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f\ I O S D O lt O D E R E X E (; U I I \1 O 
O Governado!' !lo Território Federal do Amapá, usan

do das atribuições que lhtl conferem Ofl itens I, Vll c lX, 
do artigo 4°., do 31HTeto·Lei n2 5.839, de 2l de !letembro 
de 1943, P. teodo e m vista o que consta do Processo il0

• 

664/70 SG'l', 
RESOLVE: 
Exnnerar a ped ido, na forma do item I. do artigo 75, 

d;l Lei no. 1.711, dt.> 2S dt' outuJro de 1952, Maria Tereza 
Dd Castllo dos Saotc•s. oeupao?e do cargtl de Prtlfes5Ôl'!l 
do Entsloo Prtí-Prlmário c Prirucírio, uivei 1l (\ódtgo EC
!il4). do Quadro de Funcionúr-ios do Govéruo dêl:ltC Te rri
tório , !Gtada Dll Divisã o de EducDçllo, a contu r de oa de 
.jaoeiro de 19í0. 
Palácio do Setentrião, em ~1acapá, 27 de Ie\·ereiro de Hl70. 

Gen. Ivanhlil> Gonçalves M1.1rtlns 
Governador 

Cel. Adálvaro Alves Cavalcanti 
l:ieet·etário-Gera l 

·----------------------~--------------Poder Judiciário 

Justiça dos Territórios 
Território Federal do Amapá 

Juiz de Direfto da Comarca de Macapá 
EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 

forma abaixo: 
O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 

da Comarca de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lel , etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edita l, com 
prazo de 15 dias virem. ou dêle tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites um proce sso em GUe é 
acusado: Antero Borges de Oliveira, como incurso no 
art. 305 do Código Penal. 

E, como tenha o Ofi::ial de Justiça diste Juizo cer
tificado não o haver encontJ-ado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo prr.sente a com
parecer neste Juizo, no edifício do Fvrum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n•. 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucó, nesta cidade, no dia 12 de m~lo. às 08:30 
horas. a fim de ser interrogado. promover sua defesa e ser 
netlf.lcado dos ulteriores têrmos do processo, a que deverá 
comparecer, sob p~na de revelia. Para conhecimento de 
todo~ é passado o pre>ente Edital, cuja 2a. v ia !!cará afi
x ada no lugar de costu:ne. Dado e passado nesta cidade, 
aos dols dias do mês de março de h um mil nove
centos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes. Escrevente 
Juramentado Subtit uto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa. 
Juiz de Direito 

EDITAL DE Cll'AÇÃO, c"m o prazo de 15 dias, na 
forma abi!ixo: 

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

Faz saber a t odos os que o presente Edital , c11m pra
zo de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecirnent(i), qL:e 
neste J uizo corr~ seus trâmites um proceuo eu, que é 
acusado: Lenlcio Amâncio de Souza, como lncursC' no 
11rt. 233, c; c o art. 224. alínea a, tudo do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como t e nha o Oficial de Justiça Jêste Juízo ce::tl · 
!:cacto não o haver encontrado nesta -omarca, não sendo 
possível citá-lo pe!!soalmeute, cita-o pel() presente a com
parecer neste J uízo, no edifício da Forum desta Comarc?, 
sito li A Vl·nida A ma:wr.;; ~. n" 26, csqu!nu com a r:.w C f 1. 

Coriolano J ucó, nesta cidade, no dia 6 de maio, às 11 :30 
horos. ll fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser 
notific,~do dos ulteriores têrm11s rio processo, a que deverá 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento cle 
todos é passado o presente Edital, cuja 2.~ via ficará 
afixad 1 no lugar de costume. Dado e passado nesta cid2d2 
aos dois diJ;; de mê~ de março do ano de hum mil nove
centos e sett·nt:: . Eu. Nino Jesus Ai'anha Nunes, Escrivão 
Substitu:o. subscr('\'1. 

1\l:írio de Almeida Costa 
Juiz cie Direito 

EDITAL DE CITAÇAO, com o prazo de 15 d ias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do Território Feàeral do 
Amapá, na forma d a lei, etc. 

Faz saber a t odos os que o presente Edital, com prazo 
de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites um processo em que é acusado: 
Polidoro Corréa Pedrada Neto, como incurso no art. 217 
do Código Penal. 

E, ccmo tenha o Oficial de Justiça dêsLe Juízo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não s&ndo 
possível cittl- lo pessoalmente, cita-o pelo pr esente a compa
r ecer neste J uízo, no edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n º 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolane Ju~. nes ta cidade, no dia 7 de abr il, às 10:00 
horas, a fim de s~ r interrogado, promover sua defesa I! ser 
nottfic'ado dos uiterlores têrmos do processo, a que deverá 
comparecer, eúb pena de revelia. Para conhecimento de 
tortos é passado o presente Edital, cuja 2a. via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos dois dias do mês de março do ano de hum mil novecen
tos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivãc Subs . 
tltuto subs.:revi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 dias, na 
form a abaixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz 
de Direito da Comarca de Macapâ, ca
pital do Território Federa l do AmaQá. 
ua forma da lei, etc. 

