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Ano li. Números 776 e 777 Macapá, 4a e 5'--feiras~ 27{28 de Março de 1968 

DECRETOS PODER EXEVUTPJO llT08 DO 
O 6ovarnagor do Território 

Feàeral do Amapá, usando rio Decrt>to-Lei n° 5.812, de 13 ! sõra do D:nsino Prê-Primário 
dau ~trlbui.cões que lhe Gon- de setembro de Hl43; I e Primário, nível 11 (Cód!go 
fere o 1 t e m VI!I, do - o que eetabelece o § 1° I EC-51·1}, do Quadro li c fnnclo· 
artigiJ ••. do Decreto-lei nr. 1 do artigo 3° tio Decreto-Lei uários Públicos do Govêrno 
~-8~9, de 21 de setumbro de: n° 7.916, de 30 de agôsto de dêstc Terriró1·io, lotada na 
;.!843, 1 1945, Divisão de Eduoaç~o. 

tem correnpondidc às neces
sidades, embora aparelhada 
convcnieotemE>nte; 

-- aue essa oficina, isolaà.a. 
e distii.nte dos ól'gãos de che
lia não st~fre fisca lizar-ão 
a.dcqua.rta, oecossitaudo ime
diata reformulnção em suas 
atividades; 

RESOLVE: RESOLVE: Pal<lcio do Govêrao, om Ma-

Conceder exoneracão, M S 
têrmos do itetb 11, do art. 75, 
da Lei nr. 1.711, de 28 do ou
tubro de 1952, a .Belfzio da 
Silva Santana, Oficial de Ad
mlnistraçii.Q, nível 12-A, do 
Quadro do Funcionários do 
Govêrno déste 'hrritório, do 
exercício do eargo isolado 
de provimento em Comissão, 
de Prefeito Municipal de Ma
zagão. 

capá, 22 de março de l868. -· quo não se justirica que 
Art. 1° - Conceder para 

1 

órgúos afins estejam afastarias 
os servi~~os de Desenvolvi- Gen. Ivaohoé GtJnçalve8 e que a coucenlnt~llo de 
mento da Produção Animal Martins - Governador JHeios po~s i bilita sempre me-
do Terr·itório Federal do lhor rendimento, 
Amapá, resultante do Convê- Teu.-Cel. Gerson !!e I 
nio entre o t\ovêrno Brasileiro Araújo Góes RESOLVE: 
e a USAID. através da Ali- Sec~etál'io-Geral 
ança para tl Progresso, Lil;eu- '· , 1 • • • I a) transie~ir a se~~ e . ~a 
ça de Ocupa\)ão, na ferma do '<'O Go' e~nauo: do Tetn.t~rw Seçllo de Ouras da D_IVHW_o 
que estabelece os artlgos ll eder~~- ~ ~- Amapa, u~u. 'ldo 1 d~ ObraR para ~s atuau> eh-
1:!5 e 126 combfnatlo com o das a.rJOUJ$.oes que_ lh~ eon- emas dos Bens lmóvms; 
§ único do urtiga 203, todoG r ~:_r~m 650 1t~ns VIl e 1~, do I . • , ~ ~ 
do Docreto-l&i no 9 760 de 5 atllgo 4 , ao Decreto-lei u.r. b) subordr_n""' todo o . ~e~-

Paláci<t do Govêrno, em Ma- de setembro de 1946, 0~ loles 5.8~9, de ~2 1 ; do s~!emb!o ae soat e .!Dater;~l d_cEsas oftc~?.s 
capai, 27 de março d~ 1968. nrs. 30 e 31 da Quallra 4 lia área 19~3, e te ... do em Hs ta o .qu.e à cheha da Seçao de Obr .... s, 

Gen. Ivanhoé G~n~a\ves 
Martins - Governador 

"d · Vll o'· u · cousta do processo nr. 1.39!i/ , . . 
em Santana, Muoic!pio de Ma- · • que: 
res1 encu11 na a r. J•~a1a, 68 SG'J' 

1 

c) deterwmar a ess't chefia 

cnpá, com as seguintes indica- ~ . 
'J.'en.-Cel. Gerson de Arat,jo ções e limites: fica situado na t• REoOLVE · 1 - orp;anize com brevida-
Góes _ Secretário-Geral _ Avenida, limità?dQ-se pelli Anosentar nos têrmos do d@ .u!n almoxarifado de mn.-

O Governador do Território 
Federal uo Amapá, usando 
das atribui~õas que lhe eon
fijre o i t e m VIII, clo 
nrtigo 4°, do Decrdo-lei nr. 
5.83~. de 21 de setembro de 
194?.1. 

RESOLVE: 

Nomet~r, na forma dQ item 
III, do artl~o 12, da Lei nr. 
1.711, de 28 de outubro de 1952, 
Roque de Souza Pennafort, 
Inativo do Govõrno dêste 
Território, para exercer o 
cargo isolado de provimento 
om Comissão de Prefeito Mu
nicipal de Maza(lão, vf.igo em 
conseqüência da <.>xoneraQão 
de Belízia da. SilYa Saatana. 

ft·eD.te com. a dtta Av~nida ; 1 artigo l76, item m. cambiua- t Mt<l:IS de:_ constt•ução, com 
pelo lado direito com o lote elo com 0 ar tiO"o 178, item m. escnturaçuo. adequada ~c 
n• 29; pelo lado e~querdo todos da Lei nr. l.?ll, de 28 e~tt•ada, tH!ld2. e uplicaçao 
~om o lote n" 32 e pelos de outubro de 1952, Raimundo <lesses materie.Js. 
.undos com. os lot~s nrs. 9 e Osuiar Pontes Holanda, Mu-
10 da refemla quadra, muàin- pant<· do cargo da classe <<A» .. 2 -:- es~o.bt l e~a J_Oedld1l:S c~e 
~o 30 metros de frente pGr da sÓ ri e de classes d~ Of!ci:aÍ hectl llZfl?.~lo , mthspel!S~ ve1s 
40 ditos de fundes, destina- de Adrninstraçâo, nível 12 cGmo lh • (}. dv p~nto, regu;~_o 
dos à constr·ução de llma fá- (Código AF-20l), do Quadro de ;onda~ mtern:.~s. sua npli
briaa de raç!!.o balanceada, de Funcionários Públicns do CilÇUO et·~-
que_ funcion~r~ ~ob as orieu- (h;vêrno dêsta Ter:;il~t·io! l_o· j ~ _ organize equipes pa:·a 
tacoes da Dlvtsao de Produ- tado_ no Serviço de AdmmH>- obras, paro. Hgir em npnros 
ção. traçao Geral. ligeiros e adap~:!çfi% di-

