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DIÁRIO OFICIAL 
----------~,._---

DEORETOS ~Tns DO ªon~ u E· x;;r" , n~~}'lf~ ,ne~to tllO como o próprio, 
o Governador do Territó i 1t t1 i" lP .IIJ !l IA "' U l .a til U foi ltrt;"i:Jdo o Wt>;;t·utu. 'cur-

F d 1 0 úo no~-> t•·rn· o uo al·ll~o de-
deR ertal1bd 1o~6 Amapá, usando .fer~Jm os Itens Vll e IX, do ?\0 oG 1/6!-CMl r.~~:;t:hl llG) \t;~ Lei ut".mt>ro 

a n u u v es que lhe con- IJ.rtigo 4° do D<>urcto-lei nt· j · (1 t'UB) 
fereM 08 itens VII e L'{, do 

1

5.830, de '21 de vseteml.iro d~ I 0 Gonn·uacior do 'l'crritúdo '?11 o~•.u~~)n~~!:. j~~;~~~ clt,' mil 
artigo ·1°, do Decreto-lei nr. L9J3, I Fade:t•aJ dl) Awapr, ust:ndo 

1 0 
su " 1 ( 6 e C'l'~l· uentn c t•·r.a 

5.839, de 21 de Sl!tembro ue I <la>l .t .. ilml!•õcc; Nll' 11••· tt 1:- no\ r, l !l.' · · .. 
1.943, IlESO L \'E: I ft.rcrn os tt~us \ '11 e · Í \, do I ~!l~1o ) " qual,~:} .:·Lf!;; '-~ li~ltts 

. r . o I a rtigo 4°. •lu Dccrew lt i nr. I t!ISP: ''.ues_ u.,~ t.~ t:l~.... r:clu~ 
RESOL' E · f To1·nar ~;em el'c1to a P<.•r!a· 5.;,;Ja, de 21 úc selemb.·v dA do l,cp.lar ... m: to .. p. 

0 ·~de:_ pc, 
, l'[ll n:-. 902.\/6!-liAB. da bula J.!J.j ;), lo t;ccH·tC. iiUJ: t:fl) t1 :nt.l C 

. '1 r'lnsrerir, na forma elo ~r- do 7 de outubro de 1.961 tio I ~tnmo mll cmho e mnla _o 
hgo 52, Item 11, combinado &egulntc teor: ' ' rmsOL\'E: I üds r:il .l~i'. de nuve (Ul ue 
coro o ertlgo 5:J lteru 11 da 

1 
1 outul.t u llv :it;;sll10 uno, pd:.~s 

Lei nr. 1.711 de' 213 d{l ~utu- «CODC'tlller a Gei·..Udina ('on· . Elc.t{iar, os sc.-\·ldOi ç;. : An- <lo D~·crcto J~tinw'.u trl!'tll o 
bro de 1.952.' Manoel Ferreira celçáo Fal'i&s, ocupaote do 'l touio tJ:;rJ, i~·o Ptlllh:s, PJ'o- 1 crncu mil cento <l G<t:Jr<•um o 
dos Santos, ocupante clo car-~ c!.lrgo da cla~se do Professõ- fcs~or tle _C:ru,m:l Pré-I'• it11:\1 i o J11i:~ l:~:;.l·L!). ue qu,tll'll I :1 do 
Q"O d~ alasse de 'l'raballl&dor, ra H~ !·al,istu.. u[vo_J !), do Qua- e I L"lroárw, mve:l 1l, . atm~l- warço di! 111H novcoculo:; ."' 
n~vel 1, do . Quudt•o de Fun- dro ao l• unolo?úr10s Públicus 1 n~cutu l ·xerccpoo a . rupç·tw t:l!llJUPn~u e q~wtl·o. DH54 ), JW
clOnárlos Publicou do ÜO\ é r· I ·lo GoYêt·oo deste Torritúrio, g,_dlH!Cadd, rlllllbOltt 3-1·. d·· I li~ Ül\ t' ·-L~· rn: llllll th (t u:_ll 
no -dêslc Turrilório par;.~ 8 lotada na D!vi!;.iJ.o do Educa- I Utrctor du Et-.coh.t l.w <<.t!it:l sduc~.nt"s e (Jnti•u:tn ~ doJs 
série tlu classes de 'st!l'v!çal, çflo, trinta (30) dtus <1~ Jicer.t;o . ~o J~luc~p:i, c Mil~nn ,t 1! .~~H~· (a: 1~ •, {I C d~z;.·h. ele (17)., tlt.: 
nfvcl 5-A, do Quadro ao!ma pa ra trlltamcn(o de ~mudo, cou-, ~à Cort•e;,, fw·p•~ ror t.t.; -' --~- 1~'1bu :}ç 11:11 n• H'l "1Hv., 'J 
referido, vago em consequê!l· tndos no período de 17 de ju- no l';:hr.d'lo. uivei 1.. umuo~ I.:I[Jljtttn!<• e cll1 (l~J.)}<}, <" 
Cil4 úa promoção dt! M1trill nho a la de jul!to de J.96-t, uó P!.:tlcn(·t:r:!('S .... r1 r~t,;v ••• tl:.- ~~i"~ ~:.\, l'. c~p_.:,~.ln C:'J '"'· r~-
Gomes Barreto. ~eOrdo com o nrt:go 88, i t•'m l l-u oc,os,'.:'r~c.G Fi!b:i_cm. do Gv Jai! cl;.tll~>~ lJs ~q.;u.nt:s.C!t us.u-

---= t. rombfnr.do com o arti•"O vuro(l dc·St.! rl!rn· órw, ll•lS l>t Prmt~na: O pres~::ntc l!<:t;l· 
Palácio ao ~l.'iíõ,e'm !lo, l'..WbOS da Letur. l.711,tlc do .. ne.Un·i••o ~s l~chWtt(.'ltC' tl(l \J(!orar~ tl•l U({':l li~ blll.L 

:'tfa~apâ, 30 de junho ele 28 do outubro de l.:J52•. P<'h flpl oiJllCl'\ :'ltlc!a no c•n ,. pl!blf..tl(,'t\1· o f• l11geo v li• ·" 
1.9tH. - l Pl'tr.cuto dus tarefa& qm: ll ~s ••tr o tl.n tt•i•lta c ur.1 (31) uo 

P~tll'lclo do Govêrno, ('IH fOL'I\JU rtr.huiC:ub, grant.em uu <kzemiH·o de mil Jll>\ C(.·(ntoli 
. GencrRl L n i z l\lendc3 da Mnt•apà. ~5 de nov~::mi.lto de o ('CSiJOilo 111Hdico e turnun i o ~~ r rSSI'I'h t:! ~l'~<' Ll~,· 'l). l'1.1i!· 

