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Ano I. Números 75 e 75 Maca pá 3a e 4a-feiras, 24/25 de novembro de 1964 

AT9S DO PODER EXECUTIVO 
Nr. 812/64-GAB. 

, . vanlade e despreendimento j res dêste Tertltório. 
. O Governador do _'J ewtó- pela causa pública, atributos . , 

no Federal_ do_ ~mapa usan-1 que muito honram e dignifi- PaláCIO do Governo, em 
do Ja~ atniJUlyoes que l,lle 1 cam a equipe de servidores M~-?apá, 18 de novembro de 
conferem os Itens V H e 1X, I dês te 'l'erritório. LA5-l 
do artigo 4°, do Decreto lei 
nr. 5.8::S9, de 21 de setembro Pali:cio do Govêrno. em l\Iu- Gen. Luiz Mendes da Sitva 
de 1.943, e tendo em vista o capá, 18 da novembro de Governador 
que consta do Pwcesao or. 1.!:164. I ~.To 8"6/64-GAB 
7.229/IH-SG'l'.. ... ., I J.~ J ' 

PORTAIUAS 

HESOLVE: Governador L<ederal do Amapá, usando 

capá, 18 
1.96<1. 

de novembro du 

Gen. Luiz Mentles <la. Sii v a 
Governador 

No 858/64-GAB. 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lbe con
ferem os itens VII o JX, do 
artigo 4", do Decreto-lei nr 
5.809, de 21 de setembro de 
1.943, ' 

Geo. Luiz Mendes da Suva I O Governador do Tenitório 

Designar. nos têrmos dos Nr. 81\4/64-G \B I ~as atribuições que lhe , con- .RESOLVE: 
artigos 217 e 219, da Lei ur. retem os itens VII e I:X, do 
1.711, de 28 de outub1:o de O Governador do Território] a1·tigo 4°, •lo Decreto-lei nr. Elogiar, Francisco Bezerra 
1.952. Edmundo d~ Souza i\olou- Fede r a l do., _Amapá, 5.839, de 2t de setembro dE> dn Silva, Trabalbador nivcl t, 
r a Asslsteme J urfdico nível usando das atr1 omções que 1.943, do Quadro de f'uncionários 
H;:B lotado no Gabi~ete do lhe conferem os itens Vll e Públicos do Govêrno dês~e 
Govérnador· Laércio de Souza lX, do artigo 4°, do Decreto- RESOLVE: Territól'io, lotado na Divisão 
Monteiro, Escrevente Datiló- ~ lei nr. s

1
.s
9
39

3
, de 21 do setem- Elog iar as 92rvidoras: Jo- de ~ertTa1~ ~ C?lonizdaç~?· p~la 

grafo. uivei 7, lota.do no Ser- bro de . 4 ' stfa. de Sá Mü·auda Auxiliar sua lU e Jge.nCia e Gúwaçao, 
viço ~e Ad~ioistr~çã.o Geral; ReSOLVE: de Portaria, nivel B-B; e Rai- demonstrada quando na ex e-
o_ Arhndo ::iiiv~ O_tlvelra, Me-. - l mtmda Alberto do Espírito cução dos mais árduo~; tl'aba-

~ 1 o de MaqUJuas nível ' lhos de campos, onde tem can c _ · · , , . Elogiar, Alzira. Neuza de Sa:Jto Eandeicn.. Ser-viçal, n1- siáo um exem,1io para os 
10-0, _lotado nos Serv1ços I~- 1 Oliveira, ocupante do cargo ' vel 6-B, ambas pertencentes J:' 

dust~lai&, para. sob a P_l:es~- da classe rlc Atendeute, nível ·no Ql!adro de Fuaciom'trios seus companheiros de traba
llênma do pr1n:eu•o, consutut- 17, do Qundi'O de funcionários 'Públicos do Govêrnu dêsto lho. 
rem ? _Com~ssao_ de lnq_uérltG 1 Públicos do Govêruo dêste I Teri'itório, lotadas na Divieão Palácio do Govêrno, em 
AdJmmstr~tlvo mc~tmbida do 1 Tet•ritório, lotada no Gabino- de Suúclo, pela cap?.eidade de .Macupá, 18 de nov~mbro de 

t
a_PUdrlll' as J1rregularr~1ades P:.~- i te do liovemador, pela vouv I tt·aballlO, zêlo e elevado espí- 1.064. 
Ica ~~ Pt.l os se,rvH OJ'e~- ·•11- l tu;:..lic!ade, assiduidade e ca· rito público, com que se vêm 
g~el I uploe.mbá, frab7lh"~or, p11Cidado de trabalho, domons- ~ conduzindo nas . missões que <ten. Luiz Mendes da Silva 
mvel 1, lotado no~< ::Servu;os trada inclusive além expe- Jbes são conHadas. Governador 
lndus~riais~ e Gratuliano , de 1 diente, quMdo sua colabora- . ..., • 
~01·ats Pwto, r.1e~t1:e:. DlVCl ção é solicitada em benencio PalàclO do uoverno, em Ma- N°. 85D/64-GAB. 
13-A, lutado na D1v~sao de da AdministrnQãO pública ama- capá, 18 d~ ooyembro de 
Obras. tendo em vista os paense 1.964. O Governador do Território 
têrmos do Oficio nr. 129/6·1- · Federal do Amapá, usando 
::;s lL I Ptdâcio do Govêroo, em Gen. Luiz Mendes da Silva 1 das atribuições que lho con-

. 1 Maca pá, 18 de novembro de I Governador j forem os itens VII e IX. do 
l'a!ác1o do Govêl'Oo, em 1 1.964. 1 -- artigo 4°, do Decreto-lei nr. 

Maca pá, 31 de out1Ibr·o· de 
1 

r. • •• , Nr. 8vf /6,!-GAB. i 5.839, de ~1 de setemt>ro de 
1.964. 1 Gen. Lul:~: Mendes Cla Suva j 0 Governacior do Terrilór·io 1.943, 
Gen. Luiz Mendes da Silva. ' Governador ~ Fedoral. ~~~ v Amapá, usando j' RE"OL\' E. 