Art. 2o - Rengadas t.:s Palácio co GovôrM, em I verl!üS. 
diGpQsfções em contrário. Mal.!ap!l, 26 de março de d) àeclarat· que tô tla:; as 

Palá(lio do Govêrno, em Ma- 19o8. ordens tle ser•JiÇG relativas 
capá, 26 de março de 1968. Gr..uei·al lv"nlloé G . " l ao serviço ào Bens ltnÓ\'eis 

"' "' OD-ra vos continuam em vü:ror. 
General Jvanhoé Gon(,lo.h"es 

Martins - Gevern~do 1· 

Mart!ns ~ 

Governa!lor em 
de 

Palt\nio do Govêt:no, em Ten.- Cel. Gerson de Araújo 
Macap&, !7 de março de 1968. Góes 

1 Palácio do Govilrno, 
... ~1acap<i , 20 de março 

'I'en.-Cel. GcrsGn elo AraHJO 1968. 
Góes 

Secrc táriQ·Ger~l 

:1leneral Ivanhoé G anQalves 
Martins - Governador 

T~Sn.-Cel. Gerson de Araújo 
Góes - Secretário-Geral 

Nr. 04/68-GA.B 

O Gov~rnador do 'hrritó
rio Federal do Amapâ, usan· 
do das atribuições que lhe 
con!el'am 0 10 1ten11 H e VII, 
do artigo 4°, do DCi!cretcHei 
nr. i.839, d~ 21 de setembro 
de 1943, e 

CONSIDERANDO: 

- o que dlspõfl o art. 2° 

Searetári(i)-Geral 

O Governador do Ttmitório 
Fecleral do Amapá, usundo 
clLlS atribuições que lho con
fer~m os itens VII c IX, do 

i artigo. 4°, do Decreto-lei nr. 
· 5.S39, de 21 de setombro de 
1943, e tendo em vista o q11e 
consta do processo nr. 1.619/68-
SG'l', 

RESOLVE : 

PORTARIA 

Nr. 191/68-GAB 

O Governador do Territó
riG Federu l do Amapá, usan
do !las ah'ibuições que lhe 
c o n f e r c o item VIT, 
dl) art. 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de l21 d~ scctembro de 
19!3, ~ 

CONSIDERANDO: 
Aposentar, nos têrmos do 

art. 17ti, item III, combinado - que a· Seção de Obras, 
com o de n° ISl, todos da Lei Ól'giio da Divil'ão de Obras, 
u0 1.711, de 28 de outubro d~ ttão vem proLluzindo I'endi-
1952. Iracy de ArnújGl Silva, mento des{' jafio e qu e a oU
ocapwte cl.o ca rgo cle Pr ofes-. clna dos Bçn.s l!i1óvei:1 não 

General Ivttnhoé Gonçalv<:s 
Martins - Governador 

Presidênd(j da 
República 

LEI Nr. 5.il89 
do 22 de fever~iro e 

Dispõe sôbre a Baod<:iru, 
as Armas e o ~êlo Nacion:lis. 

O Prusidente da Rcpúhlir.a 
fi'aço sa!Jer que e Gongr sR

so Nacltmul decretr. e eu san 
cio:;.o a seguinte Lei: 
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As HE\pai'tições Públicas [ 
Territoriais deverão remeter 
(!) e~edieute destin.ad.o à pu- J 
~Hca~ão neste DIARlO OFI- ( 
OIAL, diàriamente, até às 
13,30 horas, exceto aos sába-l 
d0'8 quando devorão fazê-lo 
}tté ::\\) 11,36 horas. 

A.s reclamações pertinen
tes à matérir, rHtribuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
esci'ito, à .~eçâo de Redação, 
das 9 às 13,30 h01·as, no má
ximo até 72. h o r as após a 
saitla dos órgãos oticiais. 

Os originais dt>verão ser 
datllogmfados e autenticados, 
r~Jssaivadas, por quem de di
l'eHo, rasuras e emendas. 

Excetuadas as parG. o ex
terinr, quo serão a em p r e 
e.nuais, as assinaturas podei'
iíe-ão tomm·, em qualquer· 
l1pnca, por seis meses ou um 
ano. 

A.3 assinaturas vencidas 
ooder::io ser suspensas sem 
aviso prévio. 

Art. 1° A Bandeira, as Ar· 
mas e o Sêlo Noeionsl sfio 
inatituíctos !Jelo Decreto Dl'. 
4, de 19 de novembro de 
1889, observadas a tormr. e a 
apresentação estabeiecidas 
pel0 Decreto-lei nr, 4.545, àe 
iH de julho de 1942, com as 
seguintes alterações : 

1 -Na Bandeira, a círculo 
azHl será pontuado por tlln
tas estrêlas quantots forem fJS 
Estados da Unii:!.o e.ainda por 
uma que represente o Distri
to Feâer111. 

DlARlO OFICIAL 

'""""B ~li? n 1~ ·w) 1~' t:"R "i\11 i?fl'~ 'íl:-"'!i 
f~ .l\. Jr ,;:~ l\ ,,%. J:'í 1 '1 l I:.!j 

li !G! li~ 11~ @'lm ~lil~ ~}1U. e S !%ll 

DIRE';rOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIA.RIO OFICIAL 
lmpl'esso nas Oficinas da. Impt·ensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

ASSINAT URAS. 

