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Decreto no 1, de 24 de Julho lle 196ol 

Ano I. Número 143 e 144 Maca pá 33 e 4l-feira, 16/17 de Março de 1965 

l'OR'l'ARIAS 

Nr. 956/64-GAB 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições . que lhe 
conrerem os itens VII e IX, 
do mtigo 4°, do Decreto-lei 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1.943, e tendo em vista. o 
que consta do Processo nú
mero 5.556/6,1-SGT, 

ATQS DO PODER EXECUTIVO 
Gen. Luiz Mendes da Silva 

Governador 

N° 9G8/64-GAB. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 31 de dezembro de 
1.964. 

Gen. Lulz Mendes da Silva 
O Goven.ador do Território Governador 

Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe 
conferem os ítens VII e IX, 

Nr. 960/64-GAB. 

do artigo 4o, do Decreto-lei O Governador do Território 

virtude de haver completado 
mais um decênio de efetivo 
exercício ~ompreendido no 
período de 1°. de junho de 
1.954 a 1°. de junho de 1964. 

Palácio do Govêrno, em 
Me.capá, 31 de dezembro de 
1.964. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 962/64-GAB. 
~ESOLVE: 

nr. 5.839, de 21 setembro de Federal do Amapá, usando I 
1.943, e tendo em vista 0 das a t r i b i u çõ e s que 
que consta do Proce680 nr. lhe conferem os itens VII e O Governador do Território 

Conceder a Antero Picanço ().357/64-SGT.. IX, do artigo 4°, do Decreto- Federal do Amapá, usando 
Furtado, ocupante do cargo lei nr!' 5.839, de 21 de setem- das atribuições que lhe con-
da classe «A», da série de RESOLVE: bro de 1.943, e tendo em vista ferem os itens VII e IX, do 
classes de Inspetor da Guar- o que consta do Processo nr. artigo 4°. do Decreto-lei nr 
da Territorial , nivel 14, do Conceder a Herundino .Mi- 6.663/64-SGT, 5.839, de 21 de setembro de 
Qu adro de Funcionários Pú- randa Bezerra, O?upante do J>ESOL,TE. 1.943, 
blicos do Govêrno dêste Ter.- cargo de _Mari~he1ro, _níve~. 7, I \ · · RESOLVE: 
r itório, lotado na Divisão de d~ Cfuadro dv Funcwná~IO!I Conceder a Ubaldino Si-
Segurança e Guarda, seis (6) r,ubl~c?s do GoTêrno detJt_e mões, ocupante do cargo da 
mêses de licença especial, 'l emtorio, .lo_tado nos Serv1- classe de Condutor Motorista, 
contados no período de 10 ÇOi I~dustr1a1s, seis (6) meses nível 12, do Quadro de Fun
de janeiro a 8 de jullw de de licença espec~al c~ntad_oi cionários Públicos do Govêr-
1965, de acôrdo com o artigo no perío~o de 1 de )anelro no dêste Território lotado 
11G, da Lei nr. 1.7ll, de 21.! de a 30 de jUuho de 1965, de . . .' 
outubro de 1952, em virtude acôrdo com o artigo 116 da nos ServJços Indastnafs, com 

h . ' exercício no Sertta-Navega-
d e aver completado um de- Lm nr. 1.711, de 28 _de outu- ção seis (6) meses de lice _ 
cênio de efetivo exercício, bro de 1.952, em vzrtude de 1 ' • n 
entre l 0 de dezembro de Hl5? haver co•npletado um decê ·o ça especial, contado~ no pe-

. ~ .' . . m ríodo de 1° de janetro a 30 
a 1° de dezembro de 1962. 1 de efe hvo ex~rClciO, com- de junho de 1965 de acôrdo 

. , prendido no penado de 5 de . . 'd L · 
Palác1o do Governo, em junho de 1.946 a 5 de junho com o arttgo 116 a e1 nú-

Macepá, 81 de dezembro de de 1956 mero 1.711, de 28 de outubro 
1.964 · de 1.952, em virtude de haver 

Palácio do Govêrno, em Ma- completado um decênio de 
General Luiz Mendes da Silva capá, 31 de de:tembro de efetivo exercício compreen-

Governador 1 1.964. dido no período de 24 de se-

N0 957 /64-GAB. Gen. Luiz Mendes da Silva tembro de 1955. 

