t · 

1 • esp, p t<.xp. da ecre ana Advogado : Doutor Pedro Petcov 
DespaGho : «Em face de não llavet' sido contest~do o pe- I P.ROY1MENTO 1 titulr;r . 
dido, diga o requerente quel das três pessoas indicadas I Nr. 04/Hlfil:l-J .. F.A. 

1 

Cientifique-se. Hegi~tre-se. 
prebre para funcionar como seu perito. Feita. a indicação I Cumpra- tO e. 
tornem-se-lhe o compromisso pOi' tênno. Macupá, 1:1-02-68. I O D~utor ~ 1~3l'i ?, ~Ies~uita Gabinete do ::niz Federal , 
(as) Euclydes R€Jis Aguiar». Magalhaes, <.~ mz .í:'eoerai de 1 em Maca pá, 12 de fevereiro 

MANDADO DE SEGURANÇA ! P~·i;~t:!ra Insi~nci;.l SeS~? Ju- ' de 1968. 
Pr-ocesso UI'. 35 - ~1-2 ' dl~,a~;a d,o f' mapd., P.J~ no- Mario Me~qui~a Magalhães 
Impetrante: José Medina :~eto I m .. a~.uo I~ g_n._ e no u~o de Jmz J<edeml 
lmpetrad.o : Govêrno do Território Federal do Amapá [suas atr1bmçoea etc., 
Despacho : «Ouvido o Doutor .Procmadur Regional da R,t'- PROVIMENTO 

1 - c.o osiderando o acúmulo 1 
pública, de conronnidade com o :.u·t. 10, venham os autcs ! de serviço decom::nle do Nr. O:í/1968-JFA 
conclusos. Macapá, Hl-02-68. (asj Mário i\iesquHa Megr!lhiieb». ; ajuizamento de Feitos; I O Doutor !:Ylál'io Mesquita 

EXEUUTIVO FlSCAL . . . , Magalhile:>, Juiz Fedem! de 
Pr&cesso m. 36 - 1-E . - C0l1Sicl~:_rand~l que o. Ofl- 1' pr imeira 1nstâncin, Seção Ju-
Atüor: INPS mal de .}usttça Gersou. Naza-

1 
diciária do Amapá, por no-

Réu: Finileil·o & CIA. 1 r~no Cav~l?ante, e~th em ! meação legal e no uso de 
Desp11cllo : «Em face da certidão do Scnhcr Oficial de Jus- ! gozo de f e nas regulamenta- ~ suas atribuições etc. , 
ti\~a. ouç~a-se o exeqüente. Intime-se. 13-02-tiS (aB) Mário Ires; RESOLVE: 
Mesquita Magalhães>>. _ I 

JUSTIFlCAÇAO . - considE>raudo aind!c', a Colocar provisúriarnente à 
Processo nr. 38 1 necessidade. de dotar es ta I disp Miçã·o do Colcndo Conse-

Scção Judiciária com serven-! Iho da Jus tiça Federal, 11 0 
Justif.ic<uJte : Bernardo Batista da Sil\'a 1

1 

tuários capazes de atender I iní.erêr,se, da .rust iça Federal, 
.JustHic1da : União Fedeml 

ao rtimo crescente de Stl'-1 a uar tü· de · 8 do corrente Advogado : Doutor Edmundo de Souza i\fcma 1 • 
·- h 1 t t d . . . ,] t t ! VÍ!iOG, ; mes, Amérieo Pinheiro, OCU -
JJespllü o: «.s o po1LO, ep01s ue aprecraúa a prova es e- 1 paute do cargo de Oficial Ju-
munhal el!l audiér.cia e valit:!nde dtJ, documen:·ação junta RESOLVE: ~ d!ciário, pJ.4, lotado nesta 
aos autos. considero-me habiiitado paTa julgar como julgo . . . 1 Seção Judieiária. 
boa e valiosa a preseuto Justificaçáo pam que produza D g er tu 110 s eus jurídicos e legais efeitos. Se}llm êstes autos entre- .. esJ nar 0 s · •·e.~: a. · Cientifique-se. Registre- se. 

" G e1 son de Almeid a Silvem;, Cumtn·a-se. gues à parte independentemente de traslu do, com a assi- ocupante do cargo de Ama- . 
natura em cartório de têrmo de responsabilidade sôbre os lliar ele p01·taria. $imbolo PJ- GH-b!nete rlo JUlz Federal , 
meu ores pelo Justificante. Cus las «eX-lí:':ge» {as) Mário j 11. para servir ·como 0 Hcia! l 15 de fevereiro de 1968. 
MesquHa :'Aagalhães». 1 de Justiça «ad-hoc», cnqunnto tvíário :Mesquita Magalhães . 

EXECUTIVO FISCAL . perdul'a).' o ~fastamento do Juiz Federal · 


	

