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DECRE'l'OS AT98 DO PODER EXECUTIVO NO 37 /65-GAB 

O Governador do Territó
rio Federal do Ama pá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens Vll e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei n° 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, c tendo em vis~a o que 
consta do Processo número 
8.003/6-1-SGT., 

O Governador do Territó· 
rio Federal do Amapá, usan- PORTARIAS 
do das atribui<:ões que lhe No. fl2/65-GAB. 
conferem os itens VII e lX, 0 G 1 . d T 't · · 
do artigo 4o, do Decreto-lei ' overnac ot , o ern orlO 
nr. 5.839, de 2I de setembro Federal_ d.o _Amapá, usand o 
de l 943 e tendo em vista os ~as atr i b~Içoes que lhe ccn.-
têrn{os ' do Ofício número I I eram os :tens V ll e IX do a r h~ 

'"SS go 4°, do D e creto -l e i 
1(6.,- .li· , nr 5.839, de 21 de setembro 

l\0 3-1/65-GAB. 

O Governador do Territó
rio F e d e r a 1 do Amapá, 
usando das atribuições que 
lhe conferem os itens VH e 
IX, do artigo 4°, elo Decreto
lei nr. 5.839, de 21 de setem
lJro de 1.943, 

RESOLVE : 
RESOLVE: . RESOLVE : ; de Ul43, e tendo em vis ta 

1 o que consta do Processo nr. 
,,- 'e5 SGT Aplicar a Geraldo Ferreira 

Remover, ex-oHício, nos c.tlt · ·• Designar, Ren ê de Azevedo da Conceição, ocupante do 
têrmos do item I, do a rtigo RESOLVE : Limonchi, Diretor da DivisAo carao de Marinheiro, nível 7, 
56, dl:l Lei nr. 1.711, de 28 de Desi nar L teimar Amoras de Segur11nça c Gut~rda. sim .. do Q uad ro de Fuuncionários 
outu~ro de 1.952, José Fc:.:roi- 1 Del Ca;tilo' o~u unte do car- b.olo 5~C, do Quadro de Fun- Públicos do Govêrno dést~ 
ra Lima, ocupante do ca:~o 1 0 da c las~e ct/Professor de ~~on~no~ do Gov_er_no dê_ste / Territóvio, lotado nos se;-:t
du classe de Guarda Samta- 1 ~' nst· 0 "e dá .0 . cl 1co I crntóno, para VtaJar ate a ; ,.0s Industria is com exercw10 
· f l 9 C d Q d · d ü n ° <;Un rr • mv " 'd d d R' d J I· 1 v · ' ' · S rw, n ve .. ' o . ua lO e I do Quadro de Funcionário~ I cr a e o to e ane I? - na Snpermtendcn?ta dos et:· 

F~oclon~rJOs Pú~hcos do Go- 1 PúbliGos do Govêrno dêste Est~clo da Gua~~bara,_ no 10- 1 viços de Navegaçao do Tem
verno deste Tern tó l'io, lotado 'l'e ritó ,.0 1 t do D' . à teresseda Admmistraçao ama- tório Federal do Amapá 
no3 . s~rviços Ind_nstriuis pura j de rE<Iu~~Çãg, d paran~es~~~~e~ paense. (STJSNAVA), dez (10) dias ~ e 
a DIVIsão de Saude. I nhat· a função de Chefe do Palácio do Govêrno, em suspensão, contad?ô n? perlO-

. , Ensino Médio dêste Territó- ~ r ~. l 'J d · · de do de 4 a 13 de J~netro do 
Paláçw do G<?ver;ro, em Ilo em. coMequAncia da dis - ·' acapa, 0 e ]aneu·o corrente ano, de acordo com 

Ma?apa, 14 'de .talleuo úe I pe~su, a pedidÕ, de Sérgio 1.965. o artigo :!05, da Lei nr.r- r .7II, 
1.9tiã. covello Aranha. Roberto Rocha Souza de 28 de outubro de 19o2, em 

Roberto Hocha Souza 
Gove:.onador Substituto 

Alceu Paulo Ramos 

PuliÍ CJio do Govêrno, 
:\Iacapá, 13 de janeiro 
1.!165. 

em 
de 

Resp. p. Exp. da Secretal'ia Rober·to Rocha Souza 
Geral Govemador Substituto 

f\ 0 33/65-G AB. O Go\'ernador do Território j 
Federal do Amapá, usando ; 
das a tribuições que lhe con-1 O GO\'Crnador do Territó
fe rem os itens VH e JX. do· rio Fcders l do Amapá, usan
artigo 4°, do Dccl'eto-lci tll'. l do Li as atribuições que lhe 
5.839, de 21 de setembro de 1 conferem os itens Vli e TX, 
1.943, c tendo em vis ta o que do urligo 4°, do Decreto-lei 
consta do Processo nr. 7.621/ m·. 5.839, de 21 de setembro 
íl4-SG 'I'. , de 194:!, e tendo em vista o 

