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OFICIAL 
DECRETOS 

O Governador rio Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
confarem os itens V li e IX, 
tio artigo 4°, do Decreto-la! 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943 , 

A T o s D o p o D E n E X E c u Ti v o Fe~(~~~t~~~arl1~~~á~'e~~~~J~ 
das atribuições quo lhe con-

0 Governador do Território · ferem os itens VII e IX, do ferem os itens VIl e IX, do 
F.aderal do Amapá, usande I ar tigo 4°, do Decrt:to-lei nr.

1 
art!go 4o, do Decreto-lei nr. 

das atribuições que lhe con- 5.839, de 21 da Batembro de 5.839, d e 21 de seterubra de 
Ierem os itens VII a IX, do W43. 19•13, e tendo em vista o que 
at·tigo 4°, do Decreto-lei nr. RESOLVE. consta do processo n° 223/68-
5.839, de 21 de setembro de · SGT, 
1943, Remover ex-officio, nos 

têrmos uo art. 56, item Il, da RESOL\"E : 
RESOLVE: Lei nr" 1.711, de 28 de outu. 

RESOLVE : 

Remover ex-offício, nos . , . tnbro de 19fl2, 05 servidores: Aposentar nos têrmos do 
têrruos dGJ ar t 56, itt1m JI, da • Remover }X oH!Ct~, n~s Frauc:!sce XaYier das Chaga:;, art. 17U, item lll, combinado 
Lei nr. 1.711, de 28 de outu- termo~ <l? ,a;\lg~ 51i, tt~m t!, Carpinteiro, nlvel 9-B; Colam- oom o de nr. 181, todos da 
bro de 1952, os servidores: da Le1 m. n1}ll, a e ~8 ,.Cle ou~ biano Gouçalves dr. ~ilva, Lei m:. 1.711 , .. de 28 d e outubro 
Oswaldo Pinheiro doH Santos, tub.ro de lvo2, os se~\ tdor?s ·j Manof'l da Costa Lamarão c de 1952, Mana Ruth de Moura 
e Astt·ogildo Juvenal de Rmrnundo de .J\hne!da M.u·a: Sebastião Pel·eira da Silva, · Arruda, OC_!lpante d~ carg:o 
l<' reitas, ambos ocupantes dos ~screv,eme~~a~Ilograro,. mve, Carpiteiros, nível B-A; Antô- 1 de. Pt·ofessot;'l. do ~nsmo Pre
cargos de Eletricista Instala.- 1; ~o~~ Du,a,rt.J ~e Aze~ed~-· nio Flexa da Costa. e Mário . P~t.m~rlo e I~·tmárw, nível ll 
dúr, níveis 12-D e 9-B, r os- ~.~r .. en o, n,\.el H.B! e ,f, ra.t dos Santos Alves, ocupantes ! (G od1go .EC-':~4). dp .. Quadro 
pccti vamente, pertencentes C!lsco Lop~s Luran}etra, 'I 1 aba- dos cargos de Eletricista Ins- ! ~e funciOná no~ Pu.bnc.os do 
ao Quadro de Funcionários lhador, mvel 1, perte:nc~n~es lador, mvel a-A, e José Ro- 1 Governo ~ê~t~ remtórto, !o
do Govêrno dêste Território, tw Qua_dro de Functonan:~s drigues da Costa, Foguista, tada na Dmsao

0 
de Eduoaçao, 

lotados nos Set·viços Indus- do Governo. ~o Amapá, !~t~-~ DÍYel 7, todos do Quadro de a c,..ontar de 1 de março de 
triuis, para a Divislio úe dos nos S,;rviços . Inuustltats, Funcionários Públicos do Go- 196;:;. 
Obras, com e-xercício po Ser- para a oecretana Geral do v' t•no dêl'te Terr'tórlo luta- . • 
Yiço Autônomo de Agua e Território. j de 

8 
,· ' I d -', t . . ·s PaláClú do Governo, em 

E : t I o:~ nos en Iyos ~ u~ riat . Macs.pa, 1 o de março de 
sgo o. Palácio do Govêrno, em Ma- ~arn. a Su:>ermten denc~a do jl968. 
Palá~io do Govêrn?, em j capá, 29 de. fevereiro do HJ68.

1

1 :Serviç,o dSUS~a;~iaçao do Gen. Tvanhoé Gonçalves 
:.VIacapa, 29 de [evereJro de G n l I 1 , G I Amapa - ~ . . Martins - Goverllador 
1968. eoera,J Viln.Joe -onça ves . M 

Martins - Governador· f'alácw do Govêrno, em - a- Ten.-Cel. Gerson de 
General Ivanhoé Gonçalves , " ' capá, :19 de fevereiro de .1968. Araújo Góes - Secretário-

Mal·tins - Governador 'l en. Cel. Gerson de A:·auj o Ge". ai 

Ten. Cel. Gerson de Araújo 
Góes 

Secretário-Geral 

Góes Uen. Ivanhoé Gonçalves 
Secretário -Geral Martins - Governador 

O Goverm:dor do TenitórJo Ten.-Cel. Gerson de Araüjo 
Góes Federal do Amapá, U3ando Q • G 1 G T ' tó 'b . - Ih ..:JecretáVIO- era O overnador do crn - da.'> a tr1 mçoes que e con-

rio Federal do Amapá, usau- Iercm os itens VII e lX, do O Governador do Território 
do das atribuições que lhe artigo 4°, do Oecreto-let DI'. Federal do Ama pá, usando 
conferem os itens VIl c IX, fl .8:19, de 21 de setembro ele j das atribuições que lhe eon
do artigo 4°, do Decreto Lei 1943, e t\!ndo em vista o que ferem os itens VIl e IX, ào 
nr. 5.839, de 21 de setem~'D C1msta do pt·ocesso nr. 1.091/1 artigo ,1o, do Decreto-lei nr. 
de 1943, !18-SGT, 1 5 .tl~9 , de 21 d e setem bro de 

