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Ano V. Números 1.116 e 1.117 Macapá, 5.a e ô.a-feiras~ 12 e 13 de março de 197,0 

.~TOS DO 
DECRETO 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usan !') das atri bul~,:ões que lhe conferem os itens I. VII e 
IX, do artigo 4.0 , <lo Deereto-Leí ur. 5.R39, de 21 de setem
bro de HJ4::1, e tendo om vista o que consta d11 processo 
or. 906/ 70-SGT, 

RESO LVE : 
Aposcntal' nt s t(·rmos do item IL do artigo 17r. . da 

Let nr. 1.7U, de 28 de onlub1·o de 195~. cumbfnaõo com 0 11 
de nrs. Jill, 1tem I[] <' tr;2, item I, a!ínctt ~a », tiu Consti tui
ção do Brasil, l;oc,allcs de :\lorais Silva, ocupont r: do 
eargo de Professot· do Bnslu o Inuu!ltrial Básico, (Cód!go 
EG-510), do Quadro de Funcionários do Gúv~I'DO d(•stt 
Ter!l!tório, lotado na Divisão de Educução. 

Palác!e do Setentritiu, em .Macapá, 10 de ruar·ço de 
1970. 

General Ivaahoé Gonçalves Martins 
<!lovernador 

Coronel Adâlvaro Alves Cavalcanti 
Secretário- Geral 

EXECIJII \10 
base de cátculu para apura~;ão do valor venal de imóveis 
locali;:(ldos no !lhmirfpio de Macapá, para efeito de lança
mento .!e Impi}sto Prerliul, não sofreu ne nhum reajuste 
capaz ·1(: acompilnha~ o ín dice de va!orização imoblllária; 

1 ·oo,.iclNUII'lo que o iatu gerador do Impôsto Predial 
é o v;dor vena! tio imóvel e não pode permanecer indefi
ni fan t'n t•! .,em ~ cr rcajustadn, pois que tal reajuste 6 
utlmitido coi:JO r .•· l'··s~árw; 

(Jt)osiJurnnc!n , justiiiealiva. apresentada pelo Servi
ç,) de H.rceita Llo 'lun cípi i> atruv(ls do Departamento de 
Fill :lll~·a-. · 

O E C HE 'I' A : 
Na conformidade do urtigo 292 do Código Tributário 

do Município: 
Art. 1°- A apuração do Valor Venal de imóvel para 

efeito de lauça meato do ImpOsto Predial no Munioípio de 
~.tacapá, será feita mediante a aplicação da T~tbela anexa 
que passa a ser parte integrante dês te Decreto. 

Artigo 2o - t;;sto Decreto entrará em vigor as data 
de sua publicaçãC', revogadas as disposi~ões em contrlirie. 

Palácio 31 d& Março, 04 de março de 1970. 
Prefeitura Municipal de Macapá João de Olivoirll. Côrtes 

DECRETO n.• 0!&{70-GAB-PMM Capltão-d.e-Fragata (AM) R. Rem. 
O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atri- Prefeito Municipal -

bui,ões que lhe são conferidas pelo inciso V, do art. go, PulJlicado neste Departamento de Admi.Jlistra9ão, aos 
do Decreto-Lei n.• 5.839, de 21 de setembro de 1943 e 0( diav do mês tle março de 1970. 

CG11siàeraod.o quo a Tabela constante do a11ex'o li, Rubens Antônio Albuquerque 
aprovada pelo Decreto D.0 54/67· GAB que estabeleceu a Diretor do Departamento de Administração 

TERRITÚRIO FED'lmAL ~O AMAPÁ 

Prefeitura Municipal de Macapá 
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 

Serviço de Receita 
Tabela de Cálculo para Apuração dos Valores das Edificações Existentes Neste Município 

VALOR VENAL DA EDIFIC AÇÃO 

--- --------NCr$ I Mt.2 

ALVENARIA MISTA I 

OBSERVAÇÃO 

----...,..---------
MADEIRA 

----------
SUPERIOR SIMPLES MÉDIA SUPERIOR 

AT:É 5 ANOS 

SIMPLES I 
--:-1 ___ 11 

168,00 m2 1 180,00 m2 1 156,00 m2 

··-------- ----- -----------

96,00 m2 72,00 m2 48,00 m2 

I 

ACIMA DE 5 I 
ATÉ 10 ANOS 156,00 m2 168,00 m2 144,00 m2 36,00 m 2 60,00 m2 84,00 m2 