Conceder a Maria do Socor
ro Brito Mota, ocupante do 
cargo da classe de Atendente, 
nível 7, do Quadro àe Funcio
nários Públicos do Govêrno 
dêste Território, lotada na 
Divisão de Saúde, cento e 
vinte (120) dias de licença à 
gestante, contados no período 
de 7 de dezembr-o de 1.964 a 
5 de abril de 1.965 , nos têr
mos do ítem III, do artigo 88, 
combinado com o a rtigo lo:; , 
todos da Lei nr. 1.711, de 28 
de outuhro do 1.952. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 31 dt.l dezembro de 
1964 . . 

I 
tembro de 1945 a 24 de se-

Governador 
O G\'lvcrnador do Território Palácio do Govêrno, em Ma- Gen. Luiz Mendes da Silva 

Federal do Amapá, usando Nr. 959/S4-GAB. capá, 31 de dezembro de Governador 
das a t r i b u i ç õ e s que 1.964. 
lhe conferem os itens VII e O Governador do Território 
IX, do artigo 4°, do Decreto- Federal do Amapá, usamio Gen. Luiz Mendes da Silva 
lei n° 5.839, de 21 de setem- das atribuições que lhe con- Governador 

Nr. 961/64-GAB. bro de 1.943, c tendo em vis- rerem os iteus VII e do IX, 
ia o que cons ta do Processo artigo 4°, do Decreto-lei nr 
nr. 6.587/64-SGT, 5.839, de 21 de setembro de 1 O Governador do Territó-

RESOLVE: 1.943, e tend~ t>m vi6ta ~ que rio Federal do Amapá, usan
con;;ta do I rocesso . numero do das atribuições que lhe 

Conceder a Alfredo Paraen- 16-002/64-SGT, conferem os itens VII e IX, 
se, ocupante ua cargo ela I RESOLVE . do attigo 4°, do do Decreto-
classe de Marinheiro nível 7 · Lei nr. 5.839, de 21 de setem-
do Quadro de Funéionário~ I Conceder a Lucimar Brabo bro de 1.943, e tendo em viii
Públicos do Govêrno dêste Alves. Ócupante do cargo da ta o c?nsta do Processo nr 
Território, lotado nos Servi- classe de Professor de Ensino 6.928í64-SGT, 
ços Industriais, com exercí.cio Pré-Primário A Primário, nível RESOI VE. 
no Sertta-Navegação, seis (6) 11, do Quadro de Funcioná· ' · 
meses de licença especial, &ios Públicús do Govêrno dês- Conceder a Silvio dos San-
contsdos uo período de 1°. te Território, lotado na Di vi- tos Furtado, ocupante do car
El.e janeiro a 30 de junho são de Educação, seis (6) me- go da classe de Mesh·e Ar
de 1.965, de acôrdo com o ar- ses de licença especial conta- rals, nivel 12, do Quadro de 
tigo 116, da Lei n°. 1.711. de dos no período de 1° de mar- FunciGnários Públicos do Go-
2b de outubro de 1.952, em ço a 30 de setembro de 1.965, vêrno dêste Território, lotado 
virtude de l1 aver completado de acôrdo com o artigo 116, nos Serviços Industriai-s, com 
um decênio de eretivo exerci- da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- exercício no Sertta-Navega
.ci0 compreendido no periodo tubro àu 1.952, em virtude de ção, seis (6) meses de licença 
àe 1°. de setembro de 1.953 haver completado um decênio especia' contados no período 
a 1o. de setembro de 1.963. de efetivo exercício compre- de 1°. de janeiro a 30 de ju-

Palácio do Govêrno, em endiclo no pe1·íodo de 1° de nbo de 1.965, de acOrdo com 
Maca pá, 31 de dezembro de fevereiro de 1.953 a 1 o de f e- o artigo 116, da Lei nr. 1.711, 
196-t . vereiro de 1.963. de 28 de outubro de 1.952, em 

Nr. 963/64-GAH. 

O Govecnador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
conferem os itens VIl e IX, do 
artigo 4°., do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de eetembro de 
1.943, e tendo em vista o que 
consta do Processo Dúwero 
7.078/64-SGT, 

RESOLVE: 

Conceder a Guilherme Tei
xeira da Rocha, ocupante do 
cargo da classe «B», da série 
de classes de 'felegraHsla, 
niYel H, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Govêr
~o dêste Território, lotado na 
Secretaria Geral, seia (6) me
ses de licença especial , con
tlldos no período de 1°. de 
janeiro a 30 de junho de 1,965, 
de acôrdo com o ar tigo 116, 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou
tubro de 1.952, em virtude de 
haver completado um decênio 
de efetivo exercício, compre
endido entre 1". de outubro 
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As }:{epartições Públicas I 
Territor iais deverão r emeter 
o expediente destinado à pu- i 
hlir.t~.~ão neste DIÁRIO OFI-

1
· 

Gh\1, diàriamente, até às 
lii,::!U horas. exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11,30 horas. 