RESOLVE: RESOLVE: i 1943, 

I R~SOLVE · l\emover ex-oH!eio. nos Remover ex-oifíclo, nos · 
têt·mos do at·t. i:í6, item li, da J têrmos dtl item if, do art. 56, I 'fomar <;;em efeito, o De
Lei nr. 1.7!1, de 28 df\ outu- da Lei nr. 1.711, <le 28 de ou-1 c:·eto datado de 09.02.68, do 
bro de 1952, os servidores: tul>ro ce 1952, J osé Mascare· seguinte teor: 
Manoel Nunes Coelho, Car-1 nhss, oc!Jpante do c;u·go de oc .'\posentar nos termos do 
plnt~iro, S·A; Ac~cio Reis Es criturário, piv~l 10:B, d.o ar t. 176, Hem !li, combinado 
Paclloco e Mnrceltno Portal Quxd('O de Functonártot'l Pu- com o de nr. 178, item Ill, 
rla Souza, ocupal!tes dos car- blicos ci o Governo dêste Ter- ~ todos dn Lei nr. 1.711, de 28 
gos de Eletricis ta lnstalador, ritório , lotad o no Gabinete do de outubro de 1952, Maria 
nível 8-A; Autônio Hosa de Governador, com exercício 11a Ruth de Mouro Arruda, octl
Otlvelra, Motori sta, nível 12-C, Hepr~sentr.ção _do Govêrno, pante do cardo de prcfcssô
e J oão de Souza Vieira, Moi- nn R1n de J anmro, Estado da ra do Ensino Pré·Primário e 
dador de Re~ra.tárlCI , níve l 6, Guanabara, para o S0rviço de Primúrio, nível 11 (Código 
todos do Quadro de F'uncio- Adminio>tração Geral. EC-51 4), do Qur.aro de Fun-
nários do Govêrno dêste . cionáriCls Públicos do Govêt'-
Territót·io, lotados nos Ser- P~!á~IO do Gov~r~1~·. en! no dêste Tet·r·itÓJ'io, lotada na 
' 'iços Indush·iais . para a Di- ?l~ac11 pa, 29 de revetell 0 dt, Divisão de Educação. a con
visão de Educl\ção. 1~e8. ta r de 1 o de fevereiro de 

Palácio do Govêrno, em 
M11capá, 29 de revereit·o de 
1968. 

Gen. Ivanhoé Gúnçalve~< 
i\lartins - Governaàor 

Ten.-Cel. Gerson de 
Araújo Góes 

Secretário . Oc!'al 

General Ivanhoé Gonçalves 1968. 
M&rtios - Governador Palúcio do Governo, em 

Ten.-Cel. Gerson de . 
Araújo Góes 

Secretário-Geral 

O Governador do Território 
Federal Li o Am!lpá, usando 

· das utribuiç.ões que llle con· 

Macapá, 1° de março de 
l9ô8. 

General Ivanhaé Gonçalves 
Martins - Governador 

Ten.-Cel. Gerson de Araú jo 
Góes - Secretário· Gernl 

PORTARIAS 

Nr. 139/68-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fere o i t e m VII, do 
artigo 4°, do Decreto- tei nr. 
5.839, de 21 de setembro ae 
1943, 

RESOLVE : 

Designar o Suvl<.loi' José 
Alcixo da Silva Lima, Enge
nheiro, nível 21-A, exercendo 
atualmente a funç~o de Che
fe da Seção de Estrada de 
Rodugem, para viajar de sua 
sede em Macapá , para os 
municípios do interior, em 
vi!lgem de inspeção ao longo 
da Estrada, ele· acô;do com a 
escala ce viagem llpt·ovada. 

Palácio do Govêrno, em 
.Mr.cup!i, 29 de fe vereiro de 
1968. 

G11neral Ivanhoé Gonçalves 
~lartins - Govematlor 

Nr. 140/68-G,<\B 

O Governador do Território 
Federal do Amapá , usando 
das atribuições que lhe C(•U
rorcm O!' itens VIl e IX, do arti-
go 4.0, do Dec!'eto-lei m·. 5.839, , 



5a. e 6a.-feiras, 7 e 8 

As HE;'partições Ptíblicaa f 
Territolliaís deverão remeter 1 

o e~edieute destinado à pu- i 
Mioo~ão neste DIÁRIO OFI- · 
CIAL, diàriamente, até às l 
:Hl,RO horas, exceto aos sába
dos quando devet·ão Iazê-lo · 
Htti àH .11,36 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matérir. retr·ibuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
d.aa 9 às 13,30 hOi·aa, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saida dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
d!ltHogt·&fados e autenticadon, 
~assaivarlas, por quem de di
rolto, ra~;uras o emendas. 

Excetuadas as para o ex
t~rlor, que serão sempre 
~uuais, as assinaturas poder
r.;a-ão tomar, em qualquer 
C1poea, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
[Juder-:i.o ser suspensas sem 
twiso prévio. 

de 21 de setembro de 1943, 

RESOLVE: 

Designar o Capitão de Cor
:vettt CCA.FN, Luiz Gonzaga 
Vale, ocupante do cargo ü>o
lado de provime~to em Co
missão, símbolo 5-C, de Dire
tor da Divisíi.o de Segurança 
e Guarda, do Qur,.clt•o de 
Funcionários do Govêr:uo 
dêste 11erritórie, para. viajar 
de sua sei\e - Macap?.. -, 
até a cidade de Belém, Esta
do do Pará, a nm de tratar 
de assuntos relaeionadoiJ 
com a Admiuistmção am::~.
paense. 

Paláei& do Govêrno, em 
Maeapá, G ~e março dE! hlG8. 

Gen. Ivs.nhoé Gonca!ves 
Martins - Govcrnáaor 

Nr. Hl/68-GAB 

DIARI@ OFICIAL 

f!mpiFeruJ&~~ 0-ãincimB 
DIRErroR 

SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIÁRIO OFICIAL 
Impi·e.sso nas Oficinas da lmp,rensa Oficial 

.MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASSINAT 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número svulso 

URAS 
NCr$ 
NCr$ 
NCr$ 
NCr$ 

7,$0 
3,90 
1,45 
0,05 

Março, 19{!8 

.

