
Território , 
DIARIO OFICIAL 

Decreto no 1, de 24 de Julho de 1964 

Ano I. Números 106 ~ 107 Macapá . 3a e 4a-feira, 19/20 de Janeiro de 1965 

PORTARIAS 

Nr. 919-A/64-Gl\.8 

O Governador do Território 
Federal Jo Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VIl c IX, do 
artigo 4o, do Decreto-lei nr. 
5.83V, de 21 de setembro de 
1.943, 

RESOLVE: 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
item I, do artigo 88, combina- do cargo da classe r.e Tra
do com o artigo !:!2, todos da balhador, nivel 1, elo Quadro 
Lei nr. 1.711, de 28 d& outu- de Funcionários Públicos do 
bro de 1.9"2. licença para Govêrno dêste Território, lo
tr·atamento de saúde, em tado na Divisão de Produção, 
prorroogaçll.o, aos servidores: vinte e cinco (25) dias de li 
Edna Soares du Cunha, Profes- cença para tratam ento de 
sor de Ensino Pré-Primário. saúde, em prorrogação, con
e Primário, nivel li, vinte (20) tados no perfodo de 22 de 
dias, eontn.dcs no período de agôsto a 15 de setembro de 

vêrno dêste Território, lotedo 
nos Serviços Industriais, vin
te e cinco (25) dias de licen
ça para tratamento de saúde, 
em prorrogação, contados no 
período de 11 de setembro a 
5 de outubro de 1964, nos 
têrmos do rtem 1. do artigo 
88, combinado com o artiflO 
92, todos da Lei n° 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 8 de outubro 
1.964. 

em 
de Conceder, nos têrrnos do 10 de sete mbro a 2 ele ou - 1964, nos têrmos d0 ítem I, 

item 1, do artigo 88, combi- tubro de 1964; lná Furtado de do artigo 88, combinado cem 
nado com o urt;go 98, tod os Paiva Pacheco, Professor Au- 1 o artigo 92, todos da Lei nr. 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou· xili.:~r· de Ensino Primário, ni- 11.711, de 28 de outubro de Gen. Luiz Mendes da Silva 
tubro de 1,952, licença para vel 7, vinte (20) dias, contados 1952. Governador 
tratamento de saúde aos ser- no p 9riodo de 13 de setembro I p . . . 
vidores: Raimundo Br·ito dos a 2 cte outubro de 19ti4; Hai- a!aCio do Governo, em 
Sant)s, Carpinteiro, ni\'el S·A, mun<la Paulina de Lima, Pro- 1 Ma?apli, 8 de outubro de 
C]Uat.·o (.JJ dias, contall oR no fes~or rte Ensino Pr·é-Primá- , 1.904· 

Nr. 924-A/64-GAB. 

pel'f(1do de 14 a 17 de Retem- r.io e .Pl'imârio, niYcl 11, vi~ tf:) Gen. Luiz Mendes da Silva 
de ; .96J; Anter·o CuYalrante (20) dias, contados no peno- Govemador 

O Governador do 'l'erritório 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fe rem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, Jo Decreto·lel nD 
5.83!:1, de 21 de s9tembro do 
1.943, 

Amoiim, Trabalhador, uível1, do de 14 de selembro a (l de 
trinta (30) dias, contados no outubro de lü64; Otacilio Sou- Nr. 922-A/64-GAB 
pericdo de 17 de ~etembro a za r!o Cam:!O, GuardtL nível , . , 
16 du outubro de 1.964: ~1u- 10-B, quarenta (40J dias, con . O Governador do rerrito-
uoel Reis Nunes, Escr·ovenh> tacloH no p<'niodo de 9 de se-

1 
r1o Federal. do. ~mapá, us~:tn

Datilógra!o, nível 7, dez (10) temb ro a 18 de outubro de do das atnburçoee que lhe 
RESOLVE: 

dias, contados no período de HJ64; Deolinda Alves Amador, I conferem oos itens VII e lX, Conceder, nos têrmos do 
17 a. 26 de sct<>mbro do 1.964: P/'Oh;ssor de ensino Pré-Pri- ! do. art1go .J. do do Decreto-~· item I, do artigo 88, combina
Izaias Gomes de Souza, Ser- mArio e Pf'tmário, ni vel 11, 1 Lei nr. 5.839, de 21 de setem- do com o artigo 98, todos da 
vent•3, nível 5, dez (1 0) dias, trinta (30) dias, contados .no 1 bro de 1.943, Lei n° 1.711 , ele 28 de outubro 
contados no período de 2i;> Je peric·do de 20 de setembro a I RESOLVE. de 1952, lice~ça para truta-
setembro a 4 de outubro de 19 de outubro de JgGJ; Ely de · mento ele sa_ude ao~ servid~-
1.!!64: Cândido Rodrigl)r3s de Sales Moreira, Professor ele j Conceder a João Antonio res: Bene~üa Qumtel~ M.l
Lirua, Carpinteil'O, nível 8·A, Ensiuo Secuncário, nível 19, dos Santos, ocupante do car- r~nda, AuxJ.har Rural, ntvel ;;!, 
vinte (20) dies, contados no seest:nta (60) dius, contados go da classe de Trabalhador, vm~e (20) dias, eontado!!1 no 
periudo de 24 de setembl'o a no per·iodo dbl 22 de setembro nível 1, do Quadro de Fun- ~ ~enodo de 17 de sete~bro a 
13 de outubro de 1.964; Louri- a 20 de novembro de J9ü4; ciouários Pú blicos do Govêr- o de outubro de 1964, Rat
v<LI Francisco de Oliv(·ira, Mo- Aldenora Mi!·anda de Souza no dêste Tel'l'ilório lotado na . mundo. Irene Pontes Távora, 
turista, ni\·et 10-B, dez (10) NailL Professor de Ensino Divisao de Produção, sessen- J p,.?fes60l' Auxiliar d~ Ensino 
~ias, contad~s no período ?~ Pré-Primál'io 0 Primário, ni- ta (60) dias de licença para 1 Primário, uivei 7, v1_nte (20) 
21 a 30 de setembro de , 1.\164, velll , quinze (15)diaii, contados tratamento de ~aúcle, em pror· / dras, .::ontados no ~erwdo de 
Sand?va l dos Sa ntos, l·errt:n- i no p 1~rioào tle 12 a 25 de se- rogação, contados no pel'iodo 