As reclamações pertinen
tes à matéria retribuida, nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seçllo de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
saida. dos órgãos oliciais. 

Os originais d E>verão ser 
datilografados e autenti~ados, 
r essalvadas, por quem de di
reito, r ar.::uras e emendas . 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão se m pre 
anuais, as assinaturas poder
se-fLo tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas ~:~em 
aviso prévio. 

EXPEDIENTE 
Imprensa Ofieial 

DIRETOR-GERAL 
AGOSTINHO NOGUEIRA DE SOUZA 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ- rr. F. AMAPA' 

ASSIN A TURAS 
Repartições e Particulares: 

Semestre 
Ano . 
Numero avulso 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

2.000,00 
4.000,00 

20,00 

Para facilitar aos assinan- j A Iim de evitar solução 
tes a verilicaçEio do prazo de : de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem 
na parte superior do enderê- os assiuantes providenciar a 
ço vão impressos o número resper.ti v a renovação com 
do taliio de registro, o mês e f ntecedência mínima, de t rin-
o ·ano em que findará. ta (30) dias. 

1 As Repartições Púb'licas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer ópllca, 
pelos órgãos compet'rmtes. 

Á Um de possibilitar a 
r emessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
prefei·encialmente cheque ou 

1 vale postaL 
Os suplementos às edi

ções das órgãos oficiais só 
se .fornecerão aos a ssina utes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

O funciouá rio público fe
deral, para fazer :iús ao des
conto indicado, deverá provar 
esta condição no a to da as
sinatura. 

O custo de cada exem
plar atrasad.o dos 6 r g ã o s 
oficiais será, na venda avul
sa, acrescido de Cl'$ 5,00, se 
do mesm(l ano, e de Cr$ 
10,00, por anc. decorrido. 

·~------------------------------- - -
de 1.952 a to. de outubro 1 Conceder a Clidenor Farias para exercer a função graU-~ te legal de comparecimento, 
de 1.962. do · Nascimento, ocupante do J ficada, símbolo 3-F, de Chefe reunir-se-á 48 (quarenta e oito) 

. • cargo da classe «C», da, séri~ do Fomento da Produção mi- horas após, em segunda con-
Paláclo do Governo, em de classes de Guarda rern- neral. vocaç.ão, com qualquer númc-

Macapá, de 31 dezembro de l torial, nível 12, do Quadro da ro de votantes, devendo, em 
1.964. Funcionários Públic;:os do Go- Palácio do Govêrno. em segunda convocação, esten-

G Lu
iz Mendes da 

8
.
1 

vêrno dêste Tet i•Itório, lotado Macapá, 31 de a ezembro dE' der-se por 3 (três) dias. 
en. • 1 va na Divisão de Segurança e 1.965. 

Governador I Guarda, seis t6) meses de 11- P or falta injustificada à 
eleição, incorrer'á o músico na 
multa de Cr$ 200 (duzentos 
cruzeiros), dobrada na reinci
dência (parágrafo 10 do art. 
23 de mencionada Lei). 

Gen. Luiz Mend es da Silva 
Nr. 964/64-GAB. I cença especial, con_tado_s no Governador 

período de 1 o. de JaneirO a 
O Governador do Territó- 30 d(l junho de 1965, de acôr

rio Feder!ll do Amapá, usa n- do com o 11 r t.igo 116, da Lei 
do das atribuições q ue lhe nr. 1.711 , de 28 de outubro de Editais e Avisos 
conferem os itens VII e IX, 1952, em virtude de havet 
do urtigo 40, do Decreto-le i completado mais um decênio O .1 J u. . 
nr. 5.1:!39, de 21 de &etembro de efetivo exercício c0mpre- r~.~em uOS mUSiCDS 

Outros esclarecimentos se
rão fornecidos na Secretaria 
do Conselho Regisnal à rua 
São J osé, n° 42. de 1943, e t endo em vista o en1lido no período de 1°. de do Brasil 

que aonsta do Pvoc~:sso nr. novembro de 1954 a 1°. de 
7.257/64-SGT, novembro de 1964. EDITAL Macapá, 9 de março de 196i:i. 

