
Território Federal do _t\mapá , 
DIARIO OFICIAL 

Decreto no 1, de 24 de Julho de 196' 

Ano r. Números 108 e 109 Maca pá 5a e 6a-feira, 21/22 de Janeiro de 1965 

N~E~~~:OASB I A T 9 s D o p o D E R 
. , , . , I rais q ue afetam a distribuição de de acesso universitário 

EXECUTIVO 
O Go\· ernad or do l ernto- do ensino médio· aos concluintes dos cursos 

rio Federal do Amapá, usan- ' exiatentes; 
do das atribuições que lhe b) - a fa lta de oportunlda-
conferem os itens VIl e IX, de de acesso universitário aos c) - o desequilfbrio entre 
do artigo 4°, do Decre to-lei concluintes dos cursos exis- a demanda e a oferta de ins-
nr. 5.839, de 21 de &etembro tentes; trução; 

c) - o desequilíbrio entre 
a) as carências estruturais a demanda e a oferta de ins

q ue ufet'im a dist ribuição do trução; 
e nsino médio; 

de 19,13, e considerando 

d) - considerando final-

d) - considerando final-
mente, que o sistema federal 
de ens ino oferece as condi
ções básicas para a elimina
ção dos pontos de estrangu
lamento dos processos edu
cacionais da r egião; 

b) a falta de oportunidade mente, que o sistema federal 
de acesso universitário aos de ensino ofe rece as condi
concluintes dos cursos exis- ções básicas para a e limina-
tentes; ção dos pontos de estrang u- RESOLVE : 

. , . lamento dos p rocessos edu-
c) o desiquiltb_rw entr~ a 

1 

cacionuis da r egião; Allt. 1o - TransiorJ:?a~ a 
demanda e a oferta de ms- I E)scola de Prendas DomestiCas 
truçio; RESOLVE: criada n l'lsta capital por fôr-

ça do Decreto nr. 13, de 29 
Art. 1° - Transformar a de maio de 1.944, em Ginásio 

Escola Inrl ustrial de Macapá, Femini no de Macapá. 

c) o desequilíbrio entre a 
demanda e a oferta de ins
trYção; 

d) consideraudo finalmente, 
que e sistema feder~!-de en
sin o oferece as cond1çoes bá
sicas para a eliminação do11 
ponto!! de estraog ulamem" 
dos processos educacionais 
da região; 

RESOLVE: 

Art. to· - Transformar a 
Escola Industrial de Macapá, 
criada pelo Decreto nr. 101-A, 
de 1° de janeiro de 1950, em 
Ginf.sio de Macapá. 

Art 2o· - As despesas com 
a execução do estabelecido 
no presente Decreto corre
rão à conta de dotações que 
forem atribuídos à Admini!!
tração do Território. 

Art. go· - O estabelecimen-

d) considerando finalmente, 
q ue o sistema federal do en
sino face as condições bási
cas para. a eliminação dos 
plan~s de e!:t~angulam!!n•0 
dos p rocessos educacionais 
da I'E-gíão: 

RESOLVE : 

criaua pelo Dec1·eto nr-.101-A, 
de 1° de janeiro de 1.950, em 
Ginisio de !\1acapá. 

Art. 2° - As despesas com 
&. excr.ução do estabelecido 
no p l'esente Decreto correrão 
à conta de dotações q ue fo · 

Art. 2o - As despesas c? m to r eger-se-á p~la legls!ação 
!! execução do estabelecido vigente por r eg1mento mter
no presente Decre to correrão I no próprio e ministrará en
à conta de dotações que t'o- . sino ginasial orientado para 
r em a tt•ibuídas à Admini '>tra- o trabalho. 
ção do Território. 

Art. 1o· - Transformar a rem atribuídos à Administra- Art. 3° - O estabelecimen-
Escola de Prendas Domésti- ção do 'l'arritóvio . to r cget·-se-á pela legislação 
cas crihda ne!!ta capital por . em vigor por regimento in-
fOrça do Decreto nr. 13, de A11t. 3° - O estabele~unep.- terno próprio e ministrará 
~~ d~ m~i? de l94t, em Giná- t~ regel'-Se-á pela l eg1s~açao ensino ginasial fe minino, ori-
SIO l cnuruno de t..ac&pá.. vtgeo te, por regimento mte1'- J entado para 0 tnabalho. 

0
• • no p róprio e ministrará ensino . 

Art. 2 _-As despes,ls C?m 1 ginasial orien~ad o pa ra o tt·a- 1 Art. 4° -·Este Decreto en-
a e '>:ecuçao do . estabel?c1~o balbo. trará em vigor: na data de 
?o presente Dec~ e to cor! era o sua publicação, r evogadas as 
à c_onta de do taçoesq ~e f v rem Art. 4" - f~s Ee Decreto en- di:; posições em contrário». 
atrtbuldas à Admtmstraçilo trará em vigor na data de sua 
do Território. publicação, r evogadas as dis- Palácio do Govêrno, em 

posições em contrário. Ma capá, 19 de janeiro de 
Art. 3°· - O estabelecimen

to r eger-se-á pela legislação 
em vlgôr, por regimento i n
te rno próprio e ministrará: 
e nsino ginasial Ieminino, 
orientado para o trabalho. 

Art. 4°· - l~ste Decreto 
entrará em vigôc na data de 
sua publicação, revogadal:l as 
disposições em co ntrário. 

