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ATOS DO PODER EXICUTIVO 
(P) n g 08114 de 06 de novembro de 975 

O Governador do Tenoitó ri o Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RE-SOLVE: 

Art. 1 º - Designar Walter Silva P acheco, Contador. 
ní ve l 20-A, d<t Quadro de Funciouá1·io s do Govuno desta 
Unidade, à disposição do Programa de Modernização Ad
ministrativa dos Territórios Federais. atualmerte exercendo 
as funções de Chefe da Asse>soria Técnica do Gabinet-e do 
GoviiTnador para v iajar, da Sf'de de su~s at ribuições 
Macap8 - até Manaus, capital do Estado do 1\ mazonas, no 
trata d e assuntos do Interesse da Administraqão amaJ>aense, 
no per! o do de li a 14 do con ente mês. 

Art. 2~ - Revogadas as d isposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 06 de novembro de 
1!1711, H62 da Repúblfca e 332 da Criação do Ter itório Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) ne 0895 de 06 de novembro de 19~ 5 

O Governador do Tenitórlo Federal do Amapá, usan
do das ::l lribulqões que lhe são conferidas em l el, 

RESOLVE: 

(P) n.0 0897 de 07 de novembro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapé, usan
do das atribuições quE' lhe ~ão confeddas em Lei , 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Desi(lnar Re~ termos dos artigo& 72 e 73, 
da Lei n.0 1711. de 28 de out ubro de 19S2, o Engenheiro 
Douglas Lohato Lopes, atualmente dE'sempenhando o cargo 
de Diretor da Divisão àe Serviços Públicos, sí m bolo 5-C, 
para exercPr ncumulativamente, em substituição, a função 

1 de Secretário de Governo de Obr as Públicas, no perlodu 
de 10 a 19 do corrente m~. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapã, 07 de novembro de 
1971\, 86.0 da República e 33R da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azeve do Henning 
Governador 

(P) n.0 0900 de 07 de novembro dt 1975 

G l..ivvenl&uot ..i\.1 Território Fedt!rlil do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são confer!clas em L ei. e tendo 
em vista o que consta do Proceaso nº 722/7~-SEAC , 

Ri:SOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Júllo Armando H();I'na Ca ntelll, 
Secretário de Ecenomia, Agricultura e ColonizaqAo deste 
Território. para viajar da sede de suas atribui~~E's - Ma-

Art. 1• - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, capá - até Brasllia , Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Ro-
da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro da 19~2. o T enente Co- rlzo nte, a fim de participar na Capital Federal de uma 
r onel de Inlantar!a José Indio Machado. Silcretário de Se- ' reunião com o Excelentíssimo Senhor Ministl'o da _'\gricul
gurança Pública desta Unidade, JVBra exercer acum ulativa- 1 tur a, e nas demais capi tai s tratar de assun,os concernentes 
mente, em subst ituição, o cargo de Governadcr deste Ter- à implantação em Macapá, da Usina de Ben eficiamento de 
ritório , durante o Impedimento 1o respectivo titular que Leite, no prazo l:'!e dez (10) dias. 
viajará até Belém, capital do Estado do Pará, no período 
de íl a 10 do corrente mês. 

Art. 2.0 - Revogadas e~ disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlio, em Macapé, 06 àe novembr o lie 
197~. 88.0 da República e 33.0 da. Crlaç!'io do Territór io Fe
deu! do Ama)!)á. 

Art hur Azevedo Henr1lng 
Governador 

(}') nº 0896 de 07 de novembro de 1975 

O Governador do TlltTltórlo Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas em Lei , 

R K SOL V E: 

Art. 1.0 - Designar o Engenheiro Manoel Antonio 
Dias, S~eretáPio de Governo de Obras Públiaas para viajar, 
no trato de relevantes assuntos dG interesse da Adminis
tra 9ão llmapaense, até Belé m-PA e Rio dt! Jl'meiro-RJ. no 
períado ele 10 a 19 do corr l!n te mês. 

Art. 2.0 
- Revagadu as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Mscapâ, 07 de n 0vembro de 
11175, 8~.0 da Repúbllea e 33.0 da Criação do Ter ritório Fe
deral :io Amapá. 

Ar•hllr .Azeved; Herming 
Gever11ater 

Art. 20 - Revoaadss as disposições em oontrárlo. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá , 07 de nov11m bro de 
ill75, 86. 0 da República e 33.0 da Criaqão do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n." 0991 de 07 de novembro de 1915 

O Governador do Território i'e<leral do Amupá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas e m Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n .0 722/75- SEAC , 

R ESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, Mf. rcia Maria 
Sele• tht Andra de, Dlr~tora da Divisão ee Colonização, 
s lmbolo ~-C, dv Quadr o da Funcionários dCI Go7erno deste 
Território, para exercer acumulativame nte , em substituição, 
o cargo de Secret ário de Economia , Ag.ricultura e Colon1-
zaçãe, do Quadro acima referido, durante o impedimento 
r.lo respecUvo titular. 

Art. 2.0 - R&vogadas as dispos ições em contrário. 

Pal•cio do Setentrlão, em 1\'Tacapá, 07 de novembro de 
1975, 8~.0 da Repúblka e 33.0 da :. riação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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As Repartições Ptíblicas 
Territoriais dcvt'r Flo rem t'ter o 
expediente des~in ado à publi
cação neste DlARIO OFICIAL 
diariamente at~ as l!l:OO horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicas 
cingir-s c-êo às assinaturas 
:nuais rcMvadas até 23 de 
fevcrpiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualque r época 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSA OFTCIAL 
...?-~ 

DIRETOR 
As reclamações pe rti nen

tes à matéria retribuída nos 1
1 

casos de erros ou omissões. 
deverão sN formuladas por j 
escrita, a Seção de Redação. 
das 9 às 12:00 boras, e das 
15:00 às 17:00 horas. no máxi
mo até 72 horas após a salda 
dos órgãos oficiais. 

Carlos de AndTade Po ntes 
-..!7"~ 

A lim de possibilitar a 
rL·mesba de Yalores acompa

j nhados de esclarecimentos DIÁRIO OriCIAL 
Impresso nas Oficinas da Irl'pr ensa Oficial 

MACAPA- T. F. AMAPA 
quanto a sua aplicação, soli-

l citamos usem os inte ressados 
prefereueialmcute cheque ou .....:::?'~ 

ASSINA TURA S Yale pos tal. · 

Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr $ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 
« 1,00 

Os suplementos às edi-
ções dos órgãos oHciais só 

I 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
assina tu r a . 

Os originais deverão ser 
datilografados e au tenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ O funcionário público fe

de ral, terá um desconto de 
10010. Para faze r jús a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no alo da ass inatura. 

Excetuadas as para o cx
tnior. que serão s e m p r c 
anuais as assina turas poder
s e-Ao tomar. em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

<RRAS!LIA - Este Diário Oficial é encontrado para lei tu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel>>. 

Para facilita r aos assinan-1 A~im de evitar solução 
tes a vPri[i caçfio do prazo de I de continuidade no recebi
validade de suas assinatura~. mento dos jornais, devem 
na pa rte s upe rior do endere- os assinantes providencia r a 
ço vão impressos os número'll respectiva renovação com 
do !alão de registro o mês c antecedência mínima de trinta 

O cus to de cada exemplar 
atra sado dos órgãos oficiais 
será, na Hnda avulso acres
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

As assinatura s vencidas 
poderão ser sus p«.>n , as s«.>m 
a viso prévio. o ano em que findará . (30) dias. 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Decreto nt 044/75-GAB-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribui
ções que lhe são conferidas por lei e, 

Considerando que, nos termos da legislação vigente, 
compete ao Prefeito Municipal d~ Macapá expedir ngrmas 
para o bom funcionamento das repArtlçl5es sob sua jurisdi

.çilo; 

Considerando a necessidade fle organizar o Matadou
n Mod11Io de Macapá, dotando-o de regulamentação própria 
para o perfei'o abastecimento da população do Município 
de Macapá; 

RESOLVE: 

Art. lP - Aprovar o regulam ento do Matadouro de 
Macapá, redigido em eonsonã[)cilt com o esUpulado no Re
gimento de Industrialização e Inspeção Sobre Produtos de 
OrlieS Animal- «RIISli'OA». 

lamneto e bem assim as penas a que estão sujeitos, assim 
como as que possam incorrer as embarcações atracadas no 
trapiche do Matadouro, de acordo com as leis em vigor. 

Titulo I 

Capítulo único 

Do Pessoal 

Art. 4q - Nas leis orçamentárias da Prefeitura Mu
nicipal de Macapá, será fixado o pessoal do Estabelecimen
to bPm como os respectivos vencimentos ou salários. 

Art. 5º - O Administrador será de livre nomeação 
e exone ração do Prefeito de Macapá. 

Art. 6º - Todos os diaristas e demais empregados 
serão linemente admitidos, contra tados e dispensados pelo 
Prefeito, indicados pelo Administrador do Matadouro. 

Titulo II 

Capítul o I 

Das atribuições do Administrador 
Art. 2º - Elste Deereto entrará em vigor na data de 1 

!ua publlcaqão, revogadas os disposições &m contrário. Art. 7º - O Administrador tomará posse no cargo 
, perante o Diretor de Administração da Prefeitura Municipal 
1 de Macapá, que lhe dará o respectivo exer cício. Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, de outubro de 1975. 

Clei ton Figuiredo de A,.;evedo 
Prdeito Municipal de Macapá 

Publicado Neste Departamento de Administraçlio, aos 31 
dias do mês de outubro de I 975. 