RESOLVE: Palácio do Govêrno, em Conselho Regional do T .F.A. 
Macapá, 31 de dezembro de (M acapb) 

Oscar Santos 
Presidente Conceder a Theodolino das 

Merces Flexa de Miranda, 
ocupante do cargo de Conta
dor, nivel 20, do Quadro de 
F uncionários Públicos do Go
vêrno dêste Território, lotado 
no Gabinete do Governador, 
seis !tl) m6ses de licença es
pecial, contados no período de 
1 • de janeii·o a 30 de junho 
de 1.960, de acôrdo com o ar
tigo llG, da Lei nr. 1.711, de 
28 de outubro rle 1.952, e m 
virtude de haver co;nplet:1do 
um uecênio de efetivo exer
cício entre 2 de fevereiro de 
1.948 a 2 de fev e1·eiro de 
1.95~. 

Palácio 
:rvracapa, 
1.964. 

do Govêrno, em 
31 de dezembro de 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nr. 965/64-GAB. 

O Governador do Territót'ic 
Federal do Amapá, usaod0 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do ar
tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 2l de setembro de 
1.913, e tendo em vista o que 
consta do Processo número 
7 .664/64-SG'J', 

. RESOLVE : 

1.964. Faço saber aos que o pre-
Gen. Luiz Melid es da Silva sente virem ou dêle tomar~m 

Govenrador conhecimento que, de acôrdo 
com a Lei n° 3 357, de 22 de 

Nr. 9!i6/fi4-GAB dezembro de 1960 e a Hesolu· 

Div isão de Terras 
c Colonização 

. . ção n° 286, de 3 de março de 
O Governador do Terrltono: 196.5, ba ixada pel<1 Junta P ro

EDITAL 

F e d c l' a l do A m a Pá, visória cta Ordem dos Músicos De ordem do Senhgr Dire
usa ndo das atrib~ições que do Brasil, designada pela Por- toll da Divisão de Terras e 
lhe r.onfer~m os ltens VII e taria n° 8, de 6 de janeiro Colonização, to rno p tíblico 
lX, do art1go 4°. do Decreto- dêste ano do Senhor Ministro que, .Antônio Lopes de Cur
Lei nr. 5.8:)9, de 21 da se tem- do Trab~lho e Previdência valho, brasileiro, casado, r e
bro dP Ul43, e tendo em vis- Social fica estabelecido o pra- sidente e domiciliodo n esta 
ta o l ue consta do O f f c i o zo de '15 (quize) dias corridos, Capital, h~uni cípio de Maca-
nr. 57h; ti4-DP. a comE:çar de 2o (vinte) de pá, requereu nos têrmol! do 

.RESOLVE: março corrente, para registro Art. 13:-l e seus §S e § Unico 
de chapas de candidatos a do Art. 203 do Deereto-Lei 
Y\embros E[etivos e Suplentes nr. 9.760, de 5 de setembro 
do Conselho' Regional dos u~ 19-!6, Licença de Ocupa
~lúsicos do Ter ritório Federal çao de um lote de terras de
do Amapá, e que das 9 às 18 volutas, situado à maq~em 
horas do dia lO de abr il de esquevcla do Igarapé Agua 
1965, à r ua São J osé n• 4?, I Fria e Município de Maca pá, 
realizar-se-à o as eleições pa-~ abrangendo uma área de 100 
ra aquêles cargos, com man- hectares, r essalvado os te r
dato a tNminar em 10 de reuos de marinha por veutu
abril de 1968. Ira existentes, distando da 

Designar, na forma dos ar
tigos 72 e 73, s 2°, da Lei nr. 
1.711, de 28 de outubro de 1.952, 
Raimundo Brito de Souza, 
ocupante do cargo de Aux ili.· 
a r Rural, n ivel 3, do Quadro 
de Funcionár ios Públicos do 
Govêrno dêste Território, lo· 
tado na Di visão de Produção, 
para responder pela Chefia 
da Seção dfl Fomento da 
Produção Vegetal, símbolo 
J-F, em substituição, duran~e 
o impedim ento de seu titular 
que se encontra em gôzo de 
fér ias regulamentart\B, a par
tir de 1° de janeiro de 1.965, 
e em virtude da designação 
de José Hlbt m 1r Carvalho, 

~aixa de [ronteira mais de 
Assir;- send?, convoco . p~ra 

1
200 quilôrne(ros, que o su-

o 1:erertdo plett? _os prof1ssto- plieante pretende para dar 
nms em c:ondtçoes de votar. I in ício a os trabalhos de ser
A Assembléia Geral realizar- 1