ACIMA DE 

A NOS 
lo I I 

144,00 m 2 156 ,00 

I _____ J_ 

-m2--1-3-2,0~-~-n-2-~ 24,00 m2 48,00 m2 ~--
-----------------------~~------

72,00 m2 

OBSERVAÇÃO Quando o imóvel houver sofri
do qualquer recuperação, total 
ou parcial, a base do cálculo 
será acima de 5 anos. 
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f As Repartições PúbliCtlS r t:~ X-... p E~ DI''. E, "i"~T , .. E'" . As Repat·tiçÕ llB PúbliC'us 
Tu.L\etlais deverão remeter 1 J:.. _ , J. '1 .\lo ; cmgir-se-!l.o às ass~natur~u1 
o e~pedfente destin,ado à pu- 1 i anuais renovadas até ~:1 cit• 
bllcação neste DIARIO OFI- lmpreu8o O~ic!ai 1 fevereil'u O(' cada liil0 I' <1~ 
~lAL, dlàriament~. até àa I ' iniciat!::\N. em •lUn!ouer énoc:~ 
13.~0 hrn•as. ex(:Ctl>ltoR dO:! - l DlRETOH. ! pelo~ (org-ãrJ~ ét•Ul!-Í<~tPí.l.e&. 
rios qua!loo deverão fazê-lo I CARLOS l>E ANDRADE FOXi'ES A l'lro de po~·slhilitar u 
nté àc; íl,30 horas. rerr.cs!ia ti<' •alôres ne•' lllP:J.· 

.\..- reclam~?.ções pertinen- DIARIO OF'ICI.AL , nhn llo ~-> IH' ettclrtt·t•ciuH:!-Iws 
tes il matérie. retrihuida, nos Impresso nas üriC' illn~ da lrupnm·3u 011clal qu11 uto à ~ua aplicação. ~>Oli-
cases de erros ou om1ssoes, MACAP Á - 'l'. F. AMAPA' 1 t:itamofl usem o~: interessados 
deverão ser formuladas por 1 pr,~feret:dulm;>nll~ cheqlll' 0 11 
e~crito , à Seção de Red!lção, A S S I N 1\ T í ; H A S · \'ale pm; t(l' . 
ànR 9 às 13,30 horas. no má- Anual . NCrt 7,80 1. Os !luplememos às e<ll-
xkno até 72 h o r a s após a N ... ~~' 3 90 
lol"'a do 6 g"os oi' 'ai Sem estral . . cr~ ' l ções dos órgãos oriciaiR da 
'"u· s r "" ICI s. Trimestral NCr$ 1,45 se fornecerão aos assin11ntet: 

Os originais deverão ser ~ qne af\ sollcilar-em no <do uó 
datuografadoa e autenticados; Número avu lso . NCr$ 0,05 : assinatur·a. 
~essalvadas, por quem de di-
reito, rasuras e emendas. «BRASIL!.-\ - Este Diário <lricial é ene~mtr&do pare. J(>itu-

1 
O fun~loJt ário pühlicil h·

ra no Salão Nacional e li;~<:rnacional da Imprensa, da 1 deral, ter·a ~r11 de~em"to . úe 
Excetuadas al.'l para o ex- COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» i lU%. l:ur:l lflze_l' JUS <~ egte 

t~rlor, qu& serão e em p r e 1 desconto, úcvcra prov ~.r esta 
a auai.s, as !lSsinaturas poder- Pa.ra ~acilitar aos asslnan- 1 , A ti~l ~~ evitar solução : <'-Oodiçiw IH • ~ to <la us~imu nru, 
SP.-ão tomar,. em qualquer tes. a verificação do ~razo de ' tte eont::nui(~tlde . no . recebi- ' O de custo u>du. exemplar 
época. por seis meses ou um validade de su~s assmatura~. ll.li;nto. dos 10rmus, a e." e m atrazado <los órgü.o~ o o oU
ano. na parte super1or do endere- os assmantes JH·ovldtmcuu a ciais ~erá. no , enda a\'n ls!l 

As assinaturas vencidas 1

1 

ço vão impressos o número respectiva nmova~&o com acreseida d ~, i\CrS o 01 se 
pvder~o ser suspensas sem do talão de re{,li_stt·o, I) mês e ant~cedé_uciP. 111in nno, Ci(· trh1- , de meF-ruu ann, t' u~ ;, t r $ 
av i so prévio. o Bno em que !mda1·a . ta (.JO) dtas. o,02, por ano cteco rr1Jo. 