1 
14 de sete~bro a il .de outu

ro, lllvol 10 C, dez (10) d1as, tembr·o de w6.1· e Maria 'l'el- de 4 de setembro a 2 de no- bro de 1964, :B.lza Espindola 
contados no período dce· ~1 a; ma Lima Pereira, :Serviçal, vembro de 196.J, nos têrmos ' ~or!·êa, P~o!es.sor .Auxilar de 
30 dn setembr~ de 1 964 •. e, nível 5-A, dez (lO) dias , con- do ítem I, uo artigo 88, com- Ensmo Pr1mAno, mvel 7, dez 
.l?sé Cardoso Frl.ho, ~cdrerro,! tadou no período de J9 a 28 bioado com 08 ar tigos 92 e 1 (10) citas, contados no perlodo 
utvel ll-A, vinte (20) dtus, oon- 1 de S(:tembt·o de i964. todos do 1o4 todos ela Lei nr. 1.711 de 17 a 26 de setembro de 
to.uJ ou no período àe 17 de · Ouadro de Funcionários Pú- de '28 de outubro de 1952. •. 1964; Nair l\Toura Palha, Pro-
setewbl'o a 6 de ont11hr·o de i bli('OI> do Govêrn,1 dêsta 'l'er- fessor de Ensino Pré-P!iimá-
1,9ü.l; todos do Quadro de. ritórlo lotados na Divisão de Palácio elo GoYêrno, em rio e Primário, nlvcl 11, cin-
Funcionários Pübi icos elo Go- · EducuÇíío. Macapa, 8 do outubro de co (BJ dias, contados no pe-
vcrno dêste Território, Iota- i 196~. ríodo de 12 a 16 de setembro 
dos na Divisão de Obras. i Palácio do Oovêrno. em de 1964; Ruimunda Alcântara 

. • : Macapá, 8 de outubro de Gcn. Luiz Mendes da Silva Carvalho, Professor Auxiliar 
P~láciO do GoYerno, eru Ma- ! 1.!.!64. Governador de Ensino Primário, nível 7, 

ca~fl, B de outubro de quinze (1 5! dias, contados no 
1.964. Gcn. Luiz Mendes da Silva NO 923-A/64·GAI3. período de 17 de setembro a 

Gen. Luiz Mendes da Silva Governador O Governador do Tenilório lo de outubro de 1964; Mar-
Governador ·o 921-.\ /64-GAB. Federal do Amapá, usando c~des d.a Sil_va Souzt, Ser

Nr. 920-A/04-GAB O Govel'llador do Territó-
0 Oovernaelor do 'l'ct-ritó- rio F e d e r a 1 do Amapá, 

rio Federal do Amapá, usan- 1 usando das atri~uições. que 
do das atribuições que lhe l lh.e confe~em ~s Itens V 11 e 
conterem os ltena VIl e IX IX, do arttgo 4 , do Decreto
do artigo 4°, do Uer.relo-leÍ j lei nr. 5.SB9, el e 21 de setem
ur. 5.H:19, de 21 de setembro I bro de 1.943, 
de 1.943· I RESOLVE: 

~ESOLVE : I c d A . 1 R once er a ges1s au o-
Conceder, nos têrmos do 1 drigues das Chagas, ocupante 

das atr·bu'ções C]Ue lhe con- v1çal, mvel 5 A, dez ( 0) dtas, 1 
' 1 .. 1 contados no período de 14 

fer~m oso Itens \ 11 e n .. do de setembro a il de outubro 
artigo -1 • do Decreto.Jet DI'. de 1964· Maria Antonia Silva 
5.~3~, d.e 21 de t~etelllbro de Serv.içai, nível 5·A, trinta (:-lUJ 
L94il . dias, contados no período de 

HESOLVE: 23 de setembro a 22 de outu-
' br·o de 1964; e l!·andir Ran

Conceder a Rai mundo Osl- gel Pontes, Professor Auxiliar 
res da Piedade, ocupante do de Ensino Primário, nfvel 7, 
cargo da classe de Marinhei- oito < ) dias, contados no pe-
ro, nível 7, rio Quadro de riodo ele 15 a 22 de setembro 
Funcionários Públicos elo Go· de 1!J64; todos do Quadro de 
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--------------------------------------------~--~~--~----------~----~~~~----
As liepartições Públicas I 

Terr-itoriais deverão remeter 
o expediente destinado à pu- 1 blicação neste DIARJO OFI- j 
CL\ L, diú.riamente, até às : 
l il,::lO horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser formuladas por; 
escri(o, à Seção de Redaçào, 
aas fJ às 13,30 hm·as, no nui
ximo a té 72 h o r a s após a 
:>aida dos órgãos oi'iciais. 

Os originais deverão ser 
datilogrutados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasums e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior , que serão sempre 
anuais, as assi.naturas poder
se.ão toma:·, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

Ag assinaturas vencidas 
poclerú1) ser suspensas tlem 
tlvit>o próvio. · 

EXPEDIENTE 
JUIIJn•ensn Ofieia~ 

DIRETOR-GERAL 
AGOS'l'll\HO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso uas Olicinas da Imprensa Ofi cial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

A SS I NA T U RAS 

RE-partições e Pa1hculares: 

Semestce 
Ano . 
Numero s vuls0 

2.000,00 
4. 000,00 

~o.oo 

· As Repartições PtdAieas 
! cingir-se-ão à s assinaturas 
I anuais renovadas até 23 de 
i feveréito de cada ano e às 

I, iniciadas, em qualquer ôpo~:;t>,, 
peiCH> órgüos competl;)ntes. 