Palácio do Govêrno, 
Macapá, 19 de janeiro 
1.955. 

em 
de 

Gen. Luiz Mendes da Si! v a 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Secretár io Gera l 

Nr. 2/65-GAB. 

O Governador do 'l'errit6r io 
Fede1·a1 do Amapá, usando 
das utribui~õe~ que lhe con
ferem os itens VII e lX , do 
artigo ~ 0• do Decreto-le i nr. 
5.8::39, <.ie 21 de setembro de 
1.9.13, e considerando 

a) - as carênci1ts estru tu-

Palácio do Govêm o, em l\la-
ce.pft, 19 de janeiro de 
1.96('). 

Geu. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Rocha Su u;,a 
Secretário Get·al 

O Governador do Terr itó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VII e IX, 
do a J•tigo 4°, do do Decre to
Lei nr. 5.839, de 21 de setem
bro de 1.943, 

RESOLVE: 

Torna r sem efeito o Decrc· 
to nr . &/64-GAB, datudo de 3 
de setembro de 1.964, do se
guinte teor : 

• · ;:. z-··,-- ~ 

«a) - as carências es tr u
turais que afetam a distt·ibui
ção do ensino médio; 

b) - a [alta dr oportunida-

1.965. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Secre tá rio Geral 

O Gover-nador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das a tribuições que lhe 
coorerem os itens Yll e IX, do 
artigo 4"., do Decre to-lei nr. 
5.839, de 21 de Eetembro de 
1.943, e consideran do, 

RESO LVE: 

Torna r. sem efeito o Decre
to nr. 7 /64-G AB, datado de 2 
de setem bro de 19(),1, do se
guinte teor : 

«a) as carencias estruturais 
que afetam a distr ibuição dú 
ensino médio; 

I.J) a falta de oportunidade 
de acesso univ~rsi tário aos 
concluintes dos cursos exis
te ntes: 

Art. 40· - Êste Decréto en
trará em vigor na data de 
tua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Palá cio do Govêrno, em 
.Macapá, 19 de janeiro de 1965. 

General Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

O Governador do Tgrritório 
Federal do Amapá, usando
das atribuições que lhe con
fereru os itens VII e IX, do 
artigo .J 0 , do Decreto-ld DI'. 
5.839, de 21 de se tembro de 
1.943, 

RF.SOLVF.: 

Promover, na forma, pre
vista nos artigos 39, 40 e 41, 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
lubro de 1952, combinado com 
o artigo 3°, do Decreto ur. 
53.480, de 23 de janeiro ele 
1964. J osé Benedito <ie An
drade Franco, ocupante do 
cargo ela claese «A» da séria 
de clasees de Locutor, nível 
J 1, do Qua dro de Funcioná
rios Públicos do Uovêrno dês
te Território, lotado na Se
cretária Geral, para a cla sse 
«B», nivel 12, da mesma séPIP
de classes, do Quadro acima 
referido, vago em consequên
cia da exoneraçilo da Antonio 
J ulio Cruz de Sales. 

Palácio do Govêrno, em 
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As Repartições Púhlicas f 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destio.ado à pu- : 
blioação neste DIAHIO OFl- i 
ClAL, diàriamente, até às 1 

13,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão tazê-lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria r etribuída, nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser form uladas pot; 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 18,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
:>aida dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão see 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que scr fw s c m p r e 
anuais, as assíuuturas . poder
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

As a3sioaturas vencidas 
pod erã1) ser suspensas sem 
aviso prévio. 

EXPEDIENg<fE 
lflnp.ll•e:nsEB 01i'âci:d 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oiicinas da Imprensa Oricial 

MACAPA - T. F. AMAP A' 

ASSINATURAS 

Repartições e Pa1 hculares: 

Semestre 
Ano _ 
Numero 8vulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,00 

20,00 

i As Repartições Pú.Micas 
1 oingir-se-ão às assinaturas 
I anu,ais renovadas até 23 de 
i fevereiro de cada ano e as 
I iniciatlns, em qualquer época, 
I pelos órgãos competentes. 
l A fim de possibilitar a 
1 remessa de valores acampa
) nhados de esclarecimentos 
quanto à ~.<ua aplicação, soli-

1 citamos usem os interessados 
; prefeJ·encia lmente cheque ou 
• vale postal. 

Os suplementos <'ts edi
ções dos órgãos oficiai" só 
sa romecerã o ao~ assina ntE:s 

; que as solicitarem no ato da 
I assinatura. I O funcionário público fe· 

1 
deral, pura fazer jús ao des

. conto indicado, deverá provar 
- -----------------! esta condição no ato da as-

Para facilitar aos assinan- j A fim de evitar sol ução 1 sinatura. 
tes a verHicação do praziJ de, de continuidade no recebi- I O custo de cada exern
validade de suas assinaturas, 1 menta dos jornais, d e ve m ! piar atrasado dos ó r g a os 
na p?. r te supericr do cnderê- ~ os assinantes provídencÍ'ar a 1 oficiaiti será, na venda avul
ço vão impressos o número respectiva renovaçs.o com : tia, acrescido de Cr6. 5,00, se 
do talão de registro, o mês e f ntecedência mínima, de trin- i do mesmo ano, e _de Cr$ 
o ano em que findará. 1 t~~ (ilO) dias. , 10,00, por ltnG deCLll'l'ld O. 