- ------ -------------- ·----- --- --
Poder J udiciário 

Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comar ca de Macapá 
EDI'l'AL DE OITAÇÃO, ce m o prazo de 15 dias, na 

forma abaixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Julz 
da .I;ireito da Comarca de Macapá. capi
tal do Território Federal do Amapá, na 
forma da lei, etc. 

Faz saber a todos Oi que o presente Edital, com 
prazo d61 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimeuto, 
que neste Juizo corre seus trâmites um proceeso em que 
é acusado: Sebastillo Teles BPnjamlrn, como iacurso no 
art.o 217 e 220 Elo Cód igo Penal. 

E, camo tenha o Oficial de J ustiça dêste J uízo cer
tifieado não o haver encontrado nesta Comarca, não sen
do possível citú-lo -pessoalmente, cita-o pelo presente a 
comparecer neste Juizo, no edilício do l"orum desta Co
marca, sito à Avenida Amazonus,nº 2o, esquina com a rua 
€el. Coriolano Jucá , nesta cidade, no dia ti de maio, à s 
11:00 h&ras, a fim de ser interrogado, promover sua <!eie
sa e ser notificado dos ul teriores têrmos do pt•oeess o, a 
que deverá c&mpurecer, sou pena de revelia. 1:-'ara conhe
cimento de todos é passado o presente Edital, cuja ?o. 
via ficará afixada no lugar de costumt'. Dado e passado 
nesta cidade, aos doi t~ dias do mês de março elo ao o de hum 
mil nevecentos e sp~enta, Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, 
.Bscrivãa Judiciário Substituto, sub scre,·J. 

Mário de Almeida Co:~~!a 
J uiz de Di reito 

EDITAL DE GlTAÇÃO, eoLI: o prazo de 15 dlas, na 
forma abaixo: 

O Douter Mário ue Almeida Costa. Juiz 
de Direito da Cnmarca de Macapá, capi
tal do Território Federal, lia Ama pá, na 
rorma da lei, etc. 

Faz saber a todos os que o pre~ente Edital, com o pr!l :t.O 
de lõ dias virem, ou dêle tiverem Ct)Uh•~cirnento, que neste 
J uízo. corre seus trâmites uru pr·ocesro o em que é acu::.atlo: 
Antônio I!som Marques Pereira. cro~n'' incnrso no ar!0 . 12!-l 
do Código Penal. 

E. como t9ubA o Oficilil ue J uatica ()(;ste .Juizo certi
ficado não o b11ver enco!ltra rl0 ne~ta Comar-ca , não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer nes:e .Juízo, no ediffcia do Forurn desta Comarca, 
aito à Avenida Amazonas, n°. 26 usqu iu a com a rua CeJ. 
Coriolano Jucít. n<'sta cidade, no dia 20 de abril. às !1:00 

hnrHs, ~_fim de ser interrogado, promover filla detl'sa e 
ser not1f1cundo dos ulteriores têrmos do processo, a qu~ 
deverá comparecer. sob pena rlc rH elia. Par·a cgohecimen
to de_ todos é pas~ado o presente Edttul, cuja :::a. vb f•ca
r~ Rfrxada no _lugar de costun.e: Dado e passado nesta 
Cidade, aos do1s dias do mês de março do ano de hum mil 
Bovecentos e setenta. Eu, Ntno Jesus Aranha Nunes 
Escrivão Judiciário Substituto, subserevi. ' 

::VIário de Alm eida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, com o praw de 15 dias, na 
forma a baixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, J uiz de 
Direito cla Comarca de Maoapâ, capital do 
Te rritório Federal do Amapá. na forma da 
lei, etc. 