Econi Newton Douglas Barata dos Santos 
Diretor Deptll. Admini stração 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Regulamento do Matadouro de Macapá 

Disposições Preliminares. 

Art. l º ·- O Matadouro de Macapá, compreende o 
terreno onde está edificado, os lotes de terras, construções, 
aparelhos, móveis, utensílios, máquinas, benfeitorias e todos 
os demais acessórios. 

Art. 2° - O Serviço de Abastecimento de gado para 
o consumo de carne verde à população do Município de 
Macapá, será feito no Matom·o de Macapá. 

Parágrafo Único - Este serviço será superintendido 
por um Administrador, subordinado diretamente ao Depar
tamento de Administração Municipal. 

Art. 3.0 - A organização técnica e administrativa do 
estabelecimento, as atribuições dos funcionários e diaristas, 
deveres e responsabilidades de tod as as demais pessoas que 
nele empregarem suas atividades são definidas neste regu-

Art. 8.0 - O Administrador do Matadouro é r espon
' sável pela administração, boa ordem e perfei ta execução 

dos se rviços do mesmo. 

Art. 9 ° - São a tribuições do Administrador: 
1) - Cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas 

do Prefeito e do Diretor do Departamento de Administração; 
2) - Zelar pela conservação do edifício, equipamen

tos e utensílios, mandando obsen·ar em todos os setores e 
secções, os preceitos de higiene e desinfecção; 

3) - P ropor ao P refeito a nomeação e demissão de 
servidor es, obser vados os preceitos legais; 

4) - Manter em boa ordem todos os serviços a cargo 
do Matadouro imprimindo aos empregados, dis~iplina, de 
modo a se respeita rem mutuamente e obedecerem a seus 
supe riores: 

5) - Advertir, repreender e propor suspensão disci
plina r aos func ionários e empregados no Matadouro, quan
do não cumprirem com exatidão as suas obrigações e sem
pre que sem motivo justificado, fa lta rem à Repartição por 
cinco dias conseclivos ou não, dentro de um mês; Q propor 
dispensa aos que comete rem faltas graves quando couber 
em suas atribuições e decretação dessa pena. 

6) - Proibir a entrada nos departamentos do edifício 
a quem quer que seja, com exceção das autoridades Ter
ritoriais, Muuicipais ou Federais; 

7) - Promover '1specionar e fiscalizar a arrecadação 
das renda ~; do Matadouro, bem como, apurar o custo ope
racional de cada rês aba t ida, elaborando na ocasião de cada 
abate, o quadro demonstrativo do movimento do :gado que 
deu entrada e foi abatido e enviando relatório mensal ao 
Departamento Administrativo para conhecimento (.lo Pt·efeito; 
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H1 - Assi~tir ao abale c'lo gado para o consumo pú
blico e ho~pitais e o embarque d<' carne cinndo as proYidên
cias que o interesse publico c.>xigir: 

9) - Verificar a existl'ncia do gado em estoque para 
a matança. aplicando aos infratores as pena~ pr<'vi~tAs para 
o caso neste negulamento. \ idP condit;uns do .-\1\ 1rá de 
Marchanl<'; 

I ')) - Controlar. f'•lm qt ' m• hor .. antagem ofuecer 
o servi•o de fornccim!'Pto de carnt ,·crrl~> aos L 1spit"lis e 
eslabel··cimcntns públicrs, militnres e CI\ is le acordo com 
as com eni~ncia~ da Pref<'itura Municipal de Macapá: 

11) Comunicar ao Prefeito a falf·1 d~ gado para o 
nbate: 

12) Impedir o embnrque e dcstmbarque. pelo tra-
pil:he do l\latadoma de quaisquer objetos. mercadori'is ou 
passa~ciros: 

n) - Pt·oibir a 8\racac;no ou dcsati'acação no trapi
che do Matadouro. a quflisquer embarca~·ÕL'S grandes ou 
pequen1s. que não esti\·erem transportando gado para o Ma
tadouro. bem assim o I rànsito pela nrca. de pessoas ou 
cargas: 

1 !) - Aplicar multas aos oue in frigirem disposith·os 
ckste Tie[iulAmento. poclenc'lo dis.pensá-la, nos casos de ~ua 
alçada, se o~ multnclos aprcsl·ntarem pro\·as que os absoJ\·n 
da faltL: 

I 'i) - Assinar e rubricar os li nos da Repartição. do
cumentos. contas, bolttin~. ordem de ser \'iço. não lenc'lo eles 
~em es<a formalidade ,·alor a l ~um: 

ldJ - HesoJ\·er as ques· fw~ sobre cobt".tnÇa de impos
tos, laxa~. pesagem e reppsagcm do gado P b!;'m assim as 
dúvida~ que se suscita r c.>m n:~ aplicaçiio dos dispositivos 
cles te Re~ulamcnto: 

17) - Despachar as pl'li<;ões que lhe forem cndere
cadas. ··ncaminhando ao Departamento de Aclminstração 
para re~eber il apreciaçiío do Prefeito; 

lil) - Apresentar anualmente. ao Prefeito de Macapá, 
a té o dia 30 de julho um relatório dos serv iços a cargo d0 
Matado11ro. aponlanc'lo as mocli{icacõcs n1•cess[n·ias e ns al
l!'raçõe' dos S<'tTiços qt<e a experiência h:1ja aconselhado. 
sem pr~jlltLO do relatório final a ser apresentado até o dia 
10 de janeiro do ano imecliatamc>nte seguinte; 

Hl) - Pronogar qwmdo nccessflrio. o expediente além 
das horas determinadas neste Regulamento: 

20) Encaminhar, para apreciação dos superiores 
hierárq11icos com o respccli\'O pat·ecer. os p< didos de licen
~·a de setTiclorcs deste 1\Iatadouro: 

21) - N5.o permitir de acordo com as informa<:Õ<'S do 
Velerinario ou Técnico Sanitarista que se abatam reses doen
tes ou em estado de exces~iva magrezo; 

22) - Pro\'idenciar sobre o afastarnente das rest>s, 
a tacadas ele molést ias contagio~as. do com·i\· io das reses sãs; 

2:ll - InspPcionar todas as embarcaçôes que esti\·e
rem atracadas no trapiche do Matadouro c que conduzam 
gado. pro\'idenciando de acordo com as normas estabelc:>ci
das neste Regulamento c as leis vigentes, sobre as reses 
doentes ou caídas; 

2.fl - Ter sempre em vista conrl ições de saúde do 
pessoal não permitindo admissão de C'mpregado algum sem 
o pré\'io C>xame médico proibindo a entrado no ediftcio do 
!'datado tro, de indh·íduos portadores de doenças contagiosas: 

25) -- Controlar diari?mente o , ponto » de todos os 
servido res: 

2tl) - Remetu mensalmente a frequêni!ia dos servi
dores ao Departamento Administrativo para efeito da con
fecção da !olha de pagamento; 

27) - Propor instruções visando melhor rendimento 
dos serviços a cargo elo Matadouro; 

28) - Solicitar aa Departamento de Adminlstraqi.io 
serviços e materiais que se tornarem necessáriO$ para fun
cionamento. conservação e manutenção do~ diversos apare
lhos em uso no Matadouro, de manein que os serviços de 
matança não sofram interrupções; 

211) - Impedir que SP abat~ gado )'ertencente a mar
ehantes q1.te não tenham satisfeito o pagamento dos impos
tos 6! taxas devidas. segundo As informações recebidas do 
Depart amento de Finanças d~ Prefeitura IVluniotpal de 
Macapli: 

JO) - Dirigir os trabalhos de carga e descc.rga no 
trapiche; 

3 1) - Fiscalizar o serviço de matança do gado, pe
sagem e marcação da carne. saída de~>ta p&ra o cons11mo, 
ass im como, a saída de couroi, chifres. vfsceras e derr ls 
~rodutoa; 

32) - flseallzar a vigilância noturna e diurna do , s
•btlecimentct, suu dependênafu e cfrcunvlztnhanç..t&. 

Capítulo 1 I 

Da Portaria 

Art. 10 - A Portaria se subor·dina à Admini stração 
do Matadouro. fwtrionélndo em loca 1 adequado. 

Art. !I - Ao Porteiro incumbe: 
a • - E\:err ' r 1 ·1áxima vigilância em seu posto, não 

permitindo a entrado '· ' pe~soas estranhas ao Matadouro , 
salvo com a autorizaçiio dada pelo Administra dor ; 

b) - Não consentir entrada na repartição de 'Debi
das alcrólicas qu<1lquer que seja a pessoa que a conduza; 

cl - Ter o máximo cuidado com e. salda de carne, e 
objetos perlencenteq ~>o Mcttadouro. veri ficando se há a 
respecti\·a autoriza<:ão t>xaminando os volumes que entra
r<:'m Olt saírem. devendo em caso de su$peita, retfl r o por
tarlor e apresentá-lo à Administraci'io; 

dI fmped ir a saída dos empregados d urante as 
horas ele expediente, salvo a serviço ou se a presentarem 
autoriz;.H;iio de seu ~u;:>eri or. comu nicando. em seguida, as 
transgr'lilssões que ccorreri'm, ao Administrador. 

Capítulo lli 

Do Almoxarifado 

Art. 12 - No Alrr.oxarifado PXistirá todo o material 
e utens1lios que ~e l(•rnarem necessários para satisfazer às 
nect ssida des dos di\ ersos servi~·os a cargCJ do Mat•uiouro . 