! A fim de possibili tar a 
:remessa de valores aeompa-
1 nha<!os de esG!urecimentos 
' quanto à Hla aplica\!âO, soli-
1 citanlOS usem o:> i uteressadus 
1 prefel'end almente ch eque ou 
i vale postal. 
I Os su plementos üs edi· 
· çõ es dos órgilos ofieiaiE só 
I Só fo1 neccrfio aos assinantes 
! (J uc a& solicitarem no ato da 
I àssimJ t ura . 
I O funciollá t•io público fe
l dera!, pa ra fa ze:· jtJs ao des
~ conto indicado, deverá provar 

-------------- - --- I estli condição no ato úa as-
Para facilit11r aos a~sinan- 1 A fim de evitar suluçüo 1 simttura. 

tes a veril"lcat,:âo do pra:.::o ci~ : de eonlinnidade no rct:cbi- ! O custo de cada exem
validaàe de suas assiunturas, mento dos jumais, d e vem. plor atrasado do,; ó r g à' os 
na p<Jrte superior do cnderê- os assinantes providend'ftt· a i u\ic iai:J ti erú, na venda avul
ço vão impressos o nüme1·o refipeetiva renovaçüo com ' sa, aeresciuo de Cr$ 5,00, se 
do talão de reg!.~tro, o mês o f ntcccdêneia míninw, de trin·l d? ll iesJr.o ano, e . U(' CrS 
o ano em que fmclará. ·tu (30) dras. J10,00, por Ullv ueeorrwo. 

Funcioná rios Públic os do Go- 1 dor, nivel 9-B, quinze (15) dias, 
vêrno dôste Tenitório, Jota- lj contados HO lJet·iodo de 2:! 
i..l os na Uivisãu de Educação. de setelllbro a 6 de outubro 

) . . • de UJG4; e Pedro Vital Mas
I a!aCio el o Governo, em 1via- carcnhas, Eletricista lns ~a la

capá, 8 de ou tubro de 1.964. dor, nível 8-A, dez (10) dias, 

Gcn. Luiz Mendes da Si lva 119GJ, JI OS têr mos do item l, 
Governador 1 do ar tigo tíb, combioado com 

. . . ,-. ; o at· ligo lU•i , todos da Lei m. 
N° 927-A :b1-uAIJ. ; 1.7il, <Je 2o de outuu ro Lle 

Gen. Luiz Mendeil da Silva contados no pcriodo de 18 a 
UoVt\matlor 27 de setembJ:o de 1.964; to. 

l\ 0 925-Aj tH-GAB. 
dos do Quafi r-o ele Funcioná
rios Púulicos do Govêrno !lés
te 'l'errHório, lotados nos Ser
viços Inciustl'iais. 

O Governador do Tenitél'io 
1 
l \Ji"J2. 

Fe~e~·al. d!J.- .~mapá, usatlliO I Palul'i o do Govêrno, em ~ia
Lias htrtbm~.oes que lhe Cvll- 1 capo, o tle outubro de l.St1-!. 
fetem os i tens VII e 1\, (!O 1 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 1 Ge:1. Luiz Mendes da Silva 
6.8;;!), dtl 21 de 8ctemi.Jro dtJ '! lioYenmdor 
1.9-!3, 1 .... ' ., .' ) 

.'ir. O.dl·A; 6-I-0.·\h 

O GoYct·nudor do l errito· 

O Gon~rnadol' do Tenitó
rio federal do Amupá, usan
do das atribuições que lhe 
eonrer E'lll r>s ítens VIl c lX, 
do nr:igo 4". do Decreto lei 
n" ti.8~!:! . de 21 de seteilluro 
do J .u.f;J , 

HESOL\"E: I '' ' 
Concedet· a FelisbeJ"to Ba-! rio Fc11ercll uo Amapa, nsan 

tista dos Snntus, ocupallte .:.lo 1 do clus atribuiç:ões que lhe 
eargo da classe «A», da sér it• ' c oufe1·em os Itens Vil e IX, Gen. Luiz Mendes da Silva Governad or de classes de Mest1·e, nível ', do urt igo .Jo, do Decre to-lei 

Pa!úcio do Govêrno, em 
!VIacapá, 8 de ~:;utubro de 
1.964. 

ll:l, áo Ouüdr-o de Funcitn!t- j lJ1·. 5.Hi.H.i, de :J.l de :,etemi.Jro 
Nr. g2B-Ajti4-GAB. l'i_?S l'úblieos . do Govürno 

1 
de JUJ:J , 

ConcedcP nos tê r mos do des~e . 1'err•tów.), l o~ado na I H I'SO [ ·v F . 

EESOLV E : 

it~m I do ~I'liuo !Hl combina- I O Governador elo 'J' I,)ITitório lJn·Ieâ~ d~ Obras. trlll ta O~J1 ! _, ' .... 
do eo1~ o tHligo 98: todos da ; l;ederal. d~ _Am!Jpá, mwndo- dl~._s .. ?e hc~,~ya pnr:u 1.:s~ ~~ ~11'j lonceclee a ~Ianocl Fer;:ci
Lt>i m·. J.7J l, de 28 de ottlu- ! ~tas atnl!u.Iç o~·s q~1 e lhe con- pe .. s?a J en tv.J:lll; d~ r." ~11 .J 1f· · 

1 
J'!l ClHicre, ocupc.n te do cargo 

bro de j .9:->2, licença para tra- I ferélll os Itens v ll e 1~. do cort~tr .. s ~o . • ~lrl~U ü dt. ~4 c. e I ua cl;t,;se «l-h , da série ue 
tameato de saúde aos ser-vi- l ar t1go ·1", do Decreto-lei nr. s~ .~n •O a •2~ dt: ?utuli~ o de cla~:> (; il de Guurda, nível w, 
d_o l'es: Manoel. Fa.çanha. cte 5.:539, de 2l de seten1bro de 1."6~· .n~s ~<t~rmo~. uo l le n~ li, i d~ qnad1·o. tW Ft.lllcio n~~·il'M 
\ · Jlhena, Ca i'ptn LeH'O, nrvel 1.943, 00 a,Itl...,o , dl, co •• lbmad.o ~om . Publwo~:; ao Govemo oe~ll' 
8 A .· t ("' '· ) ··. . ·j . o arllgo . LG, tuJ,):> da L et nr. ,,.. ' . t' .·- • · t·· I . .. v· .· .. - , ' In e .:.u Ulas, coma1 o:s -r{ E•SO r \' E. 1 7. 1 d 28 ct . t .. . d : 1 cn t Oi lO, w ut u n<t J\ IS<tO 
uo período de .17 de setet~ - r ' '· Úl5