Faz sabe r a todos os qu~:: o presente Edital. ..:Jill 
prazo de 15 dias virem, ou d êle tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites um pJ·oceaso em que 
é acusado: José Nazareno Gomes, corno Incurso no art. 
129, § 1°, inciso I do C. Penal. ' 

E, como tenha o üricial de' Justiça dêstc Juízo cer
tificado nllo o haver encontrado nesta Comarca, não sen
do [JIJSsívd cilli-lo pessoalmente, el ta-o pelo presente a 
Cllmparecer neste .J uízo no ediflcio do Forum dcata Co. 
marca, sito :1 A venidu Amazonas. n<-. 26, esquiaa com a 
rua Cel. Coriolano Juoá, ne8\a cidade, no dia 7 de abril 
às tl :30 horas, a firu de ser interrogado, promovei' 
sua detetw e SEI=' notifica<.lo dos ulteriores têrmos 
do processo, a que deverá comparecer, sob pena de re
velia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Ed ital, cuja 2e. via ficará al'lxada no lugar de costume. 
Dado e passado nP.sta oirlade, aos dois dias do mês de 
março do auo de hum mil novecentol:l e se te nta. Eu, Nino 
Jpsus Aranha Nunes. Bscrivão Subs tituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
I Juiz de Direito 
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As Ht>pa rtições Públicas r 
TnLl~:t!als deverilo remeter I 
o expedleute destinado à pu- 1 bllcação neste OlÁRlO OFI- 1 
CIAL, díàriamentP. , até às: 
!a,:·lO hol'as. <lxc:cto a0s f.atoa- I 
rlo!> Qll'tnc:o oevHrÜ\1 fazê-lo· 
q,t" h<: 11,:·!0 horaa 

~\" reclamações pertinen
tes à matürit retl·ibuida, nos 
casos de Hrros oH omissões, 
deverão !:ler !ormul:l.das por 
e"l<:ti\o, à 3 e~·ão de !i.cdação, 
da~ 9 àa 13,30 horas, no má
xlrrHt a tê 72 h o r as após a 
sanla dos órgãos oiiciais. 

EXPEl)IEI~~TE 
lmpre;uJ~ @~ie~~a 

DIRETOR 
CARLOS OE r\NDH.ADE i'OI'\TES 

DIJÍRIO OF'ICJAL 
1mprest>o nus Of,iC'inrw da l mpn.:nsa Oficial 

~! ACAPA - '1'. F. AMAPA' 

A S S l N A T 1; 
Anu al 
Semestral 
Trimestral 
Número bv ulso 

H AS 
NCr~ 7,~0 
NCr& 3,90 
NCr$ 1,45 
N Cr$ 0,05 

· As Repartlçõ~s Púlrll~~ns 1 cillgir-se-ão às aGsinaturas 

I anuais reno,·adas ~té 20 de 
1 fevereit·o de· cada ano e à!' 
Iniciados. em qu:1!quer épo::-u 

I pelos órgãos compf; tentes. 
A flm de PO!!Gibilitnr à 

' remes~fl de valôres a~ompu
IHhados cl ~ escltu·eeimentos 
. quanto à ~ua aplicaçào. ~;o\1-
1 citamo!> usem o~; interessalios 
1 prcferencialmeotP cheque <Hl 
l vale posta',, 
I Os s uplementos às eul· 
I ções dos órgão!! oficiais da 
li se tor.neceriio aos ussimmtes 
que as sol!cilarem no alO só 

. assinatura. 
Os ot•iginais deverão ser 

datHogta[ados e autenticados, 
~essaivadaa, por quem de d i
reito, rasuras e emendas. 

E..'wetuadas as P:l i.'&. o ex
terior, quo ser ílo · f.' ~ m p r e 
anuais, ars dssinaturas poder 
se-iio \001fH', ew qu&lql1er 
época, por sei& meses ou um 
Z.'lO. 