RESOLVE. que consta do Pl'ocesso nr. 
' • · 6.177/64-BGT, 

Apo(>entar, nos têrmus do ~F.SOLVE: 
í tem 11 , do artigo 176 e artigo , . . . 
184, ítem li, todos clú Lei nr. Co_ncecler a Jose de Olivei-
1.711 dP 21:l de outubro ne ra Lima, ocupante do cargo 
1.952: Raimundo Non'ato de I da classe de Detetive, nível 
Albuquerque Campbel, ocu- 1 ~ ~· do Quadro de Fu~cio
pante do ca rgo da das:;e «fh, I n~rios , ~úb~ 1 co~ do Go\'crno 
da ::;éric de classes de Técni· 1 deste 1 erl'ltórw. lotado na 
co Rural nível 13 do Quadro I DiYbiio de Segut·ança e Guu·
de funcionários 'Públicos do I da, clois (2) meses de lice nca 
Govérno dêste Território, lo- esp~cia l , .cont_uclos no períod ·J 
tado na Di\'isão de ProdL:ç1o, I de n de janeiro a 5 de mar
percebendo ptoventos. acres- ço de 1.965, correspo~dentc 
ciJob ele 2on0, em virtudE~ de a 2a. parcela de sua licença 
contar ::15 anos de serYiço es~ccwl, • de ac~rdo com o 
público 1: ser oeupante do artigo 116 da Le1 nr. }-711, de 
último nível da Série de Clas- 2H tJe outubro de 1.9u2, com
scs acima aludida a conta r binado com a a liuea c do ar
de ] 0 de janeii'O d~ 1.965. tigo 8° do Decreto al:l.204, de 

3 de novembro ele 1.955, re
ferente ao decênio de 21 de 
j ~mho de 1.934 a 21 de junho 
de r.96-l. 

Palácio do Go\·êmo, em .\la
eapá, :11 de dezembro de 
1.964. 

Gen. Luiz :\lendes ela Sil va 
Governador 

Roberto Rocha So uza 
Set'l't:túrio Geral 

I Palácio do Govêt·no, em Ma
capá, 1;.! de janeil·o de 1.965. 

I Hoberto Rocba Souza 
Go\'ernador Substi tuto 

Governador Substituto. virtude de haver faltado ao 

i\'r. 36/65-G AB 

O Governador do Territótio 
Federal do Amapá, usando 
das atl'ibui~:õe8 que lhe con
fct·em os itens V li e IX, do 
a r·tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, ele 21 de setembro de 
1.943, c tendo em vista o que 
consta do Processo no 
7.325/65-SGT, 

ItESOIXE : 

Ex-vi do parágrafo umco 
cio artigo 235, da Lei nr . 1711, 
de 28 de outubro de 1952, de
signai' Othelo l\lartlns Leon
cio, fun cionário el o Govêrno 
dêste Território, agregado ao 
Quadro, no sfmb"lo 8-C, cor
respQndente ao cargo de De· 
legado dtl Polícia; Jaime Lima 
ria Silva Cruz e O la v o Freire 

servico para o qual fôra es
calado no dia 22 de dezem
bro d~ 1964, e ser reinciden
te em faltas dessa natureza , 
infringindo, dêsse modo, os 
itens I, V I ~ VII, do ar tigo 
194 da Lei nr. 1.711/52, e, pm· 
ne~essidade de se t·viço, seja 
a pr esente penalidade con
vertida em multa, na fo rma 
do paragraio unico, do citado 
artigo 205. 

Palácio do Govérno, r.e 
Macapá , 15 de janeiro em 
1.965. 
Gen. Luiz Mendes da Silva 

Govemador 

Comissão de Inquérito 
8dministrativo 
POHTARIA Nr. 885/64-GAB. 

PORTAI1lA Nr. lJ65-CIA. 

Cruz, ambl .~ ocu~~n te~ do cat·.- 0 presidente da comissão 
!lo d~ Escr1tu rá riO, mv~l lO-B, de Inqu érito A.dmtoistraHvo 
todos l<•tados no Serviço de d . . d p, la JJor ta ria nr. 
Ad . . t - G 1 esio na a ~ 

ffi l OIS _ra9a9 . era, par~ . 885/G.t-GAB, de 27 de novem -
sob a pr ~s1~ enma do pr~m~ r- / bro de 1 964, do Exmo Sr. Gen. 
ro, ~onstttltlrem a Com1ssa_o Luiz Mendt:s da silva, Gover
R_eviso_ra do yrocesRo admi- ~ d . do Território Federal 
mstratlvo. mstaurarlo pela na or . 
Portaria nr. 444/ f:i:-l .GAB, con- do Amapa. o 

tra o Funcioná rio José Perei- Res•>lve, na forma do § 2 
ra da Costa, funcioná rio do I do Art. 2HJ elo . Estatuto ~ ~s 
Govêrno dêste 'J'er.vitório, l Funcionários Publlcus C I VIS 
aarcgMIO ao símbolo 8-C 1 da Vnião, designar Humberto 
cgrrespondente ao ce~rgo d~ Rabelo Frazão, T ral>albado_r 
HepreF<en tante do Govêrno do I nível 1, l_ot.ado e com exerci
Terr itório, em Belém, Es tado I cio na Divisão de Obras, para 
do Pará. desempenhar as runções de ~e. 