1 

As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 28 cl.0 
fevereiro de cada. ano e tis 
lo.iciudas, em qualquer époea 
pelos órgãos competente!!. 

A fim de possibilitar e 
remessa de valôres ncGmpa
nhados dl,l esclarecimenttls 

• quanto à sua aplieação, soU .. 

I eitamos usem os interessadorJ 
prefe1·encialmentc cheque ou 

1 vale postal. 
Os suplementos às edi' 

ções dos ór-gãos ofieiais só 
se fomecerão aos assinante~ 
que as solicitarem no ato da 
assino.tura. 

. . , --.. ---:- . . . O funclolJário público I~-
«BRASíLI.1 - Este Du~l·w nw:na.l e encontrado para hl!tu- deral terá um desconto <le 
ra no Sal.ão Nacion::l ~ li;~<:macional da Imprensa, t!al1oo~ .' Para l'a:lar jus a êsse 

COOPER PRESS, no Brasília Impe;·ial Hoiel.» 1 desdonto, deverá provar es~a 
Para facilitar aoe assinan-1 A fim de evitar solução I condição no ato ua assinatura 

tes a veriücaçi!.o do praz•) de 1 de eon.tinuidade no recebi- 1 O custo de cada exem
validn.de d.e suas .assinaturafl, mento das i ornais, de vem · plar atrasado dos ó r g ã o g 
na parte superior do enderê- os assinantes provid.enciar a : oficiais será, na venda av~rl
c;o vão impressos o número respectiva renova~ão com i sn, acresoido de NCrS O,Ol,lle, 
do talão de registro, o mês e antecedêBcia mínima, de trin- i do mesmo. ano, e de NOr~ 
o r,:e~ em que findará. tP. (30} dias. I 0,02, por an& decorrido. 

l'io Federal do Amapá, usando I te, para o que também não • Po:rtarla n° 808/67 - GAB. 
das atribuições que lhe con- ~ôr~ devidamente auiorizadc; de 27 d~ outubro àe 1967: 
ferem os itens VII e IX, de 
art. 4o, c! o Decreto-lei nr. - dirigia o veículo, t~ndo, 1 -- Consideran~o: 
5.839, de 21 de aetembro de antes, confessadamente, mge- . _ 
1943, · rido dos~ cle bebida forte- -: _que a co_m_1ssao. de In-

RESOLVE: 
men~e alcoólica e também querlto AdmmtstratlVo, por 

I reincidente em :.\CidentG!s de~>- ~im nome~cla, no~ têrmos da 
sa natureza. 1: ortarla n 868/67- GAB de 

Designar _Ariosto Cardoso 27 àc outubro de t967, pam 
Puefl, in3.tivo do Govêrno -dês- c) que, nos seus depoimen- npurar irregularidade apon-
te Território: vcuoante do t!Js, pt'tHmra clestorcer· os ia- tada pelo OAPC c imputada 
eargc isob.do de provimeuto tos, procurando eximir~se de ao servidor Heitor de Azeve
em Comissão, símbolo 7-C, uma responsabilidade que do Picanc;~. em seu Relatório 
de Sub-Comaudante do Guarda deveria a3sumir, indeclinà- concluiu por sua. inocência; 
Tei'ritoi·ial, pôsto à disposição velmeote, violundo at>sim o ., . _ . 
,do GabinGte do Governador, preceito da probidade hmcio- - . 9~1.e essa Com:ss<:o fo1 
pará via jar até a cidade do nal e pe13soal que deve • pre~I~ma pt~l~ Sr_. . r~ssts~ente 
Ri(]) de Janeiro, E1;ü.ido da orientar o servidor público·! ,JundlCo do ~erntono, sJ.goa
Guauabara, a Hrn de t!.'atar 'I tário do Relatório, o qua tor-
de as~unto5 de intei'\~sse da dl que os prejuízos causa- na desneoes'sário a audiência 
Adminislra~.ão arnapaense. dos à Fazt~nda. Nacional atin- da Assessoria Jurídica; 

giram à sorna de I\'Cr$ 
Palácio do Govêrno, em Ma- 1.351,50 (Hum mil trezentos e 

capá, 6 de março de 1968. cinqüenta e quatro cruzeiros 
novoe e cinqüenta centavos}, 
confot·me têrmos de a v-alia-

-- que, pe!a leitura atenta 
dos .s.utos do luquérilo, vl'.ri
Iica-se sua completa regula
ridade; Gen. Ivanhoé GonçalvetJ 

Mai'tins - Governador 
c;ão, - que, pelas razões acima O GovernaGlor do Território 

Federal do Amapá, usando Nr H3 '68-GA B RESOLVE: euumel·a.da::~, estou de acôrdo 
•. b . - · ' • C'om as conclusões finais do 

dns a,rJ mçocs que lhe eon- 0 Goverrrador do Território 1 - Suspender o servidor reiutório 
fer~~1l o~ H,ens VII. ~ ~X:· do I Federal do Amapú, usando I .por. ~:lO - (_sess&nta?, ~ias, .dada ! HESOL VE: 
artJ,Q 4 • 00 Dccreto-.el nr. cias atribuições ql1e lhe con- a gravwad~ ~a ral!a (a?Jden- .Julgar pr.deitamente carac-
5·8a9, de 21 de setembro de ferGlm ~1s itens VH e L"<, do 1 tG com Ye!Ct~1o) art . . !lO:>, ten- terizada a boa fé do servidor 
1843• artigo 4(1, do Decreto-lGli nr. t do_ transgredido os Itens VI Heitor de Azev<!do Picançe 

RESOLVE: 5.G39, da 21 de Retembro do;~ í!II. do Art. 1_94_, clr-veudo na acumuh\çfw, considerando 
1943, e tendo e::n vista o (~~e I mdemzar o~. pr~l 1llZ.o~ caus.~- iuocente ~as irregularidades 