Art 13 - E: encarregado do almoxarifado, o almoxa
rife competinc'lo-1 h e: 

al - Cumprir e fazer cumprit· todas as normas que 
ierão ditadas pelo almoxarifado CPntra l da Prefeitura Mu
nicipal de l\1acapã: 

b) - Zelar pela perfeita conservação doi materiais 
conftados à liua guarda; 

c) - Requisitar ao Administrador mediante pedido 
e~cl'ito datado e assinado, todo o m ateria l de cuja falta se 
ressinta o almoxarifado; 

d) - Apresentar mensalmente uma rf'lação de todos 
os materiais existentes no almoxarifado. (balanço). 

Ari. 14 - O almoxarifado funcionará no edifício do 
Matadouro em wc:~l que for des-ignado para esse fim, pelo 
Administrador, sendo o almoxarife responsável direto pelo 
extravio e deteorização dos materiais sob sua guar da. 

1\rt. 15 - Os materiais só sairão do a lmoxarifado 
mediante requisição escrita, dEv idamente visada pelo Ad
ministrador, ou, na ausência, assinada pelo funcion ário 
que dele necessita r para o serviqo . 

Capitulo IV 

Dos Magar efes 

Art. 16 - Haverá no Matadouro Magarefl!s, cum
prindo-lhes: 

a) Apresentar-se para o serviço de matança com 
asseio e as ferramenta& limpas e desin!etadaa; 

b) - Obter. diret~mente na Admini!tração as 
ordena para a matança do l{ado; 

c) - Encar1 egar-se, terminada a matança e recebida 
ordem do ~uperlor, da lavagem da sala, limpeza dos 
ganchos de condução de carne e dos trapézios, bem assim 
como. das r espectivas ferramentas e demais ut ens flios , de 
modo que o asseio seja irrepreensfvel; . 

d) - Apresenta r-se no ediffcio do Mat adouro às 
7:00 horaa para, após a referida chamada, iniciarem a 
matan~:a. 

Art. 17 - Os magarefes só receberão ordens de 
super iores, sendo-lht>s terminantemente proibido a tender 
pedidos particulares. 

Capitulo V 

Dos Diaristas e Demais Empregado~ 

Art. 18 - Os diaristas são subordlnadoF à Adml
nistr 1çiio. &endo seus deveres; 

nl - Apresentar-sP com as vestimen~as asseadas à 
Administraçãc. à s 7:011 heras. para cumprimento do horário 
determinado pela mesma. concluindo com a limpeza geral ; 

b) - Culdnr da execução d;s trabalhos que forem 
determinados mantendo-se na mais rigorosa discipl ina; 

c) - Zelar prla conservação dos u t ensflios e do pró
prio edifício e equipamentos: 

à) - Comul'licar à Adn 'ni<ln1Çâo qualquPt' ocorrên
via que contrariar ordf'n5 SI t;t r:,.n I'; 

el - R ,•ceb'i'r €' cump- • • 111 rl ,·n- - <'<'IJidas do saupe-
fJIJrl!~ .. cujo S!;'rviço estiv"'re"TT llfE'I<><, 
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APt. 19 - Os demail; empregados que não tiverem 
função determiL<.. .. ..t neste Eegula mento, desempenharão os 
servloos que forem peculiares aos seu~ cargos e executarão 
as or dens que lhe forem dadas pelo Administrador ou por 
intermédio de um superior. 

Titulo lii 

Capítulo I 

Da Inspeção Sanitária 

Art. 20 - A Inspeção Sanitária consiste no exame 
do gado bovino e suíno, carnes e \'Í sceras. 

Art 21 - O serviqo de inspeção sanitária será exe
cutado por um veterinário designado pelo Prefeito. 

Art. 22 - Ao enaarngado da inspeção sanl\ária uom-
pete: 

I º - Inspecionar dial·iam ente todo o gado existente 
nos currais, destinados a matança mandando isolar as rêses 
que estiverem contaminados cte moléstia contagiosas; 

22 - Ir:~spe cionar t odo o gado que desembarcar no 
matadouro ass im eomo o gado ca ído, providenciando sua 
r emoção Imediata para um est ábulo separado, a fim de se 
sacrificado e entregue à seção Industrial, para os devidos 
fins; 

3° - Tomar enérgicas providências no interesse do 
gado exist ente nos currais do mat8clouro, quando aparecer 
alguma rês sofrendo de molést ia que pos~a determinar 
uma peplzootia; 

4.0 - Examinar a car ne à propor ção que forem os 
quartos colocndos nos resp ectivos ganchos na sala dos ten
daia, det erminando que seja colocado o sinal de sanidade, 
na carne li barada para o consumo, mandamlo para a Secção 
Ind~o~~trlal a carne condedada. 

Art. 23 - O Sanitarista colocará o carim bo próprio 
no corpo da nota de et1trega do produto para o consumo. 

Art. 24 - Para os produtos condenados, será emiti
do o laudo de ~:ondenaçiio para cada C<lSO em separado. 

Capítulo II 

Da carne condenada 
Art. !li - Todos os produtos condenado& ficarão sob 

a re~ponsabilidade do Matadouro, que dará o destino devido. 
Art. 26 - Oa empregad_os alo Matadouro, surpreen

didos na retirada de carne, conden ada ou não, serão sus
pensos ou dispensados pelo administrae!or. 

Parágrafo Único - Se for -encontrada a lguma pessoa 
estranha ao estabelecimento, conduzlnàe carne condenllda 
ou não, proveniente de retirada ilegal, ser-lhe-á proibidi:i a 
e ntrada no edifício, bem como, tomadas as providências 
policiais cabível s. 

Título IV 

eapítulo Único 

Dos Marohantes 

Art. 27 - 56 poderá ex erce<r, no Matadou ro de Ma
capfl , a profissão de Marchante, quem satisfazer os requi
sitos exigidos para o oomén :io e obtiver do Governo Mu
nicipal a devida licença para aquele fim. 

Art. 28 - O númer o de Ma r& ha ntes será llmitado 
segundo crité rio eiltabelecidos nes te Regulamento. 

Art. 29 - Oi marahantes são Qbrigados a manter• 
nos curr& ls d o Matadouro, o esto(jue necessário as matan
ças nos àia11 de abate conform e normas do Alvará de 
Licença. 

Art. 30 - O marchante que não cumprir, com rigor, 
o disposto no artigo a nterior e não justiflt:ar a fa lta, s~rá 
multado de acordo com a legislação vigente. 

Art. 31 - Serão ap11cadas muitas aos marchante il, se 
ooerrer insuflciêncla de carne verde para o consumo pó
bll co pop culpa des tes, que. per qu aisquer motivos se r e
cusarem a h )rnecer • gado para o &ba,e, não avisando, 
com a~:~tec edência rn!nlma de oito (8) dias ao Administrador, 
ou u1ando desse recurso para Clbterem a a lta de prego. 

Ar•. 62 - São direitos e deveres elos marchantes: 

1) - t!:umprir e aceita r as ordPns e manadas do Re
iulamento e do Admlnislrador do Matadouro; 

'1) - Observar todos os dispositivos desse Regula
ment o; 

3) - Tratar 01 Juncfonários e empregados com 
11rbanlclade; 

4) - Assistir a enbrada, pesagem, separaçlo e ea
colhlda do gado para a matan,a , podend• percorrer a11 ga. 
lulas (curra>!s); 
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5) - Reaorrer à Prefeitura do despacho do :\dmi
nistrador se julgar improcedente o auto de multa qLe for 
imposta. 

Art. 33 - Aos marchantes poderá ser proib~da <l 

entrada no M<~tadouro, quando a sua permanência nele se 
' tornar perniciosa ou por motivo de ordem discipllnar, po

dendo a sua licença ser cassada, quando assim exigirem os 
interesse& da adminis•raqão. 

Tí t ulo V 

Capítulo I 

Das Atribuições de Todos os Funcioná rios e Empregados 

Art. 34 - São obrigações comuns de todos os fun
cionários e empregados: 

1°) - DesempE-nhar com zelo e perfeição os traba
lhos de que forem incumbidos; 

2°) - Zela r pela conservação de livros, documentos e 
quaisquer papéi~ que em razào de seu ofício. possuam con
sigo e entregá-l os em boa forma revestidos d as demais 
formalidades legais, ficando responsável pelo extravia dos 
mesmos; 

30) - Comparecer à rt!partição nas horas normais de 
expediente e nela permanecer até a conclusão; 

4°) - Comunicar aos seus superiGres todas as ocor~ 
rênci&s havidas ou as que souberem em razão do G!ício; 

5º ) - Tratar eom urbanidade as partes e dupachá
las com presteza e sem preferências ficanlilo assegurado às 
mesmas o direito de representar · ;~o Administrador quando 
se julgarem desatendidas ou prejudicadas. 

Art. 35 - E proibido aos funeio nários e empregados: 
I 0 ) - Retir ar da repartição quaisquer livro~ . do

cumentos ou rsapéis em branco ou t imbrados; e de les se 
utilizar; 

29) - Prejudicar ou favorecer os interesse$ das 
partes; 

32) - Receber das partes recompensas para preterir 
andamento de qualquer as~unto; 

42) - Retirar-se do expediente sem permissão dos 
seus superiores hierárquicos; 

52) - Realizar no Matadouro qualquer tnmsaçlio 
comeraial. 