---------------
Macapá, 31 de duzembro de com o artigo 3°, do Decreto Hobcrto Rocha Souza ses de C!l!'pinte~ro, nível 8, do 
1.964. o r. 38.-!80, de 23 de janeir·o Secretário Geral Quadro de Funcionários Pú · 

de Hlô-l, Maria TcJ•ezinha , , . . lllicos uo Govêrno df~ste Ter-
Gcn. Luiz ~endes da Silva Monteiro Banhos, ocupante O Governador do lel'ntórw ritório, lotado nos ~crv iços 

Governador do curao da classe «A» da Federal do Amapa, usando Indu:;triais, pam a clusse «B». 
série de classes de Ser·~iç&J , das ah'ibuiç?es que Ih: nivei !J, da mesma série de 

Roberto Rocha Souza nível 5, do-Quadro de Fun- j conferem os !tens VIl e I X~ classes. elo Quadro acima re-
Secretário Geral d t •o d o t 1 cionários Públicos do Govêr- o ar 1go .. , - o JCcre O· e1 ~erido , vago em consequência 

o Governador do 'l'e!'l'itó- n~ dêste Ter ritório, lotada nr. ~ .8:3V, de 21 setembro de do fulec imento de Seve rino 
rio Fcde;-al do Amapá, usan- na Divisão de Stuhlc, para a 1.943, de Oliveira ~!egl'y. 
do das atribuições que lhe classe ~<Ih , nível !i, ela mes- RESOLVF . , Palácio dú Guvêrno, em 
conterem os itens Vll e IX, ma sé:ne de classe:<, do Qua- • . . . i\lllCUlJá :31 de dezembro de 
do arli!!o 4", do Decreto- lei t!ro acuna referid o, vago em Promovei' na torma rwev1s- · 

._ A 0 d • 0 
O ' l86•1. 

n° ií.839, de 21 de setembro co nscquencm a promoçao ta nos arti!-{os 39, 40 e .J I. ria ; 
de L948, de Elza Brito Albuquerque. 1 Lei m·. l.7ll, de :?8 (\e outu- : Gen. Luiz Mendes da Silvu 

. ~so 1 E . I bro de 1.95~. combinado com Govr:·Mdor 
h.E L\ . . Palácio do Go\'Ól'OO em I o ar.tigo 3o, do 1J eereto nr·. l . • 
Promover na forro· p ·e JVlacnpá ;lJ de dczemb;o de 15::3.480, de 2:-l de janeiro de ' Hobedo n o_clm SüUL:a 

vista nos ·u:ligos :~g 4t e 
1
4} 1! 1.96-1. ' l l.!jti-1 , Mar·ie Lconke da S!lva I Secretáno Geral 

d r,· . ' ' . ~ Souto, ocupante do eargo da . , . . , , .. · . . · 
a .'e1 ~~ - /:~1 1 : ~e 2~ de ou ! Gen. Luiz Mendes da Silva classe «A», da f:lérie de claf- 1 (; üovelnttdor Jo l er ntorlo 

tubl ot_ de ;u;)_d, co.Dnbwadto com t
1 

Governador ses de SC:n·viçtd nível 5 <io ! Federal do Amapá, usando 
o ar wo 3 , o ecre o nr. C • • . . ' - • 1 . • _ 
ií3.4ao" de 23 de jan >i·o de I Roberto H.ocha Souzn ~~adro de J~~::wiOn~ nos :u- , da.s a tnumçof's que lhe con-
de HlGJ Her·móo·en •se 'cos.' Secretário _Geral b_l!~os do Gove rn o d~~stc 'I er- : ferem o:-; itPn s VIl c L\, do 

· "' e ,a, nt0r1o lotad':l na UJvtsi'lo de -
ocupante d~ cargo ela classe O Govcrn·ldor do 'l'e l'riló· Sat'•de , oa ra a clacse ""'» ní- urligo 4", do Det'l'eto-lei J\1'_ 
<<A» da séne de chsseQ de ' 1 • ' • • • ' · ' 1 . . 

' • ' v rio Federal do 1\rliRIJá usan -~ vel 6 du ne:·rll't s<'rio d". 1 5.H38 de ~.~ 1 de se1emuro de Mestre mvel 13 do Quadro . . ·- • ' · 1 
' ' - , v • • 

de Fu~ciumirios Públicos do do t_las atnbu 1~~oes . que Ih~ ~la~"es , do Quadro ac~m~ r~- 1 1.94:-: , 
Govêrno àêste Território 10_ coJüere_m os 1teutJ \11 e !X! ret·;do. v~go em ~unS .:fJU CI\elU . . 
lado na Di\•isão de Se:>·u~an- do _?1'~1go '1°, do Der.reto-lcl d_o fale t:tílll:ll!tu ne ~lana ~1e- 1 R!!:!:WL\'E: 
ça e Guarda, para a "ctasse nr. ;> .H3~J. de 21 de :;elembro 1 r1 ta Marques 1 • • 