Março, 1963 

I
. As Repartições P@licas 
cingir-se-ão às assruaturaa 
a1wa:is renovadas o.té 23 de 

i fevereiro de cadt1. ano e àG 

l
i iniciadas, em qualquer época 
. pelos órgão!! competente(;. 
! A fim de possibilitar a 

I 
rmnessa de valÕtes acornpa .. 
nl::ados ele esclareciment~s 

I 
quanto à sua ap!icaçüo, s;olio 
citEJ.mos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 
NCr8 
NCr$ 
NCr$ 

i vale postal. • 
7,80 I ·Os suplementos às e di· 
3,90 ções dos órgãos o:üeiais ~ó 
' ll 5 1 se fm·necer iío r;.os assinante;(! 
,~.0· 0-·5 1 qu~ as solicitarem no ato du ' I af'mno.tma. 

O funcionário público fe
«'BRi-'l. 5rL!.~. - Este Diário CHicial é encontrado IJlH'a l<!itu- deral, terá Ulli des{!onto t!e 
ra no 3aHio Nacional e li~~e;macional da Imprensa, ua ! 10%. Para faze.- ius a êsse 

CCOPER PRESS , no Bt·asma Im1;erial Hotel.» 1 desconto, deverá provar esta 

Pam facllitar ao~; assir:an- j A fim de evitar solução 'i condição no ato <!a assinatura 
tes a. ve!:Hicnção do prazo de 1 àe continuidade no re~ebi- O custo (18 cada exem
valid!lde de suas assinaturas, mento dos joma!s, de vem 1 pla.r e.trasado dos ó l' g !lo B 

na parte superior do enderê- os assinantes p!.'Ovidenciar a I oficiais será, na venda avul
ço vão impressos o número respecü v a renl)vnçii.o com i sa, acrescido de NCr$ 0,01, (íe, 
do talã.o de registro, o m.ês e antecedência mínima, de triu- ! do metlmiJ ano, e. tle NGr~ 
o Rl':!.ü em que findará. t~:~. (30) dias. I 0.02, per anc. de~orl'ldo. 

que o aumento cu redução 
do número de 10strêias obe
decerá aos critérios de ordem 
histórica, astremôm!ca e es
tética que orientll.ram a cria
ção dêsse símbolo pelo De
m·eto nr. 4, de W àe novem
bro de 1890. 

§ 3? As modificaçõeg s0rão 
estabelecidas me\"liante de
creto do Poder Executivo . 

·--------------
José Costa Ciivalc!l.nti 
Edmundo de Maeetlo Scs.res 
Hélio Beltr!lo 
"Ja"G:iO A. Lir.aa 
Cal'los F. de Simas 

1.2 - Aa propostas deve
rão ser apresentadas por ca
àa grupo .:!isUutü de equipa
mento. 

1.3 - A documentação e as 
. . propostas sa·ão entregu.es a.o 

Publicado no Diário Ohcml Gheie do 8AAE, Ul• locai e 
dn. União, adieão de 23.2.68, hom lixada para ~oncorrêu
àG psginas 1673, Seção l - cia, em euv;elopes separados, 
Parte l. I fec!HJ.\ics e lacrado&, contendo 

em sua parte externa e fron-
1 tt·: .T r. ~ ctizin·p-;.. ~=~ '' '' i' \f):) t.'\ ,~ ... 

Art. go Para o nro de mo- Serviço Autênmno de 
ceder, quanto aos sím.bÔ!os 

t Õno·in~, ' de · Agu~ ~ -Êdg(>io--··:_ 
Concé?rénoia 1-)úf)li~.;h. Edital 
nr. o I/6B. c, p1:ir.;1dr:J C\n:n o naciouais, aog atos de aõap- Ágna e Esgôto 

Bçiio tornados necest>ários Apr;:;vo: 1 sub- títult; «I>vcuJ:l CD ti~<;ât"' o 
! o segun.Jo con1 ú ~ub.tüu!o 

Gen. Ivanhoé Gonçalves '«Pwv.;stas, Eq:.lip,; n , ~·l!t·.l gru-
Martins - Gcvornador po m.. . ... "· 

2 - Nas armas, a borda- eom a criação dos Esta.Jos l 
dura será. carregada de tan- da Gmmübe.ra e do Aerê, as
tas estrêlas quant~Hl forem : sim corno às modificaçõe;:; 
os Estados do. União; e ale- j· deco:·rentes da ruueauça da 
genda (tEstado:; Unidos do (denominação oiicial do R·t~.- EDITAL ~k 0Ij!i8-SAAE de Pad:o-;üo ú nlco: Na Cl!HJ de 
~rasil» __ pda ~~~ ~<Repúbli ca l sil, o Pod~r Executivo o.~en-~ Concorrência Públie&. · uma m~tJ?U. Hrill~ c~~lúO!' i'~ !' 
.~:< ederutun do BI<;<.SII». ! de1:á ao dHsposto no art. an-

0 
C' o~ "" , 1 .i .. t' _ ao toracmraoc.to _d e-:> uuls 12i 

{ torwr. n~1e do o~rv.ço .. tLO g•·t'pO'' riu "qu·.,.,.-1, ,..,,,,. " , v d I ro •• ,I • ' " • v ' -'~"'. ~,.. ,v, "'"' 
3 - N. o Sêlo as palavras ' . norno ue <-".gua e J~sgu.o, ue-- pr~'}''''' fl l' o ~ •·llo - '"" ' ''l'''lirl·" -