1 r ar in e beneficia mento de 
se-á, em p:·irr~eira convocaç~o,. arroz. Declar a o petieionário 
co~n . a 11!a10r:a absclut~- aos I que as terras por êle plcitea
mustcos mscr1tos na regtao, e, da s tem as seguintes indica
não sendo atingido o coeficicn- ções e limites: - Faz rrcn te 
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para a m~rgem esquerda do j Prefeitura Municipal 
Jguarapé Agua Fria, lirnitan- da lmapa' 
do-se pelo lado esquerdo c0m 
a caehoeira Nic, inclusa, su- PORTARIA 
bindo dêste ponto até com- N°. Oí /65-PA 
pletar a exten são de 1.000 
metros de [rente, pelo lado 
direito e fundos com terras 
devolutas, medindo 1.000 me
tros de frente por 1.000 de 
fundos. 

O Prefeito Municipal de 
Amapá, na co nformidade do 
disposto nos itens lil e VI, do 
Art. 9" do Decreto-lei Fede
ra l nr. 5.8:39 de 21 de setem-

Prefeitura Municipal 
de Macapá 

PORTARIAS 

Nr. 049/65-PMM 

O Prefeito Municipal d e 
Macapá, usando das atribui
ções que lhe silo conferidas 
por lei, e 

bro de 1,94;,1, c · d 'd E, para que 80 não alegue onstderan o a nccess1 a-
ignorância, sHrá êste publica- Considerando que da venda de de incrementar o despôr-
do pela Imprensa Oficial e de gado realizada pelos f a- to dentro do ambito de Ma
afixado por (oO) dias às por- zentlcirof: e criadores, o Mu- capá; 
tat dos edifieios desta Re- nicípio aufere; apenas, Cr$ Considerando que p a r a 
partição, Prefeitura Mu nicipal 2.000 <<per c&pita», pela saída aquela realização, uma das 
e Mf>sa de Rendas Alfande- dos mesmos pagos pelos com- medidas preliminares é , sem 
gadas de Macapá. pradores ou retirantes; duvida aJguma, a expansão 
Maca pá, 16 de fevereiro de 1965 Considerando que, o Código datl crianças através dos es-

. , Tributário do Município. a.pvo- petáculos desportivos; 
José Marta da Cunha Nery vado em 26 de dezembro de 

Cbere da Seção de Terras 

1

1.963, não tem sido cumprido Considerando que a Prefei-
tura Municipal dt.> Macapá, 

GR-1 fielmente apesar de estar em mantém um dos locais onde 
pleno vigõr; se processam as competições, 

Bru 7 1 M d · Considerando que segundo no caso o Estádio Municipal 
~ nzee , a eiras 0 Art. 188 do referido Código, «Glicério M&rques•; 

S. A. BRUMASA o Impôsto de Indústri11s e Conr.;iderando enfim, 0 pco-
Pr·ofissõ~s incide sôbre o ~feti- grama dá Prefei tura em vin-

Assemlilria Ge·ral 
l!.J'.rt r a o rcNncí r la 

l ' rimeira Convocor:ün 

l'el o presente ficu m o.~ se
nhores acionist as desta So
cied (/ de conoocarl os para rt 
Assembléia. Geral t:.rl raorrli
nrírüt a ·r mUzar-se, em pri
·m eiJ·a concoca çli o, ·no di(/ 
23 do corrente, às N:OO lw
rw>, em s1w sede social, a 
fim de delibrmrem sciúre a 
se,r;u inle ordem do clia: 

a) aumento ele ('{J)Jital sa
cia I; 

b) allerncüo d os cstolul os ; 
c) u;o;sunl os de 'inter éssJ ge

ro/. 

; vo e~ercicio de atividade co- cular-se a tôdas as iniciativas 
me_rctal ou i~dustrlal ou exe.r- que estimulem os seus munf
c!clO de proflsEão, arte ?U o!f- cipes, inclusive no cam
?.10 sem o_u . com locallzaçao J P" desportivo, principalmente 
hxa e ob)ehvo de lucro e re- , através das crianças 
mun~ração; · · 

. RESOL~E : Cons1derando que a vt>nda 
de gado Bovino e Suino, j á Liberar a entrada de me
se cons lit.ue urna atividaue nores até 12 anos no Está di o 
abit~al .e lucra~iva para ,os Municipal «Giicériq Marqu.es», 
fazendeiros e cnadores reg10- nas competições desvorllvas 
nais; locais oficializadas pela Fe-

Considerando qut> o Art. 
189, nlio isenta os que comer
ciaiizam com gado Bovinos e 
Suinos etc.; 

Consid erando que os re-

deração Amapaense de Des · 
portos, excetuando-se as par
tidas interestaduais. 