S1h'a - Govemedor. 1.1164. <.:tldf.l vez J.wi:; s•ilith> o l' \I •• bUL· 2et unda: !'do [li'l'! ca;L' 

Jos 
... Pn.reir" da Cootn I lig!o rluqu(:l tc: •T:,;iio do Aur..l- 1\GÓfllU. o 1;;') :c:~:eeu!ur lv) 
... ,, .... ., •• G ~u. Lu!;; !!fendes da Silva • " '1 \ Resp. E:-.p. da !:::ccrct:u ,,, Ger.'ll , G 1 J u~.:·uçuo errilorial. ot;:-i••n·S<: ~.> lltlpncí!iU' l'"' 1 •·· 

t.. - . 'overoa( o r I , u1 :.~ ._ <'li C lbc !'\L'ltlo !'tJcuH .. -
0 Governadot· do'" ·tó ·o \1 p 1 l\tltP.:Iu do G" vêmtJ, <:llô oio.- 11c!r: ~{''\E;\, da~.,Hku-

F d 
. d ~ en; r1 J c cu au tl 1\nJ,:os 1 :.Jtu"'l'. ll:i :•c non .. 1ilro uc· • •· 

e era1 o Amap. usando 1 Hcsp. p. Exp. da. ::i.:cretarin . !J .,i •·· · .. · d•:; oHl cl·•u.,t!l.~ G•'!·õJ!Hit'. ' 'uC· 
das atr ibuições que lhe con· Ueral 1 4' " · dccc .dCI et1 ptm,,, oe H!ll!Cll· 
ferem os

0 

itens \'li c IX, do 1 vcu. Lulz :.Jcnd!'s tia ~fh·:.l •;!lo q:1~, .t~vhiur el•tC t·u~rl· 
ar t,lgo 4 , do Decreto lei nr. 1 l'ORTATUAS I Govt!.·m!J'-lr · \ •:iu prlu:, teprc$C 1tr..utcs cr.s 
5.8aD, de 21 de se tembro de · 1 ntid~H!l·r. :!c-orti.Hiü'ô, h csh! 
1.9..1:.1, 1 Nr. 8G:-3f6J-GAB. 1 lh:llttl 1 t~~lol1't. ·icll! ro~ .. ·m:0 pnr. 

O G 
. . , , ., . . t,. i rn~..:gllullCS er•!t:CI r,cu un!-

RE~OLVE: I . 0 \ OI Utl.dor do fEH r t.OIIO s~'r.:er"tftl•"Hi r1<""r:ia (I" P'"'tlO !'O !.'11· o I l'l'otl~\ll.L 'l'cn.:t•l!'3. : 
li'edcral do Amapá usauuo o ...... " ... u ..... m.. .IV . .. o ~ 'o • '- o 

Promover, na fOt"'"" pre,·
1
·.:. l (]as ê.trll!u_ições que 'lhe . con- 1 u,•.e Va(_Or_izf.;ÇãU (CGUfi;llH!Q l'lU'(!. l'~ t1CUÇ.t<.' <lo:; ,3l'I.Vl~tm ...," ., 1 f l VJJ 

1
, . n • ri•• ~.:,· • .,t.J'l no prcH'!llc ,tl vHio, 

ta nos at·tig!1s S9, .w o 41. da orem oo"; cns e ' ·~ uo ~!! nl::étZUma . 't ~1'\ LA. cuir' pnu. a (til 
Lei Dl'. 1.711 de 28 de ou'll- l artlgo 4 • do Decret\>-h:ll ur.; I E·,(·:-ut• J' (t) ll t!<;~u.titl üt.i 
bro d1• 1.9··2, 11\larl" u"'on11,.8 ·5.839 .• ele ~1 de sctemorn dJ . PfW< ESSO 1\0 0Jv7•l,ô1 1 1 

v • ... " 
1 
... , I . c,_s ;,.u~u ... iiu_ cn -:-.. t .• ~ IJco .. t,!'l~ 

Barreto. ocupante do curgo .a<Ju, 1 1 .. ·) l ·· 

da 0186
., , • A~, da s{!rl·e de ('0:'\ \'E:\iO X" 1t:-i lltot\:; 't' c.l!:.~:_ •• t .. • -, ····)·,' 
'"" " - llESOL\'E: d,, do:::;do ec.uM:m:t! t.u t f 

elaS!!~'& de Servical, uivei :;, 'i' (Irmo ti e a cure J firn~:1do ç~ll'H;r.to d, t•r,if!r•. p~ra 11 

do Q~adro d&. ru?ciouários Eloglnr 03 s~rvJuC~rcs: Ar-j' oulre u St,~wrtut~l!· êocm 1 ~ ':NI'I\'HI ri•; L .l~ - - :o\nt·~o 1 
Póbll_cos. do Govêrno d(hte lindo Ferrdca do O'iv~iru 00 Pluno ck Valuriii1!'<lU, - p;,clt~t· Lx~CtHI\':1: ::-.tol.h,.hc-

Terrltórlo, p3ra 11 classe «lh , Motorislll, oivel 12-C. ~ Fruu~ r;cunilm!l.::.t ria ,\llJU:t.Ôl•i:l' (' xv (l!l SP\'L\: D •sf.H'SHt:- dt• 
n!vel ~· da mesntll séJ·ie de ~ olsco Eull.dlo da Col!la, Zd:t- ! n livvõ1 nu do 'lt•;-ritório Ct.l itu 1. Y• 1 ::" ; •• O.IiiJ- 1iC''Ct!
'?1~~sc.,, do Quadro aclm~ re- dor, nivcl S-B, ambos pcr lLlll- 1 Fl~dcral llll Amapu, pnr il rol\ i Hll'llld t::. c"' ·:i.ll; ~~t•nti
Jeu do, vng? om oonsequencfa ccntcs tt.o Quadl·(• de 1-'uuc'.i •)- nr.llcaç·Bo da v<·rbu. Ih' CI·S :::;r.•;•lt:~ 1:! 0.<1-- U;· pc,~ dl\ llH 
da tr.msfel'eucia de sél·!e dl· nár1L1S Públicos do Govcaw · ;).Oou.ouu,OJ - Ext'·-~l"iv de CM.lililJ!Ut L:~Js, :!.:.:.ez- Va
classas de Lu:tla do:: Santos dêt.te Tenllório, lotados uo I J!ltsl e dr·:-lir.:>du u m• !l~c-'l"rií'.oc;iu i·.r ·~t:Ôi'1ll'' c::t .\~: ·•-
Aeololy Ramos. ,, Gab!nf'tu tio GovernaciuJ·: Ct•!ll ~ rlu tlas t;O!It~ i,;G~.·s hi~;cni· i..>1:1r. (.\~t. j~:!. dt1 C'oJ ,.,i. ll'· 