«<:h, Ili \'el 14, úa me:;ma sé- de 1.943, -~· P· l ' . I Govêmo, I Promov~r, n~ !orma prcvJs-
rie Ul:l c!a~s~s . do Quadro ~J;:SOLVI~ : Ma;a~âJo01 <doe dezt>mb r·o ed~ I ta _n os ur~l~Os 09,, ~() e <11, da 
aeim~ reYerido, vago em con- . v • . . . _ ,1.96-i. ' 'Let 111'. 1. ~~ ~· d_e 28. <:c ot~tu -
:,~qucncia da . tl~missão de /',om~ ~r, -~a. ~~rma -• p~e . - . . I l.>r? _de 1.~_,~2, \.oml.nu~~o to r:1 
Jao Barbosa Rlbeu·o. i\ l <ita ~lDS ar~,..,os 1:1••40 ~ 1!· Gt·IL LUIZ · illcndes da S!lva I? ct ltlg(> •J ' .,do L?eCletom. 

deLe. r:r. l. t! l , de 2S tl~ ou- , Gov~rnador 1 a:-5.-l':lO, dl:l 2,) dl! Jan cir(> <k 
Ptliáeio elo Govêrno em Ma- tubro dê Ulv2, comblllado I Ul!i,l, Henr ique Cti.lixtu út 

eap il , 3l de dezembro' de l!Jfi4 com o a digo ao, do Decreto ltoberto Rocha Souza Silva, ocupaute do cargo d a 
nr. 53 .1HO, de 28 de janeiro S(!Cr~túio Geral claotie ,.A, , da séril:l ue clas-

Gen. Lu iz Mendes du Silva de 196t!, lluimunda ela Silva ses de Almuxal'il'e, uível. 14, 
Governador Souto, ocupante do cargo do O Governador üo 'l'erritó- elo Quad1·u de Fundonários 

Hobcrto Hocha Souza 
~ccretário Geral 

O Governador d;) Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens \1 I! c IX, do 
artigo -1°, do Decreto-lei 111'. 
::í.8il8, <le 21 de seterub1·o de 
1.940, 

1\ESOLVI·~ : 

l'romo vei', na rorma previs
ta nos ar·tigos 39, -10 e -1\ , 
da Lei nr. 1.711, de 213 de ou
tubro de 1%2, ro mbinado 

I classe «A», da bél'ie de elas · f'io F e d e r a l · do Amapá, Públicos do Govêrno deste 
r:.es de Serviçal, . níYel 5, do usando da ::; atribu ições que Território, lotado no ::>ervic,:u 
Quadro de Funcionários Pü- lhe {~onfercn1 Oli itens VII c dt> Aclmiuistrac,:üo Geral, 1mra 
blieo~ dfl Govêmo dêste Ter- lX, do artigo -i", do Uecrcto- u cln>:se «B», uivei 16, dt1 mes
ritório, lotada na Dh·isilo de lei w. 5.889, de 21 <le setem· ma série de c;lasses, <lu Qua· 
Saúde, para :x classe «B» , ní- lJro de 1.9•13, dto acima rekl'!Lio, vago e;;: 
vel 6, da mesma séri" de eonsequência da demiÚão de 
classes, do Quadro acima re- t~ESOLVE: Fernando Laércio dos Santos. 
l'er.ido, H>go bm conseq uência 
da promoção de Terezinlta 
de J esus Coélho Monteiro. 

i)romover, na t'orma JH'evis- > • . t o • q . ') 1 d o r alaClU do Govômo, em 
a _nos ~r~tgos , .~ .•. 4~ e 4 • a . Macapá, 31 de dezembro do 

Lei m·. 1.1 ~ 1, (,e 2~ de ou tu- . Lgo4. 
Palácio do Go\·êrno, em lJro de 1.9v2, comlnnado com -

Mac"na :ll de dezemb ro de o artigo 3" .• do DecJ·eto ur·. Gen. Luiz Mendes da Si lva 
jq()_t· ' 53 4HO, ele 2:3 clt: janeiro de · Governador 

c • I 1.\.)61, Manoel Espbridião 1\a· J 
Gen. Luiz Mendes d~ Silva mos, ocupante do cargo da Uober to Hoeha ~ouza 

no\'ernudor classe << A>', ela serie dP. ela '>· S<.'cretár io Geral 
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. O Governador de . 1'er ritó-~ Designar , Luiz Waldomi ro I Gcn. Luiz Mendes da Silva j Prefeitura Municipal 
r 1o Fed~ra~ ~o Amapa, usando Mon tei ro, Alm<'xarHe, nível Governador de Macapa' 
das atrlbUtc;oes que lhe con- H A. lotado no Serviço de I 
fer~rn o~ itens V ll e IX, do Administração Geral; A lberto (Cont. do número anterior) 
artigo 4, do Decreto-lei n° de :\lmeiri!l. BezeJ"ra, Escre- Ed't · A · 
5.839, de 21 de setcmi.Jro de vente-Datilótr•·afo, nível 7 lú- · 1 OIS e VISOS V - Na r enúncia ou desis-
194a, tado uo Set· ~iço de Geog;:afia tência de herança em favor 

, , . . e Estatística; [~aimundo Otá- Divisão de Seguranca de detenninada pessôa, ou 
RESOL\, E· vio de Brito Nunes. Operário e Guarda quaodo por êstes atos só her-
l'i·omo\·er, ua forma previs· Rural. uivt' l G. lotado na Di- PORTARIA J\" 

