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AIOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO 

N°. 06/69-GAB 

O Governador do Território Federal do 
Amapá, usando das atribuições que lhe conferem 
os itens I e VIT, do artigo 4°., do Decreto-Lei 
n. o 5.839, de 21 de setembro de 1943, e 

CONSWERANDO: 

- que, Antônio Teixeira Guerra, um dos 
mais fecundos estudiosos da Pátria brasileira, 
adqueriu uma enorme soma de c0nhecimen
tos de gecgraHa, tendo publicado grande litera
tura a respeito de sua especialidade; 

- que exerceu com a maior dignidade a 
cátedra dessa matéria, onde se distinguiu como 
professor emérito; 

- que representou com maior brilho o 
Brasil em vá r i os congressos nacionais e estran
geiros; 

- que publicou notáveis trabalhos de es
tudos da geografia do Território do Amapá, entre 
os quais se incluem os estudos sôbre solos, 
rochas, vegetação etc.; 

- que é inteiramente justo que se perpe
tue o nome daqueles que se distinguiram no es
tudo e no magistério, 

RESOLVE: 

Dar o nome de Antônio Teixeira Guerra à 
Escola recentemente inaugurada na localidade 
de Sucuriju, Município de Amapá. 

Palácio do GovOrno. cru Macnpá, 25 de março 
de 1969. 

Gen. Ivanhoé OonçaiYes Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavaleantl 
Secretário-Geral 

Comissão de l nq'uérito Adm'inistTativo 
(Portaria 11.0 64/ G9 - GAB) 

Edital de Citação n.0 01 / 69-CIA 

Pelo presente Edital de Citação, convido a 
funciont.ria Otacílía de Souza Lima, ocupante do 
cargo de Trabalhadora, nível 1, do Quadro de P es
soal do Governo do Território Federal do Amapá, 
lotada na Divisão de Saúde, atualmente residindo 
em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 
quinze (15) dias, a contar da primeira publicação 
dêste Edital no Diário Oficial do Govêrno, compa-

recer perante esta comissão, a qual acha-se instala
da em uma das salas do prédio onde funciona a 
Divisão de Obras, sito à Avenida Mendonça Furta
do, s/ n, nesta cidade de Macapá, a fim de depor 
no Inquérito Administrativo, mandado instaurar 
pela Administração amapaense, conforme Portaria 
n.0 64/69-GAB, de 21 de fevereiro do corrente amo, 
com a finalidade de apurar o abandono de aargo 
do qual é acusada a referida servidora. 

Outrossim, o não atendimento da presente 
convocação, implicará no prosseguimento dêste In
quérito à revelia da aludida funcionária , na forma 
prevista na Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de 
1952. 

Macapá, 24 de março de 1969. 

Klinger Fontioelli 
Presidente da CIA 

____ ... _ , __ _..._or,.. _________ l_~ 

Gabinete do Governador 

Serviço de Administração Geral 

Aprovo: 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Gover·nador 

PORTARIA N.0 01/ 69-SAG 
O Diretor do Serviço de Administração Geral, 

usando das suas atribuições e tendo em vista o 
que consta do Memo. n.0 066/ 69-SMP, do Senhor 
Chefe da Seção do Material, 

RESOLVE: 

Aplicar ao servidor Manoel do Carmo Maciel, 
ocupante do car5o de Escrevente-Datilógrafo, nível 
7, do Quadro de Funcionários Públicos do Govêrr..o 
dêste Território, lotado no Serviço de Administra
ção Geral e com exercício na Seção do Material , 
três (3) dias de suspensão, contados no período de 
15 a 17 do mês de março do corrent e ano, por ha
ver desrespeitado o seu superior hierárquico, in
fringindo dêsse modo o que dispõe os itens IV e 
VI, do Art. 19-l, da Lei n.O 1.711, de 28 de outu
bro de l 952. 