P&ltclo do Gov~rno, m dXCrcicio ua ~upet·imeudêud:t ~ CR!> ctus l , alJ!!<~I(Õ~;o;. i dcrulJ: Di \'flil.iné·~::·. t!.• nc~-
Macapá, 3u de junho l'J do Ac:u;teclwcr.to pelu pon-' p. :.:~: :·.~~.c;o - J)e .• cn,·ol\ t· 

1'964' e I ~~~:~~ant~~rllll<i~:;(!c~l~çoãS~l~~l~f~~- : Ph::·.~,;·~~~ \gt~·i~:~~~~~:~(:;~t:t~\: r'•~ ::~~·- E~o~6~:~ ;(~~;:_~el} :' s!~~~ 
Oco. J.ulz Me odes da Si h 11 quíroca rl(> boa \ ontadc dcA- snka cl.t A .. !,.t.;•nie e o Gun·r· \;'·c s Bú·.iciJ: 't! ~;~wc.11m ;.-

Governador preenr'iw~·nto parll bem serviL'I''O Ôt' 'i'(:'Ti·r;ru. }\.•(rer•1i de• r.,: ::.:; 2.:1 - hüiJH:lÇÕ\!t~: l -:· 
a Admtnl,;t; at,::10 TerrHorittl. Amu r;•, c!aqu! fJO r di:. u>,· de· ·~:t>:ttOrl.t t!a:- t'·.:Hni~Mti !:t-

Josó Pereira da Custa nu,n:ru!!il!:, 1. "P8Cti1 •·ntlll tf· l'.:~n!(':l:.. rl,::-. hr:LH:.f:úu~: U:1 
11esp. Exp. c.la Secrc tur·ia Palácio tloGovêl'no, eru ~1a· j :-lf'\' 1·::\ t: Exc·cu lor (n) rtpt•t:~ ["\ m c. P ;·.. l'::? f~.u; (l.,,otJ,iJu. 

Gcrnl. capá, l"i da novembro ôc ~l'ntud:t a primciru Jlt'!O s~'U t. quttnll:\ cf.tre!;pr•r<lcr:tc loi 
ü Governador c.lo Território L9G·l. d lperl !;tentlrat,·, LhHH, l':tl !I! - ~ t: c <!ur.~.:a J,l c•rédiW cl.~tltbui-

Fcder·al do Amapã, usando o .. I rio '"' B<ll'l'l<,:, C~;v;:.!CIJIII! f' Jl \Íil a n 'li,..: m·o r; •• cior:: .... 1'!:-
uas atJ·ibulç.õ<'s <JUC lhe c:cn· •Cll. Lul:t. Mende;; de\ S!! va !:egtiJHI!l lJCh !'Cíl Prfl,'UI'Hth r·, !"·': :tllu t:mco : O pagt.mrnll• 

Governauor St·. h •Jippç Gtlh.:t. id "n lilienrio !t <!Ih! :::~ 1 d:.>n~ c~t:: tlüusu-
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As Repartições Públicas [ 
'l'erritoriuis deverão · r-emeter 
o expediente destinado à pu-; 
blieal}áo nesto mARIO OFr-

1
· 

CI.AL, .diàriamente, a.Lé às 
1:~.30 horas, exceto aos sába
dos quando dcvarã:J fazê -lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à tn:ltét•ia retrilJuida, uoe I 
Cl\SOS d~ ill'l'OS OU Oroi:;sües, 
deverão ser formuladas por 
escl"ito, à Seç!i.o de .Redação, 
dc:~s 9 às 13,30 heras, no má
xímo até 72 h o r as f\pós a 
salda dos órgãos oficillis. 

Oa originais M·.•erão ser 
datilog.·afados e autenti0ados, 
ressalvat!a!l, por quem de di
reito, rasuras e ernenda.'l. 

i::. "i! .. ~.r 11) E'fl.· n-· I E 1\T ~ ~ ~.,1!~~ ~ - .}1 • .1~ ! ~ 
Jmmnn11 ~:Hm~o& ®nei~Q~ 

DIRETOR-GERAL 

AGOSTINHO NOGUEIHA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
lmpresso uas OHcina:; da Impransa Oficial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 

Repartiçõe~ e PartlcuJares: 

Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 .. 
4.000,(30. ~· 

20,00 

; As Repartiçõ~s Públicas 
i cingir-se-ll.o às assinaturas 
: anuais renovadas até 23 d(3 
·
1 
fevereiro .de cada ano e às 
rniciadns, em qualquer época, 

j peivs órgãos competentes. 
I A iiro de possibilitar a 
1 rt~messa de valores ncompa-
1 nilrHlos da esclarecimentos 
1 
quanto à oua aplicação, aoli

' citamos usem os interessados 
! preferenci~tmentc cheque ou 
1 valCil postal. 
! Os suplementos AEI t:di· I ('ões dos ót·gãos oficiai~ só 
r Sd iorncqetão aos assinantes 
! que_ a~ soliciturero uo uto da 

I 
assm:uUl'a. 

O tunciowirio público ie
deral, para fazer jús ao des-

1 conto indicado, deverà provar n'xcetuadns as para o ex
terior, que serão sempre 
amw.te, ua ass!unturas poder· 
se-ão tornar, em qu'i.:Ique!' 
época, por seis meses ou um 
ano. 

---------------- ---- ---- - ·1 egta condição no ato da $,s-
Püra facilitar aon assinan-1 A fim de evitn.t• solução sinatnra. 

