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Decreto 11° 1, c1e 24 de Julho de 1964 
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DECRETOS I ~ T n ~ D 0 n O D E R 11. X E fl ~ IJl i V 0 'l'êrritório,_Iotuda na, Di:·isão lt tJ ü 1- li li VJ i de Educaçuo, para o Gabmete 
No 7/64-GAB do Governador com exercwio 

r • RESOLVE: I tubt·o õ.o 1.952, l)S lllllC\ÍOnários na Rcpresentnção do mo ele 
O Governador do renltórto Jerônimo Bv.tl!,ta 'l'eixoira e Janeiro-Estado da Guanaba-

Federal do Amapá, usando Aposentar, na f~>rma dos Ji>iié RalmmHio RamoB, ocu- ra. 
das atribui~·ões que lhe con- ltons ill, dos at·tigos 176 e pantes do cargo do 'l'raba-J 
ferem os itens VII e IX, do l78, .ambos da Lei ur. 1.7!1, lhador, nível 1, portE>nccutes. Palácio do Govérno. em Mo 
artigo 4°, do Decreto-lei m . de 28 de outubro <ie 1.9J2, 1 ao Quadro dH Func!onúJ·ios capá, 12 de outubro do 1.964 
6.839, de 21 de setombro de José Anic:elo da Costa., ocu- Públicos !lo Governo d1..sto 
1.943, e cous!deoando paute ~o car~o da classe,.«B~, 1 Território, lotados na Dh·isâo Geu. Luiz !.Iendes d?. Silva 

da sérJe de. c,as::es de 'lecm" de Segurança e Guarda pura Govemudor a) as carências cstt·uturais 
que arc~arn a distribuiçiio do 
ensino mérlio; 

b) a falta de oportunidade 
de acesso universitário dos 
coucluintes dob cursos in~us
triaia existentes; 

c) o desequilfbrio entre a 
demanda e a oferta de ioB
truçllo; 

co Rural, wve1 13, do Quadro I a Divisão de Produç!lo. 
de Funcion.i.rioa Pt\blico~:~ ôo 
Govêrno deste T€'rritório, lo- Pálacio do Govêrno, em 
ta.do na Divisão de Produção, Macepá. H de outubro de 

Roberto Rocha Souza 
secretário Gt!ral 

a contar de 1 o de junho de 1964. O Governador ào Terriló-
1.91i2. t s· no Federcl do A m a IJ <~. 

' Gen. Luiz Mende~ da 1lva I u::;ando d~;; atribuições que 
Yalácio do Govêrno, em 1 Governador lhe conferem. os itens VIl c L'(, 

~~~G;pa, 9 do novembro de 'I Roberlo Rocha Souza d~ ~r~igo .4\ do Decreto-lei 
' secretário Geral ~a f:~~.· ae -1 de M~tembro 

G.3neral Luiz Mendes da Silva I 
Governador O GovernadOJ do 'l'erritório 

d) considerando fintJimente, Federal do Amapá, u•l!.ndo j RESOLYE : 
que o sistema federal de l'n- Alceu Paulo Ramos das atribuiçõell que lhe con- . ~ •. ~ . , , _ 
sino o!t-rece as .aoulltções bâ- Heep. p. fu..-p. da :secrotar1a ferem o~t ittlü, v;t c !X, 1 o t:RI'!mod·~·· ,t~n ~e~.:.)hO~-.~~~ 
BiCI1J"'l~~r) . rt,,l ... ··~"' .. ~ · .. \ - n.: . •i .... n Cl , •• ) ....... ~ ..... __ ,, ,~r~t .. s ., __ \!, _.i .......... ~b..._ 
pontos de estrangulu.m"ento I .• 15.8::!\~. de 21 de !letemln·o da vy, Uh' .l.ltll Jll . 1:iu, \1<' lo (Ji 
dos proce~:~sos educacionais O Governador do Terntó- l 948 e tendo ont vista. o quo outubto dE: 1.952, Pedro G 1 
da região; rio Federal do Amapá, usan- com,ta do Processo nr. li.974/ Palheta, o..:up~ta .do cay~;"o 

do das atribuições quo lhe 1!-!-St r tia classe de Calllfate, !Hvel 
couterem os ítens v 11 e IX, '

1 
' r ., 8 ·A, do. Q~1adro de Fu ncw~ú.-

tio t<.rti"O .J.o do Decreto-lei RESOLVE: rios Pu!Jhcos do GovêlDo RESOLVE: 

1 ur. 5.8i.!9, llc 21 de setembro . dest~ 1'orrltórío, lotado noi:l 
Art. 1o _ Transformar a j de l.H43, e tendo em vista 0 Remover,. ex-ot'fíc10, nos 8erv1ço~ lndustrlms,

1 
com 

Escola ladustrlal de MtlCapti, que consta do PrClcesso nr. 1 térmos d? 1lem 1, tio ~r~1go j c~erclClO no ~~r~ta-Navepl.-
criada pelo Decreto nr.lOl-A, , G.223/63-SGT., 1 50, da. LCl nr. - ~·7 JI, de -H .ele cao!. para. a D1visao de l ro-
de 10 de janeiro de 1.nso, em ~. . , outub1 o de l.9n2, Mtula Qu1~- duçao. 
Ginhsio Indu~ti·tal de Macept~ I P..ESOLVE . J gosta Dias, ocupante do ca1,- . . G ,·.,. 

~ • · cro da clusse de Zelador m- Palacto do o~ e. no, em 
Art. 2o _ As despeoas com I Conceder. ~posentar;oria , na. ~<'l 7-A, pert.euccnlo ao qua- !\lacap&, 6 de outubro de l.Uli! 

a execução do estabelecido forma. prcvlsta pelo Item ID, I dro de fuocwn&rlos l:'úNICO:> G L · ... r • d ··m .. 
no Presente Ducroto Cvrreru·o do ar!i~o 178, daLeinr.l.711 , 'do Govêrno deste Território cn. UIZ ··~enaeda a~ \a " I <le ·>"' d' out b o de 19-·' · s · '1 Governu ot· à conta de dotações que to- -:;u •0 .. u r , · a~, n 1 com. exerc1cio no erviÇO de, 
rem ah·lbuidos l AdminiRtrt\- Mana lionflm AI\ es, oct~pante 'Hádw e Comunlcaçõet>. Roberto Rocha Souza 
Ção do T 'ló · 1 do curgo de Professora de c .~ t' e· G l 

errl riO. I Uücio, ~H:l 1a, ,Pcr~cnce~te ' . P~l:ic.lo do Oovêr?o, em 'N!fl· oeCd: a.JO era 
Art. 3~ _ o estabele"imco- ao quad.o de Func.onártos capa, 12 de outub1 o de 1.901. 