21
,65-CRT cleiro v enha a ser beneficia-

ta 
1108 

artigos 39, .JO c <!1. da visão tle PrortuÇ'ão; c Hilca do valôr da quota-hereditária; 
L('i m . 1.711, de 28 Je outu- Gouvêa, Auxiliar Rural, nível O senhor· Tenente Ua tlíll VI - Na constituição de 
bru de 1.H52. cornbinadü com :~. l ot~da na Secre taria Geral , Cha1·one, Presidente em enfiteuse ou subenfiteuse - o 
o a1·tigo 3°.. do Decreto nr. pa_rn, . sob a pt:esidência ,do exer cíc io do Conselho Re- v alor do bem; 
58.4b(J, de ~;J de ,ianei ro de P~Jmen·o! consiltun·rm !'. Co- gional de Trânsito, por no-
UJ6.J, Edésio Lob<t tu de ~ouza, mJssi\o tncumbJda de pl'oce- meaçãry legal, etc. 
ocupante do ca1·go Lia elasse der o _le \·aot~mento geral do 
«A», da série de classes de matt::rwl P~· ~nau ente em. tô
Uatilógraro, nível 7, do Qua- ~ da~. re~a!·tlçoos do Gove,·no 
dro de Funcionários Públicos ternton al. 
do Govê1•uo d~s!e Terr !tório, Palacío do Govêrno. em 
l utarlo na n, nsao de :.-laude, Maeapá. 18 de janeiro de 
para a class.e. «1:3», nhel !J, UJ6:>. · · 
da mesma serte de classes. 

Considerando, e necessi 
dade de uma melhor local iza
ção para o «ponto» de chega
da e saida dos veiculos que 
exploram a Linlla Mncapáf 
Pôrto de Santana/ Vila Ama
zonus e vice-versa; 

vago em consl'quêocia da Governador Considerando, a oecessida-
do Quadro acima referido, ! Gen. Luiz Me odes da Silva 

promo~:ão ele Carlos de souza de de melhor controlai' as 
Brito. !; ~r. 39/65-G.\B saídas dos veículos que ex

ploram essa linha para me-
Palácio do Govt>J:no, em O Gov\lrnador elo TerritÓI'io lhor c:omoc!idade não só do 

} facapá, :H de dez:cmbr·o d~ Federal Jo Amapá, ustmdo público, como. principalmeu· 

VlJ - Na transmissão, cláu
sula com a obrigaçãu para o 
adquirente do pagamento de 
dividas passivas c ônus, o 
valor verificado. para a doa
ção e para os encargos, apli
cando sôbre estes a alíquota 
de compr<' e venda. e sobre 
<HJ Uelas a de doação: 

Vlll - Na cessão e sub
rogação - o vo lor do bem; 

IX -- No usufruto - 10° 0 

(dez por cento) do valor do 
bem: 

1.961. das atribuições que lhe cun- te, dos passageiros: 
ferem os itens V i l c IX, do Ar·tigo 177 -O Imposto de 

Gen. Luiz Mendes da Sih·~~ ar·tigo ,lo. el o Decreto-lei Jll'. Consido:·undo, que o Clip- t1·ansmissão «inter-vivos» se-
Oo\'erundor 5 Si.H!, de 2i de setembro de per i nstalado pela Prel'citur·a 1·á cobrado tomando-se por 

1.9,&3, e tendo em vista as ra - ~l unidpal de Macapá. à Praca I.Jase o valor con:;:tante do 
Rober to l~oclla Souza zões apre!>entadas no Ol'icio Ve iga Cabral. preenche ós Cadastro Fiscal Imobiliário, 

SecretáriO Geral 11 r. 01/65-CLMP, requisitos necessá1·ios ao ci- distinguindo-se obrigatória-
i tado ser \'iço. weutc, para el'eito de cálculo 

O G'l\'í'rna!lot· do Tcl'ritúrio I llESOLVC : RESOLVE: elo impôsto, o valor ideal e o 
Federal do Amapfl, usando v:1.lor Hscal. 
das at ribuiçõ es que . Tornar sem eitlito a Po1h- <<Ad-Relerendunt>> do Con- l . . 
lhe conrcrcru os itens \'li e na n° 503t 6 J-G A B. de 20 de se lho Hegional de Trânsito !i 1° - O valo_r 1deal :;era 
IX. rio urtigo 4°, do Decreto- : ,iuuho de 19fi.J. do seguinte localizar, a partir do dia 23 1 o valor. con\·emente. dIgo 
lei n• 5.SHH, de 21 de setem- trtJr: do corrente mês, 0 «ponto» do convencwna~o ontre . as p~r-
bro de 1.!)4:1, I « Desi~nar, Luiz \Yaldomiro embal'que e desembarq ue doR I tes o qual nao pode1·a, ~ntte-

llE.SOL\'E: Mon:eil'o, _· Almoxarife .. nível paPsag-eil·os e por conseguin- tant?, c1~ nen~uma l_lipotese, 
}~ -A . Jose Mur.ques P1canço, te chegada c saída dos veicu- ser 10fcnor a vu0

10 (c~ocoenta 
P ·o r . . .· _ l mbalhador, mvel ' ·· .lotad?s 1 I'Js que exploriim a linha aci- púr cento) do valor hscal. 

