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DECRETO 
O Governa<lor do T<m·!tól'io 

Fetiol·aJ do Amnptí., Ul:la!ldO · - O Governador do 'l'arrit6- capá, 
daR ntribn.i~ões quo lhe con- rlo Federal do Amapá, usan- 1.964. 
ferem os 1toos VII e IX, do do da~ utribnições que llle 

IA ~ ijJ &J i i li UJ Macapá, 18 de novembro c:e E V I' r, H ~ '9" ~~ fi I Palúcio do Govêrno, em 

. l.S64 
18 de novembro de 

nr tigo .J.Q, do Decreto-lei nr. conferem os itens Vll e IX, Geo. Luiz Mendes ela- Silva 
5Jl39, de 21 de setembro cte do artigo 4", do Dacreto.lei Governador 
1.94i3, e nr. 5.839, de 2t de setembro 

. de UN3, e ~eudo em vista o N° 866/64 G · B 
-- Oomnderau.!~O q L! e o ser- que c o n s ta o Ofício nr. - A 

gu 1~olado de provimento em de Ohras a. pena de suapeu- o d D 

Gea. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

N° 868/6-i-GAB 

O Governad0r do Territól'iO 
Federal do Amapá, usando 
das atl'ibuiç.ões que ll1e con
ferem os itens V H e IX, do 
artigo 4°, Ju Decte!.o -lei nr. 
5.R39, de 21 de sctemb!'o de 
1.943, 

vidor Alcy Arau;o Gaval~an- 132/G3·D.O.,- RESOLVE: Apii- . O Governador do TL.lrritório 
te, u?upa~lte <lo. ~~rg~_de ~0~: car· aA!cy Araújo Cavalcante, Federal do Amap::J, usando 
du~or de 'I ·.>p~~t.a.~~a, mvellil·-'?· l Condutor Je 'l'opografia. ní- das atribuicõ{'s que lhe con
atu~lmentc CX'ili,,e~do o car-~ vel 1!3·B, lotado ua Divisão fereUJ os itens Vll c DC, do 

c~orOJssão, . SI.n:bolo 6-C, de são, por ~eis (6) dias, a aer artigo 4. n ecreto-lt:i nr. 
Gh~fe do. Gahwcte rlo Gover- ~ cumprida nn período de. 23 a 5.830, de 21 de setembro de RESOLVE: 
n~uor sof~eu pcn~ de lntS.pen- 2H de abril d ~ 1.963. dtl acôr- 1.913• Elogiar, os S{'rvidores : Rái-
~~to, ~e S~1•6 (6~7 , ~as, n~ pe- do com o artigo ~05 , da Lei RESOLVE: mundo Queiroga de Souzn, 
uou~. de 2~ a ~8 ae abnl de . ur. 1.711, de 28 de outubro de I DetettYc nível lG-A e Anto-
1.9G3, l ~.95~ •. po1· tcr.infL·lngido o ~is- Elcg!ar,os servidores: José nio SouzH <'!c Olivt>ira, Guar-

- Considerando que 0 ser-jl!OSltlvo do ltem I do r.rhgo Mendes Coutinho, Oficial de ela ntvel 13-D, do Quadro de 
vidor solicitou a este Gov<!rno !!!4 dn ~encion.od!l L~i, ~m Adp1in1str~çrto, ?ivel 12-A; ,F~ncionári,o~; Ptibl!c?s. do Go
f5sse revisto 0 proeesso qt1c I v~rtude a e ? rerendo func:o- Joao . .::.errao dt; C~séro, Guar .. J yern~ dê.~~-~ Terr1t~rto, lota
oi'iginou a l'eferida. penalidiL· n~ri,o. no dm 1!> de março do da, mvel ~-A, Jose Alves de aos ua D!Vtsão de Segurança 

_,rle. PJU'l!...,e~P..!J&.~ ... .Povoç;nr~o c.~rr~lltt~ ano, ba;':'er f~lta~_?. ao Queir~z, M~Jt~-g~.~a,t ni~e l ·S-j\ ; e" Guai~~· P~!a ... a~~ .. i;;,~~~?,~· 
do. -~.· !,-l. '"IN"~~) , I b6rYIÇtrStmll.l1UlH o JUSta tea· l.uúlte·t.fw 1.cl:5 í::lvil2i~ -'hrb..~a:. ~I v{ér'~ôlC . .... l'iv el!lP•· .,. • ..; pu o •• ; 
~ ·~.~-~o ·_l:>\. · ... • r!o. Palácio do Govêrno, em Mestre Arrais, nivel 12; e co demonstrado no exercício 

- Cousicier·anuo que p, re- Mac::!.pá, 8 do ab:·H de 1.963. F'l!.wio de Matos I\íartl n~. Fer- ~ de suas funções, línprimindG 
visi.i.o do nrócesso ficou con. s- u) Tere:1cio Furtado ào Meu-) reiro, nível 8-A, todos pel'- ningl!lar eficiência aos tt·uba
tutaclo q'.Je uouve ínobserv:lo- donr;a Porto -· Gt)\'c!·nador:>. ~ tenccutus ao Quadro de Fun- lhos sob suas responsabilidll.-
cla às l10r·mas icg'ais regula- . r• • I olon!irios Público:, do ÜO\'êl'- eles, COl1COI'l'Ol1dO "assim, 1J8r~t 
mcntaref!; Pt!.lá?w. do vo;rerno, e!!~ l no dêste . Territ.ól'io •. Iotud0s asse~u!·a~· o alto t:a~rfio rlo 

.. . , 1 M~c3pá, 30 elo novembro uc, nos St:rvlços Innustrwi~. IJcla ser;vH,:o ar. rcparhçao onde 
- l·O!_)Sw er:mdo que em Ul64. !' ussi~uiiladf:', poutaalldude, siu- servem. 