.. á " • Púbhcos Jo Govêrno deste . O Governador do Território t? , cger-se. pela legll)le.çao Território lo{ada na Divisão Gcn. Luit. Mendes da Silva Federal do Amapá, uscúldo 
VIgente, ~or re~l~Icnto iute~- de Etluca,:tio a contar ue 1° Go\'ernador das atríbuícões que llle con-
no próprio c mmJt>trarâ omn- 1 . ~ ' 
no ginaoial industl'ial. ele outubro de 1.96,1. Roberto Rocha Souza tcreru oJ itens \'H e IX, do 

Art. 4° - f.:ste Decreto en
trará em vigor na data. de 
sua publica~,:Ao, revogadas as 
dísposições em contrário. 

Palácio do Ccn·êrno, ern Ma
capá, 2 de setembro de l.!JG.;. 

Gen. LUiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Gel·al 

Palácio do Gov<?rno, em 
~iacapâ, 14 de outubro de 
1.964. 

Sect·ntário Gl:'ral artigo -!0
, do Decreto-lê~ or. 

5.8~!:1. de 2t de setembro Je 
19·1~. e tendo em vista o que 
consta l iO Prc•cesso número 
5.992JU4-SGT, 

O Governador do Território 
Fedrral do Arunpé., usando 

Gen. Luiz Mendes da Silva das atribuições que lhe coo-
Govellnado:r ferem o a fleus V !1 tJ IX, do 

arHgo 4°, do DP.Cl·elo-lei ll l'. fiES OL \E: 
Roberto Hocha Souza 5.83!:l de 21 do setembro tle 

Sect•etârio Geral \ 1.943: e tendo em visto. o Pôr a disposiçil.o do Servi-
O Governador do 'renHório I' gu,e, c?n~t~,, do Pt·oce~;so nr.l ç,? de Asststênciu. à .Meno1·os 

Federal do 1\mapá usando 6.813/64-l:iU 1., 
1 
(ul\M), pelo espaço de ~m 

d 'b · -; '1b . .I (1) ano. contado de 24 de JU· 
as atn u~ço~s que e , con i HESOLVE: uho de 1.9!>4 n 24 de junho de 

ferem o~ 1t~ns VI~ e I~, do 1 1.9li5, Orlandina Trindade de 
ar~lgo 4 • do, Dec:eto-l~s n,r- 1 Remover, ex-officio, nos OHveira ~lelo, ocupante do 

O Governador do Territó- s.S.'l~. de 21 ue Svt~mblO Ge, têrtuos uo item I. do nrt1go c:n~o de Prof~ssôra do Eosi
rio Federal do Amapú, usan- . ~·9 I :.I, e tendo em v~<;ta 0 que G6, da Loi nr. 1.711, de 28 de no !'ré-Pr imário c Primário, 
do das atribuições que lhe c~u~t,~ d~ Proces:so número 1 outubro de 1.952, lits Celeste nivel 11, pertencente ao Qua-
conterem os itens Vll e IX, 6·t~Ot>,ü l-SGT., 1 Rumos Cavalcunte, ocupante dro ele Funcionários Público~. 
do art1go 4°, do Decreto-lei RESOL\'E : I do ca\'go do Ctugo da classe do GoYêrno dêste TerritóiiO, 
nr. 5.839, de 21 setembro de de Proic~;sõra de Enbino Pré- lotuua na Divisão de Educa-
1.943, e tendo em vir, la o Remover, ex-ollício, nos têr-

1 
Primát!a e Prllol} r lu. nivt>l 11, c:ão, E em p1·cjuizo de seut> 

t'lt!l} constn c!o Processo nr. mos do item I, do artigo 56, do Quadro de Funcionário:> \'tncimentos e deruais vanta-
4.:!7~/6.!-SGT.. 1 da Li:i nr. 1.711, de 28 de ou- P<iblicos do Gov~.;rno déste gens. 
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As liepartições Públicas [ 
Ter!"itorinis deverão .remeter, 
o expediente destinado à pu- i 
blicacão neste DIÁRIO OFI- j 
CIAL, diàriamente, até às · 
Ul,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tea à matéria reh•ibuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
dcvorã.o ser formuladas por 
escrito. à Seção de Redação, 
das 9 àtl 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
salda. dos órgãos oficiais. 

Os originais dt>ver!l.o ser 
datilografados e autenticados, 
ressal vndas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
anuais, aa assinaturas poder
se-fio tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poderá•) ser suspe11sas aem 
aviso próvio. 

EXPEDIENT_E 
impll•e:u~a Ofici«aU 

DIRETOR-GEI~.AL 

AGOS'l'INHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Olicial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 

Repartições e PaJticulares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 2.000,00 
. Cr$ ._..,4.000,()0 
. Cr$ "' 20,00 

i . ~s R,?par~ções ~úblicas 
, ClDglr-se-.. o as asswaturas 
i anuais reuovedas até 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer épocv,, 
pelos Õl'gti.os competente!:!. 

A Hrn de posslbüitar a 
remessn de valores acompa
nhados de esclurecimcntos 

.

1 

quanto à ~:;ua aplicação, r,oli
citamos usem os iutm·essados 
preferencialmente cheque ou 

' vele postal. 