Palácio do Goyêrn_o, em I cretário da mesma Comlssao. 
t}fe~~pá, 14 rte Janeu·o de i Maca pá, 11 de janeiro de 1.965 · 

Roberto Rocha Souza i Armando l.imeica de Anrtrade 
Gov er·nador Substituto I !'resid ente 
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As Hepartições Públicas I E'il x p E'""; D "'1. E Wfi"li E.t 1 As llepal'tições PúbHcas 
Territoria is deverão rem eter _ ! • , cingir-se-ão às assinaturas 
? .expediente destin_ado à pu- l I anuais renovadas até 23 de 
ahcaçilo neste DIAHIO OFl- i .huy_JõJrensm Oficia§ j fevereiro de cada ano e iLs 
CIAL, diü.riarnente, até às 1 iniciadas, em qualquer época, 
13,30 horas, exceto aos sába-1 DIRETOR-GERAL I pelos órgãos competentes. 
dos quando deverão J'azê-lo ! A Hm de i>Ossibili lar a 
at > à 11 "O 1 AGOSTH\HO NOGUEIRA DE SO UZA · ·e s ,,) 10ras. j remessa de valores acampa-

As J·eclaruações pertinen- DIÁRIO OFICIAL : nhados de esclarecimentos 
tes à matéria retribuida, nos i quanto à ~ua aplicação, soli-
casos de enos ou omissões, Impresso nas Oficinas da Imprensa O!icial I citamos usem os inleressudos 
deverão ser formu ladas por i preferencialmente cheque ou 
esc1·ito, à Seção" de Redação, MACAPA - 'f. F. AMAPA' i vale po~tal. 
tlas 9 its 1;i,30 horas, no má- I os suplementos às cdi-
ximo até 72 Jt o r as após a A S S I N A T U R A S I ções dos órgãos oficiais só 
~>aida dos órgüos oficiai::;. • - · 

R tições Pa1 t'iculares: 1 S3 iomecerno aos assmantes 
Os originais dt>veri!o ser epar e I oue a& soli<"ital'em no ato <.la 

datilogr·a[ados e autenticados, Cr$ âssinatum. 
r~?sal\:a~as.' por ,quem, rle di-, Semestre $ 2·000•00 o tuncim1úrio püblico fe -
ruto, r Uc•Uras e emenaas. Ano . C r · 4.000,00 dera!, para fazer jús ao dos-

Excetuadas ns para o ex- Numero avulso Cr$ 20,00 I conto indicado, deverá provar 
tcl'ior, que scrflo s c m p r e I esta condição no ato 'da as-
an uais, as assirw.turas poder- Para facilitar aos a!;sinan-1 . A fim ~e evitar soluçã_o I sinatura. 
se-fio wmar, em qnalquer tcs a \'erHícação do prazl.) út: 1 de contiumdade no recebi- O custo de cada exem-

. época, por sei::; meses ou um validade de suas ass inaturas, mcnto (los jonrais, de vem i plar atrasado do::; ó r gãos 
ano. na p':lrte superlor do enderê- os as;;ioantes providenciar a ! oliciaiu será, na venda avul-

As assinaturas vencidr.s ço \'ÚO irnpress.os o núu:~.e ro resper.ti~•a . ren_o~ação c~rn j sa, acrescido de CrS 5,00, se 
poderão ser s uspensas l:iem do talão de regrslro, o mes c r nt.ccedenc1a numma, de trlll·l do m0smo ano, e de Ct·S 
a\'iSo prévio. o ano em que findará. la '(30) dias. 10,00, por anc. deconido. 

·-- - ·--- ----------- - -

I Cruzeirosl, avisando Hinrla Divisão d~ Segurança I Observar que todos os e le 
f\UC_ as Cayleiras San.ilárius e Guarda I ~()eSnptorsatt~·cl·~.end~ooraecrJnlle> !eenccoll~\~erl:lr-

' serao revahdac!as de 6 em 6 u " · 

Editais e Avisos 

IJivisãn de Educacão 
A V ISO I' m·c::;cs, obrigat0riamcnte. j POR'I'AHlA No 08jli5-DSG 

1 

time~to, ricm·~o pus.si:veis da:; 
1 sançoes penu1e do ]tnzado de 

1 \) não cumprimento . dê~te O Tenente Vadih Charon~. m~nores (quanclo ~rian~as~ e 

I 
av1so rmph ca em multas, 111- Diretor e Comandante da JJ1- 1 os adulto::; conduz:dos a Per

' O Dir_etor da Divisilo de clusin: .no fechamento de e::;- visão de Segurança e Gnar-· · manência da Central de Po-
Ed ucaçao, atra v~s da prese n- tabelcei mento eomP-rcwl. ! da, em exercício, por c: l'Sig- lícia. 
t ~:> nota, torna ciente n todos . . . nação leo·ul etc. /1 

protessôres leigos do Quadro Maca pa, 12 de Janetro de b ' Autorizar a Central de Policill, 
de runcionário.:l do Govêruo 1965. 

1 Considerando a quadra de Postes Policiais e tonos os ele-
do 'J'el'ritório, que não se diversão que atravessamos, mentos da DSG a procederem 
encontmm fl'cquentando o Dr. Ma~~~!o·\~~r:;gm Car- no que uiz t•espeito as urin- a Hscalização

1
, na ,obediência 

pr esen!e Curso de Férias, Diretoe da DS [cadeiras de e;npinar papúgcti- ; da presente ortuna. 
que elevem compa recer dia 4 I os de papel e so ltar pipu; : TF C" . C .. 
de revereit·o, ás s.oo hon1s, _ _ __ , . . 1! <!-se tenclll e umprrl·SE'. 
no prédio onde funciooa a I Considerando que aquele . G b·· t I C' r· l P r 
Escola Nor•mal de iVIacupá, a Sindicato dos Estivadores ~ d.iv~nimento quamlo não ~i~- : ., a, 1 '!e'·l~ L,a .. 