Art. 36 - Os fumlionários do Matadouro são respon
sáveis direta eu indiretamente, peles danos ou pre)UIZOS 
que causarem à Fazenda Pública, podendo ainda serem 
responsabilizalàos crimioalmente. 

Art. 37 - Ne!lhum funcionlÍriQ ou empregado poderã 
recuzar-se 1. fazer qua lquer serviço que lhe for ordenado, 
pelo Administrador, neoe1sárlo à boa marcha da adminis
tração do Estabelecimento. 

Capitulo li 

Das Penas 

Art. 38 - Por indisciplina, negligência. ausência por 
espaço de cinco (5) dias consecutiv os ou não, desde que 
não justificada, dentro de 1:1m mês por falta de cumpri
mento dos geus devere s ou por qu;,lquer motivo prevlsto 
nest~ Regulamento, todo o funcionário ou empreg2do ficará 
sujeito às seguintes penalidades: 

J.O) - Repreensão 
2 Q) - Suspensão 
3.0 ) -· Destituição da Função 
4.o) - Demi ssão 
Art . 39 - As pEnas previstas. serão impostas pelo 

Prefeito Municipal de Macapá, qu11nllio solicitadas pelo 
administrador. 

Art. 40 - Os funcionários e empregados suspensos 
perde di o o direito , aos vencimentos e salários dos dias que 
estiverem privados de trabalhar. 

Art. 41 - A Portaria suspendendo ou demitinde fun
ci<mârio elu ~mpregado . dirá as razões da medida. 

Capítulo Ili 

Do Ponto 

Art. 42 - Os funcionários e empregados do Mata
douro com exceção do Administral<lor, estão sujeitos ao 
«ponto». 

Art. 43 - Ha\" c• í um Uvrlil de «ponto» no escrit6rio 
da Administração o a c! ~ tod gs os funcioná r ios empregados 
terão obrigatoriamente que assinar a entrada e sail<la ao 
servlwo e será encerrada diariamente pelo Alàmlnistrador. 

Art. U - O expeàlente seré.. em dois (I) t\lraos. Um 
pela rnuhi e outr~ • ~arcie . O t1.1rn• da manha jerá das 
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da~ 7:110 11~ 12:00 hora~ e n turm• da t::~nl<í! de 14:00 ús 17:00 
hora~. podt>rá ser pr·cr-rC'gz•du pelo Administrador Sll houver 
con\'enlência para o ser\'iço 

Art. 45 - As falta~ c0mHida~ pelo.> funelon:trios no 
exerc1<'io dos cargv~. sem n'oti\'o JUSti[ícr.do, oet.Pl minariio, 
d~sconto~. nos ~t! US \'t-ncilr.e-ntc·"· dos ll d S qL<t! oeLHIJ em 
de trabalh11r, confol'me a le~-: l sl>l~'i:O . 

Titulo VI 

Capítulo I 

O·t~ Taxas e sua Ct~brnn• 

Att. -16 - As t:~xas de q w trata este Regulamento 
serão .::obradas: 

1 ~, - ?-/aq depPnà~ncia" do Matac1ouro de Macapá 
pelo Adm!nistraclcr, mediante talões I'I!\'.?Stldos de forn ali
dades legais: 

Art. 47 - N<'nhuma n··~ ser.\ nhtti•la ~P.m que o seu 
proprirtt.rlo tt>nha pa~o os in;post<,o. <le\"icios . 

Art. -!8 - O~ marchnntes !enio o prazo de dois 12) 
dias para pa~arnento da taxa t!'tabeiecic.n, S<)bre o gado 
1:':1traóo p:-:~ra o c1 nsurr.o P':itJJico e tru;,l pr;.';!o :h~ será 
concedido p3ra F~ ibil o taHic o e p:.gan.rnto do lmpl sto 
devido nns 0utras árt-a~. qm.odo exigido, 5ob pt>na de não 
ser peormllido o abate do ~ndn. 

Art. ~9 -- Se o g;;do entndo no tr.óltadúuro para SE?r 
abatil'lo for rt!t,p.do em pc, niio str& resttluida a importân
cia corn·spond'!;Jt': as ta:<a s ct .•\•ida~. e niill podPra st"r re
tirado St! nã•> pa,:ólr H rle 'Pesas cl,..:orrente~ cio S'?'.l 

embarque. 
Par<~F(rafo Único - Nfio sr, r;í pem itido n ro>tir"'da de 

reoe~ u~ abC~tt> a qualotH'I' p1 C'lPxto, q •wJ:do ela f!Xi~têoda 
de c<Jrenci~l no m"r·cadr•, e0n ~urmdnr. 

Art. W - A venc!a e•n pé. ou a m~ lan~a do gucto bfJ
\'ino ~uino, cr.prin€l e lrni~ero só será p c•rmitida depoi~ do 
p1~1llllf!nlo da l;,xa de\ :ct;1 

Art. 51 O '(ldo bo\'in 'l . ou d~> 01\lra PsréciL•, desem-
barcado> ou <!u1lnrcMI<l nlJ tr'~9ki!o: elo M:ltclJguro, p;~garà por 
tabcç·a !I!Jia taxa d i.;.ria ('Orr<'~pondente ,, 1•ousrtdn. 

Art. 52 - Nãn ~~rão rc.311tuídns os emolumentos pn
go~ pt·l;a csrne que fu1 cor.df·nada 

.\r t. 53 - As mul1:~s cominadzu neste Regulamento 
serão lmpo~tas pelo Acimini3tr~<ior dn M:,taduuro madisnte 
pr(JI.'eo!'O, que terá por base G auto de i1frnção 

.\rt. 54 - São c r mpt>tente r:m·a 12\'rar o auto de 
ln!raçiio: 

I") - Os fiscais de mat:•n~·a clande•tinc;s; 
2°) - · O Inspetor-Chef.? e os demai~ inspe~ore~ quan

do tlc~ignnrlos pe!.1 ALim1nistraJnr: 
'\'!) - Qualquer [UD<'I!'!n"rlo do :vJ"t2riour0 desde que 

de~igM lo pelo Admlnistnador. 
-\rt. 55 - O auto de i'lfr:jç8o de que tratam os arti

gos ar terlcres, contt>tão o dia, tl E-•. nno c lq~. r da infra
ção, o nome, profiHão, e~tado civil e n ~idênrie do i nfra
tor a qu~lldade tio gênero apreend·ido e o âisposlt!\'O legal 
ln!rigido. 

Par~\ grafo 1 ~ - Estt> auto poderá ft.!r impresso e pre
enchido~ ~~~ ~tus dl::eres p!'!r qu••m rompe t!r, devendo ser 
a•s n.110 por qtH' Ir. o l<n-ra r, nssis~irlo por duas testemunhas 
e pelo próprio Admlnistrad(>J·. 

Par ::~gra fo ~o - S~ o infr}'tor não puder ou não s ou
ber assinar ou recuiilr â fllz&-lc será isto certtlicado no 
mesmo auto. 

Art. 56 - Lavrado o auto d~ infraç-ão, será o infrll
tor intlmaclo a recolher ao~ cof;P~ Municirais a importfmcia 
da m•~ma dentro de !lês (:!} cliao, cu aiegar no mesmo 
prau as razües dli> ~\la dPfe~a. e lagu l'nt 6egulda ~erá o 
mesmo auto, acompanhado Gie d<Jcumento que for poss tvel 
obter ··emédlo ao Admini~h·ndor êo :Vl~.taclouro que nenhum 
proceaimPrto inict~ r a no referidtJ prazo. 

Art. 57 - Se o infrator. dentro daqulllf' pr:.zo, fo r
nPCt>l' aa sulls alega('ÕP~. que po<ierão ser acomp3nhadas 
de documentos, o Administracim por despacho ncs autos, 
mandara ouvir o funcicnmio que o l:l\':·uu de~llu de três 
(3) dias e decidirá, lo~·o apó~ e~ ~ t prazu a procedência ou 
não dll multa. Se julr,ar procedente, ou se dt!nllo d o prazo 
fixado no artigo anterlc.r, c infrator ni'io ofen'ct r nenhuma 
d e!ua, on\'lará os autoll ao Df'partamento de E<'inança~ da 
P refeitura para os devidos fins. 

Art. 58 - Do despacho do Admini~lrador. julgando o 
p rocesso do auto de multa, eaberá recursos para o Prefeito 
p or mtermédlo do Olrf'tor de Finanç11s da P rl!(eitura, o 
qual depois de ouvido o fiscal, mandara que os autos 
1ubam a conclusão dõquel& autoridade. 

A r t. ~g - O praw para o Ult'l do recu r!'o de qu~ 

DIARIO OFICIAL 5a. pág. 

trata o flrtigo anterior, sert. de d~z ( 10) dias. a contar da 
•otificPção do infr!ltor. 

Art. 60 - Nenhum recurso> podera ter anda mento 
se o in~ra,cr, não fizer na Tesoura6a da Prefeitura, o de
!J.)sito db quanti~ •·Mrespondentc a multa arbitrada. 

Art. 61 - .'l.s importãnciFs das m ultas serão tota l
mcr.le rC' :: " tl~irJa~ :'l Pr·~eitura dC' Macapá. 

Titalo Vri 

Da Matança Clandestina 

Capítulo Único 

Da F1sc alização 

:\ r ~. 62 - E proibida a venda de carne de ga
Jú b,r,.•no, suíno. caprrno e lanígPro. abatido em 
lugar que não seja o M·Jtadouro de Macapá, ou na 
forma :;re·:i!::ta nPste Il Julamento. 