1
2_' 'e e ou llulO e i de Obra:;. ses:sc: iitll (GO) dias 

bt•o a G de outu bro ele 1.9;;4; Concedei' nos tf\J·mos do 1 ele llccnc; a paw tratamento 
Anton.iu elos San tos l'er~ira, item l, do ~tliu·o !:iH, combina- Palácio do GoYêrno, em Mo- i de tsaüde, ('fll .P\0 l'l'l g~çâo, 
ilwtor.tsta, nJvel 8 A, qu~n:.::e do com o artigo 98, todos da capá, 8 de outubro d<! 1.9ü·J. ! con:ado:; no p e l"IL·UO €le W úe 
(l 5) dtaa, contados no perwdo Lei nr l?ll ele 28 tle outubro I ! ~l'temh1·o a 11 de i10\·emllro 
de lo a .3o de seteHll>.ro _de de 1.95·2, ·licença para trata- General Luiz Menlles da Sil va I úe HitiJ, L! Ob té:rmos ct.o ítem 
1.~.64;. A~on~o.,d~. Deu~ .JVI~m. ~l, mento de. suúti c aos s~rvido-~ Govrmado1· / 1, :lo t~r ; I ~? t-it\ ,, e1;m.~c na+d () 
l~ôpdot ct~ Ens~no !Ilmárw, res: Gtnlherme :-lascuuento 10 ( 

9 
~on; os a~t,gos ~;-: e Jo:J. , .o-

ntvel 1!, vJUte (20) auls, con- dos Santos E~'crevente Dati- N .LS-A/64-GAH. Ut•S da Let m . l. r il , de :W de 
tt~do~ 1~0 ' pc l·iodv de 2.4 de lógrl:l~u. nÍvel . 7, (J•!nla cao) I o Governador do Tcn itú- ou tubro de Wi>2 . 
~~Jt(~l~b~to <~ ~ .• 3 ~I L'Uiu~~? de dw.s, contados nu pl'nodo de rio federal ([O AmaJJÚ. llF9.B· 1-'aliJ c io do Go •: c~ 1·no , em 
·· )•. cus t oo .artel, }Ia.ba- 2·1 de setL'lll bro a 23 de outu· do das atr llmiçües que liltl , . d 

lhud~r, tuvel 1, c.~nco (o) dtas, I.Jro de UJ6,J; Jotié Santana da ~ouferem os iteus \"ll e 1.\, d(.• ·;~~~4~p J , H de outullro e 
~outaclos 110 p er.1odo de 25 a Silva, Auxil iur de Portari a, art·igo 4"., do D!!cre to-iei nr. 
-~ ele set embro oe Ul64. Fran- nivd 8- B, d(•z (lO) dias, con- 5.839, de 21 de EetemLrv de General I. n i z ~lende3 da 
e!seo Mano91 do. Nasc!!nento, tados no per ioclo de 2j de 1.940, Sil \'u ·- Gl,rcrnadur 
Condutor ~lot óris ta, UJvell2, setembro a 4 úe outubro de 
dez (IOJ dias, contados no pe- L9tH ; e H e1H·iq tte Wanzeler· RESO LV E: 
not!o de 25 de setemur·o ~ 4 I Abreu, Escriturário, nirel8-A, 
de outubro de Ul64; lsmas vinte (201 dias contados no 
!vloraes da Gmçe, ~·larinbeiro, periodo de 17 de setembro a 
mv el 7, dez (10) d1as, Cl•nta- 6 de outubro de Ulti4: todos 
doli no pci·ioclo de 26 de se- I cto Quad ro de Funcionários 
te rnb ro a 5 de outubro de Públicos do Govêrno aes ta 
Ulli !; l{uy Lopes Pall~eta, T:a- Território, lotados no Serviço 
halbadO I" , nivel l, vmte (20) de Administração Gew l. 

\r. 930-A/64-GA.B 

dia~; contados no pcrioclo ele 
22 de se tembro a ll de outu- Palácio do Govêrno, em 
liru de Ul6~: 1-'lávio Guidão I Macapá, H de outubro de 
dn Si !v a l<le lriei s ta l~nrola- 1.964. 

Conceder a Jost! FeJT<'ir& I O Governador do Territ ··cio 
Costa, ocupante do cargo du , .. 1 . .. , . , <· l 
classe de Auxiliar H mal, ni-' l caci •l.', , d.~ - A mapa, ll.:ll,n~u 
vel 3, do (Juadro ae Funcio ~las aii1buh.OC':> 9ue Ih~ . co •. l 
nár'os Público do Go , 1 . lerem os IleiJS \· ll e t\, ao 

• ' . .'
8 

' \ ClllO artio·o .jo elo Ut:creto-ll::i nr. 
tles~e- TctTit~órw , Iotado na c>.tl'ilJ (ie '21 de sc ternb•·o ,•e 
O!Vlsao de Educaçao, cento e l g'l',' · · u 
vinte (120) dias de liceuça ·· · ''• 
para tratameu to de t;UI.Hl e, 1 Hi·:SOLVE : 
eonludos no período de l iJ de j' 

j ulho a 11 lle novembro de Co nceder 1.1 Lourenço Bor- · 
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ges Façanha, ocupante do 
cat·g·J ela classe « l·h. da série 

J\'0. 91!3-A/61-GAB. frefeiiura Municipal 
lle Macapa' ele clusses de Mfstre de O- U Governador do Terri tório 

bras, nÍ\'f' l 13, do Quadro de Fedel'a l elo Amapá, usttndo (Cont do número anter·ior) 
Fnneionú rlos Públi.cos el o Go- das atribuições que lhe ccn
vérno dêste 'I'el'l'itório, lota- terem os !teu~ Vll e lX do a t'ti-1 
do na Oivir;ão de Obras, ccn- go 4°. do D ec1·eto - leiji 

CAPÍTULO Il 

to e vinte (120) dius de Jiccn- nr. :).83!), do 21 ele setemiJl'u Da não incidência, das 
.;:a para tratamento de saúde, de 1 H~:l, i~en~·ões e das r eduções 
con tados no penodo de 2U de .• . 
julho a l ti de novcwbrc de 1tESOL\ E· 1 Al'tigo 2t0 -Ficam isentos 

Janeiro, 1965 

I1I - O prédio pertencente 
à sociedade desportiva e re
crea Hva, a sindicato, cít·culo 
operário e militar, associação 
de imprensa, à emprêsa jor
ualística, de rádio, de coope
rat ivas de consumo, de das
se, quando utilizada para os 
fins da enli:iade. 