Diretoria do Serviço de Administração Geral, 
em Macapá, 13 de Março de 1969. 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Dir. Int. do SAG 
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J~s Rf:\partições Públicas I 
l'errítoJtiais deverão remeter 
o expedi e ute destin.ado à pu
l;: ~ca(;ão neste DlAH.lO OFl
UIAL, dlàrlAment~. até àa 
1:-l,:-lO lHH'Us, exceto aos sálH.l
dos ounndo deverão tnzê-lo 
n t.<~ f:.~ 11,HG boras. 

A'l t'üclamações pe;tinen 
lo:J à matérü?, r ett•ibuida, nos 
'l!lsos t.le e!'ros ou omissões, 
·:1'1-:rerão sei' lormnladas por 
..,.,<: ;• tto, à Seção de Redação, 
' ''• ··~ i) àu 13,30 horas, no má
~:t:nn nlé 72 h o r as após a 
~'11cta elos ól'gãos oficiai:;. 

DIRETOR INTERINO 
CARLOS DE ANDRADE PO~~TES 

DIARIO OFICIAL 
fm pntS!-lO nas Olidrras da Impr ensa Oticial 

MACAPÁ- T. F. AMf\l1A' 

ASSINATURAS 
Anual. 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 7,80 
NCrS 3,90 
NCr$ 1,45 
NCr$ 0,05 

2a . pág. 

l As Repartiçõt3s Púl:!};:as 
cingir-se-üo às aGsinaturaa 
anuais renovadas olé 23 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos con1petentes. 

A Hm de possibilitar a 
remessa de valôres acompa· 
nhados de esclarecimentoG 
quanto à sua aplicação, sou .. 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postaL . 

Os suplementos às edi· 
ções dos órgãos oficiais da 
se forneceriio aos assinantes 
que as solicitarem no ato só 
assinrüura. 

Os ori ~··i nais de-verão ser· 
(! ntuogratn~os o autenticados , 
1'06sai\•adaH, por quem de di
r c:> ito, rasuras t~ emendas. • ., ..., ~ <;> t ..... ; .. ---;:;-.-::: 1 · t ~o . 1 't O hmciouário público fe: 

c~Bl~AoP.L;;1 -;: ~~e vl<llJO ~.'.'!~':t ·.e cnco~l r ... o pa\a e1 u- , deral, terá um desconto de 
t a s,o Sa.l<tO i~a,c,o~lill e lh • .c~ l-~~.lQn&l d~ Impre!,Sa, da 100~ . ra ... •t fazer jus a êste ExCetuadas as par~\. o ex

t.orio ;·, quo serão s e IÍl p r c 
-·.auü.is, as al':sinaturas podei'· 
•:<~· fio tomar, em qualquer 
•'"Jnca, por seis meses cu um 
:~uo . 

CCOPER PKI~SS, no Braswa impenal Uotel.» cles~onto,' 'cteverá provar esta 

Para facilitar aos assinau-1 A fim de evitar solução 
les a veritlcaçflo do llrazo de 1 de conbmidacle no recebi· 
validade de suas assinaturas, mBnto dos 1ornajs, de vem 
na p~rte superim· do cnderê- os assinantes providenciar a 
~;o v fio i n.t pressos o número respeeli v a r\movaçã.o com 
do tulâo de registro, o mês e antecedência minima, de tr·in· 

condição no ato da assinatura, 
O custo de cada exemplar 

atrazuuo dos órgãos do ori
ciais será, no venda avulsa 
acrescida de NCt/3 0,01, se 
do mesmo ano, e ele N C r S 
0,02, por ano deco rrido. 

As dS!;innturas vcncidns 
?"J•Jder~u ser .s'uspeusas l:lBlll 
avlso prévio. o ano em que Hullará. ta l:lO) dias. 

Serviço de Admini st-raçâo OeTal 
Al 'ilOVO : 

General Ivanhoó G onça tvcs ~iartins 
Govcrnallor 

PORTARIA N°. 02/69-SAG 

O Diretor do Serviço d e: Administração Geral, 
usando das atribuições que lhe são conferidas e 
tendJ em vista o despacho do Bxcelentíssimo 
Senhor G o v e T n a d o r, exarado no Processo 
n° . 1013/69-SGT. 