Designar o Coronel Adálvn- consta do proeesf!o nr. 101jo8- dos, no yalo1 acimuJ _ dccltm::- de que fm acusado. 
ro Alves Cavaicanti, ocupante SG'l', e 1 do~ m~uwnto pre6taçoes mP-~- 2- Pubiique-se no D.O . do 
do cm·go isolado e e provi- . . I sais nao excedentes .da de- Território. Após, o que junte-se 
mento em ComisGão, simbolo CONSIDERANDO: cima parte ,<los, Y~u.cn~ento.s, ao processo o presente julga-
5-C, de Diretor do Serviço ele . . . \ art. 125, tonos oa lei_1.í11 oe mento e o exemplar do D.O. 
Admiaistraçã~) Geral, do a) que ficou sobeJamente ' 28 àe outub"o de 19<>2. e remeter uo SenhoJ: Diretor 

. Quadro de Funcionár·io2 do ~oruprovt> '~o que o sm·vi~or I ,. .., Geral clo D.A. do Ministér·io 
Govêrno dêste Território, pa- Josiail Nogu:3ira .Hagem Car- 2 -: Pub,Jquo-se na forro .. do Interior. 
ra viajar de sua Sf!de _ Ma- doõo foi inteiramente r~spon- da le1. 
capá -, até a cidade 11o Rio s_ável p tllo ncideute que dan~- Paláeio do Govêrno, em {.tene ral Ivanhoé G01waivcs 
de Janoiro, Estado da Gua- l'lc?.u gravemente u!ll cam_t- Illacapá, õ de março de 1968. MartiRs - Governador 
E.abaro, a. fim de : trata,r de nhao p-2rte!lcente a Oluna I 
assuntos da AdmiRistrac;ão 'l'erl'itcrial; ·G€n. Ivanll~é Gonçalves 
amapaense. I b) que a prova tasten:_m-1 Martins - Governador 

Palácio do Govêrno, em Ma- nlull 3;prenenta-o como tímco , - ----
capá, 6 de março de 1!?68. I cu!p~ao p·tw êsBe acidentll, J . ~ 

porque: l Gabme~e do Governador 
General Ivanhoé GonçalYes I . . . . . 

Martins _ Governador - ~mgw . v~wul~. perte~- O Excelentismmo Seuh_Oí.' 

I 
cente a Admm1straçao Ter;-1- Governador exarou o oegum-

Nr 14? /68-GAB tot·ial sem licença. de habm-1 te despacho no Iuquérite Ad-
• a tação, bem come fora: das I ministt·ativo instaurado cte 

O Governador do Territó- · horas D!Jrmais de expedieu- acôtd.o com os Hll'mes da 

Têrmo de Contrato 

'rõrmo de Co:1trato qu~ en
tre si ·tazem o Govêr11o do 
'l'erritório Federal do Amapá 
o ti !it·ma H. PLATON & CIA, 
O&i'a auendamento do Maci.
pá Hotel. 

Aos três (3) dias do mês 
de janeiro do ano de mil ne-
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vecentos e sessenta e olto, j tregues pelo Gov~rno e de- , vigência do '~Qntrato, as obri- , necessários. 
nesta cidade de Macapá, Ca- volve-los em condiçõ~s de uti- gações trabalhist3s, cingido I Cláusula Segunda: - As 
pital do Território Federsl do lizações € luncionamento ao aos térmos da CLT, para to- 1 cotas devidas ao Govttrno do 
Amapá, ne prédio onde lun- tórrnino do presente contrato. j dos os c?.sos da legislação I TFA refet·entes aos m()ses de 
ciona o Palácio do Govêrno, Cláusula s~~Xt!l : - A Ar-. expr~ssa. I Fevereiro, Março, Abril e Maio 
ai presentes, de um l11.do, o nmdatária é obriga.da a man- 1 Cláusula Décima Quinta : Hcam destinadas a cobet·tma 
Govêrno do Território Fede- ter a exploração de serviços'- Não sõmante os prazos i de despesas do arr·enuatário, 
ral do Amapá, representado J de ho;;pedagen:<, Bar e Res- Gomo tôdas as obrig11ções : eor!·esponàente a cinqüenta 
paio Chefe do Executivo, 8e- t;;urante do modo que seja deste contrato} se vcucerii.o i por cento do total das des
nhm· General lvanhoé Gonçal- 1 assegurada boa qualidade, i:td~paudentemente int~:~t·pelll.- t pesas · com melhoria das ins
ves }fartins, brasileiro, casado, compalÍ'vel com Hotel da alto ção judicial ou extra-judicial.: talaçõe.s elétrica, hidniuliea e 
militar, residente e domícilia- padrão, em per'ieHas condi- Cláusula Décima Sexta : · uutron reparos que forem ne
do nesta ciltacte, doravante çõer; de higiene e seriedade de - Corrorüo por eonta da Ar-! cessários nos têrmos da 
dcnomiaado simplesmente Go- ambitmte l'amiliar. i rendatin•ia as despesas ~om \ cláusula oitava do contrato 
vêmo, e'de outro lado o seuhor Cláusula Sétima : - Obri- 1 o pagamento d c cons.,mo I de arrendamento. 
Homero P!aton, brasileiro, I ga-se a Arrendatária a sub- : d'água e energia elétrica, Cláusula Teroetra: - Essas 
solteiro. maior. comerciante, meter a. fixae.ão de preços d~;~ : cujas contas deverão ser re~ga- . obras. as quais o Govêrno 
residente e domiciliado neata diárias, de hospedagem, ali- : ta das [)ala Arrendatária. ctire- · nuancia nos têrmos do con
cidads à avenida Procópio mentaçií.o, à aprovação do; tf1.mente ua respeetiva repar- 1 trato (Cláusula. 83 ) , 50% l'lão 
Hôls sjn, representando a !ir- Govêrllo, não podendo nenln1- · tü1ão e Companhia forne~e- · clú1verão ultrapassar, nesse 
ma. H. PLA'l'ON & elA. LTDll., ma ~lteta(?ão ser realizada I dcnt. l período, a importãpcia total 
daqui por diante ®meada sem e:,oso. condição. I Cláusula Dácima Séti~a : · de vinte mil cruzniros novos, 
Arrendatária, es~ab,-eceram , . . ~ -- A At'I'endat?. ria não pode- ; cabendo o ônus ao al·renda-
ent:.-e si o an·endaruento do CI<lusu.Ja O~tava · - A Ar- r& transferir êate contrato, , tário por todo exces:so dêsse 
.l\lacapá Hotel, de prop!·iedo- rendatuh~ fara ~xe~utar obl'~s ·nem ceder ou empres~ar, no limite. 
de do Govêrno TeiTitorial, de nacess:ínas e wdJspensá~eJs I todo ou em parte, o iroóvei , Cláusula Quarta: - No pe
::teôrdo com o resul tado da para tecupel'Ução de samt~- obieto dt.iste contrato a auem ' ríodo referido na cláusula 2a, 
conconêncio. pHblic3. publica- ~i0s e a~a~.t.e?irnentos ct~ : quer qu; s~ja, sem o pt.évio o arrendatár-io se comprome
da no Dit\rio Oficial de 11 dt' Hgua do Edl}JCll) do blaCilfl<t eoosantimento por Hscrito do · te :.1. :l'urnecor ató l •ill mon
dezcmbro de 1967, cuja apura-~ Hotel,. de acordo com piano Govêrno, que poderá ncgi-ln · tante de um mil cruzeiros 
ção apontou a t·eferida firma e orçamento elabor·ados e\ sem jur.tifieaçii.o de motivos. , novos de hospetlagens e ali
r.omu vc.mcedora, mediante as aprovados pcl~s P.~rte:i con- Ciáusnl~• Décirn~ Oitava : mentação a llóspelles do Go
clánsulas e condições seguln-, tratantgs .e flscam~da~ na i- Ao Govêrno rP-serva-se o 1 vémo, quando autorizados 
tes : fl!H'te tócmca pela Dtv~so.o de 