A~ ae:sinaturas vencidao 
pode1'tí.1> ser suspensas uem 
a via o prévio. 

la, será feito em parcelas e 
segundo as dü;ponibllidatles 
em dinheiro da SPVK\., su
bordinando-se, conlutlo, o pH.· 
gamento da primeira parcela 
à aprova~~llo, por eshl, das 
contas relativab às dotações 
recebidas pela sogunda acoi·~ 
daote no exercício anterioi'. 
Clá usula Quarta: O (<' ) Exe
cutor (a} _prestará cvnta à 
SPV'Rt\ dl\~ importU.nciu:> re· 
cabidas em cumprimemo do 
presente acôrdo, obedecendo 
as normas udutad&s pol' êste 
Orgão. ü pagamanto ele urua 
parcela poderá ser feito sem 
a :prestar;ào de coulm:: dD. an
terior, mas não Hem a d« que 
a este t~niJ<t precedido, e de 
qulllquet· wtweil·a, u p~'csta
Q~o de contas da últirM p;H
cela rccebiuu em um exerci· 
cio d;;nm1 St!' feita u.tó o úl
limo dia ele fuverel ro do ano 
seguíuto. Clúueula Qutntr..: O 
(a) Exeeutor (a) apre.;enturll 
à SPVgi\ relatórios tri JU0S· 
trois dos traba lho!! J:ealizadoG 
e em andamento, obriganuo
se, o.iod,,, a r;restn1· quain
quer informações que, pela 
mesma, llta sejam solicitadas, 
submetendo-se, igualmente, à 
aun liscn.Hzeçilo t~enice. e con
tá uH. Cláusula ScxtR.: A 
SPVEA se r~servrt o dil'eito 
de SlHJtar, a n qualquer tem
po, o pagame!'lto d:.t iiiíporlân
cia con veucionada, r-e verill
Ci.J.t' que a aplica~!âo da mes
ma uão est:l se iaz!:!ndn se
gundo o piano aprovado, Sl;lD1 
prejulzo das demais conse
quências resultantes tia inha
çfio. Cliusula Sétima: O (a) 
Executor (a> se ol.Jriga a aU
xar à fs•eute rl~ Gbrà OU S?.r
vi<;O o!)jcto do presel.!to acôr
do lctretro elucidaUYo de que 
o me:$mO fo i Hr.anciado cGm 
recm·Bos <In F urtt!O de Valo
rização Econômica da Ama
zônia. Referido let:·eü·o terú 

les a verilic:.:.ção do p1·t~z0 de de continuidade no i'ecebi- 1 O custo de cada exew
veli<iai.ie <íc suas assinaturas, wento dos jornais, de vem 1 piar atrasado dos 6 r g ã os 
na p~rto su~u!or do enderõ- os assinantes providenciar 11 ,

1 

oficinin será, na venda avnl
<,~o vão impressos o nl!rnero reflpectiva rencvação oom sa, acrescido de CrS 5,00, se 
do ta!;lo du r egistro, o mês e r ntecedêucia mfnirna, do tríu· do mesmo ano, e de Cl'S 
o ano 1:tu que findará. to. (ilO) dias. 110,00, por ane. decorrido. 

Cláusula Oitava : Potlará éstc 
liCôr·do ser arcp!iado, aUera
do, renovncl o o ll modificado, 
n q ualque1· tempo, quaudo 
fr)r de intcrcsee dus partes 
acol'daut~:> mas tf,da~ es'3as 
ocOl'i'êl!cias devcri:io s~r fsi
tus msdimlte assiua1trra de 
tih·mos c.úiti,·os o.o pre:;ente. 
E, pQt' assim estm·ern do 
a ': ôrdo. as entidades inteves
:;atl;;ts,' eu, Maria ue Nazaré 
Lümos Bol(lú!la, Oficial cte 
Adminisirução, 12 A, ún. j 
SPVEA, lavrei o rncsentc 
íútmo, o <Iuaf depois de lido I 
e aeh<',<lC· coní'ormc, va.1 a ':>~i-~ 
nndo pt:loR represcntf!ntes 
dtlS euticlsdes ac(·l·dcntes e 
por mir..t com as teGténHlnhe.s 
abaixo par~~ todos os fios de 
di? e !to. 

Belém. ~4 cto 110vorubro de 
19o-L . 

Múrio d!:.l Barros Cu.valcl.ln
tl, Geu. SupcriutenJente. 

Felippe G il!ct 

,João .> uvtmdir de Souza 
MoJ!teiro 

::;el.J~t.tião Expedito Mil·andtt 

1\.laria de Jl:azaré 
I3o!onha. 

Lem:1S I 

1 

Anexo ao Convênio fil'mado entre a Superintendên
cia do Plano de Valorização Econômica da Amazônía e o 
Gov8mo do Tcr;:itório F~deral do Amap:\, para 11plicaçfio 
da Dota~iio de Cr$ 5.000.0GO,o0 (Ci.noo ruilhões de cruzei
rtlS), consignMia no Orçamento Geral da UriiKo para o 
exercício de 1 9 6 4 e deetinada a melhoria dus condi
ções higiênicnr; das habit:l.ções. 

- P~;ua J)rqporcionar m.elh{lria das condi
·ções bigiÇuice.s áedJelõmentiã'20lf'fuÕ1'E: '
dias localizad!ls em zona t<uburbJ:lna ou 
rural, isto é, abrir janela para veutllaçfio 
e insolação, ou revestir piso, ou corrigir 
cobe!·tura, ou fozer parêde divisória, ou 
confeccionar po1·tn, ou preparar pia de 
limpeza, ou construir fogão, ou levantar 
baullciro, ou hígleuizar depósito domés
ticô ou tento de égua potll.vel, ou rebo
car l'arêde, ou outrut:~ medidas visando 
corrigir o tlt:e fôr j\llgado mais precáriú, 
sob o ponto de vistu do Saúde Pt'tulica, 
a critêrio das autoridades aanitllrias, de
vendo-se c.bserv:1r rigorosamente que os 
interessados, por si e por seus dependeo-
tos participem alivamente daR tarelas, 
com mão-de: obra o materiait.: que lLes 
forem tJCesEivets Ct·S 5.030.000,00 

'l' O TA L 

PROCESSO 04680/64 

CONVÊNiO 164/ti'! I dor, Sr. F<.>lippo Glllet, identi
fí.cnc!o nêsle a to como o pró
prio, foi ril.'mado o prtJsente 

'fôl'mO de ncórdo lirme.do acôrdo, uos têrmoo do t.n·ti-
De::laro CJ!iO o lJl'cr;ente go dezesseis (16), da Lei uú-entl'e a Superintendência 

acê->do est:r isento do paga- tlo .Plano de Valoí·izu.ção mero mil oitocentos e sei~ 
mcnto do sf~io, de cooformi· Econômica lia Amazônia e (Ul06), do seis (B) de janeiro 
' ,. ti o Govêmo do Tenitótlo Fe- da mil novecentos e cinquen-

t.t1dH COlll O (itSpostO 110 fU' . - ta n t.rês (1.9~•3), o qual se 1'6· dera! do Amapá, paw apli- " v 