.1\rt. 63 - ,\ in f: ac;ãn do artigo anterior será 
punida com mt:lta s e nos ca o" de reincidência, na 

~p-=rda, par~ a PI ( fcitura, da carne apreendida. 

Art. 64 - A fisc<lliz'lçi.o da Matança c la n des
tina será feita por fiscais, distribuídas por vá rios 
ponte•-. do Munkipio oe :\1acapá. 

Art. 6'1 - A fiscalização compete prevenir e 
reprrmir a watança clandt:stma e btm assim a ven 
da de carne \'erdP, salg~d::~ e xarqueada e outros 
proiutos, qualquer que seja a espécie de a n im a l 
b0vil"O !'uíno, captino I' lPnígero . provenient e de 
gacio abati':lo fora do Matadouro de Macapá. ou 
i\1atadouros particulares funcionondo legal m ente. 

Art. 66 - A fiscalização t~:rá uo Território, 
tantos fi-.cat~ quantos forem necessá1 ios, para o 
serviço na~ .wnas subufbana~ 'lgindo todos sob a di
reção do Malad uro de Macapá. 

Art. 67 - Os fiscais de matança c landestina 
serão auxiliRdcs pelos formu lários ex1ernos do De
partamento de Receita e pela polícia C'ivi l. 

A t t. 68 - Os fiscais logo que tenham n otícia 
ou ciência própria ou por qualquesr outro modo, 
que foi ab 1h"'o gado clandestino ou que a carne 
v~rde procectente de gadP não "abatido no Mata
douro. f0i transa cionada para o conmmo p úblico 
ou est.:> sendo exposto à venda, imediatamente s e 
riirigiriio rtO loca I indicado e uma vez verificada a 
j)roc~dénda da notJc4a, lavrarão o auto de infração 
de que tnta o pr~sente Regulamento. 

Parágrafo 1.0 
- O ~ado já ab atido ou a car

ne verde vtndida o u t:xposta à vende nas condi
ç;)es do artigo acima, sera apreendida, provid encian
do o fbca l da diligência para que seja logo a 
mesma examinada. 

Parágrafo 2º - Fste exame de verá ser feito 
pelo Veterinário. se o !real da ap1eensão for na 
zona afastRda do perímetro urbano. ou pelos m é
<iicos do St>uviço st.nítái i o da SEcretaria de Saúd e 
do Território em 0aso contrário, cabendo aos f is
cais participar-lhes o ocorrido para esse fim com 
a maior brevidade. 

PArágrafo 3° - A car ne apreendida e ju lga da 
boa, ~erá remeti'l aos hospitais t:stabelecirr entos 
de t-nsino do Tenitório e abrigo dos vell-os, m e 

diame guia d~ r f'ITts~a ptlo h~ cal da d i ligência, 
com ~ rrenção de horas. rlia, mês ano, qua nt idade 
e quah0ade da cflrne, obtendo dos Diretores, p ro
vedores e responsáv.-Is, o Ct mpetcnte recibo da 
Pt'\ t reg.a C<'m es mesmas notas contidas na guia de 
r·~messa, pua o fi m de confronto. 

Parágrafo 4.0 - Se n ' , Pne con<:tata r que a 
car.ne apreendiri11 é impr•'); • • PP r'. •· ,. ' sumo. se-
··::> remdidf• a seecão Ü •"l• • : 1b 1 c!• n , ~;nu ro de 
;,:ararf. (illl dt-\'VlPrn~>ntP 1Ptltil •7l ,1.. r!· los meio~ 



3a. e 4a.-feiras, Jl e 12 de novembro de 1975 

aconselháveis pela higien e, ou remetida no oaso da 
existência de Mu!'eu ao mesmo para alimentação 
dos animais, t omando o fiseal da diligência as ne
cessárias providênci&s para que não se verifique 
nenhum extravio, pelo qual será o único respon
sável. 

Art. 69 - Não é permitido o desembarque 
e m qualquer ponto do litoral, de gado bovin o, suíno, 
caprino e lanigero, devendo o desembarque se 
efetuar pelo trapiche do Matadouro. 

Parágrafo Único - Tais animais, quando não 
se destinarem ao consumo público poderão desem
barcar em qualquer ponto do litoral, mediante 
orévia licença do Administrador do Matadouro, a 
que m será @iirigido uma petição em que o proprie
tário solicite esta licença declarando os fins que 
3ão destinados e pe lo quais ficará responsáve l. 

Art . 70 - aquele que cont rariar o dis)llosto 
no artigo ant erior, iludindo a vigilância , ou fize r 
declara~ões falsas com o f im de desembarcar para 
abater e r!ar 9.0 consumo público gado bovino, 
suíno, caprino e lanígero sofr.erá multa , sendo o 
animal apreendido e oonàuzido para o Matadouro 
de Macapá. 

Parágrafo Ú nico - O animal apreendido só 
será entregue depois de pagas as multa s e as des
pesas do tra nspcnte. 

Art. 71 - Toda a carne exposta .à venda as
sim como a carne satgada xai'queada, tecido adi
poso, enxúda (banha), enfim todos os derivados da 
ce.rne ficam sujeitos à fiscalização por parte do 
Matadouro, por intermédio de seus fiscais, aos 
quai& compete veriücar pela existência do carimbo 
e sinais da Repartição, se a eat:ne e seus produtos 
são pr0cedentes ou não de gado abatido no Mata
douro, nos 1levmos deste Reg ulamento. 

Parágrafo 1.0 - Para facilitar essa fiscalização 
os proprietários ou vendedores que expuserem à 
venda tais produtos, são obrigados a exibir quando 
soliaitados, aos J.iscais, os conhecimentos, se eles 
alegarem procedência de outros municípios do 
TerritóPio ou Estado. 

Parágrafo 2.0 - Se a came procede do Mata
douro de Macapá , os Fiscais se limitarão a pov 
VISTO no conhecimento que lhes for exibido. 

Parágrafo 3.0 - Se não lhes for most rado o 
oonheQimento solicitado e verificada a ausência 
dos sinais comprobatórios da procedência do gado 
abatido no Matadouro, procederão na conformi·da
de ào Art. 68 e seguintes e arbitrando as multas 
pertinentes a cada caso. 

Parágrafo 4.0 - Se o produto estiv.er contido 
em recipientes de latas ou outro qua lquer, sefá 
apreendido e enviado ao Serviço Sanitár io da Se
cretaria de Saúde d o Governo do TeHitório, para 
o devido ex&me. 

Art. 72 - As multas criadas neste Titulo se
rão cobradas pela fol' ma determinada neste Regu
mento . 

Art. 73 - Os :fiiscais SP.rão res ponsáveis por 
todos os atos de viol ência que praticarem no exer
cicio de suas funções, fi cando sujeitos às penas 
estipuladas neste Regulamento e em outras quais
quer definidas na Lei penal e no Estatuto do s 
Funcionários Públicos Civis da União. 

Título VIII 

Capítu io 1 

Da P olícia Sanitár~a 

. \rt. 74 - A Policia Samtária é exercido p.e-
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los Inspetores e, em geral por todos os empr ~ga
dos do Matadouvo. 

Art. 75 - A Polícia Sanitária consiste na 
fiscalização da limpeza das pontes, trc.piche, cur
rais, sa.Jas de matança, salgamento de couros e 
beneficiamento de visceras , sr:>nítários e, finalmen
te, em todas as dependências do Matadouro. 

Art. 76 - Na limpeza e desjnfecção deverá 
ser observado o seguinte: 

a) - Os bebebouros existentes nos currais 
serão de spejados e limpos diariamente e a água 
renovada; 

b) - As balanças, ganchos, carretas, placas gi
ratónias, ganchos de pesagem, carros e finalmen1Je 
todo o pavimento térreo e a ndar super ior, sofr.E'fão 
rigorosa limpeza de maneira que o asseio seja ir
repreensível. 

c) - A hmpeza da Seção de Máquinas e suas 
dependências ficará a cargo d os foguistas , sob a di
reção e responsabi'lidade do maquinista-mecânico. 

Capítulo II 
Da Vigilância Noturna e Diurna 

Art. 77 - O policiamenbo diurno do edifício 
CiOmpete a todos os empregados, obrigados a man
ter a ordem e disciplina. 

Art. 78 - A vigilânda noburna estende-se a 
todo o edifício e suas dependências, ficando a car
go de d uas turmas de vigias que se revesarão de 
24:00 horas composto cada turno de 4 hom ens, sob 
orientação de um (1) gr.aduado, que p r estará in for
mação sobre qualquer ocorrência ao Administrador. 

Art. 79 - Haverá a maior vig~lância sobre a 
saída de carnes ou objetos de propriedade do Mata
douro devendo os encarregados da vigilância pren
derem os transgressores e recolhé-}os à Adminis
tração , fazendo imediata comunicação para serem 
tomadas as providências que coubere m no caso. 

Art. 80 - Os vigilant es noturnos poderão an
dar armados durante as horas dE> serviço e não 
abandonarão seus postos, salvo por ordem supe rior. 

Art 81 - Aquele que incumbido da vigilância 
noturna for encontrado fora de seu posto sofre r á a 
pena de suspensão de 10 a 30 dias . 

Capítulo H 
Das Embarcações 

Art. 82 - Nenhuma embarcação de qualquer 
natureza, que não se encontrar a serviço de condu
ção de gado, poderá atracar e desatracar nas pon
tes e trapiche do Matadouro , sem ordem expressa 
para isso. 