11
1
c, 1

'Jl.· r.? ~ .l-r . I b t I I ctpll nado traz graves prcJtll· CJ,t., em ll a capa, .. c e Janell o 
till uc se >'U 1~1e ~r·ern a um 1 . 1 • .' J • • - '_ ·, • • • de 1965 

tes te de capacttuçau par·a o I e tiOS TrabalhiH;OftS em I zos nas msta lii\ Ol?S elell.l?aS, 
cxercicio do IVIagi;>tél'io. I . ·~· . I p~ovocan<~o mos mo ,mt~t! lt~.a- j 'l'cn . Uadill Chat•one 

. . . Est!IJa tle W&ll'lérm do 1 ço~s .até ~om r.onsc_quenct!ls . Diretor e comandate du 
Macnpa, 14 de Janeu·o de J . I dl'a s ttcaf'l, como seJam: cu·- ! DSG em exereieio 

19liü. i. f. do !!mapa ct'ritos , co rte de fios de :dta · ' · · 
i _ tensão que podem red1: : .. ;· ; ·O i\ "nL: .\ ';0 09í ii5-DSG 

Pe. Jairo Cautio llo de Mour-a EUITAL DE CONVOCAÇ:'\0 :em acidentes pe::;soai:;: I · 
- Diretor . - I ! O 'l'enente Uaclih Cha rone, 

___ Pelo pi·escnle Edit:1l, fic~m . ~on.~iclentn~o. qt~c a~ me.di- ' Di r~tor e ,-.Jomantlante , da v ;-
conrocnclos todüs os assoCia- d<lB s<tneucloul::; s,; , I .1am vrsao de Scguranc,;a e Gtwnla. 
uos dês te Sindicato, para se llecessc\ rlas pam evitat· danos:, em exericio, por . clcsigna\·i'io '!'. F. DO A\IAPA' 
reunirem CJll Assembléia Ge- Considerando entJ·ctanto I legal, etc. 
ral E.:-.:traordinúi'ia no pr~Xi· ser uquêlc diq~rlimento d~ I Considerando a qu:~dra car

Scrviço de Contr. suni t~ rio mo d:a 1}' d_~ ~orr:.~n. 1.?: as J 1!00 caniter· tmdicional, in.p.l'imin - ·
1 

nava](~sea que se inicia c 
I ho ras n,L sede prop12a elo Sm· do uma quadra de dtY('J'LJ- que cornpett~ <>xcl usivamenlc 

A V I S O ! ~I,ICa to dos E::; t t vadore~ e dos mcnto para as <"r iauc;as e à l'olíeiH. . a regulamenta(•lio 
. , • [ rabal ltadot·es ern Estt r a de pr0 pagação de suas alegrias d as su:t.s normas; 

O ?crVIço de Controle Sa- ;\íioér·ios elo Território F'ede- ~.;m um ambiente ~>ndio: 
mtano: por intermédio do ral do Amapá, a l'llll ele tra-
seu Dti'etor, cloutur Manoel tarem dos se<ruiotes assuntos:. ('onsiderand0, finalmente. 
l3rl3sil, avb;a ao com(•rcio, I b que como meJida de carate1· 
mercearias. bares, botequin::;, 1 - Leilum discussão e preventivo compele a Políd" 
hotéis, pensões, padarias, sor- , aprornção da Ala da A::;sem- zelar pela segura!IÇa, <lisd
vetcrias, barl.Jear~as, farmá- bléia an~el'ior. plinando aquêle din~ rtim~-<nto; 
cias e similares, que o uso _ 
de capas é ol>rigatório, de ' ll - Pre'3ta~ao de contas. Considcrunrl 0, a ir.da, o te0 r 
acô:do com ? l[Ue ~~ latui o l\'o caso de não ha \'er nü- d.~- P.?rtnri~ d~::.t~t. Di:·:isão, n° 
P.( ~~ e to T Íe1 nr. 2312, de mero l('gal para a rtalização J 10;:>/o.'l-DSG, de 2;) .. 1.G3. 

Con:;idCJ'and o, mais, ]á ter 
sido a mn:té l'ia discipliu<~da 
pe la Portaria do;ta Di retol'ia 
no 01/64- OSG, ue 2.1.ü.J , 

RESOLVE: 

Mandar que sejam adota
das. no decorre1· <la. respecti
va quadre. as SE'guintes pro
vidência ~ : '~f9~~,l.J . do ,}eparlamento de da Assembléia ora <:onvoca.da , 

Sauoe. lica outra para (2) duus ho- TlESOL\' E: ~ - A r~alização d ~F en-
0 pruso para que t>eja cum- ra s apt'l13, no mesmo local, e . . , saws das Escolas de Sam_ba, 

prida esta cxi)~ê ncia, termi- que se realizará com qual- Recomendar que ... someot~, H.a nr lt o:;, Bl<2cos P. • ~ordoes 
nar•á no dia :·H do mês em quer número de assoeiaclos 1 se~á p~r~mltda a PI:mca de 1 somente serao ·pcrmt!tdos até 
eurso. prescute~. bnnc.aHeJras d~ e~pmar P~-~ às vinte e duas horas, em 

pagato, nos qumta rs das rest- eonsonância com a Lei do 
:A.. partir elo dia 1° de J'ev_c· Maca1;ó, 11 de janeiro de ci ências, cam)los despO!'liv~s , silêneio em Yi:5or: 

re1r0 do ano conentc, scrao 1.91l5. ou descampadns qu (' na o 1 
aplicadas us multas pelas in: 1 tenham in stalações elétricas 1 l i - As 8atalhas de conl'L· · 
frações eometidns, cuja taxa! ArinYaldo Gued8s :rt•lala (postes c fios de alta ou boi-i te. somente serfw permitidas 
~l'I':·t di· C!'S 10.000,00 (llC'z Mil[ Frcsi<lente xa tens!1o). 