Governador I rlM atrtb\llçoes que lhe con- J<:> • 

I Nr. 8;)5/64-GAB. ferem os itens Vlf e IX, do Elogiar, Sandolô neta de 
No. 853/64-GAB. "' . . artigo -1°, do Decreto-lei nr. 8 ·r 1 f · · 1 7 d 

I 
O Gever·nador do J. errltóriO 5.839, de 21 de setembro de ouza, e e omstn, mve • o 

O Governador el o Território FedE-tal do Aroap , usaildO 1.9-!3 Quadro de .Funcionát·ios Pú-
Federal do Amapá, usando dils att•ibuições que lhe con- ' blicos do Govêl'llv dêst~ Ter .. 
tias atribuições que lhe con-

1 
ferem os itens VII e IX, do RESOLVE: ritório, lotado no Serviço de 

terem os itens Vil c lX, do , artigo 4o. do Dem·eto-lei lll'. , ' . Adm_inistra.yiio Ger~l, pela as-
u1·tigo 40, t.lo Decreto-lei nr.! 5.8;JU, de 21 de setembro uc Elogll:\1', Walaermro Demós- std~lda~e, ponluahdade, zélo, 
5.R3Y. de 21 de setembro do [1.94i:J , teoes Hibeiro, ocupante . ~o demcaçao 9ue vem demons-
1.9~3 I rargo da cliiSSe «B», da sene 

1 

trando dmturname'lte nas 
· _ RESOLVE : de classes de Oficial de Ad- atribuições que lhes s!io con--

HESOLVE: I . , . . rutnistraçã.o. njvel 14, do Qua- tia das, tornando-se, dêsse 
' Elogtar, 'lu10fiç~a Abe, Me- dro de Funcionários PtíblicoH modo um eficiente auxilia;: 

Fqogin r, José Epifânlo (!e: dict•, ni~el _17-A, .~o _Quadro d~ Govêrno dêste Tel'ritório,j grnogeando assim admiraçll.~ 
SoL.za, ocupante do c .. rgo da \ da FunciOn.arlos, l u~h.c~s do lotado no Serviço de Admi- l' respeito por parte de seut! 
classe ~B», da eé.::ie de lllasse Govêi'UO d(>_ste rewtono,_ lo- oistra(,'ão Geral, atualmente colegas o superiores hierúr
de Assteteute de AdmlntRtra- 1 thdO na Dtvlsúo de Saude, exercaudo e [unção gratifica- quicos. 
çiio, nível 16, do Quadro de atualmente exercendo a fun- da Símbolo 3-F de Cllefe dtt 
F~1nclonários Púb~l9o~ do Ga- çiio de Diret_or da Pedi_átria, SeÇão de Contabilidade e 1'e· Palácio do G ·>;êrno,' em 
vorno dês te Terntor10, atual- pela excepcwnal .capa~1d~de 'jsourat'ia, pPla excelente cem- ~1a~apá , 18 de ltO\ em bx o de 
men~~ excrce:ncto a função tl~ trabalho•· e_syemal uod~ca- duta, excepcional dcdicaçao, L9ü4. 
grat11lcada, .,;unbolo 4-F. de çao, zêlo, edCH:>ncta, e dma- zêlo e eficillncia. demonstrado Ge.ncral Luiz Mcnde3 da 
Chere da· Seçtlo do Pessual e 

1 
mismo demonstrado a frente diuturnamente nas missões a 1 Silva -Governador. 

Matl!l'lal, petn: excelent~ c~n-

1 
dos . encargos qna lh~s sã? 1 si confiadas, numa prova inc-

d~ta, excep~10n~l tledtcac;ao, confiados, numa prova wequi- I quí\•oca ele bôa vontade e f{r. 860/64-GAB 
zelo, largo tirO(lllllo e tll)pecial v oca de bôa vontade e rler;- desprcen<limento p~:-la causa 
capacidade de trabalho, de· 1 preeodimento pela causa pú- pablica. O Governador do Tt:rritó-
monstrado diuturnameute, nu· l blica, atribulas que muito 1·io federal do A rn a p á, 
ma prova inequivvca de blia f honram a equipe ele servido- Palácio Jo GoYêr~o. em Ma- usando das 3.tribuições que 
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------------------------------~------------·x-----~-------~----.-----------------~~--~~~-----
As Hepurtições Públicas! 

Territoriais deverão remeter 
o expediente deRtiQ!ld() à pu- r 
blicação neste DIÁRIO OFl- 1 
CIAL, diAriamente, atê às ! 
13,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverilo fazê-lo 
até às 11,:10 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria retribulda, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser Iormuladao por 
es~rito , à Seção de fl edação, 
dus 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após n 
salda dos órgã.os oficl!ils. 

Os originais deverão ser 
dattlogr'afados e autenticauoo, 
reasalvadau, por qu~m de di
reito, rasmas c emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que seril.o sempr e 
anuais, as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou t•m 
ano. 

A'!. aasinaturas vencid&a 
poderão ser suspensas sem 
aviso prêvlo. 