l mover, ou orma P1 e\ ts no ~erv1 ·o de Ali1mmstruçao I · p · -
ta .aos ar tig-os :;n, ~O e ·ll, ela um·~ I; e\ I<linger Ponti nelli, 0~.8 Ci to da, à raça V ~Jga C a- § 2o O valor fiscal será o 
Le1 nr. 1~711, de 2~ de outu- _.\rm azenista, uívC'I 1o-B, lota- bt ~1.1 • pas~.and c, .0~ .. mcs~~s a consta:1lc do Cadastro Fiscal 
llr o do 1 ?•~2, combwado com do na Divisão rl e Obras, pa- ' ~~ ... dcc_?r(J11 g s~::,mn t;. lli~C- [mob iliário, apurado segundo 
~ artig-o 3 ·,)'do J?ec,·etc nr. ra. <>oi.J a p t•e::;irtênci H. do pri - Je~·IO~l a:::,Kaa a \leli~~~Pf;a Cltn- os critérios de avaliaç!lO es
o!l .. l80. clt> ,~'~.~o ]anctro de meiro. cons titu írem a Comis- j l . , .', 'ç· . 'o , ': bral/ I tabelecidos pelos elementos 
l9ü4, .José fw:11to Prestes dos são in.cum bidu ele proceder 0 fr' en~~~ ,T resJdent: \arga~; 1 existen tes par a tributação 
San tos, ocupante do cargo el a I le \'lill lamenlo uera l uo ma te- ;~IUal a·· ','_on;~t/1' ~\~ e.nicla tC· J dOt< impostos Ter r itonal Hu
c l a~se <<A>, ,. ~a sél'ie de clu~- rial prr n! lJJente em tiirlus rb- - r l}r_J ao u.u l DJor . .' li c- rui e Lli'l.Jano e Predi al , Cún
sc· s de AUxiliar de Engenller- purtic;ões du Uovêrno Terrilo- ter'lhLe;.rl / Aft>mdalciFcll<·Jano forme o caso ou a avaliação 
r o, nível 1 I, dn Quadro de I' h 1, ' 1 o e 0 ua Jeopo ? ~I acha- f~>ita por peritos da Prdei-
Funcionár ios J>úi.Jii::os d0 Uo- ' ' · do/ Av. P11dr~_ Jl\1!0 ,\1at·ia tura 
\'êono <1êst13 Territórir• lutado Palácio do Govê1·no ~m 1 Lombaerd e h tlometro Zero · 
na Divisão rle Ol.Jras, 'para a Macapá, 18 de jonoi r~ ele : --;- Saída de \'ila Amazonas: § a• - Na bipóte&e de o 
classe <. B,, nível J;3 dH. mes- l.!JH:í. , Super Mercado Porto ele \'alo t· bdPal ser infer ior ao 
rna série de classes' do Qua- G 1 · :\I 1 ri 8.1 1 Suntana/QuiiOJneirú Zero/Av. l'isco l cobrur-se-!) a diferen-
dro aei;~a referido 'va•ro c·m 1 en. ' 11a1z ' en( ~,8 11 1 va I Pe. Julio MaJ."ia Lombaerd/ Rua 1' ça q~e será csc!'ituracla co-

- . • .-. overnauor 1 ''el L ld '1 ·I d / A · ' con~equcocta ria exonerac;ão 
1 

~ : . eop,o • o ·' dC la, o \- 1 mo renda eventual. 
de \Valter Pereirn do Carmo \r 4o tJ5-G -\I' ; l ·ehcwno Coclho/l~ua Cel. .ro- 1 

"· · 1 - · 1 • >. , sé Seutfim1Av. Henrique Ga- Artigo 178- No caso do 
!'ai:H·io do C1o1·t'·rno, e111 ~.la - I O 1 ;ovel'lwtlor do Território ' lúcio/Rua Cândi:1o Mende:; e.

1 
imúrel rural, ao valor do 

t:<1pa, ·u dl' Dezemo•·o de l!lü-L I !'ed ~ral uo Amapá, usundo <'hcg-ada à Praça \'eiga Ca- , lHrreuo ser ão acrescentad.os, 
das atribu ições que lhe con- bml (Clipp::or). i pnra el'eito do cálculo de rm-

(ien. Lu iz ~ll e nd es da Sih·a fe1·~m os ir.ens VI! e IX, do j . . , ) .· , .• 1 P.ô~to . o vai?~· das beufeito-
GovNmltiM I ~r.ugo 4°, 1.10 Decr eto lei nr. , , A !?t,~s.e nle I o:ta iiO e~t1 a;~ I nas e ecessoes. 

JloiJcrto l<oeiHI Souza 
Secretú rio C: e1·a! 

<>.1-;:~H. de 21 Jp se tembr o dr. em \ Igot a pnrt;r do. dw 2.1 . 1 Lg l 'l ! do corrente mes, í1cando n Art1go 179" - Se o tt;rreno 
: '· : Inspetoria de Trânsito Pübli- urbano houver edificação, não 
I~ESOLVL-:: 1 co responsável pelo l'iel cum- eoncluict a. ao val or do ten·e-

! primento da mesma. i no se1·á acrescentado o das 
POlrt'AIUAS IJ . J . C . I -

1 
. E'SigJHll', · au·o ant1o 10 de , . Conselho Hegiona l de Trân . . obras rcalizudas. 