C?nsequencitt, houve cv1dente 0 . I ,· ~- d R 1 8 ., guiar eilciência, zôlo c aca.t:'l· 
vtol:lQiío do «Poder Dit:cipli- an. 'm(. · 'len ed aa hva ' meu to úe ot•dcns recebicias Palácio do Govêrno, em 
U<Lr e do Direito de Dei13sa)l; 'overna or das :.;cus sureriores hierãr- Macapá, 18 de nov~mbro de 

Alceu Paulo Ramos qu~:ws, contribuindo magniii - UJ6'!. - Coneid(ll'ando que o ato 
n::lministtntivo, como ato de 
execnçiio, deYc ciogü·-f;e às 
normas (conetitnict:o, leis e 
mesmo rc~ulamr!lto), a cuj& 
atuaçílo se destina; 

Resp. p. Exp. dlJ: s~cn~tarl& cameule pat•a r cumurirru'nto G ~ · ~ 1 1 1 8 1 da honrosa. missilo t~Ô Gover- J en. LU'íZ iV C!!( es c a i va 

PORTARlAS 

Nr. 865/64-GAB 

- Con<;iderando aue p·· ··n O Governador do Território 
• ~·c. I" p de r"' I •I o A n" p a· se tornal' atuantn, deva pau- -~ , " ., , ~ . . :.1 "" • 

tar-::;e p~tas Tegras cie direit u~au.lo d .... ~ ·atnbuiçoas quo 

GoVCi'Uador 
nador do Amapú. l . 

Palácio do Govôruo. em 1 Nr . 870/64-GAD. 
Ma capá, 18 de novembro de I O Governndor do ·rerrHó-
1.964.. rio F~dei't1l do Amapá, usun-
Gcn. Lui7. Mendes da Silva J do das atribuições que U1e 

Governador - conferem us itens VH e lX. 
do al'tigo •!o, do Decreto-lei 

NO. 867/64-GAB. 

o fl'le se delas se desvirt, s~! 1 ~,e conie,t:em ~s itens VII e 
alJ infringe fromalmcnte, ou 1 1~· d~ ar .. ~go 4 • u(l Decreto-li 
Ul""'mo a'" moctO."l'"t1•al t•a'"A, le1 n1. 5.8u9, de 21 de sotcn::

vo' • "' . . • • • ~ • ··l " " J !l.Jro do 1 !.14.'> 
~t:~s !:~a lwa .. e3 de ~tt' de · "'• O Governador do 'fcrritó-
t:x .. nu,no c l:l.e ~o;?o. Iocoos· n:t:SOLVE: rio Federal do Amapá, usando 

nr. 5.839, de 21 de setembro 
de l.H-13, e tendo em vista o 
que com;ta do Prc>cesso ur. 
7.302/64-SGT., 

sttucional ou llP"'a., dn.s ntribl1içces qne llle con- RESOLVE : 
_ CoinideraPdn f' , 1 Etogiar nr. servidol'\Js: Gni- ior~m os itens VJI o lX, do . ~ . ' 

te que ~e ;-pr : <'nomdl"~eu= lherme Teixei ra da Rocha. artJI;o 4°, do Decreto-lei n° AplíC3l', a 1-ino Pires da 
ru;·me 0 al~ à;: rl"'rtls J~v0J1_ 'l'elcgratülta, 1üvel 14-B; José- ~ .839, de 21 de setembro de Ga.ID:a,. ocupante d~ cargo de 
r ei to esct·ito 'poh~.:' q~a~0 Benedito ~e Amlrad~ I··rarwo,; L943, Auxtlw.r, Hur,al, _np:~l . 3, d_o 
d<> O' P. . ,; IS se Locntor, mvl'l 11-A; JhimUll· · Qundro 11e F UllClOnttnos Pu-
pa~eil~e;;~~si;·ti~O~Lg;'d~e 1~~~~ d? Queiroz Liuo. Jmp:cssor,! RESOLVE: j b.H~o.s do Govêrno ~é~t~ 'fe~-

.8 . 0 r ,q. o ut. nrv<'l 8-A; e Domingos da Sil- l ntor10, lotado na D!VtS)JO c:o 
~~ar e ~n: r!IPfl. l\ - 1 c~.01 •. a o~- va Graça, Auxiliilr de PN·ta- Elor.:inr, 08 sarvidOl'eS : Sil- 1 Segurt'llÇ!\ e Gu::u·da, vinte 
,iJ,~ínl~1tr~t~cad !st~mo,•u!aa~ ria, nivcl 7 -A, todo~ perten-[ v~ no l\Jira Fllho, Al'mnzenista, (20) dias de ~unpensão, con
<l'.;õe . d<> cl:cllnl' . ~~ COI;. I ccnlos &o Quad?o de Funcio- lllY~l 8-A, e Mnuoel Braga da tados no perwdo de 18 d2 
~v o J 

1 1 IJ ,I 0 • nários Públicos ·do Govêrno 1 Rosa, Ti·nbalhador, nin:l 1, novembro a. 7 de dezembro 
RESOLVE : 'I dé.stc Te;'riiório, Jotacios na llumbos pertencentes M Qua- de 19ô.J, de acOrdo com o ar-

Secr etaria Ge n1l, pela capa- dro ?e ~cuneio~:hios Pü.bl.icos tigo 205, d<;t Lei ?r. 1.711, I!•~ 
Re·;ognr, na forma da dou- r cidade de ü·aba!Ilo, ospooial j do Govmno desto 'l'crl'Jtot·Jo, 28 de ou tu oro co 1952, em 

trina e da jurispr udência ad- dedicacão, 7-IHu, d!oami~mo rl lotadoa no Scrvi<;n de Oeo- virtude do raferido se1·vidtn' 
min!strativa a Portaria m. elevado espírito púbJico atri-! grafia. e E:;tutístic!J , pe!n ex- havc:t• fa ltado aos serviços 
1:l9/63-GAB, que puniu o ser- butos que muito lloill'~m a l cepclonal dedicação, eficiên- 1.1ara os quain fôra escalado 
vi~or a.:irna n~encionado, cujo r;lasse c~ c servidores púbhcos j ~:i~ e lea!(l!ide t1S causas !~li- pelos H~let.ins n°s. 201 e 202, 
teor é o segmnte : do Governo amupaense. i uhcas, !h?lbutos que mmto e ser re•ncmdt:n(e em faltas 

, dignific~n.n os servido:·os da dessa naturezg, infringindo, 
«PORTAR!A Nr. 189/63-GAB. Palácio tic Govérno, em Ma·! Adn:iuis~ração Uln2pa(lnse. dêese mudo, os íteus 1, 11 e 
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As Hepartições Ptíblicas I 

Territoriais deverão remeter 
o expediente destinado à pu- 1 
bliceção ncate DIÁRJO OFI-

1
• 

CIAL, diàriamente, até as 
13,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão razô-lo 
até As 11,30 horas. 