EX PEDIEN TE 
Imp rensa Oficia~ 

DIRETOR-GERAL 
AGOS'l'IN1!0 1\0GUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFiCIAL 
Impresso nas Oiícinas tia Imprensa Ofieial 

.MACAPA - '1'. F. AMAPA' 

l> .. S S I NATURAS 

Repa: tiçõe3 e Paltkulares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 2.000,00 
Ct $ 4.000,00 
CI'$ 20,00 

1 As Repartlçõt!s Pública~ 

I cingir-se-ao às assinaturas 
1 anuais renovadas até 23 de 

I fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer époclt, 

'

pelos órgãos competente!!. 
A fim de possibilitar a 

I 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 

I 
quanto à sua aplicação, soli
cilnmos usem os interessados 

I preferencialmente cheque ou 
i v~le postal. 
'I Os suplementos às edi-
ções dos órgãos oficiais só 

I 
sa fornecerão aos assinantba 
que a& so'lírital'eJll no uto da 
assinatura. I o runciOJiário pú}Jlico fe -

l deral, para faze r jús ao des
conto indicado, deverá proval' 

----- ----- ------------- esta condição no ato da as-
Para fncilit~r aoa af5sinan-l A fim ti~ evitar solução sinaturu. 

tes a verilicaçilo do Ill'CZ'> <i~ , de continu!dndc no recebi- O custo de cada cxem
nlidadc de suas assmaturaR, mente dos jc.mais, li c vem , plar 11trasado dos ó r g à os 
no. p~rte superior do enderê- os assinante!! prov!dElncter o. ; oiiciaili será, na venda aYul
ço vão impressos o número rospe<~Uva r enovaçfi!l eoul : sr., aci'escido de CrS 5,00, file 
do tnliio de registro, o mês e r nteceàência mini rua, de trin- j' do mesn:o ano. e de Cr$ 
o ano em que findará. te (30) dias. 10,00, por anc. decorrido. 

-- - -·------ · 
lha conferem os itens Vll e IX, ! Jl!o 862/64-GAB Gerais Extraordinárias da tados pelo Dr. Paulo DiaB, por 
do artigo 4°, do Decreto-lai . sociedade, !'enlizll.das respec- : ocasião de s ue. última vi:1gem 
n° 5.839, de 21 de setembro j . O povernadof do 'ferntó- ! tivanwutn às IO:uo c 1;1:00 h o- : a Macapá, qutl dirigindo-se ao 
de 1.943 1'10 i•ederul df! r.mapó, usando ; rau do dlu 15 de outubro do ! mesmo através de comunictJ.-

' . das atribuições que lhe con- : cor•·ente 1wo· i çií.o teJt>C'J't\õca recebeu como 
RESOLVE: 'I fer~m o~ Itens Vil e IX •. do : b) Reiorm'a dos Estututos, t·csposta7 estar 'a ótjc~ respos!-

artigv 4, do Decreto-1m no Sociais; sli.vcl remetendG nos próxl-
Eloglar os servidores: Se- ' 5.83~, de .21 de s~tembro do i c) Eleição da nova. Dire- mos dias para Mace.pá, as eu-

bastião Pires, Auxiliar Rural. 1.9,!;1, ' torra; comendas J:cferido~>. 
ntvel 3. e Rntmunuo Brito li e R~"nLrE 1 d> Assuntos Gerole. " , . , 
Sumo:ll., Cupntaz Rltntl, nivcl t.~.JU ' • : : Mac~t.pú , 17 de novembro Mscap.t, 23 oe}olovem.::to de 
3, u a~~os ~ert.enccotcs ao E!Gg!l! r, . C~:.Dtlmü·c Pena, i do 10?:1: . ( U:64. 
Qli ad d de, l~unclonár~os, fú= ocupal.tP. <lo cargo ela classe . 1\), !Ians.l~oclcnhms I Dr . .Mftnocl Joaq~im Amoedo-
h. ?OS o Go êrao dêste ler de •r stre d" O"ra~ nirel Diretor J r~sldentG , d C Brasil _ l)tret lH' 
rttorlo lototlos un Divisão de 111l .., u ' "• . : , e · · · 
ProduÇão, pelo alto espírito 11Z-A, do ~uadro de ,\~;}cwnll- . l 
de compreensíír., zêlo 0 tledi- rios P~~~l!C?s do Go·h:I no dês- , • . . 
cação, atribulas que muito te T~mtorto, lotado na :ç>tn- Pardrm SOCial ProgreSSISta I C3missão ~9 (fl fiilhãifB 
dignificam n l't1particllo que I afio oe Obras, pela asaldul- .n-'_:.nln·l·s•·c•·l•i.'"'' 
pertencem . " '" da. úe, zúlo e elevado espít·ito 1 SEÇÃO DO AMAPÁ ,.A aw - ' aM \1 

· púiJllco demonstrado no exe1•- I ., . ., I PORTARIA 
P l• 1 d G , . , cicio de suas funções, irupri - DIR!!TO .. IO REGIONAL 1 

a ac o o ovcrno, em r 1 ,1 i 1. .. r ·ê ' I • - " 
Ma.cap&, 18 d3 novemb:-o de I m 0 0 6 ,ngu a . e tCl nc a 803 No. qualidade dn presidente O ?:osiden .e da ~O!IÜt:~l'.O 
1.96'.1. J t~a.bs_lho., sob sua respon~a- em cxerclcio do Dirdórlo Hü- I de lnquérlto Admlms~raltvo. 

. I bllt?!i.tl;. I;O~~orrend.o as~t~, · gioal1l do Par·ttdo ~ceia! Pro- . desfga11da por Por.t~t~Ia b~l
Gen. Luiz Mendes da Silva · par~ a~~egme~" 0 nal~~/aorao grcseistn, Soçi\o do Amapá, e , xadu. pelo Exc~lentl~Simo ~e-

Governador I uo .:.ernço da l vP- rtiç .. o onde de aoôr do com o ' llrlij!O" 4·1 . oh o r GoYernanor do Terrttó-

No 861/64-GAB 

O Governador do Terr1tórl\J 
Federal do Ama.pá, usaatlo 
das a.tril.miçõ{'s que lho coo
fereoJ os itens VII e IX, do 
artigo ·1°, do Decroto ·h:i nl'. 
5.839, de 2l uc setembL·o de 
1.943, 

RESOLVE: 

I BCl"VO. narágl'ofo 1o e 2~· 45 •lB" H li~ rio, datada de 3J de outubro 
I Palárin do Govêl'nO, em Ma- ~!Ca i e 59 (.){)!) nossos Es'totu- l de .1:.9ti4, nsu~do d:!S suas atri
capá, 18 de novembro do l•ls em vignr~ •!onvc~o .os bmçoes lega.s, 
1.9li4. membros do Dtrctório Reg: o· P.ESOLYE . 
Gen. Luiz Mendes du. Silva nu! e do Conuelho Hegional • . 