Os suplementos às edi

ções dos órgãos oiiciais só 
sí3 fornecerão aos assimmtes 
que a•:. solicitarem no ato d~ 
aHsinaturn. I O funciomít'io pliblico fe-
deral, para Jazer jús ao des
conto indicado. deverâ provar 
esta condiçUo no ato da as-

Para facilitar aos assinan-j A fim de evitar solução siaatura. 
tes a verUicaçii.o do prazo de de continuidade no recebi- O custo de cada exem
validade de suas assinaturas, mento doa jornais, de vem. piar atrasado dos 6 r g il. os 
na parte superior do enderê- os assinantes providenciar a 1

1 

oficiais será, na -venda avul
ço vão impressos o número raspeo&Iva re11ovação com sa, acrescido de C1·S 5,00, se 
do talão de registro, o mês c f ntecedência minimc., de trin- do mesa: o ano, e de Cr$ 
o ano em que findará. ta (30) dias. 10,00, por anc. decorrido. ----------------------------

Palécio do Govêrno, em i\'ia- cente ao Quadrp de Funcio
ca.pá, 14 de outubro de 1964. nários Públicos do Govêrno 

dêste Território, lotado na 
Gen. Luiz Mendes da Silva DiviEJão <.le Tet-ras e Coloni-

5.839, de 21 de setembro de 
1.943, o tondo em visto o que 
consta do Processo número 
6.876/64-SG'I', 

comprendülo no período de 
2& de maio de 1.949 à 28 de 
maio de 1.959. 

Palácio ue Govôroo. em M.a
cap~. 14 ele outubro de 1964. 

Governador zaçã.o para o Gablnete do 
Governador, com exerci~io RESOLVE : 

O Governnlior do Território DIL Superintendência do Abas-
Federal do Amupá, usR.ndo tecimento. R~mover. e~-offício, n o s Gen. Luiz Mendes da Silva 
daR atribuições que llle con- . têrroos do Item 1, do artigo Goveme.dor 
terem os itens VII e IX, do Palácio do Govêrno, em 55, da Lei nr. IJH. de 28 de N 776164 GAB 
a..rtigo 4", çlo Decreto-lei n:r. Maoapá, 13 àe ou tu b e o do o,ut~bro de 1.9J2, Emmanel r. -

_ ~ ~.8~_?. de .~1:· de .s,etembro .de ];1.964. _ , . , . 1· ~eJre ?:u~, ~<:npa?~c 11° car- OrGôvel,n&dor tio Território 
- . ·t9'.16, e 'l~IJdú em vista ? que I ~ . - go .da elas~~ «0», aa eel'ie de Federal do Amapá, usando 

~ons~a do~ Processo numero Gen. LUIZ Mendes da · Sllva cla:sses do :soltlador. ,t~ivel .. 12, 1 das att·ibuições que lhe con
o.908J64-SGT, Governador do. Quadro dfl Funciona! 108 I fe1em os itens VIl e IX do 

Púolicos dv Govérno deste •. o • D • ' 
RESOLVE: Roberto Rocha Souza 'l'erritório, lotado na Secreta- , ~r.Igo 4 • .. ao ecre.~· lei 01

'

Remo·ver, ex-oHício, n o s 
têrmos do itsm I, do artigo 
56, da Lei nr. 1.711, de 2l:l de 
outubro de 1.952, Benedito 
Raimundo Cardoso da Silva, 
ocupante do cnrgo de 'l'l·aba· 
lhador, nfvol J, pertencente 
ao Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dêate 
'l'erritório, lotado na Divisão 
de Scguranç9. e Guarda para 
o Gabinete do Governador. 
Cl)m exercício na Superinten-1 

ria Geral do Território, para i :>.8~~· de "1 d~ se~~~bro de 
Secretário Geral 0 .Serviço de Administração j 1.94H, e tendo. C}ll Vl~;.a o que 

Geral. · cn'O.J.!cs,ta do OHmo nr. 2i35/IJ4-
0 Governador do Territó- ·1· 

rio Federal do Amapá, usan-
do das atribuições que lhe Palácio do Govêrno, em RESOLVE: 
conferem os itenrl VII e IX, Macapá, 12 de 01.1tubro cte 
do artigo 4°, do Decreto-lei 1.964 Designar, nos têrmos ·do 

item l, do artigo 1J5, da Lei 
nr. 1.711, de 2ü de outubro de 
1.952, Hem:iquo Duarte d~~ 
C~sta, ocupante do eargo da 
clu..:;se « BX>, da série de clas
ses de De:;enhistt\, nível 14, 
pertencentes ao Quadro de 

m. 5.839, de 21 de setembro General Lnlz Mendes da Silva 
de 1.943, e tendo em vista o Governador 
que consta ao Proces::~o nr. 
6.931/64-SGT, 

RESOLVE: 

dêncla do Abastecimento. Remover, ex-offíclo, no s ( 
lêrmos do item r, do artigo 

Paláoio do Govêrno, em Ma- 56, da Lei ur. 1.71l, da ~ de 
capá, 14 de outubro de 1.964 outub1·o da 1.952, as servido-

Gen. Luiz Mendes da Silva ras Maria Orcilia Rodrigues 
de Car-valho e Jose.i'a Lopes 

Governador 

Robet·to Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do Territó
rio Federal elo A m a p á, 
usando das tl.tl·ibuiçôes que 
llle conferem os itens Vll e 
JX, do artigo 4°, do Decreto
lei nr. 5.839, de 21 rle setem
bro de 19-43, e tendo em vista 
o q u c consta do Oficio nr. 
224/64-DTC. . 

. RESOLVE: 

da Silva, ocupantes do cargo 
pe Auxiliar Rural, nivel 3, 
ambas do Quadro de Funcio
ná.tios Públicos do Govêrno 
dêste TenHório, lotadas na 
Divisão do P1·odução, . para a 
Secretaria GeraJ do 'ferritó
rio, com exercício no Servi
ço de R&dio t} Oomunicações". 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, 12 de outubro del95oi 

Gon. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral Remover, ex.ofrfcio, n o s 

têrmos do item 1, do artigo 
53, da Lei nr. 1.71l, de 28 de O Governador do Tenitó
outubvo lle L952, Gonçalo de rio Federal do Amapá. usando 
Almeida Lima Filho, ocupante das atribuições que lhe con
do cargo da classe d'3 Técni- terem os itens Vil e IX, do 
co Rural, nível 11-A, petten-, artigo 4°, do Decreto-lei no 

Roberto Roclla Souza 
Secretário Geral 

PORTARIAS 1 Funcionú.l'ios Públicos de Go-
No 77f3/64-GAB I vêrno uêste Território. lotado . lua Divisão de 'fMras e Colo-

O Governador do Território nização. para exercer a fun
Fe<leral do Amapã, ição grtttincnda, s!mbolo 3-l•', 
usando das Htribnições q:~e ! de Chefe da Seção da '!'C!r1·as, 
lhe conferem os itens VII ~ • daquela ])ivist:o, vago em 
1~, do artigo 4°, do Decreto-! ?On~equê~cia da dispel~S!l. tle 
1e1 nr. 5.83!1, do 21 tle setem· ~ Jose Mar1a da Cuuha Nery. 
lJro de 1.943, e tendo em vista 1 . , 
o que consta do Processo nr. l PaláciO do Govérno, em Ma.-
9.8"15/61-SGT. :capá, 15 de outubro ue !.964. 