«BRAS1LB. - €ste Diário Oficial é encnntrndo pa.ra IE-itu- 1 O funcionál'iO público fe
ra no Salão Nacional e h;~<:rr.acional· da Imprensa. dR . derul, terá Ulll descúnto _ t!e 

COOPER PRES&, no Brasili2 l nlvcrial HdeJ., , JO%. Pa.ra faze! JUt; <L este 
- ----------------------!desconto, devera provt.r esta 

Para ~aclli~t· aos ass!nan-1 A fi~l ~~ evitar solução 
1 
condição no nto da assinamra, 

tes a vertfwaçao do prazo de ' de coot n.muilde no rec<.'bi- O de custo c<~da exemp:ar 
validade de suas assinaturas, ra~to dos jol'llais . à e v e :n : atrazado dos ó <YàOl:1 do ofi
na parte &Up€-r ior do endere- os assinàntes providenciar n ' ciais será, no v~nda ar ul sa 
ço vão impressos o número resp~r.ti va I'enovaçi;o com ! acm:scida de NCr$ O.(Jl ~e 
do taliio de regi.s tro, .o mês e 1 ant~c<>dê.nein mmima . de· tri u-! <.lo me~mll ano, c d(' I\' c r 5 

As d&slnaturas venc!das 
pvd€r~t) fset· tJuspew;as sem 
a vtso prévlo. o ~un em que fwdai'U. ta l·•O) dras. : 0,02. por an o dceOJ'l'h.:o. 

- --------- ---·-··---- -·--
EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo do 15 dias, na 

forma &baixo : 

O Doutor Mário de Almeida Costa, J uiz do Dit·eito 
da Comurca de lVIacapá. capital do Território Fectern1 do 
Amapá, Pa forma du lei, etc. 

Faz saber a todos os que o prese1.1tc Edllal, com 
prazo de 15 dias virem, ou dêle tiverem coulleolmento, 
que neste Juízo corro seus trâmHes um proces~o em que 
é acusado: Raimundo Monteiro Alberto. como w curso no 
artu. 140 do CPR 

E, como tenha o Oficial de Justiço. dêste Jufzo cer
tificado não o haver encontrado nesta Comarca, nlio sen
do possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelfl presente a 
comparecer ne~te Juízo, no edifício do Forum desta Co
marca, sito à Avenida Ainazouas, R0 26, esquina com a 
rua Gel. Coriolano ,Tucá, ne~>ta ciàade, no d.ia 22 tie abril, 
às 09:00 horas, a Hm de ser in terrogarlo, promover RUa 
defesa e ser notificado dos ulterioJ·es tf>rmos do processo. 
a que deveri comparecer, sob pena de r~veli~ . . Para C?· 
nhecimento de todos é pas::;ado o presente Ed1~al, CUJa 
2! via Iicará afixada no lugar de costume. Dado e Pa~
sado nesta cidade, aos dois dias do mês de março ao 
ano de hum mil novecentos e s~tenta Eu, Niuo Jesus 
Aranha Nunes, Escr ivão Substituto, subscrcn. 

~fár io Jle Almeida Costa 
Juiz de Direito 

Comissão de Inquérito Administrativo 
Portaria u0 s. 47 e 5o/70 C AB 

EDITAL DE CITAÇ.\0 

O Presidcmt e rla Comissão de lnquér·ito Auminh;tra
tivo-: designado pela Portaria n°. 47/70-GAB, de 11 do feve
reiro de 1970, do Excelcntísslmo Senhor Genera l Jvt\nhoé 
Gonçalves Martins, Govcmador do Território Fe~eral do 
A mapá , cumprindo o disposto no art1go ;122, pat·agrafo 2°. 
da Lei n•. 1.711, de 28 de outubro de 1952, do E!!tatuto dos 
Fun~ionúr!os Púl.Jlicos Civis da União, pelo presente Edi ta i, 
cita o runcionár io J 'Jsias Ferreira da Silva, ocupante do 
carglil de E!ctrecis~a Instalarlor, nível 10-C, pc1tencente ao 
Quadro de Funcionários Públicos do Clovérno J o Territó
rio Federa l do Amapá, lo~ado na Divisão de Segura1;1ça e 
Guarda, visto encontrar-se em lugar incerto e não s&bido. 
para, no prazo de quinze (15) dias, cont.tdos da ::>Ublicaçiio 
do p1·esente no «Diá rio OHcialr do Uovt:rno, comparecer 
na sala onde funciona o ·Setor de :.,essoal» da ~upcriJJ
tendência do Ser viço de Nave~aqii.o elo Amupú. - 8U~N A V A, 
8ita Av. Amazonas u0 . 20, a fim de uprcseuta t· dt•fesa em 
Processo Administrativo. acêrca dos tatos t!c lJ llC é acu:sacto 
no mesmo processo sob pena de revelia. 

.Maêapé, 13 de março de 1970 
Mor:los Farias dos Santos 

Presidente da C.I.A. 