1 
em !ncrll préviamente dete1·-
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minado pela Polícia. median
te comuoicoção com t\ antc
celWncia míni111a de quarenta 
e oiio {43) homs, para o ne
cess.1do policiamento; 

dos à exercer severa vig-ilân
cia contra 0 uso ele lança 
perrume e demais infl·ações 
previstas ne5ta Portaria, fi
cando I'osponsabilizados pela 
ocorrência de qualquer caso 

UI - Os bailes em clubes de iufwção; 
c nas M~oeiações e os de 
carátel' públ i co, llS passeatas :\111 - Tôclas as autor ida
de blot:os, cordõPs, escolas · eles policiais exercerão rigo
de samba e outros agru1ia- r osa rcpreesiio contra os que 
mentos car·navalcsco, só po- conctu;~,irem armas de qual
dPrão ser retdiz;ados meuian- quer uatJJrcz~. devendo preu
to liceuça p1·6via desta CJ,e- ; da o por tador, apreeuder a 
ria, fornecida com a antecc- IMma, condu,~inrlc -os à Per
dêucia mínima de quarenta e I manencia onde serão lr.vra
cito (41l) horas, p?.ra o rCti[H'C- dos os respcctiYos liUtos; 

- o o aquc e que 

POR'fARI A :t'\0 l0/G5-DSG 

O Tenente Cadih Cl1UI'One, 
Dir.etor e Comun'Jaoto da Di
visão de Segurança e Guaró_a, 
em exer cício. por designaçao 
legal, etc. 

Consiueeando que na época 
atual , a arborizaçéo pública, 
.::omposta em quasi tota lidade, 
de mangueiras, começam a 
dar frutos; 

Considerando ser comum 
menores e mesmo adultos 
atimr pedras, pedaços de 
pau, etc., com a finalidade de 
derrubar os fn;tos: 

Janeiro, 1965 

cípio; 

·xu - As propriedades pas
toris em que se culti ve!n 
plllUlll S ferrogei ras e se cno 
gado de raça nobre; 

Xlll - As vacarias; 

XIV - AS propri edades em 
que se cultivem I r utas .e ver
duras paro o abastecimento 
do Municípi o. 

TÍTULO IX 

Do Impôsto sôbr e Diver sões 
Públi cas 

CAPÍTULO I tivo p ro liciumento: j XI\. ,
1
, d •

1 

1\' - Quando se tcatar ele I for encontrado aspimndo lun. Considerando que nlérn d(' Da Incidência da A líquota e 
bailes intantís, a l icença des- ça perfume ou outro qunlqucr estrarro êsse lll'OCedimeuto da Base de Cálculo 
ta ClleHa som12ntc se rá con- entorpecente. será imeC:iata- ~· 
cedida mNiiante requerimen-1 mente rletido e conduzido à d~i~a em P?rigo a saúde do:; j Altera a. r edação do A1:tigo 
to de pa rt e interesRada ou I Permanêneia, lavrando a au- tJanseuntes, 204, pass11ncto a t er a segumtp: 
r esponsá\"l'l o qual obi'igalo- , toridadc o competente auto Cúnsiderando, também, que 
r iamcnte Yir·á acomp<~nhado de [lagr<l nte pam o conse ;:nenore~:; e atlulto5 desocupa- Arti<ro 2C4 - Ser ão estabe· 
da rcl'pecti.va au toJ'ização elo qllt'nte procedimento judicial, dos, numa clemonstra~·ão de lccido~ em r egularrrento os 
Exmo. Sr. Juiz de ~Ienores nos ti•i·mos do Código Pcual vandalismo, costumam danifi- ti pos de bilheites e de urnas 
clcsta Comarca; e da Lei contra en torpeceu- Cfl r as grades de madeira de recepto ra~·. a forma de pic0-

\
1 N tes: pr oteção às plantas de arbo- !agem, de anewdação ~· de-

- o que se r cfct'P à .,,1 mai s ob rioações a que ! ICUJtl. 
batalha de conrete, desl'1l e df' XV- Os bm hos à fanta sia riza~·ãa puu ica, su jei tos 0; empresát:i o.s, p!'o-
lJl ocos. escolas de samba, na Pi scina Territori11.!, nas UFSOLVE: pr ietát•i os, a rrendat&no~ o.u 
ranchos ou cordões, é neces- praia s de Fazcndinha, Araxá quaisquer pP.ssôas que, mdt-
Hár:o que no requerimento e adjac0nciaf', sómcntc pode- 1) - Proibir terminante- \'idunl ou coletivamente, se-
seja mencJOnado o l oca l da rào SGi' real i7ados. com a de- ' mente que qualquer menor jam responsáveis por qual
con cnntra('âo, dia, hora e o Yida licen~·a, ela Pol í.cia, me- ! ou P.dulto atire ped ras, peda- quer casa Olt 1oc11 l e~1 que se 
itioer;", t·i o do desfile; diante J'cquCI"imento da par~c ~!o s de pau, etc., na arbori za- r eal izem di\'e rsões publicas. 

intere ~;sa<la para o necessár iO ção pública, com a finalidade 
VI - Os ranc:hos, ' scolas de policiamento no horário das de apauhar os frutos: Dá nova redação ao Art. 