RHSOLVE: Gen. Luiz ~!lndes da Silva 
Governador 

Conceder a Fl·ancisco Lopes 
Filho, ocupante do ca.rgo da No 778/04-GAB 
classe de Gmm!a •renitorial, 0 Govema.dor do Torrllório 
nível 10-B. pertencente ao Federal do Amapá • usando 
Q1~adro de Funcionários p(,_ das atribuíções qne Jllo con
b~tcos do Govêroo d~s~e-Ter- f mnn >G iten::~ VII P. IX do 
rltóri?, lotado na_ Dtvls~o de 1 atrtigo l 4o. dÓ Dr.cret~-leÍ nr . 
Segu~.ança e Gua:. da, sms (6) 15.839. ele 21 de setembro de 
mese:s. de licc~ça espe~ial, 1.943, e tendo em vista o que 
contadas . n? penodo de 1 de conk1ta do Processo número 
outubro a ill de dezembro de 'J3~o;64.D1'C 1.964, e de 1° de junho à. 31 - • • 
de agôato de 1.965.' em virtu-~ .RESOLVE: 
de haver compleb.do um de-
cênio de ~reavo exercício, Designar, José Maria da 
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r-unha Nety, ocur•antc do Geral-SAG, num momento oi- ~ tratamento de Saúde, cont:l- Macnpú, 8 ue outub:o ele 
cat·~o ~c Escrevente-D~tiló-1 ficiJ para a vidu. do fcrrltó- dos uo por iodo o.e 4 de s"-J U!GJ. 
grtho. mvel 7, pcrtencf!me ao rro. soludnnt:tldl) pd.: iuteli· temuro a ~ de no\·emlHo de, .• 

. 

Quadl'O (le Funclootlrl<.os Pú-l gência e tup;..c:idado tle tc·a- : 1.!.!61, nos tformos do Hem 1, l Gcn. LUIZ. Mcndf>S .'lli Silva 
bllco~ do Govêrno deste Tt~r- balllo gr·nvcs problemas que elo arttgo 1-!8, comllitls.do com GOVI!l'll<Jdo,· 
tilório, lotado na Divisilo da iuterditav!!m a açuo gove1·na- o artigo 97, todos da Lei nr. ( 1 .. c· • , ... , · 
'rerl'aS c Colonização, yaru menta.] !lO_ ~:llllpG da pc•l~ti~a 1.7 n• do 2S de oulUbi'O de j N, · ,JllSnjh~·(rt\B 
reBr_opder pelo f?<p~dlOtlle orç11:..mentan~ c da admrnts- 1.9o.... o Gov~rnndor do 'rerrílório 
da M~i\? .d~ Colo~JZ:l.Ç«O, ~a- trn~~uo d1.1s noa tças. I . . . f.'e:dcral. do~ Amupu, usando 
qu;

1
Ia UJV!scto, duc~ute ~ 1m- Palácio do GoYêtno, PaJt.c1o do Governo, om J da~ atnbu1ço..:s q1:c lhe con-

~~u m_ento ~t'. seu titu!_ar 0~ M~tcap:1, 8 de outubro de 1\~J em os ileas V H e [\, de• 
FttlD~Jsco ll!'lna do Ar~tiJO, li~ll.ca!J:l, 11 de novembro o e ll!J6-1. atli~u 4o. •lo n, cr~to·ld nr. 
que .l'arti. um cur.w de !rtcca- l.!Jo4. '~ 0·:;9 de ., de se "'•1"-ro a.., 
oogt~lia na hbricl\ OliveHi Gea. Lui;r, !llrndes da Silva Gcn. Lu}!' ~t.endes da Silvu ÚJj3: e tL·!;.Io em ~-t·t~ ,1 que 
em oilo Paulo. r> d trU \ tlnuuor C'lu"t'l r! o l'I'·'c nt· li 6")8/': • ,JQVel'na 01' · .,,. ~ v · • • • ' v1.• 

~G1'., Palácio 
Macnpá, 
1.9<H. 

do Govê:.-no, em 
15 de oulubro de 

Nr. S:::3fol-GAB. Nr. 906Aj64-GAD 
. . O Govemador uo Ter.ilório \ RESOLVE: 

O Governador do 'l'errltono I Federal Jo A ma pá u;;unlfo, C .. , " · 1 J\!n~s ' 
Ge ..... Lul·z ~.t-Ande" da S'l Pc-úei.U do Amapà. usando I·• .. t~tb i õ q ··'Ih" • l I ·<!n..:e•:~r & •• cnl'l\ c ~~ - ~ " 'va d"''" at . ., . ~ 11 < •. .:s ·'. u ç es u.. ~ cvl- 'cl" '•Otl'''' O"Uf•llt't" ~~-- t"tf"" 

I 1 "" I"Jut: t ~''l\l:~ que te con- r••. · , . VJI , r- 1 " " .... , '· " '' ·• ""·J lTovern•'c or I !orem os itl'n~ \li e IX do ~reru o~ tteu:-; .. c .\.? 'o ' ~aa cl:.'.tiS.: t!c Prur ssor .'\UXl-
artígo Jo, Jo Decreto-lei' m·. l ~r~.~~~o ·~. ·· .do Decrc·.tê·l~l 11 r~ 1uar •!o Ensino Ptinturio. ni-

N ~ "'"J '6' OAB l"''hu de '>! :!" t b ·' <>.l:i.')U, d ... 21 de ~dcoüliO th:. \'Cl 7 elo t·u·t•lrt) •'·• Fnuc'o-
,. Co) I ... ;).· J\J;;>, - \ " se em ro uO 1"13 I d > ·i 't • I < I' ~-- • 

19·13 e ·" • e ~en o em ' s lL ? que w.hioe l'úlJ!içtJ::. ua Ul•Vt'•·no 
O GnvC'rllador do Tcrr!tót·io I ' uoc!s,t!~ C!0 .. _Processo DUJ1k 1'0 c101,te Territi'•rio, lutr.Ja nu. 