Acrescenta o capítulo VIIT 
com a redação seguinte : 

CAPÍTULO Vlll 

Hlü.J . J~os têrrno.,; elo lteru 1, I Couceder a João Batista I dos impos~os os respo n~áYeis 
ao ai:t1g-n 1:3&, cc,mlJinado com ~lor·eira ocunanle do car"o I por espetaculns teatrats de 
ú urtrgo 101, todos da Lei n" da cla~se « A~·. da série de ca1·ater cultural. 
~9~~'. · ele :w r.! e ouluuuo U8 ~las~es d~. Mo!or1sta:. .ní~·e l A~Ugo ~11 ·- l'iào incide 0 Da Taxa de Asei!;tência e 

o, d0 (Ju<~cl r o de hmeJOnárws I imposto na hipótese de: Segurança Social 
Palácio do Go,·1lrno, Púl.Jli r,os do Govêrno d{!Ste A d 

<. em 'I' ·t· · 1 t d S . I B .1 d . Artigo 281°- ta xa e :\laca1J..i.. 0 tle oultibi'o . ~J'"'i otw, o a o noG • cr·vt- - ai es e ema1s espe-ae I ' d t , · t (!O) I tá 1 d d, - · t' assis tência e segurança B0-1.064. ços ,n. n ~ rials, q uuren a .. cu os e 1versao, priva I· cial será colJrada na base de 
I dias de licença para assistir vos de sócios ou membros 

Geu. Luiz ~lcnclcs da Silva pessüa eutê rma da família, de associações e eutidude~; 30'o (tcês por cento) sôbre os 
Gon~rnador ronte.dos no período de 28 sociais, recreativa>l ou des- impostos Municipais e tel·á 

. , de sdem bl'o a 7 de novem- porliva~; quando rettliza dos sua I'cCei ta vinculada da se-
:;o 9J _-.\NI·GA8 , llro de l!Jli.J, nos têrmos elo em r·ecintos não abertos ao guinte hJrma: 

O G . . ~ "' . , . i ítem li, dü artigo b8, comui- público; Assistência à Maternidl\de .. 
O\ er nador do • ert'Itono naclü com o urli<ro 106 todos o 

Fedrra l. u? _ An,apá, usando dv L<Ji nr. 1.711, de ztl 'cte ou- II- Permanentes forneci- · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 lo 
da~ <Jtnl!u.tç-oes q.ue lhe con- tubro tle 1952. da8 às aur oridades, a os jor- , Assistência à Infância .. 4oo,

0 ferem os Itens V I! e 1:\, dn ualis tas e aos t·u dialistas; . • . . 
0 ariigo .J". do Det:roto-lei r1r·. l Palácio do Gol'êrno en1 A • à Velhice 10 · Ill B .1 cl . ss1s .enma . . 0 

fi.H;3H. de 21 de setcmlJro tle pÍI, I) de outubt·o de l.9(i.1. - ai cs e emais es- ~ 
de 1.94:{. petaculos de diversões rea li- Assistência Médico-Sanitá-

Gen. Lui z Ylendes da Silva zado:; em Sindicatos de cias- ria . . . . . . .... ..... lO o 0 
RESOLVE: Goven1udor ses e círculos operários o 

Concder a Tvhias Caldas 
Qnt:i ~< z. ocupante cio cta·oro 
da claS8P ,,c;,, da séri e rle 
classes de El(•lrt:cista Enrt'
l lld0l', nívrl lU. do C)uadro de 
Funci(•nárioH Pt'liJilcos Lfo Go
\ ~•rn•) d úste 'J'c tTilóri<J, lotado 
n Js :3c,·viços I tau&o·itiis. scs
S('Illf. (fiO) dias de lir.ença pu
ra tl·<ttnmento de snlÍde, con
üH~O ~> no período ele 17 <re 
s~ter1 hro a 15 de lim·erl' h l'1) 
<lu J!,~ J . nos têr·ntos d•1 ítc1u 
1, do ani!!,'o bb, com binado 
com u r.rligo 10.1, h•dm; lla LPi 
nr. 1.7!1, du ~8 de ou!ubro de 
h).)~. 

.~ r. Y:14 A/6tJ-GAD 

O Ci nYNnador do Territól'io 
l't•oenll elo Amapá, usando 
das a t r i b u i ç ô e " que 
lhti conferem os iteus \'11 e 
JX, do artigo 4°, do Decreto
le i n'' fí.B:l!J, de :.!1 de ~etem
bro üe HJ.la, 

míl.tares, pequenos clubes de Dá nova redação ao Impôs· 
bairro e associações popul,: - to «Inter-viv os>., com a reda
t·cs; c;ão drl Impostos sôbre Trans

mi~são de Proprieta rios «In
ter-vivos" e sua Incorpora
ção ao Capital ele Sociedades. 

Hesoh'e: 
1 

Artigo 212 - As entl(lade!' 
bencficiadus prlo art. 21 1, 
rvm ccerão, ourigatóriamente, 
ingressos perrnaner;tes a l:'re 
fcituN Municipal. 