Governudor pat·a, em ünnver:çilo Rcgio- Nom~ar c,·enzn. :Mttria Gou-

Editais e Avisos 

DRU'!Rl[ EL Mmnmns s. n. 

nol, n ser realizodu uo dia 6 za Pillto, Escrevente-daliló
cle Dczcmbi'O, às 20 horas, em g1·afo, Nivel 7, lotnda no Ga
llt)Ssa. séde socia l, ~1ta à ave· biuetl' do Governador, com 
nlda ~orouel Coriolano Jt! c:~. exerdcio no mesmo, para 
nr. 22, nos!a cldode, delibera- fu ncionar como r.ccret!lrla da 
rem o segu!otc: rerericta Comi,:flllo. 

Elogiar, Set1asttílo Reis da 
1

- HflUMllS8 
Silva, Trabalhador. nivel 1.

1 
ASSEMBLÉIA Gl:'RAL 

a) Eleiçtto do Di;•ctórin Re- comissão de Inquérito Ad-
gtt)nal e do Conselho Heglo- ministrativo, em .Macapú, 24 
na! para o biênio 1964/1936. ce novembro de 1.964. d~ 9uaclro de Funcionários EXTRAOROJNÁRIA 

Pubhcos do Govêrno dêste (Primeira Convocação) 
Terrlt6rlo, lotado na Divisão 
·de 'ferr!ls e Coloolza.çno, que 
na função de Motorista, vem 
demonst;•ando fie l cumpri
mento em suas obr!gacõcs, 
respeito com seus colegas e 
supe1·1ores h!ert.rqu!cos, tl 
rt:sponsabilidade r.om os bens 
que têm sob a sua guarda. 

bJ O quo ocorrer. Edmun.do de ·Seuza. Moura -· 
Maca pá, 23 de nov~mbro de Prc 4 • dente. 

1.964. 
Ficam com·idado11 os se

uhorcs acionistas da «Bruyn
zeel Madeit·as S. A. - BRU-
MASA» a se reunire111 em Victor <le Almeida Serra - P'' "la-~ <f·,. .. ~,m~o. .. 1·3 Presidente do DiretóriO l) a, . ,a:~ u Ut.i f >41 ielli 
Assembléia GersJ. Extre.ordi- '" 
cárin, na sede soctal do. Com- glonal. Período do ~5 a 30 de 
panhia, nesta cidade, às 14:00 Novembro de 1.964 
horas tio dia. 2 de dezembro 
de 1964, em primeira couve- Divisão de SGúde I Dia 25 Q - Zagury (Filtal) 

Palácio do Oovêrno, em Ma- caçiio, para deliberar sôbre I 11 26 Q - Povo 
capá, 18 de novembro de a seguinte Oi'd~m do dia : A V I S O 1 , 27 S - Zagury (Matriz) 
1.964. I . I 28 s c t 1 u) Rc-ratmc~ç.rio das deli-, A Divisão d& Stn\de Jeya e. o I » - en ra 
General Luiz Mendes da Silva !.>e rações tomadas nus Segun- conhecimento das p~ssôas que » 29 D - Juracv 

Governador , da o 1'erccira Assembléias cncomen<.l!t:'l".m óculos recef. 1 ll 30 S - Serra no 
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Dlvlsãa õe Terr~s 
e Colimização 

EDITAIS 

De ordem do ~cnllor Dirc. 
tO[' da DivisAo tle Terra:; e 
<.:olonizaclio, torno públicó 
que, Tome Suzultl. japonesa, 
l a, ad?, com •5 ano~> rlu ida
de, pecual'isto, rl!aidenlú e 
uomiuliit1du nesta cidada e 
!llnn1cfpio de i'vlac!tpá, rt:que
l·eu nus têr:noR rto art. 133 c 
reua ~§ e § ÚJJloo do nr~. 
20~ do Dec:-lei n° 97ü0 de 
:i-9-946, Liceuçtt de Or:upaçfio 
Je um luto do tNras devo
lutas sltuudas à marg~m di
t·eita da Estraua Ap- Br-15, 
1\ru 59 e Munlcípio de ~1acu
pb, abrangendo umu área rte 
<!.OoO hectare~. re<;sal\'ando 
os t~J renos de marinha pur 
ventlira exl..,tcntoti, distant1n 

mites: - Fuz frente pura a DECRETA : [a gra\•ldade da infração. 
ruaJ•r,em direita da Estraua 
Ap-l:h·-15, Km 63 c Municip1o PAB.TE I Artigo 11° - Nos casos de 
ele r.lacanâ, num 1:1fastaruento Das Posturas .Muuicipnis apreen~uo, os objetos apreen-
de 50 fuCif OS; Ji::ni taodo-se diàC.S Serão l'CCOihidOS fiO 
p~o~lo lado esquer do com o Km Ti'l'ULO I pcpósilo 1\lunicip!il , quaudo a 
6a 0 terras requeridas por 

0 
, . . d· Isto nfi.o se prestarem os mos-

Tomo Su:mki, 1:\clo direito a Ccmpe,t.ê:lCJa e as j ~os, pu a apr~ensâo se rea-
CO!I'l 0 Km 67 e tet·ras reque- Pcna,wades llzar lOt'.l .<la c1dado p~derão 
rldas p•Jr Yosl!ikazu Suzukt r A. • Ê t Códi ser d.eposllfldf•S em me.vs de 
e fun•ios com te~··as drvolu- .stlgo lo - . s ed ligo terceiros, Ob!>crvadas as for-
t • ., li d 4 ÕÔo mts do oont~~ na '?e!lidas e po ela malidadcs legais. 
as, m~< n o · ' · admm1stre.hva a CCJ.rgo Go 

fn:ote por 5.000 de fuullos. j M~~iciplo ele flil.teap~! oslabe-
E, para que se não nleguc 

1
Le..,. utto as neCt!Ssauas . rein-

l(tnorA,;w!a, será êste pu .. ções eotJ·c o P?der publico 
bilcartn pela lmprcnsu Orieiall locul c os muot('Ipcs. 
~ afixado por t~·~.ry_t~ (30) <iias Al'tigo 2o - Ao Prefeito e, 
ua pur~a~ do? ec!!IIClOS dee~a em gerul aos funcionários ou 
R~pll:."tíçao, l't·efcilura Mun_im-1 servidores municipai!l íocum
p!tl c Mesa de Rcudas t.liuu- be valor pula observil.ncia 
11cga!la de Mac~pà. dos pt'c~e!toe dêste Código. 