«Reptíblica dos' Estados Uni-j Pa.n~gral:o único. As letras I vidamente. liutorizaüo p e l o d--~1 :rr-'1' ~11 v··,;1•0~ •. ,s ~;;,~: .. ~···a~1 '0-<'s d d . ã t - E I . . e h n . ui> lJ • v " }J•- ""l:l '" •- ' dos do B!·asi!» colocadas em; essa eaonunaç: o e r <:Lo, ' x<:e ennssnno. ':en_ o r ,_,..;ver- t'tu'·1,10 • 0 . ..,. acõl·do co !!I. 0 ' d . I nas ' "ill"" e no Ç'<>lr. n <> 1TU nauon "'o •r•,,.,,.~o--~10 Feu'e-·al I l<• . t5 '"' volm o Cl!'CU o repr-esenta- l'L.u '"' o ... "' " "''· - • 11 e»'' " t • i!et,_.. .. , .... u:···· .1 0 n·· ite"' 1 -~ e er.-
tivo ~a _esfera celeste, ser~o r~ ~ .~rgur~,,.qu~- ·""n . nve- o ·:n~_pa: .. rna_ pu. I?O. P.~:·a, treguGs j~rHamC::Dte com o <!n. l ... e o I d a ' to 'o· 1· l u "'"' <.\.,. " • LL •• · -

subst!tmdas pela expressao mêJCla estet, ... a .udic .. r. _conh ... c!in~nto dvs_ Jnt~rec,,~l- 1 ~ D ocw;•cnt:~c;:f:o>> qllo flL'i.:vah; -
(<Repüblica Fedet·ativa do . - dcs, que Iai·a r_e&lJzur· "-s lU,OO I CIH"~ .. :, •..• ··s d•"ts ·n·opoc1·"s 
Brasil». , . A;·t 4o Esta 101 entrara em I horas do dia 7 de maio de I ' ln·.l<> u. .... t u . .... 

I 
Vlg~r na data d.e sua publ!- 1953, na Sede do SAAE, à Av. u . - Conterá a dccvmen-

Art. 2° Sempre que se ve- caçao. Enestir;o Bot·ges, !Aac~pá CG.- .
1 
toçiio: 

rificar alteração de número I ·o . . a'< pital do Territór-io Federal do 
dos Estados, o Presidente da . ~rt .. ,.~ Rev~gam:~~ ~ Amapá, ConcÓl'l'ência Pública I &} Estflluto d~• f i r ma ou 
Hepú_!-lliea desi_gnat·á uma 8o- l dteposlyoes em contTano. par::;· forneci~ncnto de tl'ê~ (il) cOJ_lts:ê:t o s0ciel e. alt.;raçuGs 
miasao de cmco membros, Brasília 22 de fevereiro de conJuntos de Bomba-Iv::.otor exH>ttmtes, tt:uo nevJ•:n.n:e:itC 
r~r)l'(;sentantes _dos Ministé-,1968; 147o' da Independência Vertical, de um (1). Quadr-o regi~trado n•; P l'[!artamer;tü 
t'IOs d~ Educ~çao e_ Cultur-.a, e ecc da República. de Comanc~o ptu•a tye~ (3i mo- .

1 

Nacl~!ial tJe Irr.-;nst~~a e Cu: 
du Exercito, aa Mar·1aha e oa tores, destmados a Casa de mércw ou .Junta CO!iHlrci:n. 
Aeronáutioa, e do Instituto A. Ccsts e Si!va B0mb:::s da Adutôm de Cu.p-
Histórico e Geográfico Bt&- Luis Antônio da ~ama. e I taGâo àe Água Hruta da .Estatuto e Ata rie As8eru-
sileü·o. para, sob a presi- Silva ETAM e de uma ( l} R.etroes- bléia que e\egen a Dir-etoria 
dência tto Pi'imeh·o, reco- cavacteira destinad&. a exscn- co1u aprova?ão e registro, 

Au~:ur;to He.mann Redema. c d msndar os procedimentos de ker~ Gn:newald ~ão dos t!'a.balhos de üssent'u- gmmdo ae t r.atar de ciocie a-
&.daptsçfto tornalios lndispen- mento das rades de água e (te Anónima, constituída de 
sáveis ua Bandeil·a, nas à r- Aurélio de Lyra 'l'avm·es esgôto elo cidade de .Ma.cayá., I a~e;·do com o Decreto 2.627, 
mas e no Sélo Nacionais. Sérgio 0orre3 AUonso da mediante os condições se-, de 26 de janeiro de 19-iO, in-

cm,ta guintes: clusive alterações da Direto-
§ 1° 013 momlno>J da comis- Antônlo Delfim Nbtto _ ria devidamente registrad&s. 

são àevem se z· reconhecida- l'ihtrin David And1·eazza 1. DOCUMENTA ÇAO E 
mente versados na matéria Ivo Arzua Pereira PROPOSTAS: Pa:·<'.gra!o Único : No c'lso 

de firma estrr..ngeira, prova cta forma dos símbolos a qne favcrlno Bastou Mércio 
se refere êste artigo, 

§ 2° Ter-se-á ~m vista., com J 

rs laçi!.o à Bandeira NacioMl 

,J:;,rbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Molio 
Leonel Il'!irtAnda 

1.1 - Poderá apresentar de autorizrc~~iio para í'uncio-
proposta, tôda e qualqueJ' !ir- j nar uo País· 
ma que satisfaça as condições, ' 
ostabl)lecidr,s neste Erl!tal. J bJ Prova de quitação com 
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os impostos F•;der·ais. lista- 1 até o último dia útil anterior 
du&is e Municipais, medümte la data da concorrência. 
cer U.dões uegutivas, forneci- < • • _ . • 

das pelas t·espectivaa fazen- L7 - Do Eq UJpa,neoto. 
<ias; 1.7.1 - Gapo um (1): 

mentos pertencentes ao gru
po um {1) ficará inicialmcuce 
empe:;hacta a verba de NC!'$ 
90.000,00 (1\ovcnta Mil Cru
zeit·os Novos), no pre:;ente 
exercíeio, destinaúa a.o Set'

Março, 1968 

f) Os !.ntereHsados que tive
r em dúvida de caráter técnico 
t)U lq;r.l na inte1•pr·etação 
éêste Edital, ser ão atendidos 
durante o expeàierrte df; re
partição, para os esclareci
ll!ento1! necessário:;; c) Certidão negativa do 

impôsto de renda e seus adi
chmais, impôl.lto adicional de 
•·enda (Lei nr. 2.862); 