As reclams.cões pertinen
tes à matúrla retribuída, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão sor formuladas por 
escrito, à Seça:o de Redação, 
das 9 às 13,30 llorns, no me.
ximo até 72 h o r as após a 
salda dos órgll.os oficiais. 

EXPEDIEI~TE 
!mprenBa Ofi~hd 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 

Repartições e Particulares : 

l AB Repartições Públicas 

I oingir-se-ão às assinaturas 
am1ai8 renovadas até 23 c!e 

1 fevereiro de cada ano e às 
I Iniciadas, em qualquer época, 
I pelos úrgãos competentes. 
I A fim de possibilltar a 

I remessa de vnlores noompa
nbados de esclarecimentos 

I 
quanto à t~Ua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

1 vale post&l. 
Os suplementos às edi

ções dos órgãos oficiaii só 
se fornocer!io nos assinantes 
que as solicitarem no ato da Os originais deverão ser 

datllogt•afados e autenticados, 
ressalvadas, por quero de di
reito, rasuras e emtlndas. 

Semestre Cr$ 2.000,00 assinatura. 
1
. • 

O funcimu~rio púb tco te-
Ano . Cr$ 4.000,00 dera!, para faze r jús ao des-

Excetuadas as para o ex
terior, que serão s c m p r e 
anuais, us assinaturas poder
se-ao tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

Num~ro avulso Cr$ .20,00 conto indicado, deverá provar _ _ _ _ .....:..._ __________________ e&;ta condição no ato da as-

Para facilitur aos ass!nnn-1 A Ilm de evitar solução sinatura. 
tes a verificação do praz9 de de continuidade no recebi- O custo da c:J.ua exem
validade de suas assinaturas, mento dos jor11ais, de vem plar atrasado dos 6 r g ã o ij 
na parte superior do enderê- os as,;luantes pl·ovldtnciar a I oficiam se_rá, na vend~ avul
ço vão impressos o núme1·o 1·espor.tiva renovaçllo com sn, acrescHlO de Gt·S <>,CO, ~>e 
do talão de registro, o mês e < utcccdêocla mínima, de trin-

1 
do mesmo ano. e . rlc Cr-S 

As a.:~sinatw·as vencidas 
poderão sel' suspensas ~;em 
aviso próvto. o ano em que findará. ta (30) dias. 10,00, por anc. decorrido. 

vn, do artigo 194, da LE'l nr. 
1.711/52. e, pot· necessidade 
de serviço, seja a presente 
penalidndc convel'fidll em 
multa, na forma do pat•ágt·a
ro único, do citado artigo 205. 

Nr. 872/64-GAB I Escrevente-Datilógraf(l, nlvol sldaàe de ser,iço sei a a prc-
7, do Quadro de f<'uncionliriOs sente penalidade convertida 

O Governador do Território Públicos do Govêroo dêste t m multa. na forma do po.râ
Federal do Amapã, usando .'l'erritório lotado na Oivl.:ão grufo único do citado artigo 
das P.tribuiçõcs que lbe con· de Seauránça c Guarda, dez 201>. 
ferem os itens Vll e lX, do (10) diãs de 3uspensúo, conta- .., .. 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. dos no pe•íodo de 23 de no- , ~ ~!a~~o do G~vêr~o, c;_m l\IP.-
5.839. de 21 de setemt>ro de vembro e 2 de dezembro de I oap:J, 2;, de novvmblo dv 1.9S.t. Palácio do Govêrno, em Ma

capá, 20 de novembro da 
1.964 1.943, e 19fi4, u~ ncô.i'do com o &l'ligo Gen. Luiz Mendes da Silva 

205, da Le1 nr. 1.711, de 28 de Governador 
Gen. LUiz Mendes da Sirva 

Governador 

N° 871/04-GAB. 

_. =-QQJlaidQrJlmlo_~-· ~r
vidor Carlos Cordeiro Gomes, 
se encontra envolvido em ic
querito policial instaurado pe
la Divisão de Segurança e 
Guarda; 

O Gov~rnador do 'l'erritó- _ Considerando que du-
rio Federal do Amapà, usan- rante os trabalhos Ju. Cc
do das atribuições que lhe missão <le lnrJuériio Admioil:i-
conferem os itens VII e XI, p 
do artigo 4o, do Docreto-leJ trativo, instam·tHl{l pehl or-
nr. 5.839, de 21 de setembt·o taria llc 554}64-GAB, o com-

1 943 t d · t porla111ento do se r v i d o r 
de . ' e eu o em VIS a. o não tie i .... ualoll às altas L·es-
quo cousta. do Processo ur. ~at ;1fct' ad"'., que l!JA for'\ffi 7.4J9/64-SG1'. pg~., .>. I "~ ., ' 

• ju tnbmda.s. 
RESOLVE: RESOLVE: 

Aplicar a MRnoel Castro I Tornar sem efeitl) a Por
Andrade, ocupanlo do cargo r taril\ n° 8.!6/ü-i - GAB, de 16 
de Trabalhador, nível l , do 1 <i e r.o,·cmbro de 1964, que 
Quadro de Funcionários Pú- elogiou o servidor Carlos Cor
blicos do Govêrno dêste Ter- deiro Gomi!S, or.npante do cnr
ritório, lotndo na Divisão de go d11 classe de Tipégralo, nf· 
Produçúo, à disposição da vel 8-A, lotado ao Sect·eto.ria 
Prefeitura Muoic!pal ôe Me.- Geral do Tel'!'it~rio . 

Palé.cio do Go,•êroo, em 
.Macupá, l!O àe novembto de 
1.964. 

capá, dez (10) dias de sus
pensão, contados no período 
de 18 n 27 de novembro do 
1964, de acôrdo com o artigo 
205, da Lei D0 1.711, de 2S de 
outubro do 1952, ern virtude Ger!. Luiz Mendes da Silvn 
do referido servidor have11 Gove•·aador 

N° 873/64-GAB abandonado o serviço sob a 
sua responsl\l>llidado, vittjan
do para esta cidade, infl'iD- O Governador do 'rerritór1o 
gindo, E:Ias~e modo, os ltcnn Federal do Amapá, usando 
l, II, V. VI e VII. do artigo f rios alribuiçõcs que lhe cou-
194, da Lei no 1.711 /52, e, por 1 lerem os !tenl:l V li e L'< do arti
necessidsttle rto serviço, seja go 4°, do Do c r e to -I e i 
a pre@ente penalidade oon- nr 5.839, de 21 de setembro 
vert!d a em multa, na. forma de :L943, e tendo em vista o 
do parágrafo único, do citado que consta do Processo nr. 
artigo 205. 6.183/64-SGT., 

RESOLVE: 

~~,~~~fJ~~~~~~r-------~~~~~-------
falt:?-!!0 com oxnçilo no cum
p:·tmonto do lll!vc r funcionai. 
infringindo, d~ssc modo, os 
itens V e V!, do nrtigo l 0•1, 
da Lei nr. 1.71l /G2, e, pot· ne
cessidade uo gerviço soia a 
presl'ntc pr nalidadc conver
Lida <'m m ultu, ou lorrr.n. cto 
pal'llgrab único do citatlo 
:ntigú 2íJ5. 