ôi\Iacepá, :::o de setembro de CAPi'l'ULO 1 
1.J6-L 

Pllrúgrafv único - Pelo de
pósito serft.o etbandonadas ao 
deposll4rio as per centagens 
cm;st:\llte do Código T t•ibutá
l'io do Muotcipio, pagas pelo 
iufrator a.ntco do depósito. 

Artigo 12° - N>to s>lo dire
tamente p~ssíveis c,ias penas 
dctinh.!lis uêste Pepltulo: 

a) - os menores 

da f•lixa de fro:Jleil'a mais de Joõé Maria da Cunha Nery 
suo Km, que o suplicante Cllc!e rln se~tio de 'l'enHs. Artigo 3° - Conati tui con-

Das Jorr1:1çõcs e das Penas bj - os loucoa 

prctende p()ra dar i11ício i!(..S ' GH.-352 trav<,Jlção ou lnil·açüo, todo 
c) - nquôle quo praticar 

~ontraveoçfio forçada. 
tatbalhos de cxplora•;lio da procedimento ou omissão 
Indústria agro·pt\CUàri~. 'Ce- contrário às dic.p•Ís!çõe3 ctês- Artigo 13° - Sempre que 
... Jarl:l o pettcioct.rio C}'Je IIS I or"f ;~.·~ 'l reu l~;~rl'.,. l te Código. ou de outras leis, ... contravenção [Or praticada 
terra~:~ por ôla plcitcnllus l• c..il~~~t u ' ' 't ' "'''m tlecretos·Lcil'. decretos, rcso- por qualquer dos agen tes a 
tem us seguintes ind:;}s.ções êe Mat apa' luçõ~s e utos e;uanados do quo se rderc o arti~o ante-
o llmlte~: -. Faz fri:'llt!> pM<~ DECRE1'0-LEI govérno Municipal. ric;:, a pena recairá : 
H margem dto·~lt:l dn Estmda 10 ~ '" ">•.ru , .. : ·, •o 8 ~: · ~~ t · . 
1\p·Br-l:>, Km ü9 0 Muncip!O N 171 /o-l·uAB·.t ·"'a \ Jh:lJ? .~. - e.a w.a..n .. or 1 u) - sõbre os p~JS, tutores 
ele Mucupú, oum afast!troe:lto . . . ·l ou cOtlLr ... \ entor tod_o ~qucle ou pessoa sob cuJa guarda. 
de ·n meh·o!)· 'Jm'tan!hJ·S•' O PretrHto Muollclp.1 rle q•Jc com t· tt!t', mar.oar cr•ns- estivcl' o menoJ·; 

, a~ ', 
1 
•• " ..., - ~ Mac.,pá, na con~O!'nt!darle do tranger ou anxiliat· alguém a I 

~elo ~~do ~~qt.er n'.> 0'· n~ 1 ~ di8P'lllto no. lllCJStl \,. dr~ AI'- pr:1ticar iuYraç:iío. b. 1 - Elôbre o curador ou 
.I ra e trns J~ettuel. '} !-i tigo go do Oem·eto-Le1 l•ecle- I pessoa :::ob ouja guarda csti -
por Mano<• I. F .. dtt conce;r,ao.\ 1·0.1 no 5.8:39, de 21 de Dozem- Arti1?o 5° - A pena, além 1 ver o louco; 
!!~lo lado d11'e1to co:n o l~ru. bro do IWO do 194~. de lmpor a cbr igaçllo de ra- • 
ti3 .e t<lrr!la . requenda.s por 1 zer r-u tlet:1a7.er, será pecu- 1 c) - sõbra aguele que der 
T<E:uze Sn?.ukl o fnndcR ?Om CPnside•ando o transcurso nl .~ rin e C:)Ut:~ isltrl\ eP.J multa, causa a eontraveuçilo forçu-
iorras devolutr.s, ~:erhndo ,1o t1iu. 19 de Novemb!·fl, dat:l l•bs<1rmdo o llmitu múX!mo I da. 
•l.tlllO mts. <le r.·cutf> por fi.OO J CO!ltagrnc!:J. ll Ba!ldcira do ela lei. 
mlu. ele !unrlos. Hrasii· CAPÍTULO I I .. . I ' . Arti~o Ü0 

- A pcnnlf!lade j Dos AutOs de Infração 
E ~:u·a. quo tH) n;ln a.e1;~10 Co'l1:1clcrondc~ a. necc:<;tc!:-t- pecvniária s!:r?. jud:cialmente t • • 

l;cor,mcl/1, :;ern êoll' J?U~lhCl· r de da ext::teocul. de um lou- C}:ecntacfft. se, imposto I~ C for- / Artigo 14° - Sito autorld8-
( . (~ pela lmprensu. O~tctel ~ j f{ lad(olll'tJ (]IH' teoh::. o n,,ml! m11 regular e pelos 11ábcis, o I d!!s purn lavrar autos de in
anxadQ po~ (il,O) dt&•J Uil por- da Band~i~t\ gloriosn do que- iofrHtOl' fie rOCU.Oill' a S&tisía- fr.açào os fisc<:is Oll outros 
ttts 1ios ed1flchlS t!oeta. Re- l'ltlo BraeõiJ; zê lo no prKzo legill. Iuncior.ários pa HI i !.lso dc&ig-
partiçl!.o, Prefeitura Mumr.1pol . nados pelo Pr efeito. 
a 1\l~sa .Je Hcndus Alfunde- D!!Ul1ETA: Artigo 7" - Ntls reiucidê.n- . 
gitdntl rle Ms.capá ci:is, Ult multas serão cominn- Artigo 15° - E autot'idcde . I DRr 3 rl~non: lnr.:;ilo de «Pra- :!a~ ::to dõbro. não po<lendCl, para codi.rmsr os autos de 