~o f,:J, da primcim parte - cação dl\ ver·b<1. de Cr$ . . . gerá pelas di8posições desta 
No::mus GN~Í!:!, da Cousolida- 2.ooo.oco.oo - Exercício de lei, pelas <lo n oegularoento 
çíio das Leis d.o lmpôstu de Ul64 e uostmadu at;a die- aprovado pelo Decl'eto núme-
Sêlo, baixada pelo Decreto pt:nsíu•los da regilo. ro trinta e quntl·o rui!, cento 

e tri!iía e dois (il4.132), de rw-
n" 4;';<121, do 12 do fevereiro E 

1 
co ,~• t 

1
. ., ve (Ü) de outubro do mesmo 

ele 1959, moditic.cllo pelo ar- n.~c a '-'~P'-!.\ll c_nc ellm: ano, pelas do Decreto núme-
d~ ~la.uo de \ ulo~r i~açü.o Eco r o tl'inta o cinco ruil cento o 

tlgo "7°, XU, da Lei n. 4Bt'8 de nomtc~ da Am;lZOJ.lHl o o Go. I ' 
28-8·64. puu!icr.do uo Diário vêrno do 'fenitório Federal quarenta e dois (35.142l, da 
Oiicial da. ll niíw de 31.8.6'!. do innapá, duqni por diante quatro ( 4) de rna~ço de mil 

os seguin!~s dizer :}s : - «Êste Delóm, ~'.! de novemut·o do 
empreencüm ento iJJtcc::ra o WG4. 

denul!linados, respectivan on- novecentos c · cmquentu e 
lt:, SPVEA ij Execuiorca) re- quatro (1.954), pl:llas da Porta
preseotada u r rimeira pelo ria número n:il seiscentos e 

Plano do Valcriz!lç-íio Econô-1 
.mica da Amazônia e foi fi- M:Hift do 1'-:azaré 
uan-::üH:lO pE'la S. P. V. E. tu. Bolonha. 

seu euperintondento, General quarenta. e doü; i1.64Z), de dl.l · 
Lomrs Mál'i<J do Barros Cavalcanti, zessete (17) de junlto da n:il 

I c a srgund~: pelo seu P1ocura- novecentos e cioquenta e oito 
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(1.958), da SPVEA, e, especl-~ voncionnds, SI.! ver·ificar que 
almente pelas cláusulas ee- a aplicação da mesma niio 
guintci!. Cláusula Primeira: está se fazeodo segundo o 
O presente acOrdo vigorará I pleno aproYilllo, sem prr-jui-

tes c por rolm com ns teste- Editais e Avisos 
m unhas abaixo, pnl'u todos 
os fins tle din!i~o . 

da data de sua vuolicação no so das dem<~iB cousequ§ucias :Bol~~. 24 de noveJL.bro de 
órgão otiolal, nté o djn trlota 1 resultantes d~ inírur.âo. Cláu- 1.9\i<!. 

~fUJV~;znL MiJDEIRAS I . a. 
- BRUMiàSil 

ASSEMBL~:IA GFRAL 
EXTRAORDlNARlA 

(Primeira L:onvocaçãn) 
~ um (31) de dezemure ele I suJa Sétima: U(ll) Executor( a) illúrlo do Barros Cuvnlcan-
rull uoveceutos c sessenta e se t·briga a ;. fixar <1 i'rente 
sete (1.967). Cláusula seg1Jn- j da o!>rH. ou S•···viço objeto do te, Gru . ._.;nper !utendento. 
da: Pelo presente acôrdo o(u) presente acô:rdo letrt~iro elu- Feli.ope Cillet Ficmn convidados os se-
Executor(a) obri9:a-se a el.ll-, cidativo de que o mesmo fol nhoreo acionistas da «Bruyn-
prEigar os recurs"s qu~ lhe f!nanciodo com rePm:oos do Jol!n Juvandir de Souza zeel Madeiras s. A. - BRU-
lhe serão faculto.dos p e L a, Fuudo de Valorização Econô- 1\i:Jntcim ~!ASA» a se rcunír·cn1 em 
SPV EA. classil'icud01! llll cláu-lmica. da Am:1zônio. Hererido Assembléia Geral Extraorcti-
sula segninte, obectecenúo ao 1 letreiro terá os seguintes di- SelH\btiáo Expedito Miranda nália, M sede social da Goro-
plano de aplicação que. devi- zcres: «Ê..;te Empt·eendimento 1 . pnnhia, nesta cidade, às 14:00 
daruente rubricado pelos re- lintPgra o Plauo de VnJo1 i?.lt·l Marlll. de Ne.znt·é Lemos torus do dia 2 de dezembro 
presentantes dns entidAdes 1 çãõ Eecn:iUlica da Amuzõmu Boloota de l!i64, em primeiru couvo-
acordant~s. a êstc aoomp11- I c foi r in a n c I a do pela 1 caçiio, pura delilJértu sôbre 
nha, dêle fAzendo parte in te- l S.l'. V.E.L\.». Clt'l usula Oito. v a: I g.~c.u r.o q ~ P 0 presente u seguinte ordem do dia : 
grnntes como fieu 1rnico aoe- ' Por!erlr êste acôrdo sc·r a:n·l aco.cto t slá L!l~to do .paga-
xo. Clá.~sula 'rerceü·a: P.;.ra plit.u;l~. alterado, renovado ou mor~~0• d~1 imposto a v sélo, de a) He-:•atilicaç!io das dcli
oxecuçu.o dos ser\·içoR pt·e- modlftcado a qualquer tem- cvnhli !DH.nde com. 0 ~lsposto bcracõcs tomadas nas Segun
vistoa no pt·eRcn!.e acôrdo, a po, quando' fôr de if'ltrrêsEe no artt:;w 50• da p:'J?lCira ~ar·- da o 'l'crceira Assewbléias 
::iPVBA, entregará a( o) Exe· das partes e.cortiames mas ~e,:- I~orutas GE>~·nts, cl•1 L;on- Gerais Extrao;dio~siJ.G da 
ClJ :or (:; ) a quantia dH €t·S ... tôdas essas ocor rência'> deve- 15011?aça_? das ~618 do Impô~- Societiade, tealízadas respec-
2.ooo.00•1,00 (0013 milhões ele rão ser feitas mcdlanlo as· to 00 Selo~ l~ll!x~tla pelo Dt:- tivamE'nt~ às 10:00 e 1-1:00 ho
e ruze1ros), valor da dotação sinu.lura tl.e têrmos adilivos ~r:.t~ nr. 4.}LJ ·- 00 12 .~.c f e- ra.s do dia 15 ele outubro do 
oonstante do Orçamento <la ao preseutt~. E. por assim es- 'e. e•ro .de ]ó901~· modw?ado l cor!'cnle ano; 
União, para o exe1~ício de tar<.'m d. c acúrdo, as <:ntida- ~_;lo m·tJ.f'? 1 • XII,1P· ~ct nr. b) Reforma elos Estatutos 
1.964 - Anexo 4 - Podei' tles lntei'essadas. t:u, Muria. -~~8. o e .... s_.a.-6~. pub.~ca~o ilO Sociais; 
Executivo; Sub-Anexo 09 de i\aztJt'é Lemos Bolonha, _DJ.:rto ,Oitc·wl (o!a Uniao de l r) Eleição da nova Dlre-
SPVEA; De&!)esas rle Capitnl: OU c i a 1 •I~ Administração, 3J-8-B·1. tor·i:.l; 
Verba il.O.OO - Desenvolvi- 12-A, da SPVEA, lavrei o pre· Belém, 24 de novembro do ci) Astmotos Gerais. 
monto Econômico e Soclr.l; eente tênr.o, o qnal depuh 1 9 '-! l"'•Iacapá, li de novembro 
Consigon,ções: 3.:!.0.0 - Dis- de lido c acballo cunrorme · 