samba. cordões ou blocos, so oito (li) üs teeze (13) horas, 209 que passat·á a ter a se-
poderão exibir os seus estan- fleancto term inantemente proi - 2) - Observar que todos guinte : 
durtcs ou insít!ltias, quando bldo a venda ou o uso de IJe- os elementos que hrem eu-
devidamente legalizados pe- bidas alcoólic ::ts; contra dos pt·atica ndo aquela Al·tigo 20B - O I mpôs to 0 
ranto a Terceira Dclcgac:a dep~edação, ficarão pas~í vei s pago pelo especta?or ou par-
Auxiliar dPsta Divi~ilo ou, XYI - O uso de calções das sansões penais elo juiza - ti cipan tc do d!YCrttD?eoto 
quando se tratar no interior, de bHnho, maiôreo: e biquincs, do de mnuores, quando crian- e será r e c o I h 1 d o 
pct·ante autoridade policial sômCIJte serfl permiti do nos ças, e os adul~os conduzidos pelo cmpreE'át·io ou r~sponsá-
compcteutt:: ll>unhos a l'anlasia, ua 1 l ::.clJ.a à Pemtaoêocia el a. Centra l de vel elas casas, emprrsas. es-

ou n~J s pra1a~; Policia, para o proced i mente I tabclecinJell!OS, il~ stalaç.õc~ ot~ 
VII -- Fica tcJ·minuntcmcn- lc(Tnl· l ocai s de <.llvc:·soes publicas 

te pr oibido o u so ,;e fa ntu- ~ X\'lf - A Ter cei ra Deleg<~ · " ' . . , 1 e jorros per mitido,;, et:'por ~i-
sias atcolatúrü:s ú mora l e cia Auxi l ia r na Capital c no 3) - Au tonzar a C~n tt•al voe.: ~u nflo. 
aos boas costumes, tui s C(JillO : iulPrior· a autol'idadl· po!Iciul de Polícia . !'os tos Po li ciais e I ' 
c<tlç:üo de banho. biqui nis e competente, providenciará no todos os elemc!llos ela psG, Parag. ün ico - Resp?nderc'l, 
as que, riu qualquer forma , sent1do d.e que os compo- a proceder em ngorosa [Isca- solidariamente, pelo tnbuto e 
po::;:;um rerir a moral püblic:1 ; D\3?ks dos esc·?IDs ele sn mb~, lização, em ~bediênci& a pre-

1 
pelas multas i;upost&s d~_ran-

scjalll submeudos a u mo. n-1 sente Portana. te a sublocaçao ou cessao a 
\ 'Til - Ficn .também, termina- bor o;;a r eYiSlll . par a a pro- _ .. . , emprêsa, firma. clube ou qua~-

temente ;J:'uibi<la a exi bição ven<;ão elo uso elo anllas; De-se C10nc1a, Cumpra-se e quer pessôu natural ou Jlln-
clP fantasia~ imitan lo unil'or- Pu clique-se. dica que sublocar ou ~eder n 
me'i mlli t <: res ou vestes l aia- XVII! -::- Determinar r igor o- G b' t . 1 , Cl r·· I 1' I terceirúS e (;'S tübe leCIIllCI~to 
res de rei igiosofi em gemi, ucm ~a LEl SECA . em todo o Ter - o me e u cl 1e Jd (e o- c! ... . :-

0 
ele sua proprw -

assim, CJuaisf]uer alu~õ l·s às ritó. i o do Amapá, a par ti rdus lícia em J\Iacapú 14 de tauci- e dne~sa- 1 -
l·o de 1c'6 ~. ' · dade, d1rcça0 ou exp oraçuo. autoridades ieg-almcnte cons- clezoito (1 1:1) horas Ht; sctbadu. ;; ú 

tituitJ ;J::. c no n~gim e \·igt>nle: até i1s se is (G) de segunda 
feira: 

IX -- :--.!as res tas dunç·ante -. 
t OIIt 11u "em ingresso pal{o. X!.\ - As cartci ms !un
nos ~alões c e;.pel'ia lmentl· eionais e di~:> ti ntivos policiais, 

Teo. L1aclih Charom• 
l ' ireto r e Crnte. lia DSG, 

em exercí<'i o 

n os rPcintos rcc lt .do:>. luis não dariio ingressos nos bai- ---
como -d3ül ~ ·s, Dant·ings c ('a l le~ Cl'.rnavalescos, exceto 11 os 
var?s, fieh ~ CJ'Illinanlell l l'llte S?ll.hOl'PS De le~arl os e C?n.l i ~ 
]H'OJbidO o 11 so de lança. per- "ar Jof·, 11S au tor tdades poiicl aJs 
fume; locai~. quando se tt·atar do 

I interioi' c, especialmente, acs 
X - :\a Yia piÍblica ou em funcionários deYidau;entecre

outro qmdquer local. rica oenciados por t>~ta Chefia de 
t'illl bem, term inan lcm cn te I 'olíci"l . · 
pt·oibi \JO o uso indcYido (as- . _ . . _ 
pirar 0 ino-erir 1 lança pp1 f'!. ' XX - Aos l!ltratorcs, sem o 
me: " ' apJir·adf! ::l as penalidades le-

I 
gais, sem e>;ce ~são. 

X. l - proibir, tcrmiLantc-
meute. a \ eoda c o uso ele Dê-se ciêucia, cumpra-se c 
bebidas alcoólicas, cachaça e piblique-5C. 
seus del'ivudo3, uo local das I . . , .. ., 
batalhas ele co nrete, e dos I . Gabmeto da ( he!Ja de l .o
nesl'ilcs carnavulebcos a per- ltt~a, em ~~~_acapá, H de .la-
tir elas dezoito (1&) !: ora s; nelro de HJ6. J. 