Fl.'dernl ürJ .An_npá, usando - Cous~dtrnnclo que é de- 6.5J8/6+-oU 1 • Oi.vi.;~t1o tlc E!lucJ~·no, lt'i:lta 
ChJS a t r j b ui ç õ l' f\ que vet: do E::ol<H.lll pronaover _os ru;SOLVE : (30) dias de !i~~_t't;:l p tr:l tru-
lhe conrercm ús H~u3 VIl e ll!C!O~ para ele\ ar os pudroes tameuto rio FUthle, cout.:do~ 
IX, do al11go 4°, do Decrl'to-, de hlgi.dcz do povo; (\mcedC1', nos tôt•mos do ~ no período cte 1J tle ngC'!.'to 
!Gl D0 5.~:~u. de 21 de !<Ol:.!m- . it!'m I, do artigo SH, combi- H J~ do toetcmbro de 1' Jt, 
bro dl3 1.!14:i, e te.](!o ~m ,.i~ - ., c~n~td•;ra~alo .-~ue .~um' uudo t~om o tH·,ig:.> S:?, toJo:~ ~o::; têrnws c:~, h<:IP I. dt u
tã o q\lo consta do Processo do. pr!nupats mtor~_o pat .. 0 da Le1 Jll'. 1.711 de :!b do t1go SS, Ctlmlum:.-lu cnm ~.;·
uúmcro 7.:323/G-i·SG'l'., ~es~nHHVImcntu Ii:>!co elos outubro •'e 1052, 'iü·CfH,:a puru lij.:o »7, tou''·' (l~ Lei n•·· 1 711, 

l~dlnduos t~ 0 .cspo;t~, prn- l truldnntolo u~.: saúdC' em J,irl•l'- de~& !11.1 outubro li•> 1~·5~. 
lmSOL \'E: tw~J.(!n de mannl'll rucwnal c ro~;ut;fto as se!'vido'ras: L r- . 

tecmce; ! . ola Botêlho Lc ·o ,, of •ss P&lacio do Covt)mo, em 
Desio-11ar nos têrm os dos · . . .'L., 1 r t or Macup·i. 8 de OlitUbi':.J d~ 

artigos' 2d e 218, du Lt>i 01•. - Cousldcrnnóo quo a na- .~u~Uar uo 1:..r~s1~o l~rlm~'lt i~,' UJfi-i. '' 
1.711, ne ..!S de outubro de t3Çiill apnr\!cc ontr~ as moC:a- lll\C• 7, t.:es:;_ut~ (oU) d!a .. 
1.952, os servitiot..:s: Ot!lclo lidudd~ llt'llportiYf\s eomo das CCoiJLu~o~ 00 pertodo de 10 Lh..n. Luiz ~:~nucs da Si!·:a 
J\1al'lins LPôncio. ogreg-aclo ao m~is iudic'".,luti para o up:.:ro d~. ~1_gosto 1\}. d~. out~m:, ~~ liov~1 nu•Jor 
Qua..tro de Fuucionul'ius Pú!Jll- llslClt; e 1>~tioJ, c .t~lllt L·~ ~~res J ~'rt?,c:'.'• 

1 
cos do Oovêrno dê~te 1'errl.l , buf.esso1 ~~ En~mo l16-u~- . 1 • • , • 
tório, U(• Símbolo ll~C. cort·r•s- - ~ou.ai~.t>raudo que . o marw o 1 rw •• 11_10, lltYel ll, 1\r. ,JOD.\f6,.·0AD 
pondonte ao car• 0 de Delcg·t~.- Anh1pa ju IOl'muu, sub .onen- sCl!SCnta (60) dHIS, con~a rlos 0 noveroa·io" do 'i'erritó-
d p Jf : 1.

14 ~: •. taç!lo lt.\cnlta do üapilao En- 1 no período de 23 de m~Ho a I ,· ./ ... .. '. J , •• . • 
. 0 no., 0 .c.t~, . v ta.w no, "~1 : cliocs àloracH f(oú rigues, cam- 21 de lnll,o de !!J6J; todas llo nu 1 t:l,v. •1 . .U'' ~.nwp~, UM0-

\100. <L ~~o;u~~s:rnç.ão CT?J u.J. Pl.ÕC~ brasileiros lotanto-1u- QuadrÔ c(u runc1ull:!tios Pú- l~Ü ~i!:H l.ll'H•i!1'/H.!tr" 4UC !la:! 
h.snato l C' 1 guem.~o \ 111no. rcl-~ v •uh-' de n· Lação Lll!cos do Ciovê"no 't~>iu ,, l'· cu ui~::• t.!JH u:. llúnt1 '11 e XT: 
illCG HU!'I!l, nfvel ll- \ , Jot:1dn "' v • r· .~· ct~ • Du. .- 1 

t: t!.o t•rllgo 4u, do l.Jc, :-cto-1~:;1 
na JJh·i:.ilo de Prc.Ju('llo; (J r,ESOLVG : _ltv'~ 0',.lota. " 5 nu lVi»üO ne , ur. r;,g:1v, de,21 do Stllem!Jr<, 
Nelson de AJmcida i'\cry, Es-, Ldueu~ ,\o. 

1

, de 1 .!H:J, <: it•!,do ('tn ,.b<a o 
crovente-C>Jillú~rai?· n,í;el 7, Colo,car ~0!1 a dir~.~ão ~o Pah~c:l) do G~wêmo, 'em CJUG .~vnst';. tlu Pr·oco ;:iQ nr. 