Cvnjunto Bomba-Motor Ver- viço Autônomo de Agua e 
tical curacteri:::ticas técnicas: Esgôto e especii'ice.da no item 

2 do Plano tle Aplimtção g) A juizo da Com issão 
a) Bomba ue baixa rotação; anexo ao Convênio assinado Juigadora, poderá ser permi

en!re o Govôt'IJO do Territó- tido a reguiarização de 1õlhas 
d) CertirJão de cum).wimeato b) Velocidude máxima 1.250 rio Federal do Amapci e a re~eren~es· a do~umontação, 

da. 'Lei dos 2/2 (Occrew Rl:'M· SUDAM, correndo as despe- ate a nora da aoer~~ra do~ 
:~l. S21 , de 12 de agôsto do 1931), . ' . ~a.s com 0 eq uipamccto dn envelopes._ se admttrdo a 
pass&c!u pelo Departamento I c) Rotares de bronze ros- 1 grupo dois (2), pm· conta ~a J at .pt•esentaça? do dooum~n-
Nacionll l do Tre.b~Ji:1o - - iJi-j Iorosg; Verúa. 4_0_0_0 _ Consignar:ric; -~s q_ue nao tonham s1~0 
visão de Fi;;ca iiza(~âo (Decre-

1 
-1.l.O.O _ Im·estimnnto, SulJ- oferecidos no mom;:;nto ua 

to-Lei no 1.&4;1, üe' 7 t1o de- d) ~Jancais c! e bronze; consigna~ão 4..1 .1.0/.U.1.3, ptoposta; 
zamb!'O de 1939); ' } E f 1 d o ' j e iÀo ec 1a o: • rosst?guimento e Conclusão 

c) l-'rova de auit:.;.çíio par&. I . . . _ . de Ol.nas, ltcl.1i 8/I - Aba::.-
corn o INI:'S, de êrnpr·cgaao e , f) _Lubrlfrcaçao do CIXO a t_ecimento de, .t\gua .. da C!da-
ewp"Ewauor· I oleo, 

1 

ac de 11ae3.pa, consigt•ada no 
' "' • 1 o ~ 1 u· ·-

b) As propost11s apresent:l
àas por procuradore:-; deverão 
ser acompanhadas da procu
ração respectiva, devidamente 
legalizacla. 

1

. o·\ \ c ·01,.. ill"D to ..., 0~ motor rçame n..o c a nw.o p3ra 
I) ?r(;va ~e qnit~ção com_ a elétri~o \rifá.~~~o üÕ dicl~~ ·_I 1968; 

Ju<>tu;a Eleitoral co pwprw- . . ,,,01, 80 ' ' · t, · ' . . . • ~racapá , 25 de mar·ço rte 
tá!'ÍO da Yir.ma individual e'~- o) OI~. I c) A iJdJlldlC[:Ção szru Cle- 1938. 
dos sóeios e do :.·esponsú.v<,f, I ll) Vasão 12!l litros nor i tuada I!!e(liante a;;~iu ... tura dP 
JJO caso tl e fi.:mu. coletiva ou r segundo· . - I C.Olltl'U~O ue fo~~ect~c~to f.:~m 
Socied&dc An ànim:J; ' 1 <! Gov<:no do l el.'l'ltOriO f<c-

i ) Altura rranométrica 23 . ncra! nn A:naiJ:';, obse!·vnndo-
g) P~ov-a de quitação com j mé:tros· 1 se as condições estipuladas 

o ~et·viço Militar, do propl'i('- ' 1 neste 'E!Jital; 
t~rio da firma iudividuul, ou l) Altura de i'ueção 7 metros. d 

0 
. .. . . . , I 

do J'espouGavcl, no caso cte 1 l lllllmmplen~c::n~o fle 
firr:1a co•etiv:'• 00 Sot:iet!ade. Qu3-dro de com~:~ndo ca- qualquer dns obrigaçõ~s con-
_,.'\nõulma.;' · ractcl'Ístic~:.s técnica&: tt'dtuais poderá Impoi·tar em 

1 • d<!Cl<Jra~üo expi"e~>sa de iui-

José lllaria Papalf'o Paes 

Divisão de '.rerrl).s e 
Colonização 

Memorio l clescrith·o àe De
marcação de parte <la «Posse 
SJ.nt<L Cruz» cu «Cur·iaú-Miri» 

h) Docum~nto compi"obató- a) Qyudro de coma_n a_o dfmeidade do ror.1!ecedor parn 
rio tle capacidade !iuaucdra, 1 pura tres (3) motMes eletn- eontl'&tar oa t!•anst:d~;nal' Area do Seullor Antenor 
í'ornecido por nc mínimo do1s 1 ~os, 60 H~ - 2_20 Voits - I c:om o Serviço Autónnrr.o dê Fe:·reira da Cunha 
Bauco~. datado no auo em 1 I;O HZ. Cc;u.plttn, Agua e Eegôto. sem despre- Mt!nicipio de Macapá _ Ter-
CUl'bO. 1 b) O Quadro a f im de faci- z~ de quo_isquer outras san- ri tó1·i0 Fedem! do Amapá 

··t· • . . ·' , , · çoes previstas no cont1·aw. 
1.5- Conterá a propoF.lta : i 11 "ar s~e.. 'nont1:1.gem. ,ueveJ.t 

1 
, . _ ~ . . Aos 19 dias do mês de fB-

ai Nom:J fio proponente, eer . ~!Vldo ern .res (3) LO -- D.spcmçoe., gerais. vereiro do ano de 19o8, ás 
domicllio ou sede. stws crJ-: ar-marws. s 00 h 
racterísticas e iJentilic.w.iu ! a) O pl'azc para entrega dos : . or~~· ~;~m a . p~esença 
(,individua l ou soci:li); l' 1.7.2 - Gn:po do"is (2) : equi_pame:líOR n&o pedeí'l:! ul- do p..r~puet~,lo, c pr~p,.st? do 