PaUcio dn Govêrno. em ivT:\-

N" 875/64-GAB. 

O Gover.nador uo Territó
rio Federal do Amapá, ustlll
do <laa uttíbuições que lhe 
conterem os ite:ss Vil e lX, do 
ll.l'tl~o 4°., do D~creto-lf.'i nr. 
5.83!J, de 21 de Eetembro de 
1 !H3. e toudo em vista o que 
r.ooshl do Proces.w número 
6.183/G-l-GAB., 

capú, 23 de uo\'embro de P~<'SOL"E · 1.964. -, __ v • · · I Aplicar o. Domingos de Quei-
Gcoerat LUJ7. Mcn(lcs da Silva 

1 
roz Vasques, ocupante do car-

GovC'rnndor I o-o da cl~se •B•, clu série de 

No c:~4fll, G \B classes de Escritura rio, ?ivel 
of )-t- 1 · 110, do Quadro de Func:oná-

0 Governador <lo Tenitório I rto~ Pt\~lJC?S do üovõruo d.ê~
Federal do Amapfl, usando t~ 1 cmtór'.o, lotado na D~vt
das atriboicões ouo lhe con- suo de Pror.~ção, dez (lO) dtas 
ferem os itens \ iJl e IX. do I do suspensao, contados no 
ar tigo 4o, do Decreto-lei or pe!'íodo de 23. de novombro 
5.81Jil. de 21 rle 11oterobro de a ~ dt· dezemor~ .de 1:9~:1, de 
1.94..3 e tondo em vista 0 qu~ I acordo com o thlJr,o :W ... , da 
con~ta do P.rocosso nr. 6.18:1/ Lei nr. 1.711, de 28 de outi: -
6'1·SG1'., bro do 1.952, I!_Or haver faltO;-

do C(lm exaçao no cumpri-
RESOLVE: mcnto do dever 1uncional, in

fringindo, .dêsse modo, os 
Apllcar a Mauro Vilbenu. de !tom; V e VI, do :li'tigo 194, 

Souzu, ocupante do cargo du. da Lo! m. l.71l/52, E', por nc·· 
c1ns11e de Escrevente-Datiló- r.efu;illade do flcr·:i~:o seiil n 
grafo, nível 7, do Quadro de prc6ente pPnnlidade convm·
l"uncionários Públicos rio Go- tida em mnlla. na fonua do 
vêl'no dêl:te Território. lotado pr.rágrafo úGi.co do citado ar
nos Servicc•s l11dustriais, dez I tit;o :.!05. 
(101 dias de suspens!l(l, con- , 
t:Ldos no pcrlodo de 2:} d!l no- j Palucio do . Oovêroo, e~1 
vembro n 2 de dezcmbr1.1 de ~Ja;.npà, 23 de oovembru ue 
1.964, de ~cõrdo com o artigo J.9fi4. 
205, da Lei nr. 1.711, do 28 de .1 outubro de J.9j2, por haver Gco. Luiz Mendes da S1 "6 

Governador Ialtüdo com t1xeçâo no cuw-PaláC'io do Govêrno, em Ma
capá, 20 de novembro de 
1.964. 
Gen. Luiz Mendes da Silva 

GovE>rottdor 

prim<'nto do devet• funcional, w ô76j6~-GAB 
ApliCtlr a Evancro na!mun- infringindo, d~s&e modo, os 

do dfl Costa Pinheiro, ocupao- itens V e VI, do artigo HH. de. O Govcrnsdor do 'l'erritó-
' tu do cargo da classe de. Lei nr. 1.711/32, e, pot· ncces. I rio Federa! do Amspú, usnn-
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do das atribuições que Ih~· Jnneiro, Estado da G oanaba
conferem os itens VIl e IX, rv, pela excepcional conduta, 
do artigo 4.0 , do Decreto-lei eleva,lo senso dn rEl~pons~tbi
nr. 5.83!1, do 21 setembro de lidtHI9, d~dicaçiio ao truba-
1.943, e tendo em vista. o lho, ateibutos Cjue nliudos uo 
que consta do Processo nr. intei'êose de bem servir o 
7.5Hl/64-SG'I'.. Aruapú, tomaram o órgão que 

RESOLVE: rJirigc (;;Jci<mt-: e capaz, des
pontando hoje, como um peça 
útil o indiapt.ws:l.vel à solução 
<.los problenHIR ql'e se antepõe 
à Admin •straçâu lllllllPil.\:llSf'. 

Designar, nn forma dos ar
tif,;o3 l:(17 n 219, ô.~t L(Ji nr. 
L7Jl. de 21:! de outubro de 

W. 8êi/GJ-GAl3. Datüógrafo, nível 7, 1o Qua
dro de Funcionários Púulicc.s q Governador do 'l'orritórío do Govêmo dêste Território, 

Feaeral. d_o _ Am$pú. usan(iO lrtaoo no Servjço de Admi
~as atr-IbUiçoes qu_e lhe ,con- , nistração Geral, cinco (5) dias 
fer~m os ttens VIl o IX_. do 1 de ;ic~nça, para ossístir pes
ai ltgo 4°. do DE:e•P,tO -h~ J m.r6oa enferma da fumília cou-
5.ca~. de 21 de sot:mb1·o fie tado'> no pol'iodo de 27 de 
1.94 ... , e tendo e:m vJsta .o que novembro a 1° de de dozem
con~ta do Proce~so numero bro de L9ô4 de acõrdo com 
7.4ü8fti<l·SO'l'., o item li, do ortigo 88, da 