1

. direito de rescisão do pre>Jen- i pelo Gall. inete do Governador. 
. . . . Obru.s e parte ~o.ntábll_ pelo te contrato em qualquer épo- j Cláusula Quinta: - i\'ão 

Cl~usula Prt~le;t·n . - O Serv1ço de Adrmmst.-açao Ge-1 ca, pot· fal~a de cumprlmcuto, sendo utilizado mensalmente 
~overno_ entrega a Arrend.etá- ral. As obras s~r~o eüsLeadal:l, por parte da Arrcndntúria, de ! a importância total creditada 
r1a, a tltulo de anenctarr;e.n- pela . A:~rcndato:ma , dcb~tan.- 1 uma dus suas cl:iusulas, sem para hospedagem e alimenta
to, p~lo val.or anual ~e 'l ~!.a-1 do cwqucll ta por A cento (<JO%) I que a ela caiba direito d9 in- : çiio, isto é um mll cruzeiros 
ta M1l e Set~~e!ltos 

0
Cr uzmro.e 

1

. do valor uo Govemo. . I denizaçiio n. u quaisquet oa- i novos, 0 saldo passará para 
J\!o.vos <Nci·$ .30.flOO.v0), o .Edl- Cláwmla Nooa : ·- A quan-J tras vantagens. I o mês seguinte como crédito 
fww do .Macap_A Hotel. SJtua- ~ tia de cinqüenta por cento Cláu!;u!:1 Décima Nona :! na conta do Govõrno. 
do à ~ ven;cta Amazonail, (fioo '0) correspondente ao dé- - Os Contrutantes elegem a I Cláusula. Sexta: _ Não 
n?m~~o. ·Lz~~ .. ete (~?), neA.1,:- bito do Govêruo, tie que tra- cidade de l\'Inuapá, como fôro I sendo empragado pe.!o art·en
Cttdaa~ 1, 1.nclwllv,e se~s móv.eh, J ta a. Cláusula Oitava dõste legal do presente contrato. c!atário nesse parlodo, uma 
u ens, o:, 19 a~mats cqmp~- Contrato, l'icarã ci'editada à . . . importância cuja metade oe-
m:n.tos ~o~:.tant~s . ~e sua; Arrendatária como cob~3 do E, , por _est:1rem Jl~ F: ton ~:vida pel(} Govêi·no nos têr-
c~. ga, r;cctJante r.elaç.w de- ' anendamouto pagas adianta- conta: tadoL', os contul:tantes j mos da clt.usula oitava do 
vidame_n,a conferi~?,· ~!s8an- ; daruenie, desde q..:e 0 valor as8lnam o. pre~ente mstru- 1 contrato, seja igual ao valor 
do ~~sde então à st.·l r..,spon- I de débito sa.ia superior ao me o to, d_~tllogra:a<lo em qua- . das cotas devida s pelo ar- . 
sabt~ld~de. . : r.!~auel mc.usal: tro 14) v~ a~ . d_e. Jguul.teer, pa- I nmdutário, o saltlo apurado, 