CAPÍT ULO VII 
Da taxa de Fomento ao Turismo 

Conceder u Raimundo Ramos · 
à a Silva, u<'Llpanle do cargo ;Ja ! Dá nova redução ao art. 
cla~s·3 cie Sunentr, nível 5, 1 27!J, nos seguintes têrmos : 
do WLtadro de Funcionát·ios I 

Altera substancialmente a 
redação do Título V 11: 

TÍT ULO VH 

Do Impôsto da Transmissão 
•<lutet'-Vi\· os» e sua 

incorporação 

AO CAPITAL DE 
SOC1EDAOES plil>Ji•)O:> tio Guvér:w t!êste 1 Artigo 279 .- P~la pr~sta

'fen·iuír;o, I,JtC1do no Gabinete 1 ção dos scrytços ue tunsmo 
. , clu Go,·crnador,dezoito (18) dias · clev!?a pclus_ hóspedes de CAPÍTULO 1 

Da lncidóncia ~ .~-'~.a<· I o . du Gu,YCt'no, em de lir·L'I!Çc:; para tratamento I ~,<~te1s e pe ~soes, taxa dG tu
,.l,H., j)tJ, 8 de o,Itubro de de Sllttle em prorrogação : r.smo, couradu na base de I 
1 Ll!i I. contados ;,0 ~eriodo de 28 d~ I 10° o (dez por cento) sôlJ;·e o 1 Art igo 169 -:-- 9 impôs to s.ô-
r. • 1 r .· . I agl.:.;lo a 1-i de setembodcHJüj I total da s contas. : bre a tMnsmissao de propl'le-
\Jener" .t.tz Mendes da Srlnt oc's t- d t 1 d 1. ~·· ' (' a de imobiliária - «lnter-vi-

''over·na·'or j . ermP ~ 0 ! em · 0 8 '' tgo I ArtJ'cro 280 A ta a ' ' · -u u L'co b' d t.· ,., - x sera vos» o sua mcorporaçao ao 
co, ,~,1m 1na o com o ar tgo i cobta·•a pelo o 1 oté' ·, · 
( >•) tccltJS Llu Lei' 11o 1 7Ll 'ti " I - u " 1 18 e pen- ct,J)itul de sociedade IDCide Nu 9;3:; -. ' ; fJ'' J~AB v~, "' sue· no "' • " .. "" ·>t; d • b•· d 1!:1~'> ' I . s moUie!1LO em que os sôbre a tt·aosferência do ben1 

O ~< e ou.u · 0 e .:~_ . h o~; pedes liquidarem sua s imóvel situado no Município 
GovernHdor do TPnitó- , . . , · • I t 

tio l'.:dPI'al d(J Aliwpá, usando , ,,1 :ua~IO , elo, Gover:10, em con as. de Macapá de uma pessoa 
das ;.t·nLn.Ii~'õ • •s "LI'' JIJe con- ,

1
" 'r't

6
c, .upu, o oe outubro de / Parag tln;c<J _ A b para outra a titulo oneroso 

' v " " u I ' . ' CO rança ••" t 'to II1CdJ·ante uto fl;rem •· · itens \ Jl e l X, do ·" -t . 1 da t~x•J fat·-se-á talonúrio 0 .u ., ta ut ' "' 
ê11'tig·.J •<'', r.lo Decreto-lei uo Ucu. Luiz Men des da Silva próprio! segando mod ~lo es- «llltel'-vívos>>. 
5.ó:JH, de ::I de ::.(:;leiL UIO de Gov~:;ruador talJelecrdo p c la Pt·eleitura, Parg. ünlco _ Consldernm-
h ll:J, devendo uma das vias ser se be us im ó,·eis para efeito 

RE::JOL\' E: ---- rom ef•ida, olmg;a tr'l rhunente, do impôstu : 

Conct'Jcr a .José Ribam;~r Planfão úe fa~macla 
Cr.\alcante, ocupa nt e do Ctil'- ~ 
140 du classe de ,\léuico, ni\·el Período de 1 !J a 28 de 
~ 1 . Gu Ouud ro de Funcionú- ,Janeit·o de 1.965 
l'i?s P~ ~>iil:?~ . do Govêrno I 
de:stE' l e!Tltuno, lotado ua » 19 T - D. Povo 
llJYisão de ::i~:~üdf:, ~c,;sente. j " 2p 
1Hli) dins de !teL·nça para tra- J Q - D. Nova Vida 
htmt·nln de saúde. contados (ant. L. Ouro) 

)) 21 O - Zagury (Matriz) IlO pt rtotlo de 2tl de agôsto a 
24 de vUll:llil'fl de HJ64, nos 
têrrlios do ílem J, dv IJrtioo " 22 S - Ceotr·al 
oo. Cfllllbint~do com o arti~o , 23 
!11-l, tc.dos oa Lei n° 1.711 , de 
2h de ouiu bro de 1952. " 24 

Palá:-io do Govêmo, em 
l\l acapá, b de outub;o ele 
1.\)6.1. 

Gen. Luiz ,\len des da Silva 
Go,·eruador 

)) 25 
• 2ô 

)) 2i 

>> 2S 

S - Juracy 

D - Zagury (Filial) 
S - Povo 
T - D. Nova \ 'ida 

(ant. L. Ouro) 
(J - í':agury Matriz 
(J -- Central 

<JO contr·ibuinle, para sei·vi
lh(• de comprovante. 