RESOLVE: Lei nT. 1.711, de 28 de outu
bro de 1.9:>2. 195:!, .Jos3 Otavio Maia, As- Pr.!ác!o do Govêi'no, em 

r;istente Comercial, nivell<l-B, ~·!ac~1.pá, Hl de novembro de Aplical' a RossiluJ. Ferreira 
lotado na S2creta1·ia Geral; 19 .. -l Lima. ocupante do cargo de Palácio do Guvêrno, em 

M3capá, 27 rte noYcmbro do 
1.964. Bernardo Rodrigues Souza; e - u • Auxiliar ttural. nívHi ::.:, do 

Jositts Nogueira lfagem Cn~- Gen. Luiz !\1enàes da Silvu Quadro do Funcionários Pú-
rloso, Escreventes Dati!ó"t'a-~ Governador blicos do Govê!'no rJêste 'fer- Gen. Luiz Mendes da Silva 
fo, nivet 7, lotados no G~IJi- ! r·itório, lotuda uo Gauinete Governador 
netc do Govern~dor, para, Nr. 870/64-GAB j do Governador, cinco (5) 
sob a p<esictência do prlmci- J 1 , L. • dia5 de t'Uspemào, contudos 
r o coustiluireru tt Comjssüo 1 O ~ove.rnador uo,? err~.or;o 1 no período de 20 11 2:i de no-
d:3 i~quérito Administrativo, ~edmal_ d:>- Amap ... , U:>anuo I vcmuro cte 1964, do acôrdo 
incumoida de npurar 81) ÍITS- 1:'as uh·tbu.:çoes 9l18 lhe con- r com o artigo 205. da Lei n° E d' . A • 
gularidades cometidiH3 pelo fer~rn o~ l.t~l!S \'li o P~· · do 1.711, ce 28 de outubro cJe Ir - itcas e rnnsos 
:>erviilor Jo!lo Vilhena de An- ~"~_tf!0 4 ·.~0 DecretO-I~H nt·. '1 1952, em virtude ela r eferida 
cirndc, Escritt:ário, uivei 10-B, ~.~•!9. de wl de eetcmbro do 1 servidvr~ b1~ver so. port~tdo PORTARIA No. 4/64 
lutado na Secrelaria Geral 1.9'!3, 1 de ma.umra Jn(;ovemen!~ 1un- . 
flo Território, com ex(>rcicio P.ECOOLV.F. : to ao Administrador do Ma-~ 
na Radio ()ifusôra de M~tcapá , j · u '· 

1 

~ad~u i'o Mol!êla de Macapj, 1 
quall;d? ~ 1re;:f..~ da Chefia. do Elog!ur, Ejzu Koelcr Cu~brt, ~?tl'mgfndo, <.!ês"e m\;tlo, os 1 
Escr:lorto, ctaqucln. Eo:ds:JOra. ocuoante do eat·rro de ProrN;- nens IV e VT, do at·t1go 194, 

Pttlécio do Govêrno, 
Macapà, 2·1 de nov~mbr; 
1.964.. 

sôri ele Pr.~ tic:J"S Educ!llivas, da Lei ur. l.?ll/52. 
em nível 16. do Quadro de Fnn-
de cioná.1·io::; Públicns do Govêr- Palácio do Govêrno, em Ma-

no tll:lt;te 'l'erritól'io, lotada na capá, 25 de novembro <le 1.964. 

O Doato? Germ~no Bouow 
Filho, Juiz de Direito da 
Comarca de Oiapoque, com 
jurisdição prorrogada n es
ta. de . .t\1; 0apá, Capital do 
'l'erritório f?ede rnl do Amt1-
pá, por nomeação legal, etc. 

Gell Lu'z '·fendes r:., S'lva • Divisão tle E~iuC'ação, atnr..l- G"n"··''"l 1. ui z "Jiellde·J da CONSIDERANDO QUE PIS-
• • ;Yl ..... ' m,cuto '1C~empel't11•.:tn<lo 11 f nn- -~' ,._.. • " "' ORE Governador ~ v Silva _Governador. CAIS DE MEN S 

çfio rle Dit•e:tora tio Cou;;erra-
No 877 /6:1-GAI::l Nr. 882 I 64-GAB tórjo Ar>;apa.e!Jsc t1e Música. 

pelo exnepc1onal espi<Ho em-
O GQ.Yernador do 'J'enitótio tp. nnAf r n f; .r" ;Jtra. Yernador çlo Território 

Fedu:a!, ~o_ Amap , usando 1 ;:és do trabalho qne vem rea- Federal Jo Amapá, usando 
~as :J.ll'!•)UJçoes que !ht: con- ·Iit.audo a rrcnt~ do educa n- das atribuições que lhe C{ID· 
rerem os itens VIl e IX, do I rl:hio q· ue dlrio·p, cnúc numa fero:n os itous Vlf e lX, do 

1 - Nilo têm entendido o 
alcance da assistência e pro
teção ao menor·; 

•• 10 - D ~ I 
~r •• _IciO :, , uo ccreto-leJ DI'. e!oquento tlemo:Jstração ele artigo 4o, r.~.1 Decreto-lei nr. 

2 - Não se têm conduzido 
à altura do t>Ua elemda. fun
ção social; 

:->./3,l~, cte 21 de sctcaJI>t·o de 

1 

a.mõt· no trabalh o. e compro- 5.8!12, de 21 de sctf·mbrn de 
UHa. vatla el'iciGncia, luta. pelo do- 1.943, e tendo cin vista c CfUe I RESOLVE: 

RESOLVE . I s,~nYolvim::mte al'tístico e cu!· ccnst::t do Procoeso númuo . 
· í.urul do povo. amf.lpcem;e, dl- 6.008,'6·1-SGT., a) Cassar tôdas as carte1ras 

Elogiar, Vicente 'fa.vares do I r,unall:d?, a arte e a ciênciu de fiscal de menores e Ol"-
Souza, ocupante do curcro de I aa muswa. RESOLVE: denar que seiam devolvidas 

'"' a êste ,Juizo, !)(~los respectl.-
Feftoy, nh:ol ~;.do. Qu~lli·u de Palácio do Govêmo, em Ma· Conc.;dcr a. Jniruo "Roclvlpllo vos pot·tliüot·es, até segunda-
F~ncJonános · ul.l) 1 ~0~ do Go- caoá 13 de novembro de 1.964.. Penha da l.:ô.mru.·a. Leme, feira próxima, soo peua dos 
ver r1o dêsta Tt>l'rJtOl'io, lota- I 1 