Faz saber a todos oa que o presente Edital, com 
prazo de 15 dias virem ou dêle tiverem conhecim~nto, 
que neste Juízo corre seus trAmites um processo em que 
é acusatlo: Orlandlno Nazaré de D<'us, como iaeuno 
no art0 • 129 dG Código fenal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste J uízo 
certificado oãn o lia ver encontrado nesta Comarca, não 
sendo p0ssJvel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo pr(;)seute 
a comparecer .neste .Juizo, no ediiício do Forum l'lesta 
Comarca, sito à Aveuiúa Amazonas, n.0 26, esquin11. com 
a rua Cel. Coriolano J ncá, nesta cidnee, nu dia 20 de abril 
às ll:OG hera~. a fim de i!er ii!tert'ogado, promover sua 
defesa e ser notificado do~ ulteriores têrmos do proces~o. 
a quo deverá eomplll'ec~r. sob pllna de revelia. Para 
c•>nhecimentn de todos é passado o presente Edital, cuia 
2' . viu n.:e. rá af!xada no lugar de costume. Dado e pas
sudo nesta. c!dadf> , aos dois dlas do mês de março de aRo 
de bum mil uovecentof' e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha 
N unes, EscreYC'U le Juramentado Substituto, subserevi. 

:\1ário de Almeida Gosta 
Juiz de Direilo 

EDITAL DE CITAÇÃO, cotn o prazo de 15 dias, ou 
forrua abaixo : 

D Doutor I\Utrio de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Ct•marea uc Macapú, capitll.l do 'J'errit6r!o Federal do 
Amapá. na rorma da Jei , etc. 

Faz ~- !.t'r a to'lotl os que o p r esente Edital, ~oru prazt. 
' de i5 dias vit·em, ou dêle tiverem con hecimento, que nest~ 
Juizo corre seus trâmites um processo em que é acusado: 
Manoel Lconfcio dos Santos, vulgo ~Mazug!o» , como in
eur:;o no artigo t29 do Código Pena l. 

E, cemo tenha o Orioitll de Juslica dêste Juízo cer
tificado uãe o haver eMontrado nesta Com~trca, não send o 
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possível c:itá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer oeRte Juizo, no edifício do Forum desta Comar· 
ca, sito à A veuida Amazonas n°. 26, esquina oom a rua 
Cel. C(lrfo!ano .Juc11, nesta cidodc, uo dia 17 de abril , às 
Ofi:OO horas. a fim de set' iucenogado, p1•omover sua deiesa 
e ser uo tiflcado dos ul tcrioreR té rmos do processo, a que 
deverá compàrecer. sub pv::w do r evella. Para conheci
mento de tod os i> pa~su do o preRente Edilal, cuja 2". via 
rlcarà afixil.da no lnfíu t de cosruml'. Dado o passado 
nesta c idade, aos doi s dia s do mês de março do nno tlo 
hum mil :IOVf~ ceo tos e se leJJ ta . Eu, Nino J e ;:;us Aranha 
Nunes. Escrt:\' fr HlC .Turamcntado Substituto, ,., ubscreVJ. 

l\Jário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
[orma abaixo : 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz do Direito 
da Comarca tle !\lacapá, capital rlo Tenilório Federal do 
Amapá, na :orma da let, ~te. 

Fnz sauer a todo:; C'•S que o pr esente Edital , cow 
prazo de 15 Jias virem, ou c~ :·!e tive rem c-onllE>clmrnr.o, 
que ncstn .lui7.n cor::c seus t ri'• .• ;tes um proce:-1so em que 
é acnsaJo : Uuilh t~rm e Oll \ e!z. d o Nasc in> • nto. como in · 
curso no art. J2!J do (:nr1 igo h !JJal. 

E, como tenha o Ohcial d{\ .Ju stiça df>st f' -lofm CCI'· 
tificado não o h.:l\'e r e iw t> olraut• nesta Coma1·ca, ofio sendo 
po!'sível citá-lo pessoulmcntl', cita-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, no edifício do Forum de&ta Oomai'Ca, 
llit~t à Avenida Amazonas, n.0 2fi, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá, ntlsta cidade, no ~ia 17 de abril, às JO:uo 
horas, a fim de 881' interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado dos ulter:o res têrmoB 4o processG, a que 
deverá compareeer, sob peoa de revelia. Pat·a conhecim(>ll
to de todo& é passado o presente Edital, cuja 2.! via fi. 
cará afixada ao lugar àe costume. Dado e passado nesta 
eidade, aos dois dias do mês de março do ano de hum 
mil novecentos e set~nta. Eu. Nino J esus Aranha 
l'.:ue,, E!S~:riYau Judiciário Substituto, subsnrevi. 