0 
· de 196-l. 

positivos ConetHuclonafs; ... vai assil!ado pelos r~ptescn~ l\ia1·la. cic Naz11.ró Lemos 3) !fans Rode?buls 
3.~.0.2 - Valorização Econô- tantas dus entidades acordaa-, Bolonl11L Dtretor l:'rcsuluntc 
mica cb Amazônia tArt. 199, 1 
da Coust. Federal); Dist:rirni
F1aÇãe. d!l. Despesa: 3.0.00 - I 
Desenv~Jvlm(lnto Econú~ico 

1

. 
~cial. 3.2.0.0 - S!i_úde, ... 

3.2.4.0 - Doenças Transmis
flívcis; 3.2.4.2 - Lepra; 1 -
Dispensários da I'Cgião; 03 -
A l\1 A P A; Cr$ 2.ooo ooo,oo. 
A quantia correspondente foi 
deduzida do ct•écllto dis;trlbnl
do ao Tesourc, Nacioo11l. Pa
rágrafo liof.oo: O pagamento 
a que s~ refero estn. clbusula, 
será feito am parcelas a se
gundo ns tllspoolbiiJdnde;; em 
dinheiro da SP\'EA, sub0rdi
nando-sf', contudo, o pago
menta da primeira p~trcela à 

•-aprovação, por e~ t:t, dos con
tas relativas às dr,taçõ<.'s rc
Mbirlfl~ peli!. s<'!.mnda acor- . 

Anexo ao Convênio firmado entre a Suoeriotendên- ~i::mtão ~8 fmmf!cia 
oill do Plano de Valot1:alçâo Econômica da A~azôuia e o 
Govôrno do Território l<~edetal <!o Amapâ, para upllcaçuo 
da dotação de Ct'$ 2.ooo.ooo,oo (Dois milhúc-s de cruzei. 

Per~oclo de 27 a 30 de 
Xo\'embro de 1.964 

rosJ, cot;sigc~da no Orçamento GGral da União pura o 1 Dia 27 
Exer.oíclo {jQ 1.964 e destinad~t uos dispena! rios liu re.giáo. l : ~~ 

» 3tl 

S - Zagury (Matriz) 
S - Centml 
D- Jurncv 
S -Serrano 

j, Pessoal ! 
1.1 - Gratmcaçõcs n1 e u- j----

attis 

I ?mteittna Mm'!j1!{f3ill 
1 Medico· chel'e lç- fie E\';Rt;aD~ ' 
pro1ogbta. . 2o.ooo,oo 2·io.coo,oo j 

DECRETO· LEI 
1 EnfeJ·mciro . lo.oor..oo Ho.oco,oo r-;• 1105/64-GAB-PMM -- ( 

36o.ooo.oo ' O Prclcito .Municipal de 
<lauta no exercício o.nterio1·. 
Clá•Jsula Quarta : O(a.J Ex c- 2 .• .Material d& eou~umo c de 
cutor(J ) prestará cuntas à transformação I 

Macvpá, ua conformidade do 
dispmllo no Inciso V, do Ar
Hgo 9° do Dect eto-Lc! Fede

' n :l Ii0 5.839, de :H de Dezem
bro do &!lo de l!H:J. 

SPVEA das iropot'tâncias rc· 
Qebida!4 em cumprimento rlo 
presente acôrdo. obertcweu~o I 
~s normcs !\'lotada~; por Gste 
OrgQo. O pflgamento de uma 
parcela noderá ser feita sem 
n prestação de conias da :m
terlo:r, roas nüo sem a da que 
a êste tenha prccerlicla, e, de 
qualoucr maneit'a, R presta
çll.o de contns d:1 última PfLl'
cela rear>blda em um exerof
cio dever·ã SI'" feihl até o úl- 1 
timo d!a de fl!vorciro do ano 
seguinte. Cláusl\la Qn.inta: O 1 
(a) Ex~cutot•(a) rpresenterá :1 1 

SPVEA relatórioJ triruet>lrai:; I 
dos trabalhns reuli:r.ados e J 

e~ andamPnto. obciga.ndo-'le, l 
amdll, 8 prestar quaisquer !u
tormacões que, peln mesma, · 
lhe sejam GOlicllacla<!, subrr.'!
•end0-3(>, igualmente. à sua 
fiscalização tócnica e contá-

2.1 - Produtoo químiCIJS, 
biológicos, farmacêu
ticos c odonlológi
cot>; :u·tigos cíni t•gi
cos e outros de u:;o 
nos lu boratóriou . . 

2.2 - .Matenlr1l de lirnpeza, 
co:;sen·nçüo c dcsiu
reco.ão . . . . 

2.3 - Vestnltrio, roupa de 
Ct'tua, mesa e banho 

V. - Material de ex-pérli
cnt~. ficbas, livror; 
de conh·ôle, c~c. 

bil. Cláusula Sexta: A SPVEA E · · 
se re:el'\'a o direito de Sll"- 1 ·remu:m~ · · · · 
tar, u qualquer tempo, o pa- I 
gamento da lmpot·tti.noia con- 1 'l'O'l'AL 

1.000.000,00 

fso.ooo,oo 

2::!0.00(1,00 

140.000,00 ----

DECRETA: 
At·tlgo L0 - Ficu concedi· 

, tio 11 Manoel Monte de Almei~ 
1 da, :t:capeibdo no que couber• 
I n dh;pútõtt) nos artigob 681 n. 