Art . 83 - Poderão nelas atracar sem permis
são as embar cações ~ue trouxeram gado ou ca11ga 
para o Matouro. 

Art. 84 - Os proprietários ou fretadores , de 
embarcações atracadas nas pontes e trapiche do 
Matadouro, são responsáveis pelo danos que as 
mesmas causarem no ato de atracar ou dPsabracar 
e obrigados a indenizar os prejuízos, podendo o 
Administrador se achar conveniente, reter a em
barcação para pagamento da indenização , comuni
cando o fato imediatamente a Polícia Maritima . 

Art. 85 - Nas pontes ou trapiches não será 
}!lermitida a atracação de mais de uma embarcação 
ao mesmo t<empo. 

Art. 86 - Quaudo o comandante piloto ou 
mestre d~ qualquer embarcação, se r ecusar a ohe
decer as ovdens emanadas do Admi,nistrador para 
desl.tPacar no trapiche do Matadouro, serão corta
das as amarras da embarcação, lavrancio-se o auto 
de dtsobedi~neia para fins de direito • 
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Art 87 - Nenhurr.a atração se fa1 á antes do 
início d os trabalhos do :\Iatadeuro, ou depois des
tes e·1c:errados salvo ordens do Administrador. 

Art. 88 - Os serviços de carga e dec;c"rga se
rão l"fetuados na hora de expediente díut no. 

Parágrafo Únicc. - Os sf-viçr>~ rle rarga e des
carga bem como pP~agem e r-:pesa~em do gado efe
tu&do ao~ domngos P feriadio:>, as.-;im como à noite 
serão considerados serviços extraordinários pagan
do a parte interessada as horas em q•Je decorrem 
esses st>rviços. 

Art. 89 - O MatarJoui'O fornecerá forç·a me
cânica e material rodante pata o serv~ço de eleva
Qão e condução de car;.;,a mediante con:-entimen1ú 
do A lminist1 ado1, rt>sponsab)lizandú-se as part~s 

pelos danos qu~ causai em. 

A rt. 90 - As eargas não pocierão permanecer 
nos trapiches pot mei~ de 24 horas ~ não excede
rão em peso a lotação dos mesmos. 

Art 91 -· O encarnegado d&s descargas, após 
a conclusão dos serviços, s~rá obrigado a ~ r:oceder 
a limpeza dos trapiches. 

Capítulo IV 

Do Set \ 1ço de Abastf'cHnento r.lo Gado e Distribui
ção da Carne Verde. 

Art. 92 -- A entrada do ga'Clo em pé pelo 
trapiche ou por terra , far-se-á de acordo com o 
previsto neste Regulamento (ai t 88 e 89). 

A rt. 93 - Vindo para o :'vl!!tadouro algum 
gado caído ou morto, será desembarcado aquele 
pare~ o devido txame e este para ser aproveitado 
corno resíduo na secção industrial. 

Art. 94 -- Se o g~do caído for encontrado, 
pelo encarregado da Inspeção Sanitária sofrendo 
de m0léstia contagiüsa que ponha em perigo a vida 
de outros anim&is procedr-r-se-á de acordo com o 
estabelecido neste Regulam ento, ronendo por conta 
do proprietário ns de~pesas que se fizerem. 

Art. 95 - VeriJicado que o anrmal caído so
bre de pequeno mal. c:urável, será permitido ao 
proprietário levá-lo para as fazendas, devendo po
!·ém, assinar um termo de responsabilidade pelo 
qual se obrigará a não abatê-lo, §endo multado em 
caso de ti ansgressão a este dispositivo. 

Art. 96 - Acompanharão o gado no Mata
douro os seguin~es documentos: 

a) - Os nomes dos proprietários da embar
cação condutora e do desliinatarro: 

b) - O lugar de procedência das rêses, espé
cie e S'?XO. marca ou sinal: 

c) - Talão de pagamentos dos impostos ter
ritoriais e municipais. 

Parágrafo Único - Esses documentos serão 
exigidos tanto para o gado bovino como para o 
gado miudo. 

Art. 97 - O gado entrado sem vir. acompa
nhado dos documentos de que trata o artigo 96, 
não podená ser abatido e permaneceJ·á no Mate
douro, pagando !:IS taxas competentes até o seu 
propmetário exibir os referidos document0s. 

Art. 98 - É penmttido aos marchant~s a trans
ferência a outrem do gado entrado, assinado um 
termo de responsabilidade pelo pagamento das 
taxas devidas. 

Art. 99 -- Após o desembarque do gado, srrá 
este contado pelo insp"tor de serviço e tnazido 'c 
trapiche pel6s empF10gados de serviço. A rontag1 m 
~>e efetuará ã viste dos documentos aprese.Jtart.;:; 
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pelo proprietário consignatário ou encarregado da 
embarcação e dos msrchantes ou seus empregados. 

Art. 100 - O inspetor encai regado dos sen
viços de des r.1barque do gado, após a con tagem. 
entregará ao mestre piloto, chofer ou encarregado 
da em~aiCê.Çào ' t . C91'1inhão-carreta , uma nota 
contendo a quantidade é espécie do gado desem
barcado. 

Art. 101 - Aos animais entrados por terra 
serão aplicados os dispositivos deste Regulamento 
que lhe forem cabtv.-is. 

Art. 102 - O gado destinado ao abate rece
berá no ato de desembarque, n o trapic:he o 
número correspondente ao marchante que comprou, 
cujo número ttrá que ser regtstrado no Matadouro. 

Art. 103 - No caso de des embarque do gado, 
à noite, o pPssoal empregado nesse serviço terá a 
gnatiftcação de que tratam os dispositivos legais. 

Capitulo V 

Da Pesagem e Repesa;em do Gado ~m Pé 

Art. 101 - Após o desembarque, apartaç-ão do 
gado entrado, ehtuar-se-á a pesagem nas balanças 
d0 Matadouro, podendo assistir os interessados, 
esse serviço. 

Parágrafo Único - E vedado a q ualquer 
p Pssoa estranha ao Matadouro manusea r a balança 
e seus pertences. 

.1\rt. 105 - As notas com o resultado da mar
cação mecânica da pesagem, SErão em duplicatas, 
uma será entregue ao don0 nu SPII rPpr~>se!ltante 
e a outra será recolhida à ).mpetoria, para ser 
aptnas a guia de entrada. 

Art. 106 - O Inspetor. CheLe acompanhado do 
Inspetor de serviço e de serralheiro m ecânico 
aferirá semanalmente, as balanças do Matadouro. 

Capitulo VI 

Da Distribuição do Gado pelos Cuuais 

Art. I 07 - Depois do gado apartado e pesado, 
conhecido o marchante destinatário, sePão os ani
mais recolhidos aos currais. 

Art. 108 - Os animais feridos, doentes ou 
mortos não poderão permanecer nos c urrais pro
cedendo-se de acordo com o estabelecido neste 
Regulamento. 

Art. 109 - Somente será permitida a descida 
e entrads nos currais a empregados do Matadouro, 
os proprietários ou marchantes poderão transi1!ar 
pelas galerias (currais), de onde transmiti rão suas 
o rdens . 

Art. 110 -O gado será trazido por empr ega
dos do Matadouro com toda a prudência para evi
tar males ou ferimento~. 

Art. 111 - Os marchaotes ou seus emprega
dos podetão as~istir à moviment&çào e escolha do 
gado para o abate, serviço esse feito exclusivamente 
pelos empregados do Matadouro. 

Art. 112 - As vae!as 0111 parirem nos currais 
deverão ser transferidas 1• a "S campinas. 

Art. ll J - O gH 1 •r lll'l « ··"' suje ito as 
r11esm:..:< nor_-r , a~ e5tabe'~"c'r1"s pa1 r f bcdo bovino. 
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Capitulo VII 

Da marcação do gado bovino 

Art. 114 - Os marchantes apresentarão a ins
petoria antes do inicio da matança uma declaraçoão 
da quantidade e qualidade de rêses que pretende
rem abater. 

Art. 11 5 - O Diret or por convéniência do St>r
viço, limitará o número de rêse s a serem abatidas 
diariamente , podendo , porém permitir aos marohan
tes abaterem além do número fixo sem prejudicar 
os interesses de outrem ou os da população con::.u
midora, tendo sempre em vista a regularidade na 
matança . 

Art. 116 - A m atança será iniciada E.s 8:00 
horas, e terminará às 16:00 horas, às segund as, 
quinta e aos sá bados. Fora des~es dias o gado só 
será a batido com permissão do Administrador. 

Art. 117 -- Os magarefes terão corno auxilia
res os empregados d~si gnados para esse fim. fi 
cando uns e outros sob a Hscrlização dos inspeto
res de serviço. 

Art. 11 8 - Os magat1efes devem apresentar-se 
para os serviços com sua s ferramenta s em ordem, 
mantendo a m áxima limpeza do loca l do amanho 
do gado e deverão ser cautelosos nas manobras das 
carretas de modo a evitar possíveis acidentes. 

Art. 11 9 - Os magarefes serão chamados para 
os serviços de matança pelo inspetor de serviço na 
permanência, por m~io de um toque de clarim ou 
sinetas, e dele receberão as ordens e instruções 
necessárias para o bom andamento dos serviços. 