MáPio de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

•EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O Doutor ~tário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
õ& Comlirca de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei. etc. 

Faz l:iaber a toi!os os q ue o presente Edital, com 
prazo de 15 dins virem, o u dêle tiverem conhecimfnto, 
que neste Juízo corre ~eus trâmiteR um prtJCeStW em que 
é acusado: Manoel Domingos da Silva Melo, como incurso 
no at•t". 129 do Código Penal. 

E, corno tenha o Oficial de Justiça tlêste Juizo cer
tificadn não o haver encontrado nesta Comarca, não sen
do possível citá-lo pessoalmetlte. cita-o pela preiiiente a 
comparecer ne~te Juizo, no ::ldiHoio do Forum desta Co
marca, sito à Aveniua AmazollllS, no 26, esquina com a , 
rua Cel. Coriolano .rucá, nesta ci da de, no dia 15 de ubrll, 
às @9:00 horas, a Hm de ser Interrogado, t>romover sua 
defesa o ser notificado dos ulteriores têrmos do proceeso. 
a que dever<í. comparecer, sob pena de revelia. Pnra co
nhecimento de todos é passado o prellente Edi tal, cuja 
2! via ficará afixada no lugar de costume. ' Dado a Pas
sada nesta cidade, aos dois diaR do mês <'ie março do 
do uno de hum rn tl nuvecenlos c se tents Eu. Tiuu J esus 
Aranha :'~unes , ~:;c:rivão Judiciário Svbstltuto, sul>screvr. 

}Jiíri n He Almeida Uosta 
,Juiz de Direito . 

I 
! 
' I 

' . 
EDITAL DE Crt'A(\0 com o prazo de 15 dios, na 

t'orma au:1iXo: 

(l Donl or lliárir• c!" ,\Jrnl·i<la CosltJ, Juiz 
de Ufl'olto da \ 'oma t'C<\ de ;,1acnpá, ca.
fJlta l do 'J'or-ritório P<.>deml d íl Amn pll, 
na torrn~t da lr-l. etr.. 
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r'az saber a todos os qu~ o presente Edüal, com 

prazo ele 15 dias v irem, ou dêle tive rerlíl coabecimento, 
QUl' neste J uizo corre seus trâmites um processo em que 
~<ii.o acusados: Moaci r da Almeida 1:lilva, Osmarino da Sil
va f' ilho, Ra.iruundo dos i\njos da Sil va, Raimundo Vilhe
na dos Santos Pedro Alves de Vaseoncelus. Geraldo Noel 
dos SantH, 'ubaldlno da Silva Souto, Raimundo Ma
cêdo dos Szmlos, Ageno r Gomes da Silva, Francisco Go
mes Pert-ira, João Har·bosa de Paiva e Celestino Tavare~; 
Pinheiro - Artigo 312 e 180 do Código Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste Juiz~ cer
Hfica,do não os h a ve r encontrados nesta Comarca, na a sen
do p0ssívtl citá-los pessoalmente. e.Jta-os pelo presente a 
comparecerem neste ,Juizo no edificto do ForUrt;l desta Co
marca si lo iL Avt'nida Amazonas. n<.. 26, esqutaa com a 
rua Cél. Coriolano J ucá, nesta cidade, no dia 12 de maio 
às 11 :00 hot·as, a fim de set·cm interrogados, promoverem 
SURR defeMit; e serem notificados dos ulteriores têrmos 
d u processo, a qua deverão comparece<, sob pena de re
velia. Para conhecimento de todos é passado o pvesente 
Edita i. cuia 2a. via ficará aYixada no lugar de oostume. 
tJad o ,, pas" :(do n BHta cioarle, aos dois dias do mês de 
marçt> do auu df' lmm mil novt>centos a se tenta. Eu, Nino 
Jesue ,\ ran !Ia i\ un('.s , Eserivüo Judiciil J'iO Substituto. subs
crevi. 