CLn<>n!a . Segunda · ·- A 1 vlálJ!:llla. lJécJmt>. : - A Ar- ra um so efett~, petar:tc , as i fical'á creditado ao Govêrno 
Al'i'en<ilatána p~ga t•á me~:sal- 1 rendatária ruam•}tá à. ctispúsi- t!'lstemuhas a ba1xo assmaoas, 1 do TFA para encontro de 
mente ao Governo, <! ~ 111u- · çilo d 0 Govêrno uru aptnta- a tudo presentes. ! contas. 
guel doa be.us espeetflcados . menta dll qualidade que scr·á S .· A 1 . · • ,,.. I c · 1 Sét" F' 
JJa Cláusula Prirce~rn. reco- ocupado qvando solicitado I" enJQO de _cn:.mstr.aça~ i . lausu.a lma: -: . ' iCa 
ihendo à Tesouraria do T~r-1 sem .despesa de Hospoclagcm: I u owal, c r~. M.Kcepu, 3 de Jaaet ' dispensado, o ~rre.~dat~.rw. d~ 
ritório até o Ll ia dez (10) do I "Xclusi.vo -erviço de bal· e I ro de 1~68. I completar " cauçao prevista 
, ~· b ·· .. •t o ·d { "· ~ na clá usula quarta do contra-
~n~s s1~, ~::.cq_ueu o, ao -~~nc1 ;o 1 re ~ t~m·anto. . . : Gen. Ivanhtoé Gonçalves Mr:r- . to, nos tê!'mos do artigo 135 
a I?'lporthncm .de .. Dots M.l,, Clausula DéctmR P1·:m&lra : 1 ti!Js _ GovernadO!' do T.F.A ~do Decreto-I ei nr 200 de 2S 
QumheYtos e Cmquenta Cru-1- A o (Jnvêt·no reserva-se o I 1 d, F , , . ·- "'
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zeiros NuvoG (Ncr$ 2.550,00.) , di~gito da prioridade de a~eu- Homero Platon ° evneho · 
Cláusula Terceira . - O , dim_en!o, por ~arte de Arl.'e!l- Cfmtmtante I Clúus:.tla Oitavll.: - Ficnm 
t d . ·. · · ! à ata ri<.~, s.os hospedes do Go- I revi ~·or:ulas tôdas as demais 

es otqu~ d e medrcataortl.l!l ~~- 1 vêrno nas vaga8 existenkl. Têrmo Aditivo ao I preséri(•ões con:;tantes do 
van <!fi& os na a. a la ass1- , , . D, . S d · , ' · · 1. -
natura dCI presente contt·ato 1 Cluusul:l . 0c1ma ?gL~u a · contrato de arrenuame:do eout.mto ongma que nao 
será tran&feri<lo ll. Arrcudatá.- j--; As ~tua1s depcndeucJas d. o do Maca'3á Hotel I ~~?n ll ltare.~ com o pl'esento 
ria pelo preço de custo, que : [\s,acapa Hote l ocupades pe~a • termo ad1t1vo. 
int!euizará à conta do Ltenda ! i Mll)s~ dG l_:.êud2s e Barbca~ra i Considerando ns l'azões' E o;,· e<>tarcm . ustas a 
Int"rnas do l\hcup" Hotel o: connnuarao sob 0 r.on\role ta. nneeentr,das pelo ::ll'l'"nrlatá- 1

1 
t' P d ~ 1 t 1 ~ "' ·· t d G • té · -· ~ con rata os os contt·a an es valor con·espondente, n>ío 1 mra o o overoo, a tlf:•]aiD ! r·io do Maca pá Hotel, em cur- 1 ."· """ ••• , • • • 

• 
1 as roesn1as de"~cupodas P" " 1 t 1. · ·d A 4 n • 1 as.,mam o p1 ""'er~•c ms.ru-podeado UJlra[10SS'l r de <liUCO ' ' _ ov c. '• , ~":;- a C !l'lgl a H eStO uOVerDO ,. ~ · ,

7
• •• • _ 

( ) t Õ i 1 :>a.udo entao pam o t·onn o- 1 clatnd" tlo ')l d'"' ''e>·er·eiro do 1 mento, daltlo"' raiado em qua 5 pros ac; es mensa s e su- , " • · . ' · "" ... · ' " 1 I •ro vias de icru·il teor para 
cessivas l le da Arreuctatána que po<\e- l!l!l8, e constante <.lo processo I • . '. , · "' ' - . , • -

. . ' . . - - rá i~stalar uovas atrações ou nr. 0652/68, fica iazeodn parte i um só erelto: p,erant~ ~s . . ,tes-
Ciáusula Q cunta . A Ar se~'·tços ··orr·t .., nrovdç"o do , t t 1 t 4 d , tem. uuhas abaixo assmao~.s a 

• ' '"to\ · · ' I' . . · 1 •' , v ""' " .n egrun e (v C()ll raLO e · reuoa -na llhegra .zata, DO ' Govê''UO e mediante cláusula r 1 t ' "'! ,< '-I I tudo presento. 
a to da ansinatura dêste con- 1 .. - . ' " . ' arr.,naamen o ao " ac~p"' t ú-~ 
t~ato. o v:.tlor da c.:auçií.o de! athtl~ ... a ao ptcsvnte tnstru- te~. _com os P~?eres oe res- Servic;o de Administração 
garantia <lo contr·n.tG num to- j menh.. . ,.., . tr1ç.~~s ou ad~t:vos o presen- j Ger~l. em Maca pá, 3 de i a-
ta l de Três Mil Cruzeiros !\o- Clát!sula. D~c1ma 1 erccn·a : te I c nu o _Adltlvo com as se- neiro de 1968. 
vos (N.:m$ 3.00U 00'. mediante -· A v1genc1a do P~Esente gulntes clausulas: I 
Guia do Recolhim~nto pi·cces- co_ntrato terá a _d~r1H;ao de Cláu~ula Primeira: _ o pe- General Iva~nll~é ÜO llQU!vas 
Bado no Servico d6! Adnli!lis- t~es (3) ~nos e tmc!a- se _no ríodo de 1° a 31 de jaueixo !carhns 
t.raçíi.o Ger·al é recolhida na : d1a p_r·Imeml (1) _de fe.~erctr~ d_e !968 no qual 0 arr~n.:iatfi-1 Go,.·ernador do T .F.A. 
Tesourur:a. : de m!l n~vecento~ e sos .. enta e riO explorou o Macapa Hotel Home''O Platon 

Cláusula Q11inta : - A Ar- ;.mto (l96o). . fiea cons!t!er1:.do como tle !11- l Contratante 
rendatária compromete-:;ce a I Cláusula Décima Quarta : I vestimento total da cota a ' ' 
zelar pela manutenção e ooo-