• ocupante do cnrgo da classe mesmos serem processados 
do na OIYi~ão cte Obras, pela 1 Oen. Luiz Mondes da Silva tle Meiltl·e, nível 1•1-B, do pen

11
lmente; 

excepdoual dedícaçiio. zêlo, Governador Qu<\Clt•o de Funcicu&rios Pú-
eHcit:ncii\ u senso do t·esoon- blicos do Govêrno dê~te Ter- I.J) Cbnmat· a atenção dos 
e<>.bil ir1ad~. atributos denaons- Nr. 880/Gi-GAE. 1

1 
rilório, lotado no Gabinete do seol10res prop:·ietários de ci-

trados !l~ desempen~o ~e ,. . ,., . ,- .. · Gove!·n;tdor.~com ex~rcício na nernas. que casas casas de 
sutts attvHladcs ftmr.10mus, O Go_. crnador do 1 mnton0 lllcpl'escutaçao do Rru de Ju- divel'são t:stão sujeitas às pe-
tornando-? di~no cio rm;peitu Fedoi"a.~ tl~ ~f.mapá, usa~~n neiro, um ( 1) ano de liceoça nas de n.dvertênma, multa e 
e da. utlmmtÇ.'lO dos act:s co- dns atubu,çovs cp1e lhe co:l- para o t1·ato de intel'ésses fecl.lamento, caso não cum
legas c superiores hierúrqui- fer~m os Itens VIl e IX, ao j particulares. contados no po- pram 0 Código tfe. Me?oreJ, 
coo. I urllgo o~o. do Deereto-lo1 ur. 1 ríodo df! 28 rle n~tlsto de no que diz L'espelto a fre-

1

5.83\.i, de 2l de set~miJro de 1Dê3 a 27 de agõsto tfe 193<1, quênciEt e à impropriedade 
Palácio do G0vêrno, em 1.9-13, do acôrdo com o ítem V do ·., n •e para monore&· 

Mact!pa, 18 úe novembro dl1 . • 3rtigo 88 da Ll'i nr 1711' de Uv 1 rr, ::; ' 
H!6:1. I m.SOLVE: 28 de outubro de 1952: ' c) Atribuir. provisõriamen-
Gen. Luiz lltendes da ~ilva Designar, Amaury Guima- , . . 1 te, à DiviEilo de ~eg,l;ranç~- ~ c >ver.n"t!o rães FaJ'iU.» ocui)unte do cu r- Pa.ncw _do Govêrno, em I Guarda. a competenc1a de fts-

H '' r •Yo da ·'la's".e «B• da série I' YlUCiiP. 2v de OO\'Ombro de caliz'll' cinemas, bmes e c!l-
Nr. 878/i.i~·GAB. de olasl:-~o d'e Oficlal ôe Ad- 1.964. - I s:-.as de j?f?O (bi~llar e ~noo~cke;) 

ruinlstra•'ão nlvel :14 aluul-, G L -, ~~ 1 d 81.1,, ... para efetlos ac aphcnç~;~o au 
O Gover:1ador do Territôr·io 

Fadel'al dn AmapJ, usando 
<las atribuições que llie con
fú!·em os itens VII e J.\, do 
;niigo 4°. •lo Decreto-lei nr. 
!).8R9, de 2l de setembro da 
1.94S, 

Y • • • en UlZ 1venr CS a v« r' "d · d '1 Of"' t'-'leva" mente exercend o a função ue 1 · Governador ..,o 1gu c t\ e~ .,z;, L" •. - L" 

Superinteorlente dcs Set·viços [ do-se que essa n~~o. 1daJe 
Industriais, para viajarei~ sua Kr. 883/G4-GAJ3. incluirá, !los ioqué::Itos, por-
sMe - Macàp& _ ~.té <l ct-- ! veutura rm.taurndos, coa: o 
dade de J3elém, l:'stado do; O Governador do Território indkia~o. o pui ou J:esponsa
Pará e Hio de Janeiro, Est;-;- . FedN·aJ_ d? _ Aruapn, usando 1 v~J. <~t1gos ~·l.J. e 2-V, do Có
do da_ G ilanabara. u fii.n tle l ~as att·Ibu;c;oes que lhe_ eo~l-1 dtgo r'cnal. 

I tratar ae arsuntos r elac10na- terem o:s ttens VIl e JX. oo [ I 1 t f" t -b fdo 
I~ESOLVE: · · · 1· 1o d D t 1 - gua men ·e •cn n r-1 u 1 • ! dos com os i nt~rêsses <.la ar tgo ' ' o ecre o- ei nr. . -•' . . , -· • ·' 1- D- . 

· A 1- · · 1 t · - · - . , • 5 839 de 21 de setembro de PIO\ .suriamcJhe, ,. c 11a 1v1. 
El.~lgiar, Al~redo qliv~it·a, t. mm 8 raçuo t•lllapaensc. Ú)43: · : são de Scguran\'.a ~ O_ue.rilfl 

s~n tdor 1!1-atl_vo do (rovel'J:o Pnllicio do Govêrno em 
1
- DSG, a. eompetencta de 

oeste Tcrntór10, ll.t•Jalmente Macupá, 2õ de uovt'mb~o de RESOLVE: . iustaurnr inqufrito con.tra os 
exer~elldo o cargo !SO!ado. de 11.964. I 

1
responsáveis pelns ~n~nças 

prov•r.ncnto em comissao, sJm- Conceder a Guilherme r;as- que andarem tuas e Slmt-des-
bolo 6-C, de Representante do Gcn. Luiz Mc~dcs da ::iilvn. -:::in: euto dot; Santo;;, ot;upan-j pidas, importunando o pudôr 
Gcvémo do Amupá, no Rio de J Governador t to tio cargo de "Es~revl'llte· alheio em lugar público ou 
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acessível ao público. ·funcionamento, nas reincidên- horário acima estabelecido, e SECÇÃO li 

D
A C"' . 