1 
tl94 uo Córligo L:i•;ll nrasilêi

, ro, o tlowínio útil de um ter
i reno pertencente ao patt·lmô-
1 nio muuiclpnl, situado a Ava
l nida Iüttjo1· EliP-:r.cr Levy, lrta 
de terra n° 4.2í6, limitando

! se pela fl'cnte (Leste) com a 

lrelt-tidu rua, pelos rnndos 
(Oeste) com o lote de tercas 

l
n° 4279, pelo laclo direito 
tSu\1 com o lr·te de tel'l'a 11° 
-1a5 e pelo l<ldo e$querdo 

1 r:-.::ot•te) com o lote de terra 

l
tt0 4277. medindo 15 metrcs 

1.5!,•.ooo,oo ,lc h·eotc por 30 ditoG de fun
c.los ou sejam 450m2. 

_ loo.ooo,oo Arllgo 2° - f~ate Decreto
lei entr&rá em vigor uu data 
de sua pub!ica<;iio, revogaC.as 
as dist>osições em contrário. Cr$ 2.ooo.coo.oo 
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Dê-se Ciência, cumpre-se I zadas nos regulamentos sani·· j Parágt'afo úilico - Para os 
Registre-se. tárlas e especialmente as: · efeitos dêste Código, e de 

. acOrdo com o regulamento de 
. Gabinete do Prefeito Muoi- 1 a} -:- ~dífícadoa s&br~ ter- saúde pt\blica do Munictp1o, 

mpal de Macapá, 5 de no- refio um1do ou alagadiço, considet·am-se gêneroo ali· 
vembro de 1.964. b) • d . ui! mentfoios tôdas as sub&tâa-

. . i _ :- com co~? 09 ms . . : cias sólidas, em liquidas des-
Re~~ de Az~vedo LuncncJu . c.~ntem~nte are1ados ou 1la tiuadas a ser ingeridaa pelo 

Prete1to Mumcipal de lVJ.acapá! mml:tdos, homem, executados os medi· 
Publlcado nêste Depar:ta- j c) - em cífte houver ~alta camentos. 

ruento de Administração aos j de asseio geral no seu mte- Artigo 4so _ É proibido 
5 dias do mês de novembro rior e dependências; veudet· ou expor à veuda, em 
de L964· · df _ oom. superlotação de qualquer época do ano, lru-

Undih Cllarone- Diretor moraõores; tas verdes, podres ou mal 
do Departamento de Admi- amadurecidaH, bem como le-
nistra~ão. e) - com porões servindo gumes deteriorados, sob pena 

simultaneamente de habitação (:e multa, apree-nsrro e inuti
e depóslto de materiais de fá- llzaçao dos mesmos. 
cH decomposição, ou de ha-

DECREri'O-LEI 

N° 1108/64-GAB-PMM bitação p!ira sõr·es humanos Artigo 44° NJo será perml
a animais em promiscuidade; tido a venda de quaisquer 

(Cont. do número anterior) gêneros alimentf(lios de:tel·io-
f) - que nlio dispuserem rado11, falsU'icadas ou nocivos 

Arttgo 36° - Não é permi- cle abastecimento d'água su- à saúde, os quais serão apre
tido conservar água estagna- iiciente c as iodispensáYeis endidos pelo funcionário en-
lla D?s qu_lntais, ou pâte?s dos instalações sanit9.rias. carregado da íiscalização e 
préd1os s1tuados na c1dade, removidos para local destina-
vilas ou distritos. Artigo 40° - Serlio Yis to- dos a ioutilizacão dos me~;-

. i riadaa peio funcionário, que moa. 1 

. P~rá~! aio t\nico - As pro- . para tal foi designado pelo 

novembro, 1954 

samente limplls nos moldes 
determinados, pelo regula
mento da Olvisíio de Saúde 
de Território. 

Ar«go 490 - Nenhuma li
cença será concedido para 
in-eta.lação de barbearias, Cf\· 
fés, hotéis, reste.ur antee, con
feitarias e cougêneres, quais
quer, sorveter·ias e congêne
res, sem que os mesmos !Se
jam dotados de aparelhamen
to de esterelizaçãu e exibam 
o próprio requerimento em 
que fõr pedida a abertura, 
a ser dirigido ao 'Prefeito, a 
licenQa respectiva da Divisã.ú 
de Saúde do Território. 

Artigo 50° - Os iufratôres 
do disposto nos Artigos 43, 
4c1, 47 e 48. incorrerão na 
multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 
5.000,00 a juizo da auto_rldadc. 

TiTULO lU 

Da. Policia. tle Costumes 
Segurança e Ordem Pública 

VJdcnCJas para escctameuto : pPeieito, a~:~ habitações insa-1 Parágrafo t'mico - Se jul
das águas _estagnadas om ter- lubres, a iim de t\S ve!'iflcar :i g~r necessário, o funcionário, Artigo 51° - A Prefeitura 
remos par-twulares compet6m I . Hucarregado de fiscaUztH{âo exc retu·á. em cooperação com 
aos respectivo& pt·opl'letários. a) - aquelas cuJa lnsul~- l solicita à do Prefeito que re- os podêres 'ferritoriais, as 
que as executaruo uontro do , brlda0u p~ssa s.e!· removirw. l quesite a preseDçll da auto- funções da pollcia de sua 
pras~ q_ue lhes for marcado ; com relat1vn_ fauihdade, caso 1 ridade policial, intimando-se comptitêncta, regulamentando
na mtnuação, excluindo-se 1 eru que. serao intl_ma<l?s oa i o comerciante para assistir se e estabelecendo medida-s 
dessa. obt·igação os pequenos I !'esp~~t1vos pro~mctar10s e 1 à in utilização . do mat3rial preventivas e repressivas no 
propr1etál'los recouheclaos :po- wquilmos a efetuar. pronta- 1 apreeJldido: 1 sentido de garantir a ordem 
bre&; caso que a Prefeitura I mente os reparos devtdos, Pil· l . a moralidade e a segurança 
exBcutará. o serviço por sua ' dendo fa.:ê -lo sem desabitá- Attlgo 45° - O fabricante públicu. -:: 
conta. i las; de bebidas ou de quaisquer 

i produtoõ sUmentícios que _ _ w.. ;>ff-o I 
~ Art!go syo -:- Os propri~- _b!- ~s. qu_e, por suas con- emp!'ega.r substâncias ou pro- Citn'fv.u 

tárlos ou mqll!Jlnos são obrt- d1çoes hig1êmcas, estado de cesFos nocivos à saúde pú- l . 
gados I) conservar em perfei- conservação úU defeito de I blica, .perderá 02 produtos fa- r~s d CosJ.umH b';a t Tran~Ul
to estado de asseios, os e;eua construção, o!lo puderem ser- bricados ou em fabricação I • '1/s tfs f 1 a~ú1~1 e 08 

quintais, páteo, cat>as tl ter- vir .d~ hB-blta<!ãO sem grave . os quais Herão inutilizados: .ver men os .cos 
renos. pr~3mzo ya;ra a s~guru.nça e 1 além do incorr·~r na multa tie j 

saude puoltca. Cr$ 5.ooo,oo a CrS So.ooo,oo. SEÇÃO I 
§ lo - Ntio é permítlda a Na reinci<lõncic, além de ser . 