RES OLVE : 

Designar o l':ervidor Domingos Queiroz Vas
ques, ocupante do cargo de Técnico em Contabili
dade, n ível 13··A, do Quadro de Funcionários Pú
blicos do Govêrno dêste Tenitório, lotado no Serviço 
de Administ ração Geral, paro. d esempenha r a fun
ção de Chefe do Setor de Fôllla de Pagamento 
dês t~ órgão. 

Gabinete do Diretor do Serviç0 de Adminis
t ração Geral, em :Vlacapá , 13 de março de 1969. 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Dir. Int. do S AG. 

--------·------------
Rádio Difusora de Macapá 

Aprovo e autorizo: 

,. _ ... _. 

Oenerul lvanhoé Gonçr.lves Martins 
Uovcrnaüc r 

P O R T A H. l A ?-l". 7/69-RDM. 

O Sr. Carlos tle Anrlrudc Pon tes, Diretor da 
!mpreusa Oficial c excrc:cndo acumulativa
mente a ftlrlçúo dt• Dirrto r da .Rádio DHusora 
.:l e Macapá, usundo da atribuições que lhe são 
coucedi.dns pelu Dcc.rcto no. 14f!i5-UAB, 

RESO L \'E: 

Aplicar a pena de suspensão por dez (10> di r~s üteis 
dC' serviços, convertídos em multa el e acôrdo com aHnen r 
do Art0 • 4H2, da Consolidaçüo das Leis do 'l'n bu lho (C LT), 
no st>n•idor do Quadro de Pc.,;soal Temporário desta HO:vf, 
Benuc!ito Rodrignes da Silva, po r tcr-so atmlsentado ao 
trabalho no dia 113/3/69, cru visível estn cl o ele emoria.guês 
nlcóolica , eonlorme .~omunieação feita pelo 1\oiemu. s/o/69, 
do Ci~t,Ye do DepQ rtoHJ.Wllto Artístico dc!:óta cmissô::a. 

Dê-se Ciência, Pulllique·sc e Cumpra-se. . 
Gabinete do Dirotot· da Rádio Difusor a. de l\1acapá, 

14 ele março de 1969. 

Carlos de Andrade Pontes 
Direto r 

Superintendência do Serviço de Navegação 
do Ama.pá- SUSNAVA 

Aprov<r: 

Gen. lvanboé Gonçalves Martins 
Governador 

PORTARIA N.0 05/ 69-SSN 

O Superintendente do Serviço de Navegação 
do Amapá - SUSNAVA, por nomeação legal, e 
usando de suas atribuições etc ., 

RESOLVE: 

Designar Elionai Cesar da Silva, ocupante do 
cargo de Eletrotécnico, nivel 15-B, do Quaàro de 
·Funcionários Públ icos do Govêrno dêste Território, 
lotado nesta S u perintendência, para respon der pelo 
expediente do Setor de Coordenação, durante o 
impedimento do respectivo titular. 

Dê-se Ciêncie e Cumpra-se . 

Gabinete do Suptrintendt:!nte do Serviço de 
Navegação do Amapá, em lVIacapá, 6 de março de 
1969. 

João cie Oliveira Côrtes 
Capitão-d~-Frag~·ata (A.lVL) R. Rem. 

Superintendente SUSNAVA 

Superintenclênc'ict do Serviço de Nave
gação elo A..1napá - SUSNAVA 

AP!WVO: 

General Ivanlloé Gonçalves l\'íart.ins 
Oon:rnadcr 

PORTARIA N. 07/G9-SSN 

O Senhor Superintendente do Serviço de 
Navegação do Amapá -- S.USN A VA, por 
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ln~pr>toria de Trãnsilo Público 
tummhiiCJ 
Hcbvquc de \' iatura 

llê-~e C'lência c Cumpra-se. 

:\Cr$ 15,oo 
« 2o.oo 

Gnbinete ria Clwl'ia d~ Policia. em MucapA. 07 de 
I'C\'CI'(' ÍI'O dt' Hltifl. 