, ,, t"rp•;s~;~r 0 dia 30 de novem- ~ cou.~ :l_<mte uOS~;: Sot:za Rlbet-
b. )_ De_c!ara.ção ex_pr_cs3n. - de ! r·J·sH.tJect~;_.cscavadeii·a car ac.-_.- ~ b.:o ... r l:lti8; l'O, w_J cr~vado u~ marco de 

- ..,., made;I·a ao lei situado uas aceitaçao da.s coJahçocs deste 
.Ecital , cens~a.!:ld o ~indc, os ") c- ' b• ·--ct~ . b) Não sert'i.n uccitan pro- imclliações do lg·arapé Regão, 
preç~.s por extenso e em " uO l e r v oS , I poBtus quG llpi'CW!ltarcm. v a- dl<tante da márgern esquerda 
ulgurism(•s, 0 onzo em me- b) Para opeL'ui' como trax- 1 rinnto!l ou pr-eços pa~·a eqlll- qui1~ze ( 1~) rn~trot! Cl a.ci m:>: ~a 
be~ P<'-l'h cntre'ga dos equipa- cavator, eC]u1puda com ca- ~1 p_am:mtos r~tf;rc~tcs ou que cotül uênma deste, com o r w 
.m2ntos, datu e aesinatun~ do t;ambn de [jpficudlo normal 6 . f1zerem refen:oci:t R propostas Amnzouas na exten!.'üo de 
pr"pooeute; . bull-dner; de outros concouente:-; cento e cinqü enta (150) metros; 

1 execução esta, tiu gt•up9 de-
c) As propostas serão apre- i e) Para operar como Re- Cl No i !lbr~ssa do SAAE, marcató!'io da. DiviGão de 

c;en!u~.:,.is en1 t ;·êtl (3) vi~s. em troescavgdei:·s: pod.er:l ser ~áju~Icada a pro- 'l'en as e ColoniZá\!HO, sob a 
papel tioo O!ício ou em carta! . posta que nuo orer3f,m o me- cheha do tcpóJrafo Landri de 
G~i:ilogrÊ.tfndlCI, em lingur.gom . Ecm:pau_a com dual! (2) ~a: 

1

nor Pl'~f;o : Oliveiru Cambrai!L 
e:lara som emenctas r<::.surus çamba~ com as seguintes d) r·' 

, 't' l't h · · ' rn<' ditlat:r ~ o caso de ab::olt;ta Dêsíi:l marco, deei;:;nado M-l, 
ou en re. tll as. i ' · · · i:~ut~ldade eotrc duas peopos- e que se acha perl:cit!imeute 

J.G - caucão : I Uma (1 ) caçamba parai tas a. comissão tn·ocecterf: por ldenEficado na planta , teve 
' 

1 abertu~·a. de valas de 500 mm ; nwi(l tte Cflt'ta à novv.. conco1'- tmcw o caminharnento cto 
Prova c! e r ecolhimento da de l!lrgura; I r êac:ia entre os l'C!;pecti v0s contõmo da :'i~ea, no rumo 

ccuçfio de N•J1·S 2.\leO,OO (Dois) j :Hl.tores, a fim de vet·iticnr de 37"00 NW, com uma reta 
Mil Cruzeiros riovos), ded!oa- 1 , U':a (1) ~açamba, para 1 qw:ü a wnior retluçg,o que f! e treze I! tos e v in to (o20) me-
da a ga.ra!ltitL da assinatms ' a~er·.~~~ ,d_e \'a 1as de 800 mm I pod;m sofre.; entre ~i ns P!'~• - tros, de onde dcilete col.'!l. o 
e execuçao do contrc.:tu t!e ' d~ l:lll;;ura, pathtL8 empl!~adr.~. Caso haJa rumo cie 30°00 NW, até duzcn
'iOt'.aecimento dos equipamen- j d) Proiund 'd?.de d 0 ''t.Va I nõvo. empate, procecter -st:-a, tos (200) metro::: e dai, com 0 
tos objetv da p1·eseute Cl.ln- ão m'nim" 2 ~etro:· ~t,; • ' · ,nos térmos dos Artigos 712 rumo de 32°00 !\ 1\'. e a rlis
corr~n.cia. O clcp~si~::> poder á! ç l~< · '"' ' 1 ~ 7ií~ à? ~(-'_r-;ul!tmen,to . Oci'nlj tii.ucia de f]Uatrocentos e scs
:;er_ ie!t? r de aCO}'~lO com o : e) ~.bto.i' diesel quatl'O (4) I o e COlhab."ltdade PL~bl!ca; seata _(460) metro~-~ até .o illat'-
artJgo 13J, ítens 1-!l e !Il do. tempos. , , _ •' . co d01s (M-2l, conunanoo sem-
Decr ete-Lei nr. 200 de 25 do 1 , e) i'~ presente c'1ncortPncw pre com José ~ouz:1 Ribeiro 
fevereiro úe 1b6'/. I 1.8 - Local de ent.rega: ,. ~0d~rli !ler an~1<tda P~lo 81·. 0 u. este marco cotil terra:,; da. 

a) Os equ;pamentos obje- ~hc.a do S(:'rn~o .Autonomo Ut:W.o. 
:> , o- . . . , tos da pre~ente eoncorrêncill' üe ~gul!- e ,f~s_g?to, ~wr con-