Art. 120 - Conduzirá a vês para a jaula, de· 
pois de presa e sa ngrada , ser{! transportad a ao local 
cie serviço d e amanho que se iniciará pelo esfola
mento, com cuidado de r ealiz&r a oclusão do esô 
fago e do reto, não cortar o couro depois de sepa
ru a cabeça e os mocotós, as víscers s e esquart~
jamento do animal. Os qu11rtos se rão pendurados 
nas carretas , depois de convenientemente maPeados 
com o sinal usado pelo manchante propri~tário, será 
conduzido até a sala de pesag em. Terminado de 
uma rês para o início de outra é conveniente que 
o solo esteja la vado. 

Parágrafo Único - Aos israe lita s é permitido 
abater seu gado co nforme o ri to usual entre eles. 

Art. 121 - É proibido aos magarefes fazer a 
chamada Hmpeza das car:nes, isto é retirarem a 
parte pisada ou contendo abce~o. 

Art. 122 - As vísceras, couros e chifres serão 
conduzidos em ca çamba apropriadas , por emprega
dos dlls respectivas secçõ&s a fim de sert-m conve
nientemente marcados com os sinais usados pelos 
proprietários ma11chantes . 

Art . 123 - Na sala destinada a matança do 
ga do, como na de ex posição de carne, não se rá 
permitido o ingresso de pes&oas estranhas ao se r
viço salvo expressa a utorização do Administrador. 

Capítulo VIII 

Da Pesage m das Carnes 

Art. 124 - A pesagem dos quartos de gado 
bovino será feita com a assistência dQ marchante 
ou proprietário. 

Art. 125 - Os quartos se~:ãe pesados um de 
cada vH, lançando-se o peso em quilograma , oa 
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guia de pesaªem e no mesmo quarto a tnnta con
duzindo-se em seguida no<: ga nLhos respec~1\'0S, 
para a sala de armazenagem. 

Art. 126 - A verificação do peso será feita por 
um inspetor e fiscalizada pelo próprio marchant e ou 
se:u representante, só se atende ndo reclamações no 
ato da pesagem. 

Art. 127 Os marchantes poderão retirar 
qualquer fração de carne de sua propried;.de , sen
do pesada e lançada a nota de saída na guia de 
pesagem, essa fração levará o carimbo de carne 
aprovado para o consumo. 

Art. 128 Nos boletins d e pesagem de gado 
bo vi na será lançado o peso tobal da carne e o oú
mero de vísceras condenadas e o b0letim será as
sinado pelo marchante ou seu representante e pelo 
fiscal ou inspetor de serviço depois de que se re
colherá a inspetoria a fim de ser remetida à con
tadoria para os devidos fins. 

Art. 129 - Feita a pesagem a carne será co
locada na sa la de armazenagem. cabendo cada quar
to a um gancho e em seguida será separada pelos 
marchantes a fim de rectberem na face interna, a 
marcação e designação do número dos talhos onde 
serão exposto~ à venda. 

Art. 130 - Os marchantes ou propriet ários do 
gado miudo apresentarão, com antecedência de 24:00 
horas, à inspetoria , uma declaração do número e 
da espécie de animal que pret'iln i em aba te r. 

Art. 131 - - O gado miudo será abatido em sa
la própria e desse serviço serão encarregados desi
gnados para tal, pe lo Inspetor Chefe sob a fiscali
zação e vigilância de um inspetor. 

Art. 132 - Os aimais serão sangrados seguin
do-se o amanho, limpeza e beneficiamento de vís
ceras. 

Art. 133 - Após esse serviço, terá início a 
p esagem lançando-se na parte externa da carne, 
com tinta pr eta o p eso encontrado no carimbo do 
Matadouro enviando-se a guia respectiva à inspeto
ria. Em seguida se rão as carnes conduzidas para a 
sala de armazenagem, a fim de serem submetida a 
uma reinspeção pe lo Médico-Veterinário encarre
gado da inspeção san itária, e embarcadas para os 
seus proprietários. 

Art. 134 - Nenhum gado será abatido sem 
que os seus proprietários tenham pago as ta xas dGl
vidas. 

Art. 135 - É proibida a entrada nos currais, 
na sala de exposição e na sala de benefi ciamento 
de víscer as, de qualquer pessoa estranha ao estabe
lecimento ou ao serviço. 

Capítulo IX 

Do Embarque e Saída da Carne 

Art. 136 - O embarque ou saída da carne 
para o consumo público efetuar-se-á em transporte 
rodoviá rio a cargo do Matadouro ou de uma em
presa especialmente constituída para esse fim , me
diante aprovação do Governo do Território, poden
do o Administrador autorizar a utilização de outros 
meios de transportes que julgar necessário, de acord0 
com os interesses ;, , bem público e o acondiciona
mento da carne. 

Art. 137 - O transporte qua lquer que seja 
ele, ocorrerá por conta dos marcha ntes ou proprie
tários de carne. 
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Art. 138 - Informado a inspetoria do destino 
que deverá ser dado às carnes aprovadas, o inspe
tor chefe as entregará ao responsável da empresa 
drpois de conferida os números de quartos como 
também as vísceras. 

Capítulo Y 

Da Saída do Gado em Pé 

Art. 1 :~9 - A saída do gado am pé> existente 
no Matadouro, efetuar-se-á nas horas de expediente 
mediante requisição dos respectivos proprietários. 
O sen'iço será feito por empregados da Repartição 
designada para esse fim, pelo inspetor-chefe sob 
fiscalização de um inspetor. 

Art. 140 - Gado algum sairá do Matadouro, 
sPm que seja efetuado o pagamento das taxas res
peeti\·as c depois de verificado que o seu proprie
tário não é deveoor de nenhum imposto, taxas ou 
multas. 

Art. Hl - As dL'spesas do embarque por ca
noa ou por caminhões correrão por conta do prc
prictário dos animais. 

Titulo IX 

Capítulo I 

Do Bcneflciam0nto de Visceras e Chifres 

Art. 142 - As vísceras do gado bovino e miu
do, assim como, os mocotós serão bc>neficiados na 
secç~o respecti\·a. 

Art. H3 - As vísceras só serão entregues aos 
seus proprietários ou marchantes depois de conve
nientemente aprovados pelo veterinário e as conde
nadas serão enviadas à secção industrial. 

Capítulo II 

Dos Couros 

Art. IH - O salgamento dos couros far-se-á 
em sala apropriada para esse serviço mediante o 
fornedmento do respectivo sal por parte dos inte- , 
ressados. 
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mente com assistência do inspetor de serviço c de 
funcionários do Serviço de Receita da Prefeitura. 

Titulo X 

Capítulo Único 

At !, 150 - O Administrador nas suas faltas 
ou impedimentos acima de 15 dias será substituído 
por pessoa indicada pelo Prefeito. 

Art. 151 - O gado só poderá 
pois oe 24 horas de permanência 
Matadouro excetuanclo-se os casos 
pública. 

ser abatido de
nos currais do 
de necessidade 

Art. 152 - O gado existente no Matadouro res
ponderá pelas despesas que fizer e pela falta de 
pagamento das tuxas devidas e as mu ltas em que 
seu proprietário incorrer por infração deste Regula
mento. assim como. o abandono por mais de 30 dias 
importará em ser vendido em leilão público, com 
prévio anún<.io nos jornais. Do produto dessa venda 
será descontado o débito e o saldo será depositado 
na Tesouraria à disposição do interessado que terá 
também de pagar as despesas do leilão. 

Art. 153 - O Inspetor-Chefe e os demais 
empregados terão um uniforme, cujo p lano será 
aprovado pelo Prefeito mediante proposta, do Admi
nistrador. 

Art. 154 - Os resíduos do gado abatido per
tencem, para todos os efeitos, ao Matadouro, cons
tituindo-se uma fonte de renda que será desenvol
vida a critér io do Administrador, após a aprovação 
do Prefeito. 

Parágrafo Único - São considerados resíduos: 
o sangue, unhas. chifres, fétos, carnes e vísceras 
condenadas. 

Art. 155 - As denúncias sobre qualquer infra
ção deste Regulamento poderão ser dadas por qual
quer funcionário Público do Território ou Muni
cípio ou qualquer pessoa em documento escrito e 
assinado que contenha narrativa. 

Art. 145 Os couros e sangue poderão ser 
retirados diariamente pelo seu proprietário. 

Art. 156 - O Prefeito poderá modificar o 
, atual sistema de escrituração do Matadouro ou subs

tituí-lo por outro que atenda melhor os interesses 
do Fisco. Art. 146 - Os couros terão armazenagem gra

tuita pelo espaço de 15 dias em dependências desi- • 
gnadas pelo Administrador, quando o gado for aba
tido '10 Matadouro excedendo esse prazo pagarão 
os emolumentos da lei. 

Art. 147 - Os couros do gado abatido fora do 
Matadouro e ali entregues para salgar e ressalgar, 
pagarão os emolumentos da lei. fornecendo o pro
prietário para esse serviço o sal necessário. 

Art. 148 - O Inspetor encarregado do serviço 
de fiscalização do salgamento de couros lançará em 
livros especial a quantidade de couros existentes, os 
nomes dos proprietários da entrada e o dia da 
saída, fornecendo diariamente uma nota à inspeto
ria a fim de ser enviada a contadoria. 

Parágrafo Cnico - Quando os marchantes ou 
pessoas interessadas, possuírem salgadeiras, o ins
petor encarregado da entrega dos couros fará a res
pectiva anotação e cobrança dos emolumentos se for 
o cas3. 