Luiz Gonzoga \ 'nll(' 
C'C:\FN - lJiro.:l or ch l>SG 

-----·- -------·-- ------------

Assembléia Geral OrdinâTia 

EDITAL DE CO ~VOCAÇAO 

Ficn.m convidados os senhores twionistas a 
se reunirem em Assembléia GcrHl Ordinária a 
realizar-r-e no dia dez (10) de abril próximo, às 
nove horas, na sede d .. t CEA, na Avenida Pe. 
Júlio ~\·uiu Lombaerd, s 'n°, nesta cidade de Ma
capá, tlJra tomar conhecimento e deliberar sôbre 
a seguinte Ordem do Dia: 

a) - .\proYac,:ão das contas. Balanço Geral 
e conta de Lucros e Perdas ·- Parecer do Con
selho Fiscnl e Relatório da Dir·,•toria, refrrente 
ao cxercicio ündo em 01· l 2-GH; 

b) --- Eleição dos mernbi'OS efetivos e suplen
tes do Conselho Fiscal para o exercfcio de 1969; 

c) - O que ocorrer. 

2. Em conseqüência, são conviuados os acio
nistas, no gôzo de seus direitos legais e esta
tutários, a comparecer na duta, hora e local 
SU!JI'a indiC!ldOS. 

Macapá-(AP), 24 de març~o de 1969. 
"=.~ 
·: Oco. Guilherme Pilu1o T1:1.varcs Bastos 

Hettenhausen -- Diretor-Técniro, I'Cspondendo 
pela Presidência. 

Superint~ndência Nacional do Abastf'cimento 
- SUNAB-

Pottaria n.• o;; dt• :W do março de 1969. 

O Delegado ela SU:\AB no Tt>rdtório fi'edNal do 
Amnpá, no lbO utts atrlbul~·õ e.:~ que lho s io conft!,·ida~ pe-
1~ l'or lurlu Supt•r n.o 29 dP 21 de· m •r.;t> d ;.J 1!)69. 

CO'i':31DI·:it.\;-{Dü n II <!C "~'lirl.ul·• elo coutl·olar no de
COI'rer du ~CitlüiiJ Santa n fll'l' ;o 'dJ lll'.>Cado; 

CO~SIDER.\~00 que se lurn.t uc·•~~s.1t· io erilttr es
pl' ·ul.tçcw QIIJ p0lerá ocon·cr. l'!ll ,·ir·tudo dt· nuior do
m lU lo [Wt' pat·Lc t.l:l popui .ç'io. 

n E 1:i O L\' E: 

.\rt. 1." esttl.lcleccr us pro::)J múxlmos pNmissí,·eis. 
pllru u \'(•odn do pe~twio frt•:wo t• congcl:.1tlv no pe
ríodo compt·ocn.1ldo entre 7.l'I'O hora úo dlu ill de murco n 
zero llClrn do dia 07 de ahrll do corJ·cutc ano. como auttixo 
~:;e e~.p~clfku: 

PE:-iCADO FltESCO 

lhl g:cl eíi'll no peixeiro 
no 'Jci'\t'l ro 110 consumidot• 

PHI~IEIRA CATEGOnl \ 

~CrS- l.i:> 
1\UrS- 2,05 

Cumorim - poscada amarela - pcscadu bi'uoca -
(H'l>Cil !:1 \l·rfl'lelh!l (p•tr~fl) • St' I'Í!.{<H)u - CllXÕ\ a 
guroupa - Ctl\'<lhJ - bõcu wrto. ' 

no gc!t•i ro ao p·~ i ~•cirú 

Do IH'ixciro :to consum idor 

.SEG U:\D·\ CATEGORIA 

~('rS- 1.10 

:\CJ $- 1,2;; 

Cur\'ina branca - cur,·lna amarela - cur,·ina 
bacalhau - taioba - serra - filhote currimã -tu
cuoare - curimatã - pcst:ada d'água doce 
(mitiJal dourada e xnréu. 