~facapã, 30 de setembro dú Ç:\ da BHnM1ra• a. qu~.clra porém, cx::cde.- 0 liruite Je~!il. infrêlcilo ou ar'oitrur multas o 
1.1-J6.f. fi;tuada entre as Ruas Major I Prefeito ou seu substituto Je-

.1 f:Ilezer LeYy c Gen. Rondon Pa:-á~rn fo único - Reinei· gal, êGte quando em exerci-
José Mar-la da Cunha Nc•·y com r.s r v<midus Trnrcma c!ezLe é o que violar preceito I cJo. -

- Chefe da S~çüo de 'I'erras. l Cl\rvão Nuuc.t~ e PAB, mecHu· rlt!ste Código, por cuja Infra- . . 
GR 351 I tlo 120 melrcs por 65 metros. c;i'i.o jâ tiver altlo autuado e Artlg<' 16o - Dara tambem 

I punido. 111.otivo à lavr·alura do auto 
- i)~ ordum do Senhor I cu.m:wn-se, reglstL·e-sa e de ir:froçfio qualquer vio1o.t;üo 

Dí•·etvt' dn Ui visão de Teras. publiquc-t>o. Arllgo b" - Na imposi~ão das normas dêste Código, que 
e Oolo~}za~n,o, torno .. ?úbU~~ 1 Gabinete cll) Prereito Muni· de multa, e pal'tl gt·uduá-la, for ~~v~lio ao conhec1me_n to 
que. Kc,zo :>uzuk!, J .. Pt'r.~ "· : cipal· de l\fuc:!lp!i l!J de no- ter -&e-ó. em vist!> : d~ l wfelt? por qualquer sf'r-

dtJ, pecuarist<J, re~icentt> e vem 10 0 .. , • . al - 6, mino r ou ~enor gra- c:dvdão que a pr esenciar, 
S\)ltclro, com :;o ll llOS de lo<~..-

1 

, b. d 1 06,1 ' . v1dor muruCJpul ou quulquer 

o ;1mi.cili~do ueata cidade e Rcnó de Azevedo Llmonehi vulade Ct:t lnfmçfi.ú. áen~ndo a comunicu<;<ilo ser 
t.-!l!UicípJO_ do .Mr.c:apn, r;:que- Prefeito Municipal de ~íac»pã ll> - a~ suns r.ircunstâo- nco~paullit.c!a de prova C'J 

t' seus ** e § Umco do art. Pnbl1carlo neste Depar tn- te"·' 
rn11 nos ~erm?s. d_o nrt. 1 :~3 1 . • j cia~ atenuantl·s ou ag!lavau- devtdamcnte te!>temunllada.. 

20:-i uo Doc.· lcl DI'. tl7f.i:l da I n•cnto de Admlnistrnçãc nos • · Parágrafo tínico - Reee
G !l-!146, Llcençn. de OcuptJ<~ão . 19 dias do mf.a de n ovembro l c:) - os antecedentes do benllo ta L comunicação, o 
c1e um lote de terrtt~ ti~vo- l de 1.964. I idr11.tor, roro relação às dis- Prefeito ordenal·à, sempre 
lutas situnr.as à mar~eru <i i- 1 u d'l CJ o· t ! posiçõc~ dêste Código. que couber, a l..lVl'att:~a do 
rêit& da Estru c!a Ap-Br-15, a tl Ja.rone- mo o.r l tluto do in1..aç,üo. 
l(m 63 e Municiplo d•j Mar.a- d? Depat•tamento de J\dmT- 1 Artigo 9o ·- As penalirln~l-.:s 
pá. ttbraog~,ndo uma úrco do lllsfrnção. a que se refere êst e CódJgo 
:?.Ooo hectnrel'l, rel'lsalvaodo : DECRETO-LCI I não_ is~uhtm o fnfm.tc-r tia 

Artigo 17° - Os nutos de 
infruçào obedecerlío n ruoàé
Ics espcclnis, purlendo str 
impressos, no que foca t.s 
palavras lnvariáveit::, pr~-

os terr(lévt~ de mnrinhr. p<'r olmgtção rlc r~parar o dano 
ventur11 existeot~R. distando No 1108/64-GAB~P~ ... m resultante da in.fraçilo. 
da !A!xa da f.r onteira mald · 
de 400 Km, que o Fnplicttnte 
prdende para dar i nicio U•1S 
traiJ:.llhos de exploração <la 
i utlú •teia O.f.!rO peouilr ia. Oe
clnra o petcionário quo liS 
tt•rras por éle pleit<>actns tem 
fi3 s~gufntés indicaç·ões e 11. 

O Prefeito Municlpsl de Ma
c!lpó. no nso de t::uas atribui
~:õns e te t:~ clo em vista o q uc 
dispõe O!l Inci~;os I c rv, do 
11r t. 9° do Daci'eto·l~l FPt.lert\1 
nr. 5.839, de 21 de !$e\cmllro 
de 1.9~ :1. 

Ar tigo 1 oo - A l oft·ação eochEmt.to-se à m!lo os claros. 
l.le qualquer dispot:iciio para Do uuto, constv rão. obrigato
a qual não ha,in penalidade I I·iamente: 
expres~ameute estali~ locidal1 

• 
nóste t.:ôdigo, será puoiuu a) - nome, do wfraiOI', sua 
r om multa do CrS 5 '0,00 a prci;nssão. idade, estado civil 
t' r5 2.000.LO, varfavel s~gundo c retlitlêooia: 
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b) - designação do local 

onde se verificou a inf;·uçãn; 

c) - o dispositivo violado; 

d) - a natureza. da inft·a
ção e todos os pol" menores 
que possam servir de atenu
an!e ou de agravante para a 
açao. 