Cumpra-se Registre-se e 
Publique-se. 

Março, 1165 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Macapá, 22 de Feve
reiro de 196:1. 

Uadlh Charone 
Prefeito Snb&tituto 

Nr. 027/65-PMM 

O Prefeito Municipal de Ma
capá, usando dab at~·ibuições 
que lbe são confertdas por 
Lei, 

RESOLVE: 

Exonerar, Célia Nazarét 
Zagalo Monteiro, da função 
de Diretora da Escola Gabriel 
de Almeida café. 

Cumpra-se, registre-se 
pu l.Jliq ue-se. 

e 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Macapá, 10 de feve
reiro de 1.965. 

Ten. Uad)h Charono 
Prefeito Substituto 

N" 028/65-PMM 

O Prefeito Municipal de Ma
capá, usando das atri
buições que lbe sl!.o conferi
d~s por Lei, 

RESOLVE: 

Nomear, Olson lieovã M!
randa de Alencar, para a DI
retoria da Escola Gabriel de 
Almeida Café. 

Cumpra-se, 
pubhque- se. 

r egistre-se e 

Gabinete do Prefeito Muni
cipal, de Maoapá, 10 de h:ve
reJro de 1.965. 

Ten. Uadih Cbarone 
Prefeito Substituto 

cursos financeiros para fazer I Gabinete do Prefeito Mu
race às despezas com as fun- . nlcipal, de Macapá, :~2 ele 

M(ftapâ. 11 de 1na 1•10 de ções básicas do Município são / fevereiro de 1.965. I Comissão de Inquérito 
J"ú. - precários; Ad · · t t ' 
'' ,) Uadih Charone mmts ra IVO 

,vA M UE/, f?J.VEI? F: ." ~I') Considerando por fim, a fa- Prefeito substituto 

1 

E D 1 T A L 
Di,·~; tor Sup eriutenLnl e cul<\ade que lhe outorga 0 o Presidente da Com'issao 

Itew 1II do Art. 9° do Decre- Nr. 050/65-GAB-PMM de I nquérito, designada p ela 

Comissão de Inquérito 
Administrativo 

PORTARIA 
Nr. 1/65-CIA 

to-lei nr. 5.839 de 21 de se J 1 GAB d 7 
ternbrv de 19<13, - O Prefeito Municipal de I Por~a1'il~ n r. 10 (j~-_ ' .e 

I. Macapá usando das atr ibui- de .}aneuo de 196D, do E.tce-
RESOLVE: ções qu'e !be são conreridas len~íssimo Senho-r . Geneml 

/ or lei 9 Lw z Jlfendes_ da S~lva! G.o-
Art. l"l- Por em prAtica p ' ve r rwdor d este 1eTnl6Tw, 

o Art. 138, enquadrando todos Considerando a uruente neces- lendo em vista o disposto n o 
os que comercializam com ga- sidade de fazer o Ievantamen- § 2°, do ~trtiqo ~2~. doFsta_ln
do vacum ou suíno com saí- to da cidade at ravés do De- lo dos I' uncwnar ws 1 abltcos 0 Presidente da Comia- da para [ora do IVIunicipio. , partamento de Obras H Via- Civis ela União, cita, pelo 

são de Inquérito Adminis- . . ção, no que se conce rne a presente edita_l, John H er berl 
t~vf.? . designada pela Porta- A!t. ~o) Dctermmar ~ to.doR atualizaçAo do Livro Registro Newman , A:mslenle de Orya
tana nr. J4Hf65-?AB, d:. 11 os .. fiscais da. sé de e dJstr1tos Cadastral e outros serviços nizar:üo Hnra l , nivello, par a 
<!e m~rço de ~96v, d(: , E:~o . o hei cumpn.mento da pre- 1 de imperiosa necessidade no JYra zo de ( 15) dias, a pm·
~.nr. liover!Jaao r. do 1 c~ ntó-, sente Portarta, ef~tua~do o 1 para 0 perfeito funcion.amen- tiT da puúlü;a(:Jo d este, com-
.w Federal do Amapá, lançamento de 2% sobre ~ to do departamento. pa·recer numa ~las sala_s do 