TERCEIRA C',\ TEGORI A 

Do gC'Iciro ao peixeiro ~CrS- l.UO 

Do peixeiro ao consumidor KürS- 1,15 

Tsmi.Jnqu! - pirapema - pa cu - Rurubi rn - cura-
seu - peixe galo - plrapltin~;l · jaraqui- spaia~ 
ri - aracu gmijui.Ja c pirnrucu. 

0 1) gelciro ao peixeiro 

Do peixeiro ao consumidor 

Qt;AHTA C.\ TEGORfA ----
NCrS- 0.90 

~Cr$ - 1.00 

Mero - cun·ina (dcnludn) - car{l branco -sa rda 
(graúcla) • pratiQU<'Jra - plramutai.Ja- jnodiâ-açu 
llt'Uiltl fi. 

Do goleiro ao pcixt>i1·o 

Do peixeiro ao consumidor 

Ql' I~TA CATEGORIA 

:\CrS- 0,5s 

~Cr$- 0,65 

Tnmualá - cilção - \iritincta - traíra - mal)arâ -
l.lugl'e- acari - cacborro tJc padre - banJerada 
cangatli - pirat·at·a - arraia - c<.Hnbeu - paca
müo • pacu · timbire- j •• ju · <•spardu tt• - jaca rl'
.landiá - piraoambu - monui • pi ruu ha (' outros 
nllo csvt•cHi:!ados. 

Art. 2." - 1:: obr igatório a Hxação de 
tnbcla s de preços em h't r·us e algarismos maio
l't'S de um cenlirucl ro de all ura, <'ID lugar 
'lsívcl e de fácil acesso i~ leitura do público. 

Dê-se Ciência. CJmpra-se e Publique-ao 

ltuassú Borges de Oliveira 
Delegado da SU~AB. lJEAP. 

Diviscio de Terras e Colonizaçao 
Seçcio d ~o Te rra s 

EDITAL 

De o rdem do S~nhor Diretor da Dh·isão de 
Terras e Colonizgção, tomo público que, João Paulo 
de Morais, brasileiro, casado, com -!7 ano;:; de idade, 
residente e domiciliado em Vila Amazonas, muni
cípio de Macap:l, requereu nos têrmos do Artigo 
I;~:~ e seus §§ e § Único do Artigo 203, do f lecreto
Lei n°. ~J. 760 de 5 de setembro de 19-lo, Licença 
de Ocupação de uma área de terras devolutas, si
tuada nas proximidades da Posse P au Furado, mu
niclpio de Macapá, abrangt>ndo uma área de 50 
hecta ces, re.;salvados os terrenos de marinha por
ventura e::..istentes, distando da Linha divisória do 
Terl'itório Nacional mais de 150 quilômetros que o 
suj:)licante pretende para dar início aos trabalhos 
aa indústria agro-pastoril. Declara o peticionário 
que as terras por êle pleit~adas têm as seguintes 
indicações e limites: - Faz. frente para a linha de 
divisa dos fundes do terre no requerido pelo S:!nhor 
Deodenis Barbosa Chagas, limitando-se pe lo lado 
direito com terras da Posse Pau-Furado; pelo lado 
esquerdo com terras devoluta~ e fundos também 
com terras da União, medindo 500 metros de fren
te por 1000 ditos de fu.1dos. 

E, para que se não alegue ignorância, serâ êste 
publicado p!::la Imprensa Oficial e afixado por trin
ta (3U) dias i.l porta do edifício desta Repartição . 

:\lacáp<\. lb 3f l!JC9. 

Alfrt•do Luis Dunrte de La-Roque 
C'h0l'e du St•c;Go de Tcr rns 
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nomeção legal, e usando de suas atribui
ções etc, 

RESOLVE: 

Designar o Servidor Am(!rico Guimarães Bar
ros, ocupante do Cargo de Marinheiro, · nível 7, · do 
Quadro de Funcionários Públicos do Govêrno dêste 
Território, lotado nesta Superintendência, para ope
rar no motor de pôpa no Rio «MATAPI», a ser
viço da Prefeitura Municipal de Macapá, a partir 
do dia 1°. de fevereiro do corrente ano, conforme 
solicitação do ofício n.J 27/69- GABPMM, do Exm0

• 

Sr. General Raymundo Ubaldo Monteiro Figueira, 
Prefeito 'Municipal de Ma~apó . 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

Gabinete do Superintendente do Serviço de Na
vegação do Amapá, em Macapá, ~5 de março de 1969. 