loluuo Dtl D \'181'0 r. i' 1 ~í·ras rcr•.::rluo <.•ftcl!:l do t:xétCllO J MatnJl~l 8 de outul;ro llC ti.lH4fu-! -SCI., 
e Colonização, todos do Oua-1 Jkt~sitciJ\, a utlmiuistl'açíio dus\ Hllil. ' j , . , 
dro d~ Funciotuí.l'los oc.irua ln:;tn!a~:õ~'s cltt Piscinr. 'l'et•ri- RESOL\ E: 
citado, !)Hl'U, sob ll prnE;i.iên-' tôrull, cr,nf~•·indo-1110 a mis-1 Gcn. Lui:t, l\Ieudes da .Sil'.·~ I (' I 'f' l' " fl . r ·;. ~·· 
cü1 do prlmt,iro con->tltni!·em I são de recn:tar asl:!istir tn•t-1 tiovcrm.dol' I '0 1 c 1 cr "' .tnc~ 1 u. MS • • ~\ou't"lro ocun"•JI'' 1l•l cnr~<o u Comi:>~fio de Jnquc\1·ito '\d- unr e &clccioulir jO"t' 'rS de I ~.~. ~ ' ,...... ,_ 
mlnistt•atlv0, incuw1Jill3 'dH 1 1~mllus o& :..cxoj pu ru' a· prúti- Nr. 907 A/64-GAB. 1 <~,n , das~ e_ tl~ l;r~)rc ·e~t'. ·~u 
:1 • • • I" ·, J 1 - • d f En>:~.JJO l1C P.,1n.:r10 • ' l'liL .. -
• pur_nr as .rrcgu_ ~I·Jd·t•lcs <·a a ua:açau, ~ovc:n o par~ 0 Go\'emrdor c' o Tcnil6- ,.10 nl l I! lf( Q, lÜl'O d, 
~r·o.uc~dü~ p-;elo se.<Vl!lor Cri~o t~~.!o e?!'.cthl~ pe:-.,~oa.l u u~~- ~ rio Fcll\~tal ;lo Amapá, usun. 'i•u;1Cio.a:L I( .' h,l;ll"~~ <lo G(J~ 
r~uE:uca Co~lho. l'~ulllllbad. r l!.J. neces,.u,io i J cumpd- do em-< ntl'ihu.içõt•s q·re lhe "··nr til>' • 'I , t·tt 'd' 1· ':.tcl•t 
m::etl, ;0"!01·~ne, t~ 1·,mos do n~en.o f: o "cu pt·ogr<tOJa ele 1 conferem (ts i teus \ ll c L\, lu~ Dfvi,&'~c d(/ i:ch:

1

~L~
1

,1o, 1 ~e;·_ 
OliCHl n · l31/ti4·SS 11 • l.al.al~h~J. , _ 1 do al'tlgo ·lo, do Deurdo lei souta l{WJ :lias d~: liccJl~:>. p i-

p li!. • l G • I P!_ih~CJO Jo (~0\"l'rno. em Ma~ I Jlt'. tUl3:), dl:l 21 t.lo ::;ctemlJro: i'ü UCOlill·ai;Imr pe •t-.tit~ 1;1 rc r-
·I· a ~1011'"0, ov~ruo , em cap;.., ri de nov ... mbro de 1.964. c! r;, l.!l·l;j, e t:>ndo f>lll vl:.lll o I llld uo~ fs.n1llill, coutu,lua no 
1~ :iCiiprl, uo DO\ emuro de QU" • l t· do f'l'OC n' 6 r: co; ' . "' " nq I' . ll .,~ 
VJ6-1. Gcn. Luiz ~tendes da Silva 1 " .. ~~ ;~ a ·. I. .v ... ., I P~l'!O':o ~ :<'~ M·· r'-; }li I C• . 11 ~~.' 

Gen. Luiz ~~lendes da Silva 
G•Jvernador 

U ···crtl'l''or Ool·Sli 1.., • . r1c ae.cn:ll.o U(! ~.lo!. 1:oo ter-
I RFS 'L"'"'. I ~ ut .. ,. • li a. ·~ u~. v~ • u 1 I n o· · ' 1 lt" ·n lI · o "{H•O ~..: ' 

o.·o 90" \/"1-G 'B 1 ~- U • 1~ • m•!:al:.iu;1du com ()~ tu:tlg'}5 
l\ :l; 11 -~ 1 1"' n 1 )~ f 'Cl" · L l · ' 

'"t·. BJ'-~/"4-'1." n Conc<'1er a D"õ'!IHln ilguiJI' ., .... ,. 
1. D: -"l• '"' t .. l o :H. 

" v "~u , O Gov.-rnnd•il' do ;r~rrHét•io I Pinhetro, or.upu~tu do c. r;.!O I I};'.; uc 2S úo uU\uhro tl.J 
O Gu1·eruador do 'l'<~r:itório l<cderal do Anu~pu. ll:>UDdo rla clas1>c de E ... cl.'cvente Ua- l.l.l~. 

Federal do ADlllpá, uso.nrto ~atJ f'Íl'lb~J·:ü,.-::; r q uc Ih(} I tllóg.raín, llh'lll 7, do Quudl'u I [Jalt'wio do r C\VÔI'r.o,l\lil !l!a-
dus 1ti.'lbuiçõcs qno lhe Cúll· conferem ""'Itens \ lJ o ~~ uo tle l'll'tcwunrws Públtcos llt• cap.:J ( de ot 't'ltt·o úe 1 tlt:4 
!~rPm o-• itens VIl c LX, do ~r~!~o 40· (lO Dcer:_oto-let m. Go l'6l'llu dcs_te Tenitório, lu· ' ' 

0 
' ., · 

artlgQ 4.', tio Decroto-lei ill' •1·1:i..,9, t.le 21 1fl.l s~umrbro de t•tdo no GJ.bmete do tio ver- lit~ ... Luiz tv!t.ndc.~ llu Silva 
ú.83!J. cl<' ~1 tlc sctt;mbro ~·e. UJ-1:~. e lt>lldo €'m Vliit~t ~ q!JC oauor, com exercício na !te- f'C\'Pt lador 
1 g 3 ' 1 conste do l'l'O('o,;:;~o uuml:!tu pt·e.~enla<,~~lo do Govür.10 l'l!l 

· 
4
'' 

1
1i.75:!jíi-!-:SliT. B.cii•m d? P·uá, v111le !::;O) Nl'. 910.~ ,6i-C.t'..H 

RESOLVE: 1 HESOL\'.L dtas de 11CP.~~~<1 paru tratll-
1 · mento rJ; !mude, em pr<>l'ru- O GnvtJ•·n~ulor do '1\ "'t·itóJ i o 

Elol!iflt'. Josá PC"t't}il'::t d11 I Conceder a ,Juli·aJtJ Paraen- gaçi'.p, ~onta.uos nu flt'lJOUI> FLd1;1rv.l d,, J.mAptí, us 111do 
Costa pelo ele,·a.do espirho se rios ;Santos, ocupante do de :ri ctc ag·•~to a 11 ele s~- das airibniç.õ~. quo lhe c,lo· 
público, zélo, ('Ompetêocia e I car~o da l~las~e <.lo i\Iétl ico, tem~ro de Hll•-ct .. nns '~" tt~rmos ferem os iten.- V 11 c lX. cto 
\lrme7.a uo cumprimento do JJlvel 18 B. do f }uadi'O àe do l~oro l, U(J urt1.go f::.,, com- I artigo ·io, uo !)cet·cto-h1i JJr. 