Divisão de Ten·as e Colonizacão 
Seção de Terras " 

E D I TAL 
De ordem do senhor Uiretú r da Divisão à e Terras 

e Co.lo~ização , torno público que, Manoel .Bispe Corrêa, 
brasileiro. professor, solteiro, com 25 anos dll idade, 
residE;_nte e .domieilia.do nesta cidade de Macapâ, requereu 
nos termos 11o Artigo 133 e sem. §§ e § único do Artigo 
203, do Decreto-Lei u.0 9.760, de 5 de setem:,ro de 1946, 
Licença de Ocupação de uma área de terras devolutas 
situada à margem esquerda da Estr ada Macapá-Pacoval. 
município de Macapá, abrangendo uma árPa de 12.33.98 
he~tares, res~alvados os terrenos de m8rinha porventura 
e:x:1stentes, distando da faixa de frnnteira 01ais de 160 
quilôme ~ro s, que o pos tulante pt·etende para jjar prosse
guimento aos tt·abalhos da induslria agropecuária. De 
acôrdo com . a planta exlstP.ntc na DT C, 11 area 
pleiteada tem as ~egulntM indicações e limit'is:- Faz · 
rente para a margem esquerda .:la Estrada de rodagem par11 
o Pacoval, eum 327 met1·os; !lmitundo-fõe pelo latlo dir eito com 
uma área de terras dé!volul:.ti:! úntro o lote ora r equeridtt 
9 a á rea ocupada pelo Senhor Aatõnto Tôrres de Moraes, 
por onde mede il92 metros; pelo lado esquer do oam terra, 
rlevolu tas, cott1 354 metros e fu ndo com o lote ocupado 
por J oão de Paula de Souza, por onde mede 327 metros. 

E, paPa q ne se niio alegue ignora.IICia, ser a êste 
publicado peln Imprensa CfiC'ial e afixado por trinta (30) 
dias à porta do edificio d~s ta Repa rtição. 

Macapá, 12/3/70 
;\Hredo Luiz Duarte de La-Roque 

Chefe da Seção de Terra• 

Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Macapâ 
(Contir.oação do número anterior) 

Parágrafo Único - O Presid ente que de~wr de de
clnar a extínçào fic.:ará sujeito as sanções de perda da
Presidência e proibic,'~L., de nova elei$!iO para cargo da 
Mesa durunte a l <.'gi slatun, nos têrmos da legislação fede
ral pertinente. 

Art. 22 -- A renúncia de Vereador far-se-á por oH
do dirigido à Câmar!J, reputando-se aceita, independellte
mente d e vo~r.ção. desde que seja l ido em sessão pública 
c conste da Ata. 

· C a pit1.alo lll 
0 \ls Ser viços AdiDinistratlvos da Câmara 

Art. 2a - Os sernçc.s administrativ~s da Cú mar a 
serão executados, sob " ori entu~·ão da Mesa, pela Secre
taJ·ia tla Cãmat·a, que se regerá por um Regulsmento pró
.Prio. 

Art. 24 - A exoneração e domais atos de adminil!
traçf:io ó.c funcionalismo da Càmara compet~m. ao Pre@i
dente, de conformidade r:om a legislação vigente e o Ei.i· 
tatuto dos Scrviiores Pú[)llcos Mu uiclpais. 
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!:i 1.0 - A Câmara sàmcnlr po~erá admitir servido
res mediante concurso público de provas, ou de prov<.s · 
tltulos, Após a criação dos cargoR respeettvos, üt ruvéil d,, 
resolução aprovada por maiol'ia abs(•luta dos ruem:J:·o.s 
(Constituição do Brasil art. 108, § 2.C') 

§ 2.0 
- As reso luçõ~s a qu<J se refere o parágrafo 

.anteriot· serilo v0tadas em dois tmnos, com o intervalo, 
mínimo de 48 (quu rcuta e oito) horas entre êles (Consti
tuição do Brastl, art. 1(18, s ;,.o). 

§ 3.u - Somente serão admitidas emendas que 
a umentem de qualq uer forma. as de!!pcsas ou o númct·o 
do cargos previstos em projeto de resolução, que obte
nham a assinatura de ruetade, no mínimo. dos membros 
da Câmara (Constituição do flrasil. art. 108, § 4o.). 

Art. 25 - Poderlio os Vereadores iuterpelur a Mesa 
sObre os serviços de Secretaria ou sõbre a sltuaçâo do 
retpeetive pessoal, ou apresentar suges tões sôbre os 
mesmos, em preposição eoraminhada à Me~a. que delibe
rará sôbre o assunto. 

Art. 26 - A correspondência oficia! da Câmura será 
f~ita por sut: Secretar·ia, sob a respon~abilidade da Mesa 
e a nenhum Vereado r declarar-se voto vencido. 

Capítulo 11 
Dos Orgãos da Câmara 

Capitulo I 
Da -"l t·sa 
Heç~ ií o I 

Composição o Atribukões 
Art. 27 - A Mesa se compô~ do Presidente e dn 

;Primeiro-Secretário c tem com petêucia pa ra dtrigir, exe. 
cutar e disciplinar todos os tt·abalhos legislativos e ud · 
ministra.tlvos da Câ,nara. 