Art. 149 - A contadoria, por intermédio da 
inspetoria será avisada 24:00 horas antes da sa:da 
de couros. Para esse fim o propri~tário fornect ·á 
pessoal habilitado para abater o sal e conduzir os 
couros ao ponto de embarque pesando-se principo.i-

Art. 157 - Aos empregados que forem vítimas 
de algum acidente no exercício de suas funções, 
cabe o direito de serem indenizado, nos termos das 
leis vigentes sobre acidente de trabalho. 

Art. 158 - Os materiais empregados na con
dução da carne, couro, vísceras, chifres e outros 
serviços internos do Estabelecimento, em caso de es
trago ou por incúria ou negligência, serão reparados 
por conta de quem os inutilizar e o Matadouro in
denizando no seu custo, em caso de perda total. 

Art. 159 - Os Governos do Território e Mu
nicípio, terão prioridades em igua ldade de condições, 
para aquisição de sebo do gado abatido nos Mata
douros de Macapá ou particulares, a firo de ser 
industrializaria na sua secção própria, quando assim 
julgar conveniente. 

Art. 160 - Aos domingos e feriados o plantão 
será dado por inspetores e fachineiros em número 
necessário ao bom andamento dos se rviços sob a 
supervisão do Inspetor-ChefL'. mediante escala feita 
pelo mesmo c aprovada pl :n Administrador. 

Art. Hi I - P~:>ra o pal':unenro dP serviço cx
traordiof-rio realizado com cmbarr~t: C' e desembar-
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do gado, feito por empregados do matadouro, será 
calcul ado um plJr<.:e ntual sobre a cobrança da taxa 
de extraordinária paga por marchantes fazendeiros. 

Art. 162 - O presente Regulamento entrará 
em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi
cial do Governo do Território. 

Macapá, 31 de outubro de 1975. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal 

C.P.F. - 100803686 

neste J uizo corre seus trânsmites um processo em q.1e é 
acusado Antenor da Silva Barbosa, ct me Incur so n u art. 
129 do C. Penal. 

E, como tenha o Oficial de J ustiça deite Juizo cer
tificado não o houver eneontradu n e sta Coman•a, não s en
do possível citá-lo pessoalmente, citá·o pelo presente a 
comparecer nest e J uízo, no edifício do Forum desta Co
marca sito à Avenida Amazonas, >1.0 26. esquina com a 
't•;a Cel. Coriolano Jucã, nesta cidade, no dia 26.12.75, às 
10:00 horas, a fim de ser Interrogado, promover sua defesa 
e ser notlfleado d os u lter iores termos do processo, a que 
deverá compar ecer, sob pena de revelia. P!ra conhe cimento 
de todos é passado o presente Ed ital, cuja lla . via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta c idade, 
aos trinta e um dias do mês d e outubro do ano de mil 

Eng.0 Newton Douglas Barata dos Santos 
Diretor Dept.0 Adm. PMM. 

, novecentoE e setenta e cinco. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, Escrivão em exerclclo, subserevl. 

C.P.F. - 016945612 

Poder Judiciário 
Justiça doi Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Citaç8o, com o prazo d e 15 dias na forma abaixo: 

O Doutor Rube m1 Baptiiita de Oli\·el r a. Juiz Tem
porário c/ Jurisdiçio plena d a Comarc a de Macapá, 
c a pita! do Território Federal do Amapá, na forma , 
da lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
d e 15 dias virem, ou dele iiver em conhE'cimtmto, que neste 
Jufzl!l corre seus trãnsmites um processo em que é acusado 
Inácio Nogueira Marques como inaurso no art. 0 129 do C 
Penal. 

E, r.omo tenha o Oficial de Ju stiça deste Juízo cer
tificado não o haver encontrado nesta Coma rca, não sendo 
possível cita-lo pessoalmente, citá· o pe lo presente a com
pareoer ne11te Ju izo, no edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Av. Ama~onas , n2 26, esquina com a R~>~ a Cel. Corio
lano Jucá, nesta cidade, no dia l8/12/7rí, às JO:OG horas, a fim 
de ser Interrogado, promover sua deft!sa e ser notifliaado dos 
ulteriores te!rmos do processo, a que deverá compareeer , iOb 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é pusa ào o 
presente Edital, cuja 2.3 via ficará afixada no lugar de cos
tume. Dado e pusado nesta cidade, aos trinta e um dias do 
mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e cinco. Eu, 
Nino Jesus Aranha Nunes, escrivão em exeralcio, aubscr evl. 

Rubens B11ptlsta de Oliveira 
J u i21 Temporário c f Jurisdição plena 

!:ditai de Citação, com o prazo de 15 dias, n a forma abaixo: 

O Doutor ftubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porarlo e/Jurisdição Plena da Comarca de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, na forma 
da lei, etc .. 

Faz saber a todos os que o presente Edital corr. prazo ' 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juizo corre seus trànsmites um processo em q ue é acusado 
Francisco Adonias de Oliveira, como incurso no art. 121 
§ Jl! do C. Penal. 

E. eomo tenha o Oficial de Justiça d este Juizo cer
tlflllado não o haver encontrado nesta Comar ca, não sendo 
possfvel c it á-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a compa
recer nesie Juizo, no eàif!cio do Forum desta Comarca. sito 
à avenida Amazonai , nt 26, esquina com a rua Ce l. CoFio
lano Jucá, nesta cidade, no d is 23.12.75. às 09:00 horas , a 
fim de ser interrogado, p romover sua defesa e ser notifiea
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá com
parecer, sob pena àe revelia. Para conhecimento de todos 
t passado o p-resente Edital, cuja 23 via ficará afixada no 
lugar de costume. Dado e passado nesta c id ade, aos trinta 
e um dias do mês d e outubro do ano de mil nov ecentos e 
se\enta e dnco. Eu, Nino J esus Aranha Nunes, Escrlvio 
em exerclolo, subEcrevl. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporário e/Jurisdição P lena 

Edital de CaaçAo, com o prazo de 15 dias . na form a abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porário c/Jurfildlçíio Plena da Comarca de Maca
pá , Capital do Ter ritório Federal lllo Amapá, na 
forma da lei etc ... 

raz Saber a tolllo• e1 que e preullte Edital cem 
prazo de I li dlas virem, ou dele tiverem conheclmente, que 

R ubens Baptista de Oliveira 
.Juiz Temporário c/ Jurisdição P lena 

Edital de Citação, 11om prazo de 15 d ias. na forma abaixe: 
O Dout.or Rubens Baptista de O liveira. Juiz Tem
p0rário e. f Jurisdição Pletla da Comarca de Maca
pá, Capital do Território Federa• do Amapá, na 
forma d a le i etc ... 

Faz saber a todos os quE' o presente Edital com pr a
zo de \ 5 dias vi rem, ou dell" tiverem oonhecimento, que 
neste Juízo corre seus tr ansmites um procPaso em q ue é 
acusado J oão da S ilva Ney, como incurso no art0 . 19 da 
Lei das Contr•vençõe! Penais. 

E, como tenha o Oficia l de Justiça deste Juizo cer
tificado não o haver encontrado nes ta Comarca, nã o sendo 
possível citá-lo pessoalmer.te , c itá-o pel o pr E's ente a com
parecer neste Juízo, no edifíc io do Forum desta Comarca, 
11ito à Avenida Amazonas, n°. 26, e squina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá , nesta cidade, no dia 26.12.75, às 09:00 horas, 
a fim de ser interro(ado, promover sua defesa e ser noti
ficado dos ulteriores termos do processo. a que deverá 
comparecer. sob pena d e revella. Par~; conhecim~>nto de 
todos é passa ele . o presente Edital, cuja 2.a via ficará afi 
xada no lugar de costume. Dado e pas~ado nesta cidadt!, 
aos trinta c um dias do m ês de outubro do ano de mil 
novecentos e setenta e cinco. Eu , Nino Jesus Aranha Nu
ne•. Escrlviio e m exercicio, subscrevi. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporár io c/ Jurisdição Plena 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

Fundado em 31 de mareo 1975 

ESTATUTO 

<Contlnua~:ão do número anterior ) 

Seção XVII 
Do Depa rtamento Médico 

Art. 70 - Cor.:pe t e ao Diretor do Departamento 
Médico: 

I - Atender aos sócios do Colorado, quando enca
minhados pe los ór gãos competetentes do Clube. 

II - R eq\.iere r int.ernamPnto para sócios que necessi
t em deBse benefício, observando sempre as condições fi
nanceiras do Coiorado. 

III - Atender aos atletas e- joiadorea do Colorado, 
quando estes forem encaminhados pela Pre •ld~ncia do 
Colorado. 

IV - Atender as pessoas pertencentes exclusl\'amente 
ao quadro de sóvlos do Clube. 

Art. 7 I - O Diretor do Departament o Médfcu do 
Colorado deverá •e r um d esportista qu e tenha formação 
Univer sitária em Medicina. 

Capitulo IV 
Do Conselho F iscal 

Art. 72 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1 -· Examinar os balancete; mensais da Tesouraria 

e da r pareser por esorito sobre os mesmos, enviando cópias 
ao Presidente do Colorado e ao Conselho de Dire tor . 

li - Dar parec&r sobre o oriamento a nua l em reu
nião determinada para es s1:1 ! lm. 

III - ExamiRar 1 Coni abllfdade e o Balan~o Anual 
do Color ado, dando p11 ece1· por escrito sobre as contas a 
serem jujgadas e aprovadas pele mesmo Conselho. 

Art. 73 - O Conselho Fis~;al reunir-1e-á uma vez 
p• r mh. 

(Continua ne prtxlg}o númuo) 


	