Dá nova redação ao art. 
150, nos seguintes têrmos: 

Ar tigo 150° São isentos do 
lm pôs lo predial: 

I - O solo, com a sua fl U
perffcie, os seu!' acessórios e 
adjacências naturais, com
preendendo as árvores e Ol:l 

frutos pandentes e a~> fontes 
naturais; 

l i - Tudo quanto o homem 
. 1 - Imó_vel perten~en.te à incorperar pennanentem.mte 

VI~.\va. órgao ou pessoa Jnvá- uo solo, como a semente lan
I·I-ua pa,ra o trabalho em . ca-I çarla à terra, os ediHcios e 
to tellH rmanentr, reconl:ecJd:J - construções de modo que 
il!ente pob1·e, quand_o nele re- não possa retirar sem des
S!da e. d~&de que nao_ ~ o~;s ua truição, moctificaçã0, fratu ra 
outro unovel do Mumcrpw; ou dano; 

li - O p.rédio pertenc~n~e III - Tudo quanto ao !mó-
a ex- cowl.Jatente que lenha vel o proprietário, aformosea
participado de operac,:ões nu meuto ou comodidade; 
teutro de guerra, quando nê
Ie resida e desde que não 
po~sua outt·o prédio no Mu
nicípio: 

IV - As apólices da dívida 
pública, onerada com u cláu
:;ula de inal ienabilidade: 
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Y - As jazidas e minas 1 em .ca ~J sa. própria para .venda I· § ~o - ]\as execuções o 25/65-SGT, de 11 de janeiro 
~m exploração, ou mesmo 1 de unove1s, quando o mstru- Imposte. sera pago pelo ar- I dt~ 1 965 do . Sr Gov er-
Illexploradas, quando influam I mento contiver os elementos rematei) te, ou adjudicatário. d · S b rt t d 1~ ' t .. 
no valor do imóvel onde se comuns à compra e venda: I . ., na or u s 1 u o o ern ono 
acham localizadas· 

1 
• CAPI I ULO UI Federal do Amapá. 

' I XIII - A desistência ou re-I 
. \11 - Os materiais proviso- . ~-ú~cia de hera~ça em bene- üa Aliquot~. ~ da Base RESOLVE: 

r1amente separt~.dos de um ltcw de determmada pessôa, . do Ca1culo 
Imóvel, para nêle ~et·em re- ou quando, em con.sequência \ Artigo 175 0 . ô t NR forma do S 2o, do Ar t. 
empregados; da desistência ou renúncia, : nail t . . . --~ . 1n.1 f E,~ 219, da Lei nr. 1.711, de 28 

uma só pessôa venha a ser I .' rant;nHssoeo a qua quer de Outubro de 1952, designar 
VII - Os bens que, por ·1 beneficiada; ttt~lo _é cobrado legado. o o servidot• Braz de Suuza 

fôrça de lei, sejam ou venham CJU!nhao cedidos, de con!or- Pereira, ocupan té do oargo 
~ ser considerados imóveis, I XIV - A arrematação, ad- nudade_ com a espécie da de Tra balhador, nível 1, Lota
lllclu sive por destinação; 1 judicação e remissão de imó- operaçao gravada. do nob Serviç<Js Industriais, 

Artlg0 170 - O lmpôsto I veis em hasta pública; Artigo 176 - Para os efei- para Secretário da mesma 
grava : I XV _ A legitimação de tos do ar tigo tmtel'ior, o im- Comissão. 

I 
terras devolutas· pósto será cobrado cem base: Macapá, 18 de janeiro de 1.965. 

I - A compra e venda, ou ' 
ato equivalente, de bens imó- XVI - A aquisição, por I - .t\a compra e venda, Othelo Martins Leôncío 
veis do Município; I sentença decláratória de usu- doação, s ub-rogaçfi.o e ato Presidente 

11 A d ã d 
capião, relativo a imóvel; equivb.lente, dação em paga-

- oaç o o bens mento e permutu. - o valôr POR'l'AH.IA Nr. l / 65-CRPA 
imóveis em geral ou atos XVll - A instituição e ào bem; 
equival~_nlcs, inclusive a de I subslituiç~o fideicomissária O Presidente da Comissão 
pa1s e filhos; por ato «mter-vivos»; li - Na transmissão de da Revisão de Processo Ad· I quota-parte de capital inclu- ministrativo, designada pela 

IIl - O excesso de qui.nhilo XVIII _ A constituição c sive lucros acumulados e I Portar ia nr. i.lü;o5-l'.iAB, ue 
lança~o por um d~s cOnJuges suh~tituiçfio de enfiteuse e mais haveres o valor decla- 14 de janeiro de 19o5, do 
desqmtados a favo r de outro, sui.Jeuritew e I!ado no aliitivo, ou distra to Exmo. Sur·. Uovemador !::iubs-
na divisllo do patrimônio co- ~ · pal'cial, se coincidente com o titulo do Territór io Federal 
mum. para efeito de dissoln- XlX ·- A adjudicação a valor expresso na escrita . do Amapá, 
çü.o da ::ociedade conjugal; herdeiro de qualquer grau mercanti l, p ce:ralecc~do_ êste I .. ,. . . 

que tenha remido ou se ohri- em caso de dlscoJ·dancm REoOLVE. 
lV - A incorporação de gue a remir dívida de E:spólio, 

bens ao patril~ônio de l:iOCie- ou para indenização de des- Ili - Na tt·ansmissão de , No. form_a do § _ 2° do Ar~; 
dade, r: a qualld~~e ele qu~ta pesas de legados; o~wigaçõe.s ot~ ações de so- 2l!:l Lia Ler nr. 1.! .11, ~e 2o 
de cap1tal de soCios ou aCJo- ctedades anonimas ou em de oulu ll t·,, de Hln~. det.'Jgnal' 
nistas ou, quando, já perten- XX - O excesso de bens comandita - a cotação do, o funcionaria Cirio Nuzareth 
centes a uma dessas enlida- ~ imóveis o vt~lor do qu~nt.ão dia e, na falta desta, o volôr 1 M_cn czes. Coutinho, Armaze
des, venham e lu. fundir-se ou hereditário ou da meação, •