existência de terrenos cobl3r- § 1° - Nesta última. JJipó- a multa elavuda ao dôbro, Da !i10l'Uiid~~e e do Sossêgo 
tos de mato, pan tanosos ou tese o propt·letárlo ou inqui- poderá ser cas:>ada a licença f ui.JIIco 
ser vindo de depósito de lixo lino será intimado a fechar o r 
dentJ·o da primeira lógua pa:, prédio em prazo !ixado peltt pa_ra 0 .uneionamento da fli-1 Artigo 52° - Não serâ per-
trimonial dn. caplta!, bem as- i PreFeitura; sob pena. de multa lmca. l mitidos banhos nos rios, cór
sim nos distritos de Santana, 1 est~;.belecidn no Art. 41, não Al'ligo 4Go ·- A mesma pe- reges, ou igat·após da cidade. 
llba de Santana, Põrto Platon. l podendo reabrí-lo antes de oaHdade do ar·tig:o aüterlor, Pt~derá ser deslr-nado locnl 
Pôrto Gra_nde, Ferreira_ Go-. :xocut!lt!~s os mclboramen- estA sujeito 0 fihrlcante ou próp~1o par~ banno~. ou eR-
mes, Baillque, Igarape do 1 tos extgldos. comercia!ltc de bebid.:!s ou portes nAuhcos, devendo as 
Lago. Pedreira, e demais, pre- "o ~ • produtos alimenticios q u e, pessoas qua nNes lc:marPm 
sentas e futuros. 1 _§, G - Quando_ nno f ô 1 por qualqu<H' pr.1cesso, r .. dul- pnr.te aprese~ltarem-Stl, com 

. .

1 

pus~fvel a remoçao áa tosa- 1 terú.-Joo ou faltsificá-los traJe~ aproprllldos e do modo 
§ 2° - E proibido jogar lixo lubndade do prédio, devido à I . " · decente. 

ou outros resfduos em tel'l'e- na:.urerza do te,rrono em q1~e Al·tigo 47o _ Os ediricios, 
nos devolutas ou não. I eE;.lVe. con;tru1do ou O"!Jtl a jotensHios e vasilhames das § 1° - Nos distri~os _de 

0 • cn.u::a equ. valente, sera o d . 1 ~ b t"·. fé Fazendlnha. e praias sltuaGaa 
. § 3 . -; Os m[ratôres desta 1 pt·étlio icter<litado e detitúli- pa ur a..,: 0 b!~· ~~ s, r~~- ~ nas adjacências du cidade de 

d!sposiÇao terão o praso de vtimonte condenado. I taura.nte~:>, co_nleita •. tas, qums· A1 a ê ~ .. . . fi' á 
cinco (') a d (10) d' " que1~ c dcma1s estaocleCimen- 1' ~cap • sses ocms car o 

o ez 1as. con- A b . a JUizo da competente auto-tados na <.!ata da intiruacilo § 3o - O Pródio interditn- toa on1.e R~ fa. r~qu~n: . ou - á M léi •1 para necessária. noueçilo.' da do não portará set· utilizado f vendam gôDeros _ahmenttc:os, nzaç 0 ~ un P& · 
irregularidade. Não o fazendo I para qualquer mister. serão conservauos sempre § 2o E't di . ã d 
Iioatâo sujeitos à multa dé , com o mfiximo asseio e hi· - :s a spos!Ç 0 e. 
Cr$ 1.500,00, além das despe- Artig~ 41° -;-- Os in~rn.torea I giên?, de acônl o com as exi-~ verá ser observada nos clu-
sa_e decorrentes. da que será d?s arügos 38 c 40: lU Corre- ~ gê~c111s do r~gnl~lllento SliDi· bes onde existam departa-
fettn pela Prefeitura. ruo na multa de CtS l.OO_?,On tátJO do Murucípw. mentos náuticos sob pena da 

a Cr$ 5.ooo.oo, de acordo 1 I '. 
Artigo 38° -Não scl'ão per- 1 com 11 gravidade da causa. 1 Artigo 450 -No~ salões de multa estabelecida no Art. 

~itiàas na área da cidade sel·- i . b~rbeariaa, ca.beler.::iros, ma-~58 e cassação da licença de 
VIda por rêd'" de abastcuimen- • CAPlTUT.O I V mcures, t>tc., todos os utensi- funcionamento. 
to d'água, a o bertura e a con-! Da H:rr!êne da Alimentação H os on empregados no corte 
scrvaçáo de clsteruas. 1 o • a penteado:; dos ca~elos, bar- I At-l!go 530 - As casas de 

A ti ago - p f . ·~ I Arl!go •12o - A Prefeitura ba, e unhas, re,tip.ec~IVamente,l comércio nüo poderilo expor 
. . r. ~o A re e !tuü~ 1 exercerá em colaboração deverllo ser eslerel1zados an- . . 

!Uun,lctpal d~ Macapá~ proc~-! cow a Di,·lsão de Saúde do tas . de ca{la aplicação. ~endo 

1 

em 11uas vttrJnas, g!'avuras, 
ra.nuo servu· o Jntet·eRse .P~-1 1' .. t . ; , . t .

11 
obrigatório o uso de toalha Uvros ou escritos ol>scenos, 

C
bulJlcaor saedmotsat~~rl.Hcae~'do p~rtl- ~ d:~r~~;i&r~a~e~~~~~t:~t~~1 :~ e goias individuais. , sujeitando-se os inft·atôres a 

• 1... m .ll as .... on- . . . 1 lt · -
venientes no sentido de ex- • ctdade, severa U:.;r:allznQílo Parágrafo t'mit:o _ Os ofl· mu a, sem pre}uizo da aç.ao 
tinguir, gradativamente. os re-I sôhre a pt•oduç~lo, comérdo clais ou empi'ogados, usarão, I penal cabível. 
sidêncjas insalubres, conside- c o consumo dos gêneros a!!- durante o trabalho, blusas 
radas como tnis as caract~rl· 1 mentícios em get·al. brancas ~proprta<las, ri goro- (Cooiinun no próximo número) 


	