dever, altamente dewonstra-[l·'uncion~rio:. l'úlll!eos do Go- b~nll~l? c·om o ~al't1go L2.,,t_;Jdos 

1 
~' :,:w. rll 21 co .,·•ll:!illJro Jo 

dos dlll'aote o t~mpo em qncj\l'l'JJ'J ~l'..:'lte 'rP~I·i~ót·io,lotnda d<.L Le1 nr. J(':-11. de di rhl UJ..13, e !QOd!l ctt \i5tH ~que 
exerceu as Iuovoes de Dfrct •!' na. Dtvi~~o de ~IUI~l·, sessen· outubro de l.Jo2. t

1 
cnn:·LJ. do l't occ .. so tllimcru 

liO Sen'ço d .Administl'tll;ú1) l11 (í.lO) db:;, tle hccnça para, l•:.~Ucic do l.rovcn1o, tm li.S!-l,ül-SUT .• 
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RESOLVE : I nado com os artigos 92 e 97, 1 Macapá, 6 de novembro de I de um(J, quota percentual. 
todos da Lei nr. 1.7ll, de 28 1.9ô4. calculada sôbre o valor do 

C?nueder a Eurides Silva de outubro de 1952. Liana Botelho de Almeida salário-mínimo local, arredon-
Fanas, ocupante do oargo da Escrivã liado êste o múltiplo de mil 
classe da Professor .de ~usiao Palácio do Govêrno, em Ma· seguinte, por fl!ho meuor de 
Pré-PrJmárlo c PrllDárw, nf- ca~á, 8 de outubro de v isto qúalquer condição, até 14 
vel 11, do Quadro de Funclo- 1.9o4. José Maurício Ribeiro anos de idade. 
nários Públicod do Govêrno Gen. Luiz Mendes da Silva Administrador Cumpra-se, Registre-se e 
dêste Terrítório, lotada na Publique-se 
Divisão de Educação, sesseu- Governador 

Gabinete do Prefeito Muni· 
cipal de Maca pá, 3 de novem
bro de 1.964. 

ta (60) dias de licença pura 
tl'atamento de saúde, em 
prorrogação, contados no pe-
ríodo de 13 de setembro u 
11 de novembro de 1.964, 110s 
têrmos do item r, do tutigo 
88, combinado com os ar·tigos 
92 e 97, todos da Lei or. 
1.711, de 28 de outubro de 
1952. 

Palácio do Govêrno, em 
:Macapá, 8 de outubro de 
1.964. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Goveruador 

No. 911A/6•1-GAB. I 
O Governador do Território 

Federal do Amapá, usEmdo 
das atribuições que lhe eco
ferem 08 Itens VII e IX do arti
go 4°, do Decreto-lei Federat 
nr 5.839, de 21 de setembro 
d~ 1.9431 e tendo em vista o 
que consta do Processo m·. 
6.814/64·SG'f., 

RESOLVE : 

Editais a Avisos 
Plantão de farmácia 

Prefeitura Municipal 
f.ie Macap~· 

DECRETO-LEI 
N° 1101/64·GAB-PMM 

O Prefeito Mvnicipal de Ma- . 
Período de 13 a 30 de capá, na conformidade do d\~-

- René de Azevedo Limonchi 
Prefeito Municipal <le Ma.oapá 

POR'l'ARJA 
Nr. 288/04-GAB-P.Ml\:1 

N d 96, posto no Inclt;o I, do art. 9° O Prefeito Municipal de 
ovembro e 1. ~ do Decreto-lei Federal nr. Macapá, usando das atribui-

Dia 13 T - Zagury (Filial) 5.839 de 21 de setembro de çõea que lhe são conrerldas 
» 14 s - Povo 1.94.3, por ~ei, 
» 15 S - Zagury (Matriz) DECRE'l'A: RESOLVE: 

, 16 S - Central Art. 1o) - Flon concedido Proil;Jir terminantemente o 
» 17 S - Juracy a Oamnl' Lopes Pinto Cantão, emb;1rque e desembnl'que de 
» 18 '1' - Serrano respeitado no que couber o mercadorias - inclusivo me.-
» 19 Q - Zagury (Filial) disposto nos artigos li91 a 694 deira, no põrto denominado 

2 Q p do Código Civll Brasileiro, o «Cnscalheira», sem a necea• 
» O - ovo domínio 1ítll de um terrP.no l Sái'ÜL assistência da Seção de 
» 21 Q - Zngury (Matriz) pertencente r.o patrimônio f'í.scalização desta Preteitura, 
» 22 S - Central municipal, situado à R!tla .Mo- l de ncôrdo com o Artigo 3° 
>l 23 s - Juracy jor Eliezec Le''Y· lote de ter- ~ do Decreto nr. 161/64-PMM. 
» 24 D _ Serrano ra. nr. 4.275, nesta cidade, rue- 2. Pelo embarque e desem-

dindo 15 meh·os de frente por barque de mercadorias om 
» 25 S - Zagury (Filial) 30 ditos de rnndos ou se!am ~era.l, sem a. assistência da 
» 26 T - Pvvo 450m2, limitando-se pela freu- ' ~ eçlio de Fiscalização, ficam 
,, 27 Q _ Zagury (Matriz) te (Leste) com a referida rua I responsáveis solldàriamente 
,, 28 Q _ Central pe!os fundos, limitando-se pelus ll1Ultas constante do ar·

Concedetl a Otacilio Sá dos » 29 S - Juracv lote de terra nr. 4.278, pelo pr!etário do pôrto e o pro-
pelos fundos (Oeste) com e ~ tigo 3° desta Po;:taria, o pro-

Santos, ocupante do cargo da » 30 S - Serrano I lado direito <Sul) com o lote prietário das mercadorias. 