~ !á rit> de Almeida Cc~ta 
,Juiz dP Dird !o 

EDITAL DE t.: l t'AÇAO, com o prrtzo de 15 dias. na 
forma abaixo : 

O Doutor 1\Iá!lo de Alm eida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca c e Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz saber a todos os que o presente Eàital, com prazo 
de 15 dias virem, ou dêle tiverem çonhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites um processo em que é acusado:
João Pache.co da Silva, como incurso no art. 217 do Có· 
digo Penal. 

E como tenha o Oficial de Justiça Jê3te Juízo certi
ficado ~ão o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
poas!vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compa
recer neste Juízo, no edificio do Forum desta eomarca, 
sito à Avenida Amazonas, n º 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 12 de maio, às 08:00 
horas a fim de ser interrogado, promover sua defesa "' ser 
notlfi~ado dos uiteriores têrmos do ptocesso, a que deverá 
comparecer, súb pena de revelia. Para conhecimento de 
toctos é passado o presente Edital, cuja 2a. via fiGará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos doii dias do mês de março de hum mil novecentos e 
setenta. Eu, .':-ol'ino Jesus Aranha Nunes, Escrivão Judiciário 
Substituto, subs::revi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE Cll'AÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapú, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, cbm pra
zo de 15 dias v~rem, ou dêle tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado: Pedro Raimu ndo da Silva Monteiro, como incurso 
nos arts. 329 e 331 do Código Penal. 

E. como tenha o Oficl; l de Justiça J.êste Juizo certi· 
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pel0 presente a com
p:lfecer neste Juizo, no e>à!fício d~ Forum desta Cométrce, 
sito à Avenida Amazonas, nº 26, esquina com a r:.~a Cel. 
Coriolano J ucá, nesta cidade. no jia 12 rie maio, às 9:00 
hor as, a !im de ser interrogado, promover sua defesa e se r 
notificado dos ulterinr es têrmos cto processo, a que deverá 
comparecer, sob pen ;;~ de revelia. Para conhecimento àe 
lodos é pasgado o presente Eàital, cuja 2.! via ficará 
afixada no lugnr de costume. Dado e passado nesta cid2de 
aos dois dias do mês ele março do ano dE hum mil nove
centos e setenta. Eu. Nino J esus Aranha Nunes, Escrivão 
.Jud!d ário Substi tu: o. subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 



5a. e 6a.-feiras, 12 e 13 r1e março de 1970 DIÃ.R.IO OFICIAL 4a. pag. 

Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Macapá 
(Continuação do núm~ro anterior) 

V - votar us propofiiÇÕCB ~ubmeti das à deliberação 
da Câ.marn , salvo q nando êle próprio, <JU parente a Hm ou 
consangiiineo, até terceiro grau inclusive, tiver interêsee 
manifesto na deliberação, sob p0oa de nulidade de vota
ção quando seu voto fõr decisivo; 

VI - comportur-se em Plenário com respeito, niío 
conversando ~111 tom que per tur be os trabalhos; 

VIr - obedecer as normas regimentais quanto ao 
uso da palavra. 

Parágrafo Único - A deelara~ão pública dos bens 
será a.rquivada, co nstando da Ata o seu r esumo. 

Art0
• 10~. - Se qualquer Vereador eometer dentr o do 

recinto da Câmara, excesso que deve , ser reprimido, o 
Presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes pre
vidências, aonforme sua gravidade; 

l - a(!}vertêneia pessoa l; 

11 - advertência em Plenário; 
lli - cassação da ;~alavra; 

IV - determinação para retirar-se do Plenário; 
V - suspensão da sessão p!:!.ra entcndim~tnLo na 

Sala da Pr·esiden~Ziil; 

VI - convocação de sessão eecreta para a IJãmara 
deliberar a respeito; 

VIl - proposta 1lc cas~açüo de mandato, por infra
cão ao disposto no art0

. 7.0 , IH, de Decreto-Lei federal 
n.• 201, de 27 de fev~t·eiro de 1667. 

Artº 11 •.- O Vereador que seja servidor pública da Uni
ão, do govêrno do ·r~rriléri o ou do Município, de suas autar
quias e de suas ent!dades paraestatais só poderá exercer o 
mandato observadas as normas da legislação pertinente. 

Art0 .12º - Os Ve~:eadores tomarão posse nos ti rmos 
do art. 108, § 1° dêste Regimento. 