§ 1° -- Assinarão o auto o 
nutuante. o infrato\', e oelo 
menos duas testemunhàs - ca
pazes. 

§ 2° - Recusrmdo-sü o in
f~ator a assinar o aut0, sorú 
tal recusa testemunhada, fa
zendo·se por escrito c ob?er
vação, e llSSinando as teste
munha& de fato. 

§ 3" - Também no caso 
de r ecusarem as testemunhas 
u assinar a recusa será to
mada por têrmo, eoligindo o 
autmtnte os elementos ele 
prova suficientes à ab~rture. 
do processo de execução. 

CAPi'PULO I I I · 
Do Pt·ocesf:o de Execução 

Artigo 18° - Pl'úcessanrlo 
o auto de inrra.ção, serão ~a
te submetido ao Prefeito, pa
ra que o confirme o imponha 
a. multa prevista nõsto Códi
go. 

Artigo 190 - Quando ocor· 
rer a hipótese a que se rete
ro o Artl~o 17, § 3°, o proces
so de execução será aberto, 
após a Ct•nfirmação pelo Prc· 
f~!to, do respectivo auto, IHC
dJaute a demonstra~o obje
tiva do ato Wcito, feita pelo 
auluante. 

Artfgo 20° - O Pre!elto de
signará um ~crvidot· munici
pal pA.ra funcionar como es
crivão no processso. 

e!'ltabclecido no artigo 20o, § 
1°, será o tnft·ator considera.
!! o reval, sendo o pl'ocesso 
concluso, no Prefeito, para 
julgamento. 

Parágraío único - se a de
cisão for contr11 o infrator, 
será êste iot!mll.do ao reco
lhiruento áa multa que lhe fõr 
imposta no prazo de cinco (5) 
dias. Decorrido êsse prazo 
sem o pagamento, será a mal· 
ta inscrita como dfvlcla attva, 
GXtt·nindo·se certictão para se 
proceder à cobMnçu execu
tiva. 

cndas e que v~nham a com-~ publico ou particular, incor
pt:ometer a hlgtêne e saúde rerll na multa de Cr$ soo,oo 
publica. I a. 5.ooo,oo, além das sanções 
_AI'tig~ 26? - A Uscallza- 1 pona!s a quo estiver sujeito 