§ 1°. - A Câmara elegerá, juntumeute com os 
membros da Mesa, o seguudo Seerctúrio, que substituirá, 
respectivamente, o Presidec&e e o primeiro Secretária, nas 
amas faltas e lmp9dimento~; na. ausência do Presidente, os 
11ecrctários, substituem, pela ordem de coloc.açã0. 

§ 2°. - Aullentes o 3 Secretários, o .Presidente oon
Yidará qualquer Vereador, para as$ um ir os cargos da Se
cretaria da Mer.a. 

§ 3°. :..__ Na hora determinada para o início de ses
são, vermcada a a usência doe mt>mbros ria Meea e setts 
substi tutos lega!íl, as;;umirá a Preõlllincla o Vereador mais 
votadG dentre os presentes, que escolherá entre os seus 
pares um Secretário. 

§ 4°. - A Mesa assfin oomposta dirigirá normalmen
te os irabalhos até o comparecimento de algum membro 
da Meso ou de seus substitutos. 

Art. 2!:1 - As funções dos membros da Mesa cessarl!o: 
I - pela posse da Mesa eleíta para o periodc. le-

g islativo seguinte: 
li - pelo término ·do mandato; 
lil - pela renúncia apresentada por escrito; 
i.V - pela destituição; 
V - pela morte; 
VI - ptlos demais casos de extinção ou pe-rda do 

wandato. 
Art. 29 - Os membros da Mesa podem ser destituí

dos e afastados dos cargos, por irregularidades apurada~ 
pelas Comissões a que se refere v art. 62 dêt!te Regimen
to Interno. 

Parágrafo ' ú nico - A dt:!sti tuição de membros da Me
~a. isoladumente ou em conjunto, dependerá de resolução 
aprovada pela maioria absoluto dos Membros da Gâroara, 
assegurado o direito do rle[C~Ii c observadJ, no que cou
ber, o disposto no~> artigos 17 e seguintes dêste Regimen
to, devendo a representação ser subscrita obrigatoria-
mente por Vereador. • 

Art. llO - A Mesa da Câmara, excluída a sessão de 
posse, será P icitt~. nu. tíltim:1 se!isão ordinária do período 
legisla ti v o. 

§ 1•. - O perío(lo legi!l lativo tero a durllç!io de um 
ano a partir do t •. dia d2 cadn legi!'.laturll . 

§ 2Q - Na htpótesc de não se rea l1zar a !iessão, flU 
a eleição, o Preetdentt• convocará, obrigatoriamente, tantas 
;;essõe11 extraordinárias sem rE>mnneraç3o quantas forem 
llllCe!l!!árlas, com o intervalc; da 3 (trés) dios, uma da ou
tra. ·até a eleição e posse da nova Mesa. 

r'\ r t. 31 - A elel~·ão da Mesa llf: rá feita pM maioria 
simples. presen te pel0 mPnos a maiot·ia ubsoluta dos 
membros da Câmara, f'Xclufda, neste C!l.M). a sessilo de 
instalação 1art. IOB cto Hi!gimeoto>. 

§ 1°. - A votaçiio será pública, Iueciiaote cédulas 
.im llressas, mimeogr1üadas. manuscritas ou dati1ografatl•1s. 
com a indicuçao C:oil Jl Ol'O<'S dos cllndirt a·tos e rel>pect: ·:os 
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car!; •s; as céd.ulas scrfio assinadas pelos votantes e eutre
gup,. à ~1esa. 

§ 2°. - O Presidt-nte em exerefcio tem direito a voto 
§ :}Q -- O Presidente em exercício facá a l11itnra dos 

, ''otos, determinando a sua contagem, proclamará os elei
tos e em seg11ida d:u~ posse à Mesa . 

§ 4°. - Não é permitida a reeleição dos membros 
ct; Mesa. 

Art. 32 - Vt~gantlo-se qualquer cargo da Mesa, será 
realizada eleição para o Sl:U preenchlmento, no expedien
te da primeira sessão seguinte à verificuçilo da vaga. 

Pat•ágrafo Único - Em caso de renúncia total da 
Mesa, proceder-se-á à nova eleição na 1?1-!SSão imediata 
àq uela em que se deu a renúneia, sob a presidência à o 
VercadOI' mais Y1•ta~o deutre os presentes. 