1
- A Arrend:~tária se obriga. que caberia · ao Govêrno do ! 'l'ostemunha.s: 

servação do Imóvd,_ utens~- a mantei' os e~.uais emprega-~ 'l:FA par~ entelamcnto _da e?-j 
!los diversos o demms f'qm- 1 dos do Hotel, hcs.udo sob sua zmha, puatma G.o salao oe Farid de Melo S:.ilman 
pe.mentos que lhe rornm (lJL- ! ~·e~ponsabilidade a partir ela ' rereiçõcs e Oi.ltros re;:nrfJS l José dClS Santos. 
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CIA - Companhia 
Industrial do Amapá 

ês~e procedida à l:_eitura do I Palmer, assim como êle pró-! Prefeitura Munici . 1 
ed1tal de convocaçao à reu- prio, haviam dirigiJo a Dire- , pa 
nião em curso, publicado, torta da Socied.ade pedido, •. de Ma capa 

Ata da Asaembléia Geral 
Extraordinária realizada. 
no dia 20 de mês de de~ 
zembro do ano de 1967. 

d~ntro do Rrazo f1~9.;do em em caráter irrevogável de 
1~1, .no.' «Diáno Ohcw.l» do renúncia ~s funções de dír~- DECRETO 

Nr. 15/GS-GAB·PMM 
'I err1tórto Fede:ral <lo Amapá tores que vinham exercendo 
e no jornal «A Voz Católica», na. emprêsa a fim de poda
de circulação em Macapá, e rem tratar de inadiáveis in-

Às 10 (dez) horas do dia assim redigido: «0IA-Com- terêsBes parUculares. SoUai-, O ~refeito Municipal . d~ 
20 lVillte) do mês de dezem- panllia Im!ustrial do Amapá- tanda a palavra, o acionista M_acapa, usando da_s .a.trlbUI
bro do ano à e 1967 (mil no· Assembléia Geral Extraerdi· Antônio Nicolau da Costa J ço~s g.ue lhe sl\o conferidas pe
vecentos e sessenta e sete) I nária - Estão por êste edital após Iazer breve histórico lem~1se V, do art. go, do Decre
na . ~ed~ socia~ n?- Vila do 

1 
O?nvocados os ~cnhores aclo- sObre a atividade dos direto- 1 to-lal federal nr. 5.~39, de 21 d" 

Jr.nlandta, Mumeípro de Ma- mstas da soctedade CIA - res renunciantes em favor !setembro · de 1943, e tenda 
zagão, Tenitório Federal do Companhia Industrial do do desenvolvimento da Socie· em vista 0 ~a?do M~di~o nr. 
Amapá, reuniram-se os acio- Amapá a se reunirem em dade, tJra dedicada à implan- I 01/68 da Divisao de Saude, 
nistas da sociedade CIA - Assembléia Geral Extraordi- tação de projeto Industrial DECRETA· 
Comp11.nhia Industrial do nária. a ter lugar na sede aprovado pela SUDAM, decla- · 
Amapá em Assembléia G8ral s0cial, à vila de Jarilândia, rou estar autorizado pelos 
Extraordinária.. Inicialmentê Município de Mazagâo, Terri- demais acionistas presentes Aposentar na forma dos 
ten~o sido constatada pelas tório Federal do ~mapá, às a expres'sar seu recenheci· Incisos III, dos ~rtigos 176 e 
~ssma~uras apostas ~o _livro 10 (dez) horas do dra 20 (vin- meuto pela constante dedi· 178, t~dos d~ Le1 n_!': l.7ll, de 
ue {{~r~se~ça de, Aewmstas» te) do mê~ de deze~bro em cação de amboG em favor do 28 de_~utubto de 1952, ,José 
a exis~enow. de n.ur.?-er.o le~al, c~rso, a fim _de dellber~rem processo da emprêsa. Aceita I Elias ·Barros, ocupa.nte do 
assumm a presrdencta aos, sobre a segumta matér1a: L a renúncio dos srs. Walter carg.o da classe de Agente 
tra~alhos, ?e acôrdo com 0 pt·e~nchirnento ~e cargos va- Harcourt-Palmer e Antônio Auxiliar Colator de Impôsto, 
arhgo 24 (vmt.e .e quatr~) dos gos da Dir~t?wl:; 2. o q1:1e Fernandes Teixeira pelos a.cio-J N_ivel 9, do Quadro. de Fu~
estatutos soctaiB, o dlretor ocorrer. Janlanrha, f> de de· niBtus presentes procederam cwnários da Prefeltura Mum· 
Antônio Fe;nande~> Teixeira, zembro de 1~57 (a} ~ntônio êstes a eleição 'de de seus 11u .. clpal .d~.J ~faca pá, a contar de 
o qual convidou, para secre- t<ernandes Te1xelra. d1retor». bstitt t d lh'd 2 de Janelro de 1968. 
tariâ-los, o acionista Eduardo Após, comunicou o presidente ll 

08 sen ° esoo ~ os, pa-
Grandi. Em seguida foi por que o ar. walter Harcourt· ra os cargo~ vagos de dueto;es, Cumpra-se, Registre-se e 

· os srs. J oao Josá Baptista Publique-l'!e. 
Tubino, brasíloiro, cuado, 

Poder .T udiciário 

Justiça dos Territórios 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Editais de citaç~o, com o prazo 'de 15 dias, na forma abaixo 

O Doutor: Gautiêncio Newton de Carvalho Souza, 
Juiz Temporário em substituição ao Juiz de Direito desta 
segunda Circunscrição, por uomeat;ão legal etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, com o 
prazo d~ 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, 
que ner;;te Jufzo corre seus trâmites um processo em que 
é acusado: Walter Lopes Barreto. como incurso no artigo 
380, do Código Penal. E, como tenha o Oficial de Jus
tiça dfHHe Juízo certificado não o h a ver encontrado nesta 
Gomarca, não sendo pos8fvel citá-lo pessoalmente, cila-o 
pelo presente &. c~mparecer nest~ Juízo, no edilício do Fo
rum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas nr. 2.15, es
quina com a rua Cel. Cori,,Jano Jucá, nesta cidade, no dé
cimo quinto dia, após a publicação dêste às 9 horas, a fim 
de ser interrogado, pt•omover sua defesa e ser notificado 
dos ulteriores têrmos do proGe:sso, a que deverá compare
cer, 60b pena de revelia. Para eonhecimento de todns é 
passado 0. presente EDITAL, cuja 2" via ficará aHxuda no 
lUgar; de costume. Dado e passado nesta cidade, aos nove 
(9) de fevereiro ue mil o.Cilvecentos e se&senta e oito. Eu, 
Nine de Jesus Aranha ~unes, Escrevente Juramentado Su
bserevi. 