0 
ciaa. sendo, como é, ambulante o r·Se 16UC1a, umpra-se e . "' altO-Í!ll!tnte, em qualquer pa- Das Mendicâncias 

PUb.ique-se. Art~go o~0. - É ,exp!'essa- rada de viatura, deverá ces-
~Iacapá, 27 de novembro de me~te yrotbrdo, soo peno. da I sar iroeilietaroente o funcio- M:~~fp0a(~:rá !n~=~i~~~~ã~ 

1964. multa · namento do referido alto- autoridade policial, para re-
Germano Bonow Filho I) - perturbar o sossêgo falante. conhecimento das instituições 

.Tulz de Direito público com ruído ou sons próprias, ns pessoas "ue fo-

Prcfeihua Municipal 
€19 Macap~' 

§ 3° - Igu3lmente, para a 'l 

excessivos, evitáveis tais co- transmissão de jogos de in- rem encontradas a mendigar 
mo : tebol em outro divertimento nas vias públicas. 

a) - os de motores de ex- além .das 22 horfts,. Eerá obri~ Paráor~ro Único- Nã.o es~ 
plosão desprovldos de abala- gatort3;~ente . ob~?r':~~a , a I tão coro;·eendidas na provi
dores, em com êstes em mo.us disposlçao do patagi ... to an- clêncla, as pessoas que esmo-' 

DEGRETO-LEI estado de hmcionamento; j' terJOr. . lare_m ~a~·~ _?asas de cari~~-de 
No 1106/64-GAB-Pl\iM _ . . . § 4o _ F i c a ter,minante- ?u mstrtmçoos de benehen-

0 Pre~er·to Munr'cr·p.,l de _b) os de busm9.s.' clarws, mente proibido o funciona- da. 1 -.. t 1m p a 11 os, campatnhas ou . · t- . • , , 
Macapá, na conformidade do q•Iaisque·· outros apnrelho"'· mento do~ a.ua1s a.tos-f~lan-
disp0Sto no Inciso V, do Ar- ' 1 

(t ••• tes e qua1squer aparelhos de 
tigo go do Decreto-Lei Fede- c) - a prope.,gs.nda reaUza- transmiss~o sonora, ex.terua-

SECÇ·~.O TI 1 

r al n° 5.839, de 21 de Setem- da com altos-.ialantes, banda 1 mente, so pod~ndo fazê-lo Dos Divertimentos Públicos 
bro do ano de 1943, . de música, tamboree:, corne- com os amplifrcadores ou 

DECRETA : tas, fanfarras, e congêneres, j proj~tores volta~os para o P...rtigo 60 _ Divertimentos 
sem prévia licença da Pre- mterlOr dos estaoeleclruentos ptíblicoe, para os efeitos 'lês-
feitura · e à distáncia de 200 metros t c, d · ã 

Artigo 1 o - Fica concedido ' dos estabelecimentos hospi- e ·o .lgo, s o os que se rea-
ao Adruinis~rador da l\{êsa. de d) - os morteiros, bombas, talares e de instl'l.lçã.<l, cemi- lizarem nas vias públicas, ou 
He~!la~ AU_~n1egada. de ,VIa- bombinhas e demais fogos 1 térios e templos religiosos. recinto fechsdo, do 1 i v r~ 
capa, respeHaao no que cou- ruidosos, 8 em licença da ! acesso ao púbUco, ;ucdiante 
ber o disposto nos artigos Ptefeitm·a· I § 5o - Os transgressores pu.gameoto ou não, do (}ntra-
681 a 694 d0 Código Civil i ' \ desta determinação ficarão da. 
Br~sileiro, o dvmí~~? útil ~~ e) - Os p_rodu~idos por ar- 1 sujeitof< à multe. de C_r$ .. . i · Artigo 61 o _ Nenhum di-
dOIS t~.rr~n?s ,.Pv~ t~ncente.s 1mas de fogo, , ~~o~ü? a 5.ooo,oo, a JUIZO r.o vertimento público se: á ren~ 
ao Patr~IOomo ~mmClpal, Sl- f) 1 ' t ,, . . d I' I re.erto. . l lizaC:o eeru licen~·a da l'relei-
tuados a Avemda. lndepen~ • . . - apr o. <.J..e sere.ras e . • . tur· v 
dência lotes nos. 3G e 38 nes- 1ábt'lcas, maqmnas, cmemas. I Artigo 57° - F:o:1 ,enm- . a. 
ta cidade, meàmcto cada um p·or l:!mis de 3ú segGudos ou 1

1 

nau temente pr;o~'Jiúo : . Art!go 620 _ 0 r"'q'Ieri~ 
1? metro~ de fren.te. por 30 depois das .22 horas; a),-: co~-~~~~~~ ~uaw,;t~e: meuto ~de lic·el.iç8, pftra fm;ci<;. 
chtos de fundos. bnntando-se ) · 7 • 1 ~ • ~~ d _ volun,es. pu~ mmtt o::~.s ,~·.!<~~ nnm~nto de qualquer ca8a de 
Pela f~·ent'·' (0, t ) . - g - feuer ~unclOllat , e das e passews de log,ad(JU· d' õ ' · ·t ·'d . . . ., . es e com ale pois das 22 hora!{ qualsque!.' l - ·'oi' 1 • .lvers,.o seru 1ns rui o com 
fenda ·Avemda, pelos fundos auarelhcs de tran~missúo 60• L'Ots P'-1 rcos, 1 ~ prova do t~rem. süio sa.tis -
(~este) com o lote_ ~e teua lnõras· 1 " ~A.,•h~ ~ _ A., ,, ''~e ~'* J Ie!U\S as ex:g.GJJ~Jas _~:.egula-
n -3D, pelo lado àmr;to (Noi'- 1 ·· ' ..,) '-: ' .,e,...r .... -.,_., vu ,""'!• .. i'·cv mentares referentes !ã: cons-
te) Cllffi c ·.' ote de tena no 34 h) t n • ., d I 11° C] Jà O úas vrat> pub!rca~. a tnH;ã .o e hi"iene do edifício· 

I ·, d . d (~ 1 - os ran3g" eseo1 vS cs- não ;;r· r em ca-·os aue 1sso . . , o . . . ' 
e pe o 1a o esqusr o Nl) tas d~term'n·- ~ões fic·•rão " l!- t . ·r· J - • , e procedruu a vrsior1a ooh-
com a Avenida Padre Julio ·~i~o, à. m~llt~' <'e CrS 500 "'00 I )UStl tquem; , I ciaL . -
Maria Lombaerd. ~ :.-; ' - · •. • ' ' I I . 