§ 1º - Os vereadores e os suphmtes convocados 
qne não compavecerem ao ato da instalação serã• empos
sados pelo Presidente da Câmara no Expedif'nte da primei
ra Sessão a que comparecerem, após a apresentação do 
respectivo diploma. 

§ 2°. - A recusa. do VereadGr ou do suplente em 
tomar posse importa em. t•enúncia tácita ao mandato, ' 
devendo o presidente, após (J disc~trso uo prazo legal, 
declarar ~xtinto o mtt.ndato e convocar o suplente. 

§ ii0 • - Verificadas ao coudições de existência de 
vaga de Vereador, a t.. presentaçl\o do diploma e 1:1 dem ons
tração da identidade, cumpritia~ as exigêoGius de inciso I 
do art. &o. do presente Regimento. niio pode1·á o Pl'asiden
te negue posse ao suplente so!J nenhuma alegação, salve 
os casos de vedaQào legal. 

Arto. 13°. - O Vereador poderá licenciar-se por pra
zo determinado, mediante requerimeo ttJ dirigido à Presi
dência, observada a disposição (!o art. 53 9§ 2°., :~~. c 4". 
do Decreto-Lei 41L 

I - para desem pcnh:ir funções de Minhtro do Esta
d$, Secretário de Govêrno do Territór i<', CPnselhelro. Se
cretário e Diretor de .Oepart!lmefllos c Prcf0ito oo Municípi ) . 

li - para tl'atamento de saúde; 
IIT - para tratar de üiterêsses particulares. 
§ 1°. - A aprovação dos pNildos de l!cenca se da

rá ne Expediente das Sesr:>ões, sem fliscu~são , terá pre[e · 
rência sôbre qualquer optru maté!'ia e só poderá se r 
rejeitada pelo quorum de 2/.3 (dois têrços) dos Vereado
res presentes. 

§ 2°. - O Vereador licenciado nos têrmos do art. 
13, itens I, li e lil pode reassumir a Vereança a qual
qu er tempo. 

§ 39 - O a r-se-á a convocação de st.:plentc apenas 
no caso de vaga em virtudP. de morte, renúncia. inve o,; ti 
dura d0 vereudor nafl funçõPs de :\linistro de Estado, S ·
c~etário do Govêrno oo Territóri•), Con->clhciro. Seürl'ltálio 
c Diretor" de Departamentos e Prercit0 :\iu ;:Jdpii l. w·rflll. ou 
extinção dt> maudato, é<>tt>s no .> Lêrnt O>' th legi sla~;áo fe
àeral pertinentes. 

§ 4o. - O suplente de Vet·eador pam licenciar-se 
precisa antes ass umir e estar no exercício do mandato. 

Art0 • 1-1•. - ú Vereador inVt!àtido nas íunções de Minis
tro do Estado, Se~re tá rio do Govêrno do Terr t ')r io. Conselhei-

l' ll SecretArio, Diretor dê Departamentos e l' rdeíto do :vtu
nicíp~. r.ão perderá o mandato, conl'liderondo-se lic~nciado. 

Art•. 15°:- A suspensHo d o~ direitos políticos de 
Ver, a ror. Pnqt:r. nto nerdurar, aearreta rá a fl t!!'P'' ll!'ÍIO do 
ex r rcici o d t.' mnnd:.. l.o. 

SeçHo li 
D t Pe rdn d" \landato • 

Art0 i6°. - t \ S vagas na. <.â n1ua dar-s< -tlo I·O I' ex
tinção ou cassação do mandato. 

§ 1°. - Extingue-se o mandato de Vereador e as
sim setá declat·ado pelo Frcsilleute da Câmara (Gecreto
Lel u0 . 201/67, a rl2 8°.), quundo: 

I - ocorrer talecimcnto, rent,ncia P<•r escrito, cas
saçãc rlos direitos polí ticos ou coarlc>naçiio por crime fun
cional ou elenu rul; 

li - tleixar de tomat' posse sem moti~·o justo ac( t o 
pela Câmara. dentro do prazo estabeleeido em lei. 