;\n. 3~/65-G A H. i ~~~~;~_ g~l:J;::O~in~~~~~to cat~~~ I ~:~t'Je e ~~9~a(·apá, 20 de janei- i CAPÍ 'IT LO I\' 

O. _ Go\'el'!lador do TnrritÓJ'io ! coJ;w,sao. ~1.1!1 ~010 v-.C, dd Y'- TcnentP Liadi h Charone i SECAO I 
Feueral do Amapá, usando r etJ r d_a. DJ\ Ist~o de Educaçao, Pr esiden te I 
das at ;·ibuiçües que lhe con- 1 p~ra VIaJar até a~ c·ldades do I Da Época do Pagamento 
~"\'rem 0" itens \ ' 11 c IX do !{w de Janclnl-(:.stado da - I r\rli;~;o 180° - () imoôsto 
arligo 4•. do ll<~creto-l~i· nr. ~llfidnahara e Süo Pa ulo, a Pl'"''ta-o de f"rm<>c·la 

1
1 será pa!!O antes de lavr ada a 

:).h:~9. de ~~ de setembro de 
1 
~1m .e tra ia r de uss_u~tc,s de an a 1.. ~ 

UWl. e teuclo em vista 
09 

Interesse da Admtnlstraçilo 1 escritura pública ou antes de 
t<3mJOs <lo 

0
,.
1
-<,

1
-
0 

nt-
1111

,.,
1
.
0 

amapl<ensc. Pl'ríodo de 22 a ~:J de ; expedida a r especti \'a carta. 
1 ~ .JaueiJ'o de 1.96;í I nos casos de arnematação, 

1 !65-CL\IJI, Palúeio do Govüno. rm I' odJ.~IOicação ou remissão. 
, :\íacapá, ~O de janeiro de » 22 S - Central 

I{F:SOI.\'1-: : 1 Bô~. '' 23 S- Ju l'ac:v· 1 rCont. no JH'óximo número) 
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Prefeitura Municipal de Macapá 

Departamento de l<~inanças 
Serviço de Receita 

Seção de Rendas Tr ibutárias 
Impôsto de Indústria e ProHssõee 

Exercício de 1.964 

Dívida Ativa 

Relação nominal dos contribuintes do Imposto de In
dústria e Profissões, em atrazo com os cofres municipais, 
constituindo Divida Ativa. · 

l\OME DA FIRMA OU CONTRIBUINTE 

Antonio Vasconcelos Penante 
I. P. Leite 
Euzebina Mourão dos Santos 
Raimundo Angelo de Jesus 
AJ:ivaldo Gomes Barreto 
J osefa Almeida Loba to 
Audrellno Gonçalves de Araújo 
Honório Santos 
EdgaJ: Nunes da Silva 
H. Corrêa 
Nelson BPatlil 
Nelson Brasil 
Geny Santos Matias 
Maria Zila ela Silva Costs 
Antonio Sena Costa 
Maria Cizerpina G. Coêlho 
Milton Menezes Batista 
Teodora da Silva Sandim 
Pinto Pereira 
Paulo José da Silva 
Serápio Hyacint 
Brasilino Brasil Lobato 
Raimunda Monteiro de Almeida 
Paulo Tenório dos Anjos 
P. C. da Costa 
Maria da A. ~ires Borges 
M.aria Joré Gomes Almeida 
Raimundo Forbino de Almeida 
Trindade & Passos 
Raimunda ;\!onata da C. Ferreir~ 
Maria do Carmo 8. Silva 
Fernando Sampaio 
,João Maria Amaral TorrP.s 
Laura Gonçalves da Rocha 
Nabi Amim lUchene 
Manoel Lúcio da Costa 
João da Conceição Andrade 
Domingos Marcelino Pereira 
Antonio Ferreira Duarta 
Benedito Pantoja Rosa 
Raimundo Farias de Oliveira 
Louis Lucas Neil 
Julia Santana Cordeiro 
Vicente Brandão 
Maria Vale BezNra 
Durvru Figueiredo de Brito 
Estevão Gonçalves 
.Manoel da Silva Amaral 
Manoel Amara.! da Fonsecm 
F. A. Santos 
PorHr!a Guilhérmina da SilY& 
Manoel Pelais 
Pedro Alexandrino Façanha 
J uvenal dos Santos 
Antenol' Nunes Benjo 
Deógracla Pereira 
João dos Santes Rocha 
José Estoess Ferreira 
F rancisco Augusto dos Santos 
l"rancisco Augusto dos Santos 
:Francisco Augusto dos Santos 
Antonio Car1os da Silva 
Frutuoso Con<;alves Leito 
Claudioa Aniseto George 
Policárpio Balieiro de Sonza 
Antonio Nogueira 
t';icero Felix da Silva 
taura Gonçalves da Rocha 
Antonio Oliveira 
Dirceu Pinto Melo 
Dirceu Pinto Melo 
E"m ico Coelho Palmerim 
Helena Maria Pereir·a 
Manoel do Carmo Xavier do R 
Udia Guedes Barbas~ 

VALOR DO 
IMP - CR$ 

32.548,00 
24.720,00 
15.450,00 
4o.232,oo 

6.510,00 
2o.435,oo 
48.853,00 
il5.761,oo 

46.865,00 
56.059,oo 

11.495,00 
11.495,00 

43.260,00 
12.978,00 

37.080,00 
3o.652,oo 
4o.23l,oo 
17.242,00 
4o.l7o,oo 
17.24~.00 

5o.o96,oo 
28.737,00 
35.762,00 
2o.435,oo 
3o.653;oo 
11.495,00 
17.242,oo 
11.495,00 

4o.l7o,oo 
17.242,00 
17.2<!2,00 
56.995,00 
24.720,00 
28.737,00 
26.354,00 
3o.65;3,oo 
17.242,00 
ll.33o,oo 
11.495,00 
11.4fJ5,oo 