XII - As Diretorias dos 1 Tl'n. l ladill Charone 
Clubes c os r e:; punsti vei !' pe-1 Diretor e Comtt~. da DSG, 
la:; d t•mais fcst !>.s ~ fio obriga- : em Px.ercício 

Prefeitura Municípal 
de Macapa' 
(Cont do número anterior) 
IX - As cmpr rsRs jorna

iis tica s, inclusive rádio, clcsúe 
que, em c0ntm pai'tida , di\'ul
f.!Uem utos admin i~:,u·ativos do 
l\1 unicí pio: 

X - Os estabeleci mentos 
particular es ele ensin o, de 
qualquer niYe: . clesdc que 
co ncedam à Prercitura bôlsas 
ele estudo cone!'lpon<lcnte a 
111

0 (um por cen to) do númc· 
I'ú total de matrículas: 

X l - As gmnjas em que I 
se ct'iem aves dumüstico.s pa
ra o abastecimento do ~luo i -l 

1 Plantão de Fa:macia 

1

1 Perfodo ele 18 a 31 de 
Janei t·o de 1.965 

1

1 

mA JS S ~ Zogut·y (Fil ial ) 

,, 19 ' l' - D. Povo 

" 20 () - D. 1\ova Vida 
· (ant. L. Ouro) 

,, 21 (J - /.agury (J<fatriz) 

» ~2 ::; - Centra l 

)) 23 
)) 2-1 

)) 25 
« 26 

)) 27 

» 2H 
)) 29 
,, :;o 

31 

S - Juracy 
ll - Zagur ,\· (Fil ial) 

S - Povo 
T ·- D. Nova \ 'ida 

(ant. L. Ouro) 

O - Zagury Matriz 

<J - - Central 
S - Juracy 
S - Se rrano 
ll - n. Povo 
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Prefeitura Municipal de Macapa 
Departamento de Finanças 

Serviço de R~ccita 
Secção de Rendas Tributárias 

Jmpõsto de Indústria e ProHssõcs 
Exercício de 1.96-t 

Dívida Ativa 
Relaçfw nomical dos contribuintes do Imposto. d.e 1?

dústrla e ProHssõés, em atrazo com os catres mumc1pa1s, 
constituindo Dívida Ativa. 

NOME DA FIRMA OU CONTRIBUINTE 

Antonio Ferreira da Silva 
Euclides João Monteiro 
,João Maria Tôrres 
José Santana. Serra 
Lourival Serra 
Raimundo Martins Costa 
Maria Call}.pos 
Álvaro Sã 
Nilson Monteiro de Souza 
Haimundo Olgarino dos Santos 
Diógenes Corrêa Mvnteiro 
Eunice Santana de Almeida 
Eunice Santana de Almeida 
Joel Mário dos Santos 
Benedito Gomes da costa 
Sebastiana. Almeida Monteiw 
Benedito Aives Rojrigues 
W11.1ter Rodrigues de Olivo3ira 
Eastáquio Mendes Ferreira 
Iracy Barbosa Soares 
M. Farias 
Manoel Marreiros Santos 
C. P. Bentes & Irmãos 
Ana Costa e Silva 

VALOR DO 
IMP- CRS 

5l.o88,oo 
46.937,00 

llo.159,oo 
8.807,00 

48.852,00 
4.500,00 

51.088,00 
46.937,00 
46.937,00 
28.737,00 
5l.088,oo 

2.160,00 
2o.4'ja,,., 

46.937,00 
5l.o88,oo 
56.995,00 
18.o25,oo 
81.421,00 
46.937,00 
46.937,00 
56.995,00 
11.494,00 
6o.o6l,oo 
46.937,00 

Máximo Martins Soares 
Marle Florent 
Luiz Gar~ia Rodrigues 
Colares & Costa 
Liberato da Costa Brito 
Osvaldo Ferreira 
O. S. l\lelo 
Lázaro ~elo áe Araujo 
J. P. Silva 
Eremita Farias de Melo 
Alexandre AI Ye.s Cruz 
Raimundo Pacheco de Andrade 
Claudomiro Pinheiro 
Virgflio Guedes Marques 
Virgílio Guedes Marques 
Raimundo Fernande& Ribeiro 
Armando Barreto 
Josephine Georgette Dimanche 
M. Matias & Cla. 
João Silva de Araujo 
Manoel Lopes 
Maria Margarida Monteiro 
Nilo Maciel Tavaces 
Oliveira Cavalcante àa Si!Ya 
Ro;r.eu Bacelar de Souza 
Edgar Ferreira de Almeida 
Dionísio Pereira 
Raimundo Nery da Costu. 
Joviniano dos Santos 
José Ribamar Ribeiro 
Ali Abaf! Abou E! Hoso 
A. C. Leitão 
Mauocl Rodrigues Sales 
João Pinheiro Gomes 
RuHno da Conceição Pinheiro 
Manoel de Souza e Silva 
Francisco Ramos da Silva 
Antonio Souza do NascimentG 
Mar·.a de Nazeré Costa 
Benedito Souza Costa 
Othon Nunes Pinheiro 
Otllon Nunes Pinheiro 
Ros!ta Daside 
RuHno Dias dos Santos 
Sebastião do Carmo Silva 
Francisco de f.. s~is Duarte 
I-lortalina & Filhos 