João de Oliveira Côrtes - C::~pitão-de-Fragatat<AM) 
R. Rem. Superintendente da SUSNAVA 

Di~ii®fi:o de §cgtllii"~u.n~a e G:!l:mtrGft.m 

APHOVO: 

Gen. lvanhoé GonçalYes Martins 
üon~ruador 

PORTARIA ?'ol 0 • O:I:}/6!1-D.S.G. 

O Capitão de Corveta Luiz Gonzaga VaJl(\ 
Diretor da Divisãc de Segurança e GuarJa. 
usantlo de l>Uàs utriLm~·ões I·>gats, e, 

Considerando a neccssid~âu de atualizar a tabula 
d<' taxas e emolumento:; à serem éOI.lrados nestu Divisão, 

R R S O J, V E: 

Adotar a seguinte tabela de taxas e emolumentos a 
serem cobradas através ela 'l'esuurarltl dcs!a Divisão, com 
\'igot• a partir da data da publit:ução no Diário Uticial do 
Território. 

Seção de Coordenaçilo 

Atustado !lc Conduta 
Comdões 

Serviços de IUcntificat;iiu 

A testado de Bons Anlt:ccdt:nl~s 
Cii rlci ra de ldentidaue 
Caucolarnento de 1\ota Criminal 
Folha Corrida 

Pt·imeíra Delegacia Auxiliar 

'l'axa para perícia de incêudios 
con•..!spondemc a ~0, 0 sôbre o vaJot· 
uo ~oiuistro, c•xcluindo do recolhi
mento U,i>~.0 pata despesa::; dt: cx.-

NCr$ 
« 

NCr$ 
(( 

« 
(( 

' 1,80 
:!,tio 

2.~0 
l ,flo 
7,20 
:!,·lO 

pcdtcute lle Cartório Küo existem peritos 

Segunda Delegacia Auxilia1· . 
Ah·ará para fu ncionamento de Se::tras 

'l'crceira 'Delegacia Auxiliar 

Festa dançante cjexplot·ação do Bote
quim e enlrada pagu. 
l<'e:sta dauçuute e/ exploração de Bote
quim c entralld. gráliS 
~eçüo dt: jogos l!l)llos carteados De> 
<a·eto U0 • 50.776 de 10.1.61 
lloites 
Lic·euça pjfuncionamento de aptHelha
gem :sonora 

-NGrS t2.oo 

« 12,00 

(< 10,00 

« 48.00 
a ~o.oo 

« 36.oo 

. ...., 

DIARIO OriC!1\L 

cobradas pela Seção de Fiscalização 
de 8~plosi\·os . Armas e Munições 
Ato~tado de Jdoneicladc ~Iorul 
Can1~2lamcuto de :\otu 
Regh;tro de Arma ele qunlquet' csp6cic 
Porte de arm<L pjdeiesa pessoal c li ro 
ao alvo e csoorte 
V tlndu de arinas cxplvslvos e illuni
çõcs 
ltagistt·o de fi,·ma 

20.) - 'l':lxas pal'a sorem cobradas 
pela Sc~:ão d•:J FiSChliíln('üo de Hotéis, 
Pensões. casas de cômodos e Estúnctus. 
Hotêis di! la. c!a~w 
1-loléis de <:a. classe 
IIotéi:s de 3a. classP. 
Casas do ~õrnodos oté 1:1 quartos 
PCUSÕI'S 
Gasns de cômn\los c,lmals de 8 quartos 
Eslíluein.s até 8 quartos 
Estâncias e/mais de 8 quartos 