Hl·:SOL \'E : vai. o r bruto da transação atn- Pal6cio do Gov~rno, afnn . clt• 
blllda ao vendedor. RESOLVE : ajJresenla r defesa esc1'1la , 

/\a forma do ~ 2o do arti- rlentro de .dez (10) cl ias, IW 
!go 219, da Lei' m·. '1.71 1. de ~rt. !)o) - A pr~iente Po~- Designar o Grupo de Tra- I processo arllllil1'islml'iuo " 
~8 de outubro de 1952 (E!ita- , ~a~•g entrarA temdvtgor, a pat-., balho composto pelos servi- l que ·1:espnnde, .wb pena de 
tutos dos Fun<'it•nário s l'úbli- u a presen e ata. dores Clnudorniro ,J osé Cam- Tevelut. 
cos Civis da União), designa r De-se ciência e cumpra·se. pos de Moraes, Izídio DuaFte Jllaca.pâ, m de .1/arço de 
o servidor Duhil Rodrigues Gabinete do Prei'eito Muol- de Souza, Raimundo Libório 1..966. 
Lobato, Operário Rural, nível cip!i l de Amapá, Os de Março Ramos e Tim olheo dos Santos Anlôn·i o CoJ·rrJrL l'inl o 
6, lotado no Serviço de Ad- de 1965. Quaresma Filho, para, sob a Pres·idente da GIA 
ministt·ação Geral, para tun- LPnnel Nascimento supervisão rio primeiro, pl·oce-
donar como Secretário da derem aoref !rido lcvantamer.-
mesma Comissão. 1-'rdfeito Municipal to, aprel>entando no fi nal , um 

Macapá, 12 de março de 
1965. 

Othelo Martins Leôncio 
Presidente 

pOl'ruenorizado relatório e Plantão de Farmacla 
j 11.tualizaçüo dos livros. 

Prêeo dêste 1 c R · 
l'<fb ~ , • .-.. Q 2 n. OO umiJra-se, eg1stce-se . e 
:lli.Yllilrlo: '-'r'~~" u, , Pul.llique-ee. 1 ~ 17 Q - Zagury Matriz 

» 16 T - Nova Vida 
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Prefeitura Municipal de Macapa 
Departamento de Finanças 

Serviço de Receita 
Impôliito Predial 

Ano de 1.964 

Relação nominal dos contribuintes do Impôsto Pre
dial, em atrazo com s Fazenda Municipal. Dívida Ativa do 
Ano de 1.964. 

NOME DO CONTRIBUINTE 

J (}Sé de Azevedo Picanço 
Manoel Nunes Sobrinho 
.t1eroe1ros de Virglna Alves de Sá 
Builorino Frankiins da Silva 
José Maria da Silva 
F'rancisco Canindé 
Maria Gvnçalves da Silva 
Maria de Almeida Garcia 
Pompeu Mendes da Silva 
Antonio Paulo da Fonseca 
Laires Amoras Pinto 
Antonio Duarte Monteiro 
Francisco das Chagas e Silva 
Juvenal Salgado Canto 
Wilson Carvalho 
Jacy Barata Jucá 
Israel Marques Sozinho 
.Maria Rodrigues Plcanço 
Fernando Lourenço 
Eduardo Sousa Pinto 
Nilo de Sousa Pimentel 
Hermi do. Silva 
Atva11o Guimarães Vasquez 
Amauri Guimarães F11rias 
Amauri Guimarães Farias 
Antônio Pantoja 
Maria Galeno Cardoso 
Vitória dos Santos Mantins 
Sabá Brito 
Eudálio Leopoldo Mendes 
Manoel Mendes 
José Praxedes de Miranda 
Ireno Gibson Barbosa 
Benedito Alves de Sousa 
Herdeiro de Eliezlo Pereira 
Carmita Nunes Peres 
Herculano Coelho Gibson 
Sandoval Barreto de Luz 
Cecil J ones Searwood 
Raimunda dos Santos Montei!'(ll 
Manoel .Reis Nunes 
Deoneto Mont'Alverne Moreira 
Zitda Leite da Coiita 
J oão Moreira de Souza 
.Joaquim C. da Silva 
Rul'ina Tomaz de Brito 
Aurélio Santos A. Serra 
José Elias de Souza 
JoAé Vieira 
Martins & Irmãos 
Paulo Lores Lobato 
Ern estino Correa 
Ma.ria das Dores do Nascimento 
Maria Rodrigues da Silva 
Pe1ro N. de Carvalho Monteiro 
Edgai' Nunes da Silva 
Luiza Gomes . 
Arquelino Valente Guedes 
Olegário Rodrigues 
Teixeil·a 8.: Scotty 
Sebasliana Rodrigues da Silva 