3.500,00 
19.053,00 
46.937,00 
27.994,00 
11.494,00 

1o2.17ti,oo 
53.642,00 
53.642,00 

5.981,0 
40.870,00 

:t642,oo 
53.642,00 
11.494,00 
11.494,00 
11.494,00 
53.642,00 
11.494,00 
7.210,00 

22.989,00 
11.494,00 

7.477,00 
6.594,00 

11.4~14,00 
'lo.87o,oo 

<1.375,00 
19.530,00 
53.642,00 
5l.o88,oo 
26.821,00 
11.494,00 
6.25S,oo 

186.790,00 
11 .49•l ,oo 
11.494,00 
11.494,00 
32.568,00 
11.494,00 
11.49-l,oo 
51.c88,oo 
9o.616,oo 
:1B.75o,oo 
99.718,00 
5o.788,oo 
4o.87o,oo 

9.880,00 
51.o88,oo 
56.995,00 

Osmarina da Cruz Nunes 
Raimundo Nogueiz·a Marques 
!rmãos Caniídio Ltda, 
Baszabas Celafen 

46.937.00 I 
•16.937,00 

Macapá, 07 de janeiro de 1.965 
VISTO 

Juarez Marques Mont'Verde 
Antonio Am8ro Quaresma 
Frederico Mendes da Silva 
Daniel Oliveira 'l'avat·es 
F. Araújo 
Luiz Gonzaga de Mélo 
João de Souza Lacerda 
Maria de N. Rocha Melo 
Plácido de Castro Pereira. 
José Soares ~lendonça 
Nunes & Wariss 
João Alves de Oliveira 
Ademir Ferreira da Costa 
Astrogílda Alcánta r a 
.José Carvalho dos Santos 
Sebastião Deltino de· Oliveira 
Antonio Nunes da Silva 
Antonio Ciríaco Gomes 
llza da Silva Lôbo 
Eurico d<•s Santos Barbosa 
Raimundo :-,;ascimento de Aca c\ jo 
F. Pinheiro & Fllho 
Raimundo da Silva Braga 
Jzabel Mac!1ado 
Antonio Pedro Lamcira 
Antonio Dias Nogueira 
Tecino Ferreira Rocha 
Barros & Silva 
Francisca Costa Ribeiro 
Aquiles Boaventura da Gama 
OnC'ide Coelho Bezerra 

17.050,00 

11.494,00 
56.995,00 
5I.o88,Jo 
46.9::!7,00 
81.421,00 

73.825,00 
32.568,00 
22.785,00 

46.937,00 
9.898,00 

46.ü::l7,oo 
56.995,00 

439.fi41,00 
11.494,00 
70.246,00 
11.4!H,oo 
24.8oo,oo 
:J6.937,oo 
46.9::!7,00 
46.937,00 

2oA'35,oo 
81.421,00 
27.298,00 
11.501:\,00 
l1.5o8,oo 
26.821 ,00 

46.937,00 

51.o8S,oo 
:W.82t.oo 
46.9:~7,00 

1:1.020,00 
51 .oSS,oo 

I 
I· 

Altair Cavalcante de Lemos 
Diretor elo D. F. 

Estatutns do ftlvoralia 
Futebol Clube 

Raimundo Oliveira Alenca t• 
Cheic do S. R. 

(Cont. do número nntc ~ior) 

Art. 25 - Nas ~;;essões de 
Assembléia Geral, não serão 
tratarias assuntos estranhos 
uos objeti\'<•s de sua convo-

CAPI'T'ULO IX cação, ficando nulos os que 
Da Assembléia Geral po r ventura forem propostos. 

Art. 22 - As Assembléias Art. 2fi- A Assembléia G<! 
Gerais serão constituídas por ral é soberana em suas deci
sócios quites coin os corl'es sões, 8 3 quais ~>eril.o tomadas 
sociais, de todos as catego- por maioria dos sócios pre
rias. sentes, r e, peitadas as dispo-

Parágl'afo único - <:onsi- siçOes dêste Estat•Jto Hcam 
derar-se-á constituiria a As- obrigados todos os sócios prt:
sembléia Geral es tando pre- sentes e ausentes a acatá-las ·· 
sentes 1/3 dos sócios e con- para Lodos os eleitos. 
tribuintes, não sendo permi- _Art. 27 - As ~otações se
tido que se fuçam representar 

1 

rao por escrutfmo secreto no 
por inter.médio de procurado- caso de algum recurso de só
res. cio passivo de penalidade; 

Art. 23 - se na primeira Jnominal, .nos casos. especiais 
convocação não for atin<Yido em que Ior requenda por al
o numero estipulado, ha~erá I gum s(cio. 
uma segunda, oito dias de- Art. 2H - A Assembléia Ge-

1 

pois, p_üdenJo esta funcionar j ral não conL:!umdo ~~ traba
com numero presente. lhos no d!a da L'eumao para 

Art. 24 - I !a verá três es- 1 a qual !ô1,a convocada, con· 
pécies de sessões: Ordin:Jria, tinuará tm caráter permlinen; 
Extraordinária e solene. te até solução dos mcsnws, 

P~u·agrafo único - Solenes I só podendo .funcionar no en
serao as de posse dos lllri- J' tanto, com numero lef:tll. 
gentes do Clube asBim como. Art. 29 - Serão atribuicões 
ncs dias 2 e 3 de. março. em 1 da As~ em bléia Gc!'Ul: ' 
homenagem ao an1versáno do 1 a) Eleger e crupossar o:; 
Clube. 1 di rig-entes do c lube. 


	