Ar t. 33 - Os membros da Mesa, em exerafoio, não 
podel'ão fazer parte das Uomissões Permanentes: 

Art. S4 - A.lém rlas atribuiçõl.!s consignadas neste 
Regimento, ou dêle lmpllcita. meute resuitantes, compete à 
Mesa 11 flirdção dos trabalhos legislativos e dos serviyos 
admi l>li ., t!·atiV<'S tla Cftmara, especialmente: 

í - proJ,J nr prlvativam•mte à Câmara a. criação de 
cargo3 c l:nu<·õr s ueces!!á rias aos ~>etts serviços aoJminis
tratt\ v , as:ün1 como a [ixaçúo dos re ·pect!voa \'encimen
ttls, ollL·dccith> o pr,netpio da paridttde; 

I 
li - propor crf:rlito ~ vfjrbas necessárias ao fuacio-

namell to da CâlfJ<,r ..L E' de st~ us serviços; 
j lii - ! nmo 1· !JI'OV!dcu('ia!' necessarlas à regulaflza-

çilo dcs trab!: lllos lcgts!ativvb; 
I IV - propr;r alterações no Regimento Interno da 
I Câmara; 
j V - enC!lroinhar as Contas anuais ua Meia ao 

I 
Tribunal coru pctt.';lltt! ou Ól'gã o incumb1do de tal Iim; 

VI - or'ientar os serviços da Secretaria da Oâmara 
e elaborar o seu Regimento. 

I 
Paragrara Único - Ot! membros da Mesa reunir-se

ão pelo menos menealmente, a fim de deliberar sõbre OB 
ausuntos da Câmara sujeitos ao !!!eu exame. 

j Seção 11 
Do Presidente 

I 
I 

Art. 35 - O Presidente é o representante legal da 
Uâmaru nas sua~ relações externas, cabendo-lhe as fun
ções administrat ivas e diretiva de tôdas as r.ttiv!dadea in
ternas, comoetlodo-lhe privativamente: 

I - Quanto às atividades legislativas: 
a) comu nicar aos Ve1·eadores, cum antecedência, a 

canvocação de Se$SÕes extraordinúrias, sob pena de 
r11sponsabilit.lade; 

b) determinar, po!.' requerimento do aubor, a retirada 
de proposição que ainda não tenha parecer da Comissão 
ou, em havendo, lhe fôr contrário; 

P.) não a()ertar rmbstitutivo ou emenda que não sejam 
pertin(."n tes à proposição inicial; 

d) declarar prejudicada a propoaisáo, em face da 
rejeição ou aprovação de outra com o mesmo objetivo; 

e) autoi'izar o dP.saqHivllmento de proposições; . 
f ) expedir os proj etos às Comissões e inclui-los na 

pauta; 
gl zelar pelos prazos do processo legislativo, bem 

como dos concerlictos às Comissões e ao Prefeito; 
h ) nomear os membros das Comissões Especiais 

eriadas por deliberação da Câmara e designar-lhes subs
titutos; 

i) deelai·ar a perda de lugar de membro das Co
missões quando incidirem no número de faltas previsto 
no art. 47, § 22. 

Il. - Quanto às Sessões: 
al convocar, presidir, abrir, er.reuar. suspender e 

prorrogar as iessões, observando e fazendo observar as 
normas legais v.igentes c as determinações do presente 
Regimento; 

b) determinar a o Secretário a leitura da Ata e das 
C(,municações que entender co111venientes; 

c) determinar de oficio ou a requerimento de qual
quer Vereador, rm qualquer fase do.; trabalhos, a veri
ficação de presença; 

d ) declarat· 11 hora destinada ao Expedien te ou à 
Ordem do Dia E> os prazos facultados aos oradores; 

. e) anunciar a Ontem da Dia e submeter a discussão 
e votação à mat~ r' l a dela constante; 

f) coneedcr ou negar a palavra aos Vereadores, nos 
têrmos do regia:eow, e. não permitir divagações ou apartes 
estranhos ao assunto em uiscursão; 
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gl interromper o orar:or que r>e desviar da queqtiio 
em d~.:bi\te ou fttlar sem o ret'Ocitr~ dev!do à Câma a ou a 
qualquer úe seus membros. advet·tindo-o, chamando-o à 
ordem, e, em caso de in&lstãncia, c:Jssando-lhe a palavra, 
podendo. ainda, suspendor a s-:s$ãO, quando não atendido 
e n,; l'it•c:;nstântias ou exigirem: 