VALOR DO 
IMP- CR$ 

19.832 
2.746 
1.566 
] 465 
1.627 
l.l3o 
1.951 
l.95l 
694 
Bl7 

1.905 
2.644 
5.594 
4.o68 
1.627 
5.o85 

!.170 
2.237 
2.417 
2.848 
2.682 
2.348 
5.593 

1.2o3 
2.441 
4.393 
1.627 
1.373 
1.130 
1.424 

1.465 
3.661 

13.424 
2.278 
1.953 
1.953 

1.130 
2.644 

19.832 
1.953 
1.465 
l.l3o 
1.627 
2.oa4 
1.790 
1.465 
1.495 
2.278 
2.278 
1.424 
1.424 
1.13o 
l.87l 
1.13o 
1.546 
1.944 

25.628 
24.4o8 

Raimundo Oliveira Dias 
Otávio Andrade 
Herd . da Gerônimo da Silvo 
Manoel dos Santos Brito 
Benedita Rosa dos Santos 
João Reis Souza 
Adrt:lardo Pacl!eco Ferreira 
Luiz Maraj6 
Antonio Lina de Jesus 
Francisco Eulálio da Costa 
Sobastião Fernandes de Oliveira 
Antonio Torquato de Araujo 
Adélia Tavares de Araujo 
José C:ampos Mont~iro 
Herd. de Josefa Campos Monteiro 
Joaquim Picanço da Costa 
João Barbosa Tavares 
João Batista Coutinho 
Ramiro Leite 
José Soares de Lima 
Manoel Arlindo Filho 
Rubens Arlindo Filho 
Luiz Costa 
Benedito Alves de Souza 
Osvaldo Santos 
Inácio Serra 
Antonio Melo 
Filomena Neves 
Alfredo La I\oque 
Otacílio Picanço de Oliveira 
Omira 'forrinha Barbosa 
Raimundo Nonato de S~tna 
Marcelino Ribeiro da Silva 
José Mendes Machado 
Geraldo Lino Ramol!l 
Janoária S. Ramos 
Maria Almeida de Souza 
Raimunda Rodrigues de Carvalho 
Nair Morais de Oliyelra 
Clodoa1do Carvalho do Nascimento 
José Li.oo Cavalcante 
Teodorico Monteico da Stlva 
Sebastião Pereira de Alencar 
Sebastião Pereira de Alencar 
Sebasti!lo Pereira de Alencar 
Braldino de Oliveira Gomes 
8hibayma 
Raimunda de Souza 
Raimunda Coelhe de Queiroz 
Raimunda Coelho de Queiroz 
José Valente dos Santos 
Maria Célia Silva Uchôa 
Madalena Moebery 
João Raimund o Jardim 
Herdeiros de Diógenes Silva 
Maria 'l1ereza Ferreira de A breu 
Joana Claud!na do Hosário 
Mário Cruz 
Sandoval Pereira Colares 
Marcília de Souza Lacerda 
José do Vale Figueiredo 
Domingos Tupinambá de Almeida 
Ana Constância da Araujo 
José Duarte da Costa Filho 
Jesé Severo de Souza 

Macnpá. 07 de janeiro de 1.965 
VISTO 

Altair Cavalcante de Lemos 
Diretor do D. F. 

4.760 
7.831 

::l.2M 
1.281 
1.130 
U3o 
l.l::lo 

8.787 
l.l3o 

2.380 
14.645 
11.594. 
1.342. 
6.81!7 

12.306 
1.587 
2.1H7 
1.465 
1.241! 
1.130 
1.175 

1.302 
1.627 
1.465 
l.l75 

17.899 
1.7io 
l.l8o 
2.197 
2.lilG 
1.220 
l.l87 

4.578 
4.027 
!.13<> 

2.380 
1.95:3 
1.130 
l.l3o 

lo.984. 
21.927 
2.237 
1.130 
2.237 
2.685 
1.342 
6.83i 
l.l3o 
1.22o 
l.l3o 
2.ol4 
2.i\l9 

2.7i6 
l.35ô 
1.627 

1.281 
4.407 
4.2il 
2.ou 
2.014 
4.C99 
3.560 
2.ol4 
3.6l5 

Raimundo Oliveira Alencar 
c:hefe do S. R. 


	