, ~ a/~.,rufo fi'liDClro. O re~ serão entr~gues pelos lici- l Yemen<!:a ar.nHm::~trat:va, sem 1 Do :\[-2, co:n o rumo de 
c~:~·~ · ~nio , oa cau~~o sera tantcs ao pórto de Ma.capá. 1 9ue ~oG _con~OlrPutcs cniba 50°03 NE e di.;tància de dois 
~~d.\t• UO _Pe:~ ~~Jnco!rentf) na 19 ' '"lô d t - , . ! :u_demzaçu.o ae quslqu!:r os- rol! qua trocentt.s o cinqüenta 
~ esour·arm ao ~AAE, dtven- · - '~ reG e 0 açovs. I pecie. (2.450) mcti·ns, a!6 o marco três 
no c o~ll:!tiH' que a me:m1a 6 a) A at.ijndic&l;ão do for- , (~1-31 . delimitando com tenas 
depoertacla corno gaí·a n~in. de oeciru cnto, poder·á seJ.' Ieita rartíç:rafo Unico: Em csso da Unü:o e terras clu «Posse 
assinotura do contrato, fa- total ou parcialmoHts de a r;ô r- i de auula<:üo Ofl conconentos I Curuçá" dos ll8rdeiros de ~t!
z~uc!o-se _r eferência aos ser- do com a dispouiui!i:iade fi- terilo di t•eito de r·ecetu a I cnndü1o Campos do ~1'::-raes. 
vrç~s OGJ!;to do E!.lital ll l'. nauceira do Go vêr!lo; doccrrnonía\·ilo que accmpa-1 0.1 (;vi- i:l}, com o rumo de 41°00 
01J ti8-SAAt<.i. nha a rc.>peclinJ. proposta SE e a distâ.uuia de noYecen-

b) Para at!!oder as despe. 1 assim como, a cau9â0 depo· '1 tos c ~ctcnta e cinco (975) 
?ari:\grafo segundo: A cau- sa~p. ~e?ortentes des ta ~on-1 sitad_a. mcdiant.c prévio rc- metn.s, nté o rnai'co qu&tro 

ção rererid3 deverâ ser i'eiia cor . ('cr.,a com os eqmpa- 1 quenmcnto; (~1- 4), plantado na margúur 
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Serviço de Administração Geral 

CONTRATO PARTIGULAR DE LOCAÇÃO 

direita do igàrapé da Divisa, alagadi~o na época. inverno-! 
distante da fóz do mesmo sa, porém possui zonas de 
igarapé, c~ 1'tt0 e cinqüenta ferra firme cobr.rta de matas 
(150} metros e dividindo com com árvorag frondozas, faz 
terras do r@stante da Posse fr~mte para o Leste com mais Pelo p1•esenta instrumGnto particular de Conlrado e lo
Santa Cruz. de 2.500 metros banhadou pe- cação, Jesé Ribamar Teixeira, brasileiro, casado, cG-

Do (M-4\ de.fletiad;.; pelas la margem esquerda do rio merciante, residente e domiciliado uesto. oidade de :llfa-
te.m!'entes de rumo 401ltJQW com 

1 
Amazonas, essa propriedarle CaJ?á. Capital do Ter1·itório Federal lilo Amapá, à Rua 

conto e moventa (1 90) mett·o~. ta:m o previlégio àe eferecer Raimundo Alvaraz da Costa, uúmero 40 (quarenta); daqui 
84"0ô SW; com trezentos e tôdas as vantagens para o por diante denominado simplesmente LOCADOR, lem 
cloze (312) metros; 4tiooo sw, :!;:;l!env~lvimento -,rod~tivo da JUsto e contratado com t> Govêrno do Território Federal 
com mil quatrocentos e no- indáatna agropeculma, com do Amapá, rept·esentado nesta ato pelo Excelentfaslmo 
1:enta e t~lnco (1.495) m~troa; garantia c.le consumo, M.nsi- Senhor General lvanhoé Gonçalves Martins, Governador, 
e, 57aoosw, com seisGentos e deran<de·se estar situada lUll- daqui por diante denomil21\dt> LOGA'fARIO, a loeaçã6 dtt 
trint.a (6:;10) metros tôdas per- t~ ao aen.tro consumidor - A um préd1o construido em madeira de Lei, sito à Rua Rai-
corridas pela praia do rio ctda~e de Macapá. ' mYn,tl<:l Alvar.ez da Costa número 40 (quarenta), neata Gida. 
Amazonas, até o fechamento rp ' . ' . • de d~ Ma.capá, aob ss Cláusulas Beguintes : 
poligonal no mnrco um (M-1), 1 ,_odo o servi~o. de encaml-
início da demarcação. eham~nt.o do eontorno obede- Cláusula Primeira : - A loaação ser!\ pelo prazo de 

~ , . . .ceu a leitura dos rumos ma.g- onze (ll) metHtS, a conta~· do din primeiro de fevereiro . cl.e 
Essa parlf: da are~ adqumd& néti~os. Foi usado 0 teodoll- mi1 novecentos e sessenta e oito (01.02.1968), par~~. termi-

. por GO~uprd. ttlm 225 hectares, t& nacional "\'asconcelos», . nar no dia trinta. e um d& dezembre de mil neveeentos e 
;revesttdos de boa camada de cuja aferição para. 0 rumo sessenta e oito (31.12.1908). 
terra veg~tal, é bauh~da p~l6 verdadeh·o acusou a declina-~ 
curso do ~~&rapé. Cuna(l Mn·t, ção Oeste de 14"85; No cálculo Cláusula Segunda : - O oJuguel tGtal do prédio á 
que permne abrl_$0 para pe- da área útilnãG> fo. computado de Dois Mil e Duzentos Cruzeiros Noyos (NCrS .Z.!!OO;oa) 
qu~n~s embarcaçocs, está be- 08 banhados da praia do rio 1 que !erãG> pagos pell) Locatário em enze (11) prestações 
nefJmada. por d1vcrsas cultu- Amazonas. I ~ensais de Duzentos Cruzeiros No voa (200,00), até f) dia 
ras em. torno das duas mQra- Macapá, 20 de Março ele 1968. cmco (5) do mês subseqüente 110 venoiele. 
das exis tentes no momento e ! 
uma barraca junto ao cnna- - Thomaz Gon~alvas Britto -I Cláusula Terceira: - O Locatário recebe o imóvel 
vial da margem do Curiaú Mi- Agrlm~n&or, Cart. do CREA I Gbjeto dêste contrato de l<'>~ação, com as suas instel&ções 
ri. Parte do terren~& é baix(i), 11o 49-LP da 1a Regi!io de água, esgôtos e elétrieas, em porfeitas condiqões de 

uso, e se obriga a deixar as mesmas em dGndiçõea idênti
cas as que recebeu, quando na concorrênela da desocupa
ção e entrega dos chavefll ao Locador. Poder .Judiciát'io 

Justiça dos Territórios 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Editais de ~itEl.ção, com o prazo de 15 dias, na rorma abaixo 

O Doutor: Gaudênoio Newton de €arvalho Souza, 
,Tuiz Tem~otário em substituição ao Juiz de Direito desta 
Segunda Circunsm:ição, por nomeação legal etc. 