c;ao santtó.rJa, abrangem . es- ~· pela legislação comum. 
pecialmente a higl.êne e lim-
peza das vias públicas, das Artigo 32° - O estabeleci
habitações particulares e co- mento da indústria que peia 
letivas; da alimentnc;ão, in- , . - ' . 
cluindo as casas onde se em1ssuo de fumaças, poetras. 
veudcm bebidas, produtos nl!· odores ou ruídos mülestos, 
rnentícios etc., dos lwsoitats, possam compromete•· e. saiu
necrotérios! e cemitéri'.s e brldade ãos centros pupulo
~~~u::s~beJras, estébulos o aos. só sera' permitido em 

Al'tigo 27° - Em cada ins
arena pr~derterminadas no 
plano de urbanismo da cida
de. 

CAPlrULO III 

Artigo 23° - Sendo aore- peção em que fôr verificada 
sentada defe.sa, na formâ do irregularidade, nprestntará. o 
Art!go 21, sõbre a mesma fa. Iunciouàrio competente ao 
lará o a utuante ou o servidor seu superior hierárquico, um 
ou cidadão que tivet· presen- relatório cir cunstanciado su
(;iado o fato e. feito a comu· g~rindo medidas nu solicitan- Da fligiêne das Habitações 
n!cação às autoriaades muni-~ do f.!rovidênci'ls n bem oa hi-
CJpais, OUVi!ldrt·BO, sem pre rrfêne pública. 
que necessário, a~ testemu- "' f Artigo 33° - A CO'ilSLru<;ão 
nbas. CAP TULO Il de prédios na cidade e dis-

§ 1o _ ._ Em seguida, será· o Da Higieno das vias Públicas i trltos administrativvs do Mo
processo concluso ao Prefeito nicipio obedece~·ã às exlgên
que julgará de seu mérito, . ~~tlgo 28n - A nioguóm 6 cias do Código Municipal do 
~ - · l'd d b' 1 hc1to, sob qualquer pretexto, ,u·ma.nuo a pena 1 n e ca 1ve impedir ou dificultar 0 livre Obras e, no que cou?~r, as 
~~t~~Jgando improcedência o escoamento das águas pelos dos Regulamentos Samtarios. 

cr.nos, valas. sargetas ou ca-
§ 2° - Ao io trator seráda- uai& das vias públicas, dani- Artlgu 34° - r\s resldên-

do conh~cimento, d.it·etarnento Uca0;d~ ou obstruindo tais I cias urbanas ou suburbanas 
P.or escnto, da dectsilo pre[e- • servtdoes. I da cid1.1àe deverão ser caladas 
rtda, que poderá. também j;er I ~ .. . . · . d 
dado ~L p;.~b!ieidrde pela im- Pa~ágra 1o ~mco - O tnfra- ! e pmtadne, e 3 em 3 anos, 
preusa local ou DOi' editais l tor 10correra na mult.a de I no mínimo, salvo exigênélas 
o.lirmadu::~ em lugar público. i CJ·S 500,00 !l. Cl'S 5.000,00 con- 1 especiais das autoridades sa-

, forme a gravidade da falta, l . . -
§ 3° - se a deciSi'!o profe- 'I aléw du o iJ~:Jguçflo de repa- ·. mtár1as. 

rica conlirma o julgnmeuto ros e tlnno cuusado. 
pfeliminar, mantendo as mul- '[ . <o § 1o - O lixo d~<s h-!bita 
taa, se1 í:o estas. -já deposita- _ArtJgo 29 .- ~f! mora~ores ções será recolhido em vasi
das, recolhidas do SE-rriç;o de 1 suo, respons.aveis pela hmpe- lhas apropriadas, metálicaf.l. 
Reneita Municipal pela rubri- J zt.a.. <: 0 ps.àsselo e sa!·g~ls~ fron- dt; tipo aprovado pelo De-
ca própria. emços sua res1denma. . _ l . pnrtamento •H: Obr11s e VIa-

Artigo 24° - Quando a pena f. Parf!grafo tín!co ·-_Ficam os çào do .Município, providas do 
determinar IJ obrigação de ia- ' Jof:n;ttot·M., dessalt dlsposlçc'ão tl!mpas para ser dlàriaruente 
zer ou desfazlil r qualquer obra 1 SU!el os <ts mu afl de r$ · .' . 

§ 1° - O escrivão intimará ou serviço, s~rá. fixada ao 1,1. • 5CO,OO à Ct:~ 3.00~.00, cooror- removido pelo servtço de 
o. infrator, pal'a no pl'{IZO de hutol' 0 prazo de cinco (5) I' me a gravidade ou falta. limpeM pública. 
cwco {5) dias, efetuar o pa- dias, para início do seu curo· A ti 30o _ p _ & A 
gamento de multa ou apre- primento e prazo razoável a r 1go . . ara 

1 
pres~~ ~ 2o - remoçíío do lix.o 

sentar a sua defesa. 'I crH~rio ~a autol'idutie murli- ~i8e!n· eaepu!nb.aU~~~rn.~.erat. ~a . - serâ feita pela Pref~ilura. 
cip" l 'omp tem e P"l'a a t:\ua ,... c,., !lCa e!lmoa· 

§ 2° - 'A i~tima.~ão no in· C(;~CI~são. ~ • ., .. damente proibído : 
frator eera fetta ctu·etamen te • T § 3° - Não serão conside-
por escrito, ou mediante edi- 1 Parú<trafo único - Es<Tota- i . al - ':0"~r rou;,as em chn- rados como lixo ou resíduos 
tal publicado no DIARIO OFI- , dos os"'prazoa sem que 

0
haja : lar zes, ro~~es, l~tgos~ ou tr:n- de boteis, cocheiras, estábu

CIAL do ~er1~itório ou nout1·o · o iokator cumprido a ol>rigt'.- ques. nn~ \ ws e log. adúm ns 
qualquer orgao da imprensa 1 çãe>, a Pre~eitura providen- públi cos los, etc. os quais serão tranE-
l~cal,. assentando-se a ocor- i cia.r•\ a execuçã.o da obra. ou b) - Consentir o oscoa- portados por conta do mora-
rencJa no proc_esso. I s~: rviço, observada'> tiS forma- rueoto de águas seJ·vidal:l d&s 5o;· do pre1.1lo ou proprictá-

3o N , !idades legais, cabendo ao in- resicl êocias, garag('S, casas de rio do estabelecimento. 
§ · - 1 0 curso do proces- frato1' indenizar o custo du comércio e outroR estabeleci· 

so ~e execuç~? serão •. sempre ' obra, acrescid o de 20% a ti- mentos para a rua; 
qu.,e necessáno, ouv1des ~a . tulo de adminislraçli<', preva-
te .. ~emuoh~s de fo.to, as quaiS _!acendo para o pagaweuto o c) - Queimar, mesmo no& 
~crao modt_fl~udas a prestar ; prazo e as cr>~ulições do Ar- I pr(;prlos quintrlis, axo ou 
seus depounen.tos. no prazo ! tigo 22 parágt·aYo ünico. • quaisquer corpos em quanti-
quc as CH'cunstanmas aconse- l . I cia.de capaz de molestar a vi-
lh!\reru . 1 TITULO 11 zinhança; 

§ 4° - A notificação das j CAPLTULO I d) - Conduzir em vefculos 
tesmtmhaa será feita nos têr- 1 D H. . 8 . d destinados n transporte cole· 

Al'tigo 35° - Nenhum pré
dto situado em via pública 
dotada de rêde de água c es· 
gôtos poderá ser habitudo 
sem que disponha dessas uU
lt,ü:dos e seja provido de ins
talações sanitárias. 

mos do § ~0• a JgJenE' e au e ttvoo, doentes portadores de I Dlsposiçõee; G~rll is 
1 
mcMstias contagiosas. Par~grafo únícô - Os pré-

A r ti e: o 21° - Querendo · 
aprosenhtr sna defeea., o nu-1 Artigo 25o - ~l~m d0s en- j Pl!rá grafo tínico - Os In· dios de habitação~- coletiva 
tuado deverá depositai' pre-1 ca?·gos que l.ho sao atribulrlo~. fl·atores dêste artigo incot·· terão abastecimento d'agua., 
viam ente nos cofres n:untci- j C?mpete a f1scallzaçi'lo Mum-l rerão em multa de CrS" .... banheiros e privadas em nú
pais a i~npcrtâciu correspon-

1 
c~pal comunic~r no seu supe-

1

l.00C',no à CrS 5.ooo,oo,~ con- mero proporcional ao doa 
dente a .multa lmpôsta, sem 1 nor ht.e~~\rq~ tco. para .rms 1orme o· caso. 
o que ll del'eBa não ser[~ re· çte pnrhc1paçao por cscnto a seus moradores, de acôrdo 
c&bida. I Divü,ão de StHície ou às aulo-~ Artigo 31° - Todo aquêle com os regulrune!ltos sanita-

. • ,. 1j;, ridad!:::; .~unitárias ~eàerais, que. por qualquer forma, rios. 
Artigo 22° Na o •-r.eudo i quando for o caso, todas as compro:net~;;r tL limpeza <lüs (<-.J ,..._ . , 

apreseot!ldtt dcfesn. no prazo ocort•êocias que forem verlfi· , aguas àcstinadas ao consumo! (Continua no vróximo número} 


	