::>ot·vtço ele RegLtro de ~~lr.:t.ngeiros 

Expediç&o de pas:'aporl~ 
nevaliduçáo de passaporte 
\'isto ufl0n1» par.t PllSStlP\ll'te 
Hc,·alül:::ção do C3rtcit·a 

lnspewi'ia de Pulíc:!a 1-.ful·itirna 
o ~~é>rca 

í~ntra<lns de navio;-; 
~uídati fie mn·iu::> 
Entradas dl' RegatÜ('S o Freteiuw 
Sníc!:Js Lle Hcgcltües o f.'rl'tciras 
Eutradas r](· Canoas motoríZII<fus ou 
f•'relciras c;mãis de 15 tur:eluclas c/ 
\!arga 
Saídas de <?mbnrcações dessa espécie 
Eotr11das de emb;nca('ücs de outro:> 
ti{)(IS e menor tonel::gcm 
::;uída de cmburcaçôP.s dêssc tipo 

Inspetol'ia de 'rrflllslto Público 

1) - luscríção 

rnsct·içiio pjexnme t6cnicoR motooris lctS 
proflssiona!s 
Idem, idt>m, motorist!l. umndot· 
hleru. idem molociclh:.ta amado~ 

11) - Exames 

Exames técnicos para !i(; t'!lças csp&
cliti:; ))!di;igir 

lU) - Expedi.;ões 

Curteira NaciüJUl 11<~ 1-l,d.>llittLÇÜO Pro
fi::::-.;iOil:\1 
Idem, idem, H ~hiiHac;iio Amador 
Licen<·a proYi~;Miu. pjlt·a ft·gar ca.t. 
ulugud . 

1 ltlern, il1 cru, categl) l'llt pnl'tlcu ares 
l!lc:m, idem, m<•to e Girnilares 
Laudos periciuis 

1\') - Hcgi!>tt·o dr, Carteira ~l1Ci'•nal 
ue Ji;;:i.lilita~üo Profissional 

Idem, ideco. idum amaclot• 
l{t;>g;stto de Cart~i.-:1.. lutctt1acional 
Vistorit.L de ,.Piculos <' v;;rlfiençf10 do 
local do dc,'sastre nn cidnlfe, pcr
~;o!icilaçii.o flas purto~:~ 
Tru nsrorêuoia c! e pl'l' priecla de 
Curtidfio de peopriedude 
De<.:laração de cmb:Hquc 
Transún·ência <le proprlcdude de mo
t.ociclelas e símílat·es 
J'OlO de \'iS!Otin de VeÍCUlOS <:' local da 
ver·Hica1:ão do :fcha~IJ'e, L1manbo l3xl:J 
Idem, idem. tamanho 18~,2 L 
Cópia de prontt~ário 

~ 

Liberação de \'eículos H~?colhi
<.Jos Delegacias auxiliares 

At('slado de Vida e Residência 

Oclega(;ia de Ordem PolHicu c Social 

1o. - Taxas de pagamento u scrl'm 

(( 1,2o ' Bicicletas 
Lambn~ta 
Autoruúvcl 
.l ('!l p 
Ctl mionl'lu 

3a.p6g. 

NfrS 2.40 
« l:!,.to 
« 6,00 

Uo,oo 

3u,oo 
« 6,00 

« 2·1,00 
• lS.oo ,, l2,oo 
(( li,OO 
« $,40 
(/ !lM 
(( (i,OII 
(( U,Go 

(l 30,(10 

"' l b,oo 
« S,.lo 

R, lo 

(( 8,10 
« ll,bo 
<< 4,'!0 
( ( ti,uu 

« ::l.6o 
(( ·!.!!o 

« ;;1,(10 
« 2,.J.o 

« lo,oo 
« l~.oo 
(( 8,00 

" 15,00 

<( 20 ,0' ' ' 
:!5.0•) '• 

(( 

(( l:l.oo 
(( tJ,oo 
!( Koo 
~ 25.c o 

(( !i,l)l) : 

(( 25.00 ' 
« H,uo · 
« H,oo 
<C 2o.uo 

(( 10,00 

« 24.co 

" 36.00 
~ 8.00 

(( 5,00 
« lo, o o 
« Hi.oo 
(( 1:1,oo 
« 15.00 


	