a .lo.ooo,oo, a Jthzo ~o . t~o- c) - deitar. se s ô 1.> 1: e os, § r' -- Sempre que couber, 
Artigo 20 _ Êste Decreto- f~tto, e em cas~o de r.cr.~?JU<m- , baHcos ou objetos de~tínados 1 será t.:1mbém Pxigrda. a prova 

lei entrar{:. em vigor na data em, a apreeasao. defmHrvu. do 1 ao uso púbHco; ; de pagamento, üe direitos 
de sua publicação, revogadas aparelho sonoro, 1 . . . ! a:i.Jlo1:ias, na form u da lei re -
as disposições em contrário. <!) ~- empmm' «~apagaH:s» ! cl<>ml 

Artigo 56° - A propagan- l e pratica.l' futebol ou out:·n 1 ~ • 
D~-sa Ciência, cumpt·e-se cl fl. so11or.a. p<1,l' meio dB altos- . quaiquer er-;p~rte1 ~e~l !~Ci'- ! § 2o·- Nenhum edifício úU 

Reg1stre-3e. 1 falant~~,.msta1Hdos ~m }uga- 1 mlssao, naa v;rta publlcae. l ~:onstruçíio clestiuad\J a di ver-
. . 1 rcs puc11cos ou E\DI n·enbe de 1 timentos públicos p.vde1·ú sct 

. Gabr.uete do Pr•efe!to Muni- estabelecimentos comereh'lis l e) - conduzir sôhre os! !ranoueado 11~m que tenha. 
crpal dG Maca pá, 9 de no-_ ou particulares, só será por- 1 pas.seics, cnrrinllos à e mfio,! s!.tlo 'verificada por quem de 
vembro de 1.964. mitic\a até 22 horas, com o 1 Cil!'re~ados ou nt:o, rol::tr Pi· j direito a sua el:ta1Jilidade e 
René do Azevedo L. h ' volume de som _cont:·olaqo l11as ou quaisqner outros ob-, cai.culad·a n lota\\!io por pet·i-

PrPf<>ito -'/IUl'll .. , 1 d Iml\/lonc 1_. pela r~gulanwutaçao que for j1etm'; 1 to nomeado peli:'. Pre Yeitma. 
v "' r ~ crpa o a capa l oxpcd1da p e 1 a autoridade ! 
Pu)llcado nêste De parta-~ competente, depois de feit!i I . f) - fF~.zer cst~~!onar em .. ~ 3" :-: .t\os_ ~ufratoFCS da~ 

n:en~o ~e Administração a.os ~~'?_va de .?~,ga:ne~.~o .de .dl·l lll~ares ní!:) y.ern;llt:do!;, n .. ~~~~ l a:_:;.;~~~stçoea ~~ste art:g,~ s~ra 
g d1as ao mês de nove!nb.ro 1e1t0 n.utnra1:s e clo.Ja!s lffi·1 cmos moto,'JZaüOi-i, CutlO:;., l fltJll ... adl:l. a D1Ulta ele Gdil . . 
de 1.96•1. · pôstcs fi> que estiver :;ujeita 1 carroças e carrocinhas de l ~-~:oú,cO 1t Cr$ 3.ooo,no •. !l. 

Uadih Charone-Diretor 
do Depurtarnento de Admi
nistração. . 

DECRETO-LEI 

a é1parel!1agem. mão; 1 3mzo da auloridr.de l\1umm-
:Pal. 

§ 1° - Ficr.m estabeleci
dos os saguintcs hor<irios p~~
r a runcicu<lmento de f.>.ltos
í'alnntcs no bairro comerc.iol. 
inêlusive Praça Teodoro 1\•len-
des: · 

g) - transitat• em biciclo- i . o 
tas e velocípedes, o u t r () sI Art1go 63 - - Para a arnH'.-
quaiaquer vNculoR ou múqui- '! ção de circos ou barracas em 
na.s, sõbre os pnss?ios late- logrndcuros públicos poder~ 
rats tles runs, avan:das, tra- I n !:'J:efeiturfl. cxio·[r se n iu'-
vessas e 'Jassaoens· · c. • • 

1 
1 

"' ' I gar eonvenieote, um depósito 
Dias comuns - manlül : das h) - con:;epva.r -sc pRrado 

1
atti o má~imo de Cr$ .. . .. 

(Cont. do número anterior) 10,00 as 1.2,00 horas; Tarde: naa vias públicas rlc madeira. 5ú.ooo,oo paz·a garantir n 
das Hi,OO e.s 13.00 hor&s; de- a impedir o tránsito. dc!:lpesa com a eventual ro-

Artigo 54° - os proprietá- mais bah·ros : das 18,00 as 
rios de bares, «boites», taber~ J 21.00 horas. Pat·ágrafo único - i\ os in- compo:>fção do logradouro. 
uas e dcmaifl estabelecimen- .

1 

fratot·es das dispos:9õe~ dês-
1 

Mtigo 64~ _ Ficum exce-
tos em que ::e vendam !Jebi- Domingos e fBI·h~dos- DH:1- te artigo, ser.á. ap.1eaoa a 1 1 " . 
das alcóolicas serao resoou- ullã: das lG,OO as 12.00 horas; multa de Crí3 3oo,co a Cr·e J tuaaos das iCrJil:ll!dadcs con
sáveis pela bou m·ciem ·nos , tardG: das 16,00 as 21,00 horas-. 3.ooo,oo, cle·vadus no dôbro 1 tiàas nos Artigos 60, li1 o 62, 
mesmos. 1 • nos caso& de I'eincidências. I o Cine-Tentro Territorial, ou 

·1 § 2o - ü funcionamento de qunlc1uer próprio dêt~te n-ene-
Parágrafo ünico - As de- altos-falantes ambuía.nteB, ins- Artigo sso - Os inrn!tores "' 

sordens porventura vetiflca~ ~ talu.dos em viutut•as, só será das disposições dos Artigos r-o pe.rtenceote ao Govê1'00 
das nos r efer!d0s estabeleci-: permitido medi<mte o paga- 53 55 incon·et·ão em multa do 'l'erritório ou ao ~hmi· 
mentos sujeitarão os proprie-1 m~uto do umn. liconça. espe- de Cr$ 1.ooo,oo a Cr$ . . . . . cipio. 
tárioG multas, podendo ser 1 c.ial que torá validade para 5.ooo,oo, a Cl'itério do Prc-
cussada a lic€mifa, para aeu I uma üoica ve;r,, o1Jservo.ndo o . reiío. 1 (Contluua no próximo número.} 


	