Ill - rleixar de comparecer sem que esteja licen
ciado, -a cinco sebsões ordinárias consecutivas, ou a três 
sesRÕN~ extraordlninias touvocf.Hias pelo Prefeito para 
apreciaçt'io rle matéria urgente, de ar;ôrdo com os ~:: r ~s. 
18 e 19 do presente Regimento. 

§ 2.0 A Câmara voderá cassa 1· o ;uandato de Ve
reador (Decl'Cto-Lel n.0 201/67, art0

• 7.0 ) quundo: 

I - utillzar do mandato pat'l' a pt·atieu d~ al<9 de 
corrupção ou ue imprc.bi~ad <J administrativa: 

H - fixa r rc>sidência [ora do M mticípio; 
111 - procedN dn modo incompntivel çom a digni

dade da Câmara ú U ~a.lt" r c Jl!l o decôro na sua conduta 
pública. 

A.rl.0 t 7! - O process!'>o de cassação de manc!ato de 
Vereador, assim como de Prefeito, nos cailos àe infraçõe& 
político-adimlnistra tivas definidas na lei federal , obedecerá 
ao rito estabelecido no art. 6.0 e seus §§ de Decreto-Lei 
201/67. o bs~rvadas as disp.osições de Decreto-Lei · 4-11 /69. 

Ar\0 • 18°. - Consideram-se sessões ordtn:írias as que 
deveriaM ser realizadas nos t&rmos dê1te RegimeBliO, eom
pu taudo-se a ausência dos V~readores mes1no que, por 
falta de número, as sessõt's não se realizem. 

§ t.• - As sessões sole nes, convocadas pele Presi
denta da Câmara não serão consideradas sessões ordiná
rias, pa1·a 0 efeito do dispo>:~to no art. 8!, TII, do Decreto-
Lei n.0 201 /67. · 

§ 2.0 - Se dUJante o perfod0 das clneo' sessões 
ordinárias houver umi.l. sessão solene GOnvecada pelo 
Presidente da Câmara, e a rla comparecer o Vereador 
faltante, lsso não elimina as fa ltas às sessões ordin!lrias, 
nem interrompe sua contagrm. rica ndo o faltoso sujeito à 
extinção de mandato, se comp~elar as cinco sc~ssões ordi
nárias con:,&<mtivae, cumputadaa ag anteriores à ses11 iío 
solene. 

§ 3.0 
- Do mesmo modo não anula ai faltas ante

riores o comparecnneoto do Vereador 1.\ uma sessão ex
traordin ria: mesmo comparecendo a es~a. mas não oom
pnrecl'ndo às ses~ões ordinárias, ficará sujeito a extinç!io 
de seu mandato, ~e completar as ciuco sessões ordinái'iat> 
coosecuti\' llS. 

Arto. 19°. - Para efeito do extinção de mandato, so
mente ~crão consideradas as sessões extraordinárias con
voc t\dus pelo Prcf<> l to para apt·eciaçüo de matéria urgente. 
Se a · t;el!s&.o extraordiuária não rür cunv(lcada pelo Pre
f&lto não será contada p~ra efeito de extinção do maR
dato do Vereador f~ ltoso, nos termos do citado art. 8°., 
Til. uo C Ot.:rr(' to-Lei n". ~01 /o7. Mesmo que a Sessão 
E>.t;·aordiuária tL•nha sido convocada pelo Prefeito, não 
deYerá se r· computada, para aquêic afeito, se a ee r:.vocação 
nio teve em vista u apreciação de mat8oia urgente, assim 
declat·ada nu. convocação. 

Art<:>. 202 - Para os ef~eitos dos artigos 18 e 19 dêste 
Regimento. entende-se que o Vereador compareceu ãs se
sõc~. se efeth'a mC'o te participou dos seuc1 t rabalhos. 

;:j 1o. -- < :onsi tlcrn- s<~ não compllJi cimento, se o Ve
l'l'a r!or aol'nas assinou o livro de presença e ausentou- ~e 
sem pani cip!lr da sc~são . 

~ 2'·. - No livro de pr t•sença deverá constar, alé!IJ 
rl u assmatu1 a. a hora em que o Vereador se retirllr da 
sessão, antes do seu encerramento. 

Arl0 • 21o. - A extinção do mandato se torna eletiva 
pela só declal'aqão do ato ou fato extintivo pela Presi
dência. inserida em ata. 

<Continua no p'1'ó1irrto número) 


	