1 

declamdo no têrrno de trans-1 msta_, ll1 vel o- .~ .. lo ta'!_ o no 
~~ansformar-se . em ou_trll: _de parlill!ado ou ll;ôjudicado a ferência, ou doc~mento que I Sen'JÇO de Aunun~straçao Ge-
ttpo e personalidade JUrtdtca herdeiro or. mee1ro; o sui.Jstitua, aplicando-se o . ral, para Secretano da mes-
direrente da anterior, bem co- , . . . dia põsto no íteUl anterior, · ma ~omissà(!. 
mo nwersão dos mesmos XXI- A d1lerençt1 entt·~ o I quanto ao valôr escritutaJ· I ·- . 
bens ou a transférência dês- Yalor da quota-parte material , ' Dê-se C1enc1a. 
tes o' 'de quaisquer outros aos rt;ce?ida. por u.m. o~ mais con- 1 l_V -:- N~ arrema taç~ão ou 
sócios ex-sócios ou tercú- dommos, na cllvisão para ex- ; adJndJCa('ao - o preço da Macaptl, !8 de janeiro de 1965. 
ros; ' tiu.,:ão do condomínio, e o va- 1 arrematação ou v valôr da Othelo ~lartitJs Leôncie 

lor da quota-pnrte ideal: I adjudicavâo; l're~:~ideute 
V - A alienação da navios 

e embarcações efetuadas no XX!l - Quaisquer atos ou (Continua no próximo número 

veis. Edital Com~i CiRI Público 
Municlpio; contratos translativos de imó- ) I 

VI - A transferência r1 e di· 
reitos reais sõbre imóveis, * 1°- No caso da remissão Editais e Avisos A ~Ll'lna comel·cial ,,Depô-
assim CQmo das ações que os de dívida, cobtar-se-á do côn· sito Lel Pilar» Ltda., estabe-
a ssegurcm, cxetuada a ces- juge meeiro o impôs to sôbt·e ãHv:~~:- 1 1r , 1 ., lecida nestí1 cidade de Maca-
são de direi tos hipotecários a metade do valôl' dos bens 1 · . .. aiJ l<l~ ~LulíC2ÇoO pá, capital do Território Fe-
c antict•éticos; adj udicados. I A v 1 s o dera! do Amupá, à praça Vei-

- _ 1 i ga Cabr·al 1.1umeros 25 e 2o, 
VIl - As sub-rogaçoes de I § ·>o No caso do permuta 0 u· t 1 0 . . - d registrada sob u número 15'17 

~ens i _nalle_náv~is, na forma de b-ens situados no Municí- · E· 1. 
1.r.e or t <~é, !:'lsll_o e a lim de salvaguarda.r o · s·c~ 

ua legislaçao ctvi!· 1 • • • • • c Ltcaçao, a ra> s ua pres(ln- ,, . . . . . , PY por _oul~os .situados rota te nota, torna ciente a todos uem concettuauo htulo, e bem 
Vlll _ A cessão ou venda 1 d~le, o unposto;.será cobrado 1 professôres leio-os do Quadro us~lm os ~o.mcs de seus !e

de benefeHorias bem como i E>obre o valor total dos bens, de funcionários" do Govêrno 1 gitJ~o~. soClos, senhort::s Br-az 
de matas e minérios não e ,_

1

. salvo quando_ da es?~:1tura : do Território, que não se , Domtc!l~ano Sobnuho e Val
tuaídos, excetuada o indeniz~- cons t~r !?- r~laçao e&pecllw~da 1 encontram frequentando o! ll~umo .i:-'eraltu. Ug!l~de, torna 
~~ão de ben~t\itorias , nos têr- , dos. 1movms e o respectivo presente cm~u de J-'érias, I pu~l~co ~ a q_~em t_nte:ess_a,r 
mos do Attigo 547 do Código preço. que devem compa.r·ecer dia 4 vo~;,bu lJ~H:l, 0 .~;cBlwr J.oaqunu 
Cível; de fevereiro, às S.OU horas, Ho)_ o_ .. Uom~s , e~-~e.r ent~ ~ 

.Arti~o ~71 - Será devido no préd io onde !unciona a classlllcauor de StlCUtllS , oei-
IX - A transmissão de quo- nuvo unp~.oto qu_anc~o ~s pau- Escola Nol'mal de f'ilacapú, a xou !ie exercer as n:!orid.as 

tas-parter; de capital de so- tos reflO~\· erem u .re lt atação Um de se :;: ubmetercm 11 um lur!çoes d e~~l e o <lia_ li d~ Ja
cieclatles mercantis, de sócio J d_oj conttat? que JU houver testo de capacitação pAra 0 ne1ro de _WUD, Pt!.l' mépcu-: e 
ou a terceiros, desr!e que te- SH o celebwdo. exercício do Magiiltéi'io. dec;~ uet>ü<.la<\e, nao tendo tn· 
~h_am ~ido in~egralizadas _col}-11 Artigo 173 _ 0 impôs to' 

1
• • • • • • • clustve,. ~res tado s.uas ~untas 

a rpco1poraçào de ben~ uno - oon~titui ônuez real e acom- ~~acapá, 14 de Janeuo de até a pre~~nLe data,_ ~ao po-
vers. ou quando a soc:tedade panhada 0 imóvel em todas 196n. dondo po1 ,ao_ to reallza r qual-
tenha POI' fin alidade principal as transferências de domíni o p J ! C·' t · 1 1 1 quer transaçao em nome da 
a ~~p!oraç!lo de bens imó-

1 
• • 'I e. a r~ ·"~ m w ~e ~~ oura mtls ma. 

vets. I CA?lTCLO IL Diretor i 
Outrossim, comunica às en-

X - A transmissão de obri- ! Dos Contt•ibuintes tid aues banc;jl'ias, industriais 
gações (debêotUl'es) o ações i I - . e comerciais desta praça , que 
ue sociedades anônimas, ou i A~tigo Jí4 - _O impôs to é; Comissao de lnq!.lérrto o se~l10r Vt~l~omiro Ptralta 
em coman~rta. co_m a m~sma ~ de'~'I cto por inletro pelo ad- Ot!mlnistrativo llgaloc, a part~r . desta data, 
ressalva fetta no ttern IX. I q1111'ente dos bens. I a~~mne ~. Gcrencta da men-

:'\1- A dação em pagamen- . PORTAlilA Nr. 1 /65-CIA. cwnuda hrma. 
to se !izer em bens imóveis: I ~ 1" - .Nas p e 11m u tas, ' 

cada permu1ante paga rá, por O presidente da Comissão 

1 

Macapú, li de janeiro de 1905. 
Xll - A outorga e o sub inteiro, o impôsto relt~tivo ao de Inqu érito Adminbtm~ivo 

estabelecimento de mandato irnó,·el que udl} uirir. designada pela Portaria nr. A Diretoria 


	