Macapá, 9 de fevereiro de 1968. 

Gaudêncio Newton de Carvalho Souza 
Juiz Temparário 

- f\'az saber atados os que o presente Edital, com o prazo 
~e. 15 dias virem, oy dêle tiverem conhecimento, q'1e neste 
Jmzo corre seus tramites um processo em que é acuRado: 
Manoel Raimundo Gomes Garces, como incurso no art. 129 
parágrafo 1°, nrs. I e IH, do C ó d i g o Penal. E' como 
tenha o Oficlal de Justica ílêste Juizo certificado nllo 
o bav€'r encontrado nesta Gomarca, não sendo possível citá-lo 
pessoalmente, cita-o pelo presente !1 comparecer neste 
,J nízo, no edilicio do F'orum desta Comarca, sito à Aveni
da Atmtzonar;;, nr. 26, esquina coro a rua Cel. Coriolano 
J ueá, nesta cidade, no d~cirno quinto dia, após a publica
c;ão dê~te, às 9 horas, a fim de (':er interrogado, promover 
~ua defesa e set• notificado dcs ulteriores térmos do pro
cesso, a que deverá comparecer sob ptna de revelia. Para 
conhecimento de todos é pa.ssadll o presente Edital, 
cuja 2' via ficará n!ixada no lugar de costume. ·Dado e pas
sado nesta cidade, aos nove (U) d9 fevereiro de mil no
vecentos e sessenta e oito. Eu, Nino de Jesus Aranha 
Nunes, Esflrevente ,Juramentaào S~llJscrevi. 

Macapá, 9 de revereiro de HJ68. 

Gaudêncio N~,+wt(ln de Garvalho Souza 

Juiz Temporáriô 

general da reserva. do Ex.ér- . Gabinete do Prefeito Muni
cito, domiciliado e residente mpal de Macapã, 4 us março 
na cidade do Rio de Janeiro, de 1968. 
Estado da Guanabara, e Álva-, 
ro Lopes Baptista, portugliês, Augusto Fernando Porto 
ca~ado, administt'&dor de em- . . G~r~ero • 
prêsa, domiciliado e residente Preferto Mummpal de Maoap~ 
na cidade de Belém,. Estado Publicado neste Departa
do Pllrá . . Fín~ilmentc, decidi- mento de Administração, aos 
ram unânlrnente 011 acionistas 4 dias do mês de março de 
presentes que por ee encon- 1968. 
trarem, a pedido, sob licença 
os d~mais membros da Dire~ 
to ria, e respeitados os lira ites 

I 
de atuação de que tratam c.s 
dois parágrafos do artigo 19 
(dezenove) dos estatutos so-
ci&.is a representação ativa e 
e passiva, judicial e extra-
judicial da Sociedade p&ssa
rá. a partir da data da reali
zação da Assembléia Geral 
em curso, a ser exercida 

1 
cumulativamente, pelos clire~ 
tores J 0ào José Baptista Tu -

Heitor de Azevedo Picanço, 
Diretot· do Departamento de 

Administração 

DECRETO 

Nr. 16/68-GAB-PMM 

O Pre~eito ~íunidpal da Ma
capá, usando das utribulções 
que lhe são conferidas pelo 
Item V, do artigo !1°, do De· 
ereto lei federal nr. 5.839, de 
21 de sete'mbro de 194~, 

bino e Álvaro Lopes Bafltista, 
acima qualificados, os qun.is 
terão amplos e gera.is podê- DECRETA: 
res de adminlstraç!lo da SSo-~ . • . 
ciedade. Nada mais haveJ~.dO Dest~nar Antomo de -~ze-
a tratar, to i colocada a pala- I vedo Co,sta .. ocup_ante _de var
vra à disposição dos acionls· i go de EscrituráriO, mvel 10, 
tas, e como nenhum d~les 11 do Qu adre de FuncionárhJs 
aolicitasse, foi a sessão ii1US- 1 da Pre~eitura Municipal de 
pensa, a Hm de ser lavrada, I M_aeapá, para Pxercer a f~~- , 
no Hvr(j próprio a ata :los\ çao de Administrador do F rr
trubath~ - ' ' gorHico, GF-10, vago em cou-

v~, apos o que, ~e.a- ~eqüéncla da exoneração de 
berta: fot 11 presente ata hoa, Manoel Ferelra do~; Santos, 
aprovada e, d~pois de encer- a contar da presente data 
rada a reuniao pelo presi- ' · 
de!lte; assiMda por todos os Dê-se Ciência, Registre-Be 
amon~stas. presentes. I e Publique-se. 

Jarllândra, 20 de dezembro I ·, Gabinete do Preteito Muni-
de 1967 1 eipal de Macapa, 4 de março 

(a) Jari Indústria e Comé;- 1 de 
1968

· 
cio S/ A, neste ato r e. pre!ien-1 Augusto fe~nando Porto 
tada por seus diretores srs. Car:ero • 
João José Baptista Tubino e: Prefeito Munlctpal de ~Jacapá 
Alvaro Lopes Baptista, Antô-1 Publicado neste Departa
nio Fe!'na:ades Teixeira, An- 1 meut~ de Administração, aos 
tônlo Nicol~u da Costa e !·~ lgi~~ do mês de março 
Eduardo Grandi. I · 

. . . i Heitor de Azevedo Picanço 
·confere com a ata or1gmal i Diretor do Departamento de 

Eduardo Grandi - see1·etário. 1 Administração 


	