Faz saber a: toàos os que o presente Edital, com o 
prazo do 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites um processo em que 
é acusado: Benjamim de S~mza Ferreira, como incurso na 
artigo 213 do Código Penal. E, como tenha o Oficial de Jus
tiça df.1st c .T11ízo certiUcacl.o não o haver encontrado nesta 
Gonwraa, não seRdo possível citá-lo pessoalmente, cHa-o 
pelo presente &. camparacer neste Juízo, no edifício do Fs
r um desta Comarcn, sito à Avenida Amazonas nr. 26, ee
t] uina com a rua Cel. OorlGiano Jucá, nesta cidade, no dé
cimo quinto dia, após a publica(,lão d.êsta às 9 he~ras, a Iim 
de sei' interrogaQo, promover s\la defesa e ser notificado 
dos ulterloras têrmos do pto~e~so, a que deverá eompt~.r~
cer , sob pena. de revelia. Para eonhecimento de tod~s é 
pa ssado o presente EDITAL, cuja 26 vla ficará afixada no 
l:Jgar de eostume. Dado e passo do nesta cidade, aos doze 
(12 ) de março de mil neveeentos c se~sentu e oito. Eu, 
Nino de Jesus Aranha ~unes, Escrevente Juramentado !Su-
bserevi. · 

.Macapfl, 12 de marçe de 1968. 

' Gaudênclo Newton de Carvalho Souza 
Juiz Temporário 

-Faz saber a tôdos <98 que o presente Edital, com o prazo 
de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, q1l0 neste 
Juí:w corre seu~ trâm!t~s um processo em qu0 é acui'ado: 
Itsimundo f.lorisbe~;to da Cruz Pimentel, como inourso ne 
a;:·t. zo, item VI da lei 1.5U de 26-12-S:Il. E como 
tenha o Oficial .de Justiça uêste JuizG CGrtiHea.do nl:io 
o !Jav (11' enaontrado nesta Co maNa, nfio sendo po~>sível eitá-lo 
pes soalment~. cita-o pelo prcseate a csompareoer neste I 
Juí:::o, no ed!fíclo do Forum desta Comarca, sito à Aveni
da A.rouzonas, m·. 26, esquina com a rua Cel. 8oriQlano 
J uefl., nesta eit;!ad0, no áéeimo quinto dia, após a publtca- 1· 
eil.o <J ih;te , à.s 9 horas, a fim de ser interrogado, promover 
sw. rl.ofesa e ser notificado d0s ulterior~s têrmos do · pro
cesso, a que deverã comparecer seb pena ele revelia. Para I' 
eonlJeeimento de todos é passado o preseats Edital, 
c u j a 28 via fica.rá a~ixada no lugar de costume .. Dado e pas
:;&do ncs la cidade, aos dQze (1 2) d.e março de mil no- I 
v«c~;üos e se as~nta e oito. Eu, Nino de Jesus Aranha 1 

Nunes, Esqre'lente ,Turamentado Subscrevi. 

Macapá, 12 de março de 1968. 

Gnm1 €,nclo Newton de Garvalbo Souze 

Juir. Temporário. 

Cláusula Quarta: - Ct)rrerão por conta do Locatário 
a~ des_Pe~as com o pagam.ento de con:mmo d'agua, ener
gia életr1ca e tele!one, cuJas contas serão rP.ilgatadas dire
tumen.~e na n~spectiva repartição e companhias 1ornecedvras. 

Cláusula Quinta: - Fica decido ao Locatário a 
e<.maessãe do,telefo~e de nr. 470, o qual após o término 
do presente contrato de locação, será rest!tu.ido ao Loéader. 

Cl~usula Sexta: - O Leaatárto se obriga a n!l'l 
tral!lsfertr êete contrato, ~em subloear, ceder ou empres
tar, go toda ou em parte, o prétíi0 objeto úe~na lucllção. 

Cl&usula Sétima: - Ao Locatá'r!o fica vedado a não 
ser mediante e eonsentim(!lnto expresso e por esgri
to do Locador. pt·oeeder qualquer altera~ão na est•·utura 
do prédio Ot! q~alqu~r ~utra que lb~ ulter~ o conjunto, po
den~o serem .Ie1~as llge1~·as adeptaçoes para o fim !i qu~t se 
destma ou seJa msta.laçoes de orgllos govenamentairL 

Cláusula OitaYa: - O Locador, no caso de venda de 
prédio ora locado, obriga-se a deouclar a existência dêste 
contrat~ para garantia do locatário. 

Cláusula Nona: - ficará rescindida de pleno direito a 
loc8.ção, e indep~ndente de indenização de parte a parte, 
nos casos de incêndio no prédio, que lmpossib111te S'tía 
ocupaqão . 

Cláusula Décima: - o presente contrato particular 
de locaçllo, será válido en.~re as partes contratanto e 1wus 
l'.ucessores. 

Ciá.mmla Dêeima Primetra: - Fica e!~>ito desde ~á o 
Fôro de Macapá , para . u.êle ser dirimida qualquer ação 
oriuntta d~ste ·c:mtrato. 

E por assim. estarem justos e contratados, f!rmam o 
presente contrato em cinco (5} vias de Igual tMi', paru um 
só efeito, com as dnas (2) testemunhas abaixo a tmto 
presentes. 

MacapA, 12 de fevereiro de 1068. 

José Ribam.ar Teixeira 
Locador 

'l'estemunhas: 
1". - Orlando Rodrigues Campos 
2u. - Diógenes Elesbão da Silva 

Pre~~ do exemplar 
HCr$ O 05 • g 


	