!1) u!1 ~m:1 r r. atenção do 01 ador. quando se esgotar 
o tPwpo u que·tC;!l direito; 

i) estabelecer o ponto d:1 quc&tào sôbre o qual 
dev~rn ser f(>)itas as vota~ões; 

il anunciar· o que se tenha ele discuti r cu votar e 
dar o resultado das votações; 

l) anotar em cada documento a decisão do Plenàrio; 
m ) resolver sôbre os requerimsntos que por êste 

regimento forem de sua alçada: 
n) resolver, soberanamente, qualquer: questão de 

ordem ou submotê-la ao Plenàr io, quanct·o omi~oso o Re· 
gulamento; 

o) mandar anotar em livros próprios os precendentes 
regimenlais, para solução de casos análogos; 

p) manter a ordem no recinto da Câmara, advertir 
os as~;isten tes, mandar evacuar o recinto, podendo solici
ta r a fôrça necessária pa ra êssc fim: 

q) anunciar o término das sessões. convo~audo , an-
te8, a sessão seguinte; 

r) orgunizM a Ordem do Dia. da seGsâo subseQüente 
JII -- Quanto à Administrai)UO da Cámar<!. ~1u nü:ipa( 
a) nomear. rxoncrar, promover, remover, admitir, 

suspender e demltit· funeienários da Câma ra, covcerter·llles 
fófias, licenças, abono de faltati, apoeeutadoría c acrésc!
ID Q de vencimentos d e~erminadolil por lei e pi·omovel'-lhes 
a responsabilida<!e adm inistrativa, civil e criminal; 

b) superintencler o serv!ç·o da Secrefttria da Câmara. 
a uto1·i zar, nos limites do orçamento, as suas debpesas e 
requisitar o numerário ao Executivo, observado o disposto 
uo iteru XII do art. 66 do Decre to-Lei 411 de tU .64; 

c) apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cad::t mês. 
o balancete t•elativo às verbas recebidas e às clespesas do 
mês anterior; 

d) proceder as licitações para c01npras, abras e se J·
v içGs fla Câmara, de acôrdo com a leglslaçiio federa l per-
tinente; • 

e) determinar a abertura de sindicàncins e inquéritos 
ad ministrotivos; 

f ) rnbt·icar os livros dt>s tinados aos ser\' iços da Câ
mara e de sua Seet·e~aria; 

g) previdenciar, nos têrmos da Conc,tituiçfio dn Bra
sil, a expedf~ão de certidões qu~ lhe forem ~oli citadas, re
lativas a despachos, ::~tos ou informações a que os ll1esmos. 
expressamente, se rel'i reru (Constituição do Bn:sil. art. 153, 
§ 30): 

h) razer. ao fim de sua gestão, r<'latól·:o u o~ tJ·aba
lhos da Câmara. 

IV - Quanto às Realções Externas da Câmara: 
a) dar audiências públicas na Ciimare. em dias e ho

ras prefixaoas; 
b) superintender e cesnrar n publicação dos traba

lhos da Câmara, não permitindo expressõc~ vedadas pelo 
Hegimento; 

c) tl!antor. etn nome da Ciimar:i, todos os coutactos 
d e direito com o Prefeito e delllüis autoridade;;; 

d) agir judicialmente em nome r.Ja Cüma ra <<ad 
t•efereudum» on por deliberD.ção do l:'lcnár:u; 

e) encamiobar ao P:eieito os pedidos de in forma
ções formulados pela Câmara, na forma do ar t. 2.0 , § 9~ . 
dêste Regimento; 

r; encuminhnr ao Prefeito o aos Secretários l\1 uni
cipa!s o pedido de convocação para presta!' informações; 

g) dar ciência ao Prei'eito em 48 horas: !Ou pena 
de respon-abmdade, sempre que se tenham esgotados os 
prazos para a aprcciaç.ào ele projetos do Executi\'O, sem 
deliberação da Câmara, ou rejei tado os mesmos I!a ror
ma regimental; 

11) promulgar as re s"~ luções c o~ deCJ etos Jcgisla\iYos. 
l.Jcm como as leis com sanção tácita uu cujo Yt'to te:!ha 
sido :·ojeit!!do pl'lo Plenário. 

AI t. :!G - Cerupetc, nioé>1. ao :>rc·:i•:,,nte: 
I - ext>cutar as de!ibcmçiíes co l'l<;n;.uio; 

11 - asainar a Ata das sessões. os ed itais, as por
tar Jas e o expediente da Cámura; 

1H - U!lr antlam e-rato legal aos I'CCUI'SOS iuterpostos 
cnn tra atos seu!õ, dl.\ Mesa ou ela Câmara: 

!V - licenciar-se da prcait!êoGl\l fJU,\ndo prel'isar 
ausentar-se do l\luniclpio por mais de quinze (15J dias: 

V - dar posse aos Vereud()res quH não [l):·am em
possad os no 1.0 dia da lc~i slatura c seus suplentes de 
,. ti'( a(:orc~. presid ir a S<'ssiio dt• clvh;ilo da Mesa do p erí'.)do;~ 
!egt,;·ati\'O t• ç;uinte c dar-lhe !H>ssc-: 

VI - declm·;::r extinto o munJato d(' Pre[eito e 
Vcread ore:; ncs casos previs to em lei: 

\ ' li - substituir o Prefeito completando o seu 
mandt'.to, ou al.é que haja rwva nomeação, nos tênuos 
da legislaçi'to pertinente. 