35.762,00 
3o.653,oo 
17.24B,oo 
12.978,00 
17.243,00 

8o.653,oo 
18.o25,oo 
l8.o25,oo 
11.33o,oo 

llo .159,oo 
11.495,00 

2o.435,oo 
15.000,00 
2.5oo,oo 

35.762,00 
52.5oo,oo 
lo.3oo,oo 
30.653,00 
55.060,00 
2o.435,oo 
2o.435,oo 
8o.o44,oo 
17.242,00 
26.821,00 
8 .370,00 
17.242,00 
3u.653,oo 
28.737,00 
8.750,00 
lo.762,oo 
11.39;-!,oo 

56.995,00 
46.9:-l?,oo 
4.9flo,oo 
5.1 ilo,oo 

Antonio Rocha Filho 
Antonio Rocha Filho 
Antonio Rocha Filho 
Antonio Rocha Filbo 
Antonio Sanches de Souza 
Durval Alves de Melo 
Raimundo Lopes de Moraes 
José da Costa Góes 
Iracema Barreto 
Balbiua Batista dos Santos 
Wilma Sena Pinto 
Oscar Souza e Silva 
J. Sigueira 
Corina Lobato Coelho 
Francisco Holanda da. Silva 
Fausto Augusto dos Santos 
Antenor Nunes Benjó 
Cláudio Melo 
Luiz Lucas de Melo 
Francisco de Lima Barros 
Francisco Chagas 
Raimundo Almeida dos Santos 
Artur Dave de Souza 
Osvaldo Nunes 
Domingos Martinho Pereira 
Auta Soares Mendes 
Augus\o Amoras Aruanajás 
Afif Elias Harb 
Terezinha Lúcia Serrano 
Francisco Calandriner de Azevedo 
Policárpio B. de Souza 
João Dias Negrão 
Carmito dos Santos Pinheiro 
Antônio Sabino de Brito 
Nair Lobato da Silva 
Carmito dos Santos Pinheiro 
F. Gat·cia de Oliveira 
Ana Carmem de Souza 
.Joeé Flexa da Costa 
Maria & Virgínia 
Raimundo Guedes 
A. Serrão de Castro 
A. Serrão de Castro 
Irene dos Santos Dias 
E. Peres 
Manoel Tuníbio elE) O. Pantoja 
Manoel Dias 
Maria AI ves Correa 
Torquato F"eneira dos Santos 
Manoel de Souza Gl>mes 
Agostinho Raimundo Barbosa 
B~nedito Alves de Souza 
Francisca de Jesus Pereira 
Jovelino Rodrigues Lobato 
Raimunda Nonata da Conceição 
Sérgio Alves de Oliveira 
Luzia Suzarte Villlena 
Aliança do A. lnd. e Com. 
Ind. e Com. de Min. (!COMI) 
João de Deus P. Pimentel 
Madeiras Tropicais Ltda. 
Benedito Alves de Souza 
Luciia Pires Barbosa 
Domingos Teixeira Filho 
Izidório Alves Santos 
Sociedade Com. Ind . do Amapá 
Nazila Almeida de Lima 
Suzana Picanço de Menezes 
Ma.rina de OJiyeira Feneira 
Levy Barroso 
Antonio Monteiro de Souza 
Amadeu Pereira da Silva 
Severino Batista 
Menar Monteiro Costa 
Manoel Charmont Filho 
Paládia Almeida Viegas 
Bento Coiii.ercütl do Amapá 
Bento Comercial do Amapá 
Aprígio Marinho de f;ouza 
Eulália Teixeira dos Passos 
Otávio O. Andrade 

VISTO 
Macapá, 07 de janeiro de 1.965 

AltaiL' Cavalcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

2o.435,oo 
11.495,06 
11.495,00 
H.495,oo 

28.737,00 
13.833,00 
11.495,00 
11.9o7,oo 
11.495,00 
ll.495,oo 

4o.87o,oo 
28.7:17,00 
2o.ll6,o o 
17.242,00 
20.435,00 

32.548,00 
:35.762,00 
28.737,00 

35.762,00 
20.485,00 
2o.ll6,oo 

3o.653,oo 
2o.335,oo 

11.494,00 
4o.23 L. o o 
4o.232,oó 

ll.495,00 
9.920,00 
1!.495.00 

·1o.87o,oo 
11.495,00 
20.116,00 
7.416,00 

11.495,00 
12.000,00 
30.653,00 
20.435,00 
14.438,00 
11.495,00 
4o.23l,oo 
3ú.7ü2,oo 
32.õfi9,oo 
15.000,00 
18.540,00 
35.762,00 
22.248,00 
!1.495,00 
11.495,00 

17.242,00 
32.568,00 
8.000,00 
12.978,00 
ll.495,00 

741,00 
11.495,00 

695.572,00 
728.242,212,00 

51.o88,oo 
1.338.162,00 

5L.o88,oo 
5l.o88,oo 
3o.65:-l,co 
46.937,00 

l.l52.412,oo 
7.416,00 

17,304,00 
7o.246,oo 

7.416,00 
5l.o88,oo 
24.720,00 
illl.317 ,o o 
lo.lol,oo 

2fl.66·1,oo 
IIA95,oo 

73.130,00 
124.527,00 
3o.652,oo 

11.495,00 
25.956.00 

Raimundo Oliveira Alencar 
Chefe do S. H. 


	