_piasse de At~ndente, nivel 7, I de terra nr. 4.274 e pelo lado ::l. O não cumprimento desta 

---- do Quadro de Fancionó.rios I 1 esquerdo (Norte) com o loto Po!'taria, implfcará na aplica-
PLíblicos do Govérno dêste i de terra nr. 4.276. çii.o da multa abalxo, t~cando 
Território, lotaqo na Divisão Ministério d"' Fa,;um~a I , ainda as mercadorias J.Jujei-
de Saúde, noventa (90) dias d "" Art. 2° - ~ste Decreto-lei tas a apreemão, por s~rom 
de licença para tl'atamento de 1\IEç:A DE RENDAS entrarA ~m v:gôr na dala de 0onsideradas «clandestinas». 
saúde, em pror11ogação, con- u 

1
i' ; S';Ia p~b~tc&çao , rovoga~as as 1\tluU~ : Desembarque e em-

tacto13 no periodo de 1°. à e ALFANDEGADA DJS MACAfA 

1 

d1sposJçoes em contráriO. 1 barque de mercadorir.s: 
setembro a 29 de novembro A • • I Até 500 kgs. Cr$ 20.000,00 
de 1964-, nos termos do item E D I T A L Nr. 12/64 

1 
De,-se ~iên~ll~, registre-se e 1 De 501 kgs. em diante, por 

I, do artigo 88, combinado I I pubhque se. I ca~a 1 kg. Cr$ 30,~0. 
com o~ artigos 92 e 97, todos ,

1 

De ordem do Senhor. Pre- Gabinete do Prefeito Muni- Cu.mpra-se, Reg1stre-se e 
da Le1 nr. 1.711, de 28 de ou- sidente, A.F.f.A. José Durval oipal de Macnpá, 5 de no- Publique-te. 
tubro do 1952, AlcQ.utnra. da Cruz, faço sa-\ ''embro de 1.004. I Gabinete do Prefe ito Muui-

p . . . I ber a quem interessar possa, . ~, d · 
, a.lácw do Govêrno, em que nos àins 16, 18 e 20 do { Ren~ de Az~v.edo LimGuchi Cipal de n'lucapá, 5 e no-
-~a~apá, S de ou tubr o de Ci~m·ente mês, em 1a., 2a. e Prefetto Mumctpal de Macapâ vembro de 1.9~4. . 
1.951. [ 3a. praças, no prédi9 onde I . Reu~ de Az~'.edo Limon~hi 

G L , . d funciona a Mesa de Rencla" PubliCado n~ste Departa- Prefeito MumClpo.l de Macapá 
c.meral ui z Mendes a " o mento do Admwiotração aos 

Silva - Goveruadol'. Alfan_deg~da cJ? Macapa,, s~- [5 àl.as do mês de Novembro PORTARIA 
rão vendidas e.m basttl pubh-, de 1 964 Nr 289/64-0AB-P.MM 

N°. 912A/64-GAB. . 
O Gover-nador do Territó

rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que Ibe 
conferem 08 iteTJs Vil e IX, do 
arHgo 4"., do Decreto-lei nr. 
5.830, de 21 de setembro de 
1.943, e tendo em vista o que 
consta do Processo número 
6.814/64-SGT., 

RESOLVE : 

Cont:eder ·a Santino Rodri
gues BDaga, ocupante do car
go da classe de Alfaiate, ni
vel 8, do Quadro de Funcio
nários Públicos ào Govêrno 
dêste 'l'erritório, lotado ua 
Divisão de Segurança e Guar· 
da, vinte (20) dias de licença 
psra tratamento de saúde, 
em prorrogaçãG, contados no 
período de 8 a 27 de setem
bro de 1964, nos têrmos do 
item 1, 1o artigo 8<3, combi-

ca, u quem maJút lanço · ofe- •

1 

· · · · 
recer, as mercado rins abaixo Uad!h Charone- Diretor O Pre!eito Muniolpal de M<~.-
di ~cr-imioadaa , referentes ,_ll.Os I do Departamento ue Admi- capá, usando dus atribuições 
processos de nr. 2.38o/64, l nistração. · que lhe são conteridas por 
2 .. 389/64, 2.401/6.! : let, , I POR'r ARIA 

24 Ir ascos da per i um e Nr. 287/64·<1AB-PJvlM RESOLVE: 
«Spaca»; 6 garrafas de Disque • . , 
'<Wbyte Hol·Se» 6 «Gt·ant's•; O Prefeito Municipal de Ma- Co~ceder u. servwora ~a-
24 frascos de periurne «Spa-1 capá, usando das atribuições rln V1tor.!n: de S_our.a, üriCJal 
ce»; 2 garrafas de licor «Ma- que lhe silo conferidas por de Admm1straçao Nivel 14, 
rie Brizard.»; 105 vidros ue lei, ~ I pertencente . ao Quadro de 
Loção «Pompeia»· $.0 vidros l Pessoal Permanente desta 
de «Space,; 48 ~i d r 0 6 de Consideta?~o a necessi~a- ~refeitura, tri~ta (30} ~ias de 
«Reve D'or»; 21 tapetes (pe- de de cientlftca~ aos dlarl8- 1 hcença, e pnrt.Ir do rua 4 d.o 
quenoa. ) e 2 sacos grandes de tas desta. Prefe1tura, e que 

1

, cor,·ente, a bm de assistir 
cebolas. - regulamenta a concessão de sua genitora, enferma con

salário-fam!Jia do •rrabalha- forme Memo. 24/ ô4-DF, de 
O leilão realizar. se-á. as (9) dor: ( 29.10.64. 

nove horas dos dias supra-~ r . Cumpra-se, Registre-se e 
citados. O arrematante ficará RESOuVE · l Pnblique-se. 
obrigado ao pagamento de 1 . • • M · 
60ft sôbre 0 preco da at·rema- Dar por IJem recomendado 1 Gabmete do Prel'elto um-
taÇíío, ao sina{ de 20% n0 o .ao~stante do Artigo 2° da i ctpal de 1V1rtcapá, 6 de novem
ato, bem como, ao pagamen- le1 n 4.2e6 de. 3 de Out~br~ 1 bl'o de 1.964. 
to Jo Imnôsto de Consumo. de 19~3. que dlz o seg,nnte . i R é d Azevedo Llmonchi 

- Artigo 20 ~ O Salt.rlo-fa- t en e 
Mesa de Rendas Ali. de mília serà 1Jago sob a forma , P1·cieito Munic:ipnl 


	