Art. ~7 - O Presidtmte só podort'l. votar na eieição 
•la :~iesa, nas votaçüei! secretas. quando a matéria exigir 
quorum de 2/'d (dois ter~os) e qu ando tlouver empa te. 

Art. 38 - Ao Pl'dSidcntc é facultado o rli reiro 
da apresentar prt-pOEições à consideração do Pleuãrio, 
m:ts para discuti-las dev:·rá arastar-se da Presidência, 
onquàr~ to se t ratar do r.ssuntb proposto. 

Art. i11J - Quando o Presidente se omitir ou exor 
bi tar rlas funções que lhe são u.tr!buid us nes1e Regimeulo 
qualquf:r Vereador poderá reclamttr súbre o fato, cabenao-
lhe recurso do hto ao Plená rio. · 

s l •. - O Prc,sidonte deverú cumprir a decisão so
berana do Pleuárlu, :.ob peua de des':ítuiçfLo. 

§ 2°. - O r ecurso seguirá a tt·amib~ão tnd!cáda no 
artigo 200 dêste H.eglm<•c to. 

Art. 40 - O \ . eread t~ r no ex:~:> rei cio <ll a Prcsiuén
cia, estando com a puluvra, nã o pouerá ser iulerrump ido 
ou aparteaóo. • 

Art. •!t - t>os casos de licC'nCll , impeüiwento ou au
::;ência do ~l uuicípio po1' mais de 1:> (quinze) d1as . o ~e
crctál'io ficará investtdo n1.1. plenitud e das funçõPs da Prc- · 
sidência . 

8ú(:ÚO llJ 

Do Secretário 
Ar t. .!2 - Compete ao Primeiro-Secretário: 
I - fazer a chamada d.os Vereador{'s ao abrir-se a 

Sessão, confrontá-la com o Livro de Presença, anotando 
os que compareceram e os que fa lta ram, sem causa jus
tirtcuda ou nae, c outras ocorrenclt~a sõbre o aS'JSnn'to, as
sim como encerrar o Livro de Presença no final da Sessão: 

li - fazer a chii.Jllada dos Vereadol'es nas outras 
ocaeiões determinadas pelo Prflsidente; 

lii - le. r a Ata quando a leitura fõr requerida e 
aprovada, de acórtlo cum o art. 1U9, ~ 1°., dêste Regiwen
to; ler o expediente do Pr~:: Ieito e de dive rsos, bem como 
as prfJposições c dema1s papNs que dlwcm ser do conhe
cimento da Câmara; 

I V - [azer a inscr içiio de or adores; 
V - superlnteuder a rednçfio da Ata, resumindo 011 . 

trabalhos da Sessão. e assiná-la juntamente com o Presi
dent\ : 

V I - redigir e transcrever 11s Atas das Sesllões 
Secrelu; 

\'ll - assinar com o Presidente os atos da Mesa e 
as Hcsoluç-ões da Câmara; · 

Vlll - inspecionar os serviços ~ a Secretaria e tazcr 
observar o Regulamento (a rt. :!3 do Reglmcnte). 

Al't. 43 - - Compele ao 2.0 Secretário substituir o 
1." Secrl:'lúrio nlls suas licenças, impedimentos e ausência. 

Capit1:1lo ][ 
Das Comissões 

Art. '1 ! - As Co mi~sões são órgãos técnicos consti
tuído$ p~J io.; próprios membros da Càrnar11, destin!Hios, em 
cor<Hor pcrmaneu: c ou transitório, a proceder estud os, 
emi tit· par·ecert' s e~peci ~:~ llzados , realizar investiiWÇões tl 

representar o Le ~r ial&Hvo. ( •.. • 
Parágrafo Único - As Comissões da Câmara são dtt 

três cspécks: Permencntes, Especiais e de Hepresentação. 
Art. 4;} - At~ Com issões Permanentes têm por obje

tiv o estudar os aoJsunlos submutidos aos seu exames, 
manifetitnr sôbre êles a sua opinião e preparar, por ini
ciutiva própria ou indic\açí:. ... cto Plenário, projetos de lei 
atinente:; à sua C":JeCiô!liuilde. 

Parágrafo Único - J\. s Comissões Permanentes são 
•1 (quutr c.) compot>tas cada uma, de • três (3) \ ' ereadorPs, 
com as sq;uinte~ dPniJn-. ioações: · 

I - Jnstiçu e l{cllaçllo; 
1\ - Fmançns e Orça mento; 

.~ ••• -; i. f 

1 P • t•'• I f 

lii - Obras o Serviços Públicos: 
lV - Cutturu l'' Asáistêncta Social. / 

0 f 1 J I 
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