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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(PJ nQ 09íl:l de 10 de novembro de 1!175 

O Guv.:m&dor do TerPitório P'ed••ral do AmPpá, man· 
ilo tias atrlbui~i'.,.s que lhe são CPnfer!d<Os em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar Kleverton Carvalho d~ Caval('lln-
t':' Suuza, 2" Tenente f>J\1. da fao<'la de Pes~oBI Espt>ci&lis-

' aaima mencion<.do lotado na Secretaria de Saúde " Ação 
Social. conft rme preceitua o § 3. 0 ào artigo 178, da Lei n.0 

I '111. dE' 28 de outubw de Hl52 de\·endo ::o final. apresen
tar cin·unstanciadn relaturio para os fins previstos no arti
go H2, dil ~ctpracit;da Lei n.0 1711 /52. 

/1 rt. ~." - Re\·ogadas as disposições em contrário. 

ta ' l empu,·:, rio do Go\·torrw deste TerritóriO, ll•tado na Se
cn~taria rlt' ::>eguranc:a Púolic:o. para yia]ar da 'ede df' ~uas 
ntribulrõe~ - Mac1pá - atf> E••lém. capital do Estado do , 
Pará, no trato de assuntos do interesse da administração 
<Lrnapae'lSt', no período dt> !ti a 13 deste. 

Palilclo do Setl'ntrli'io. em M<~capá, 11 de no\'embro de 
1 ~Jí:i. !l11." da República f' :nn da Criação do Território Fe
d~>ral Jo An•:lpd. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Art. 2.0 - RE>vog'Jdas as di~posições t.>m contrário 

Palilcio do St>tPntrlãn. em Macapil. 10 de novembro de 
1975, 80.0 da R••públlcr~ e 3:1.0 da Criação do Território h•
dcral do Amapú. 

A•·thur A7evedo HPnning 
Governador 

(P) n.• 0904 de 10 de novembro de l!l75 

O GovPrnador do Território Ferleral do Amapá usll~
do da~ 1 trlbni(·Õe~ Ct • ihe são c0nferida1< em Lei. te tendo 
em vistt. o quP comt<• do ProceEso n.0 l4{lôj íi'i-GAB. 

RESOLVF.: 

t\rt. 1° Dt>signar Vttor ,J o~é Morei t·a dos Santos, 
Oflrial d11 AiminlatraQào, nível 14- B. ChE>[e do Serv!Ç(l de 
Aeronáutica: Arlindo Silva dl' Oliveira Meci\nlco de Aero
naves, nive>l 12-D, Chefe da Seção de Manuten<;ão, ambos 
do Quadro de Funcionários deste Território e Roberval de 
Lavor C avalcantt>, Pi loto Civil dn Tabela de Pe~soal E~
peciali~ta Temporário, lotados no Gabi"lete do Governador, 
rom exerclcios nn SPn i<;o de AE>r oJJáutira, para viajllrf'm 
da ~ede ie suas at r ibui~,;ces ·- Macapa - até São Paulo, 
com o objPI ivo de ncompanhflr em o F sen·içns que serão 
proc<;?diàos na aeronave de Prefixo PT-FCY. de pro
prie>dade do Gon!rno amapaense, naquela Cidade. no 
ptiríodo de 14 de novembrr.1 a 03 de dezembro do corrente 
ano. 

A r , 2° - Re\ ogadas as di::posicões em contrário. 

f:'n.~clo do Setentrião. em Maca pá, 1 O de tO\ embro de 
19";~ g(i4 d<1 Rl"publica e :n2 da Criação dn Territc-rlo Fede
ral do Amapá. 

Artht<r Aze\·edo Henning 
Govt>rnador 

(!') n9 090ü de 11 de novembro de 11175 

O Governador do Território Federal do Amapri, w:!!n
do dfls ~ ribuiçõe~ quE' lhf' são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Ar t. 1.0 - Designar Maria Lucv Silva Esere\·ente, 
Dstilógraia. "h·el 7, para ~ubstttlllr. João Sr•uza. Assis tente 
Comercial n1vel 12-A, embos do Quadro de Funcionários 
do Gon•rno clest5t Tt>rritót:lo, loladns na Secretaria ele Obra.~ 

Públicas. t omo mt'mbro da Cnmis~lio ln~tlluidll atnvé~ do 
Decreto (f'J n.0 0!!78, de ;~I de outubro de 197S incurnt ia 
de apurar, através dE' preresoo es~ecial Oi f!ltos relacic a
dos oom a m(}rte do ,;ervido.r Avertino Loureiro Accwly 
Rarno1, OUc:lal dt> AcirPinlstra~ão, nivei 14-B d\• Qt•<·•••·o 

(P] n ° (19'18 de 11 rle novembro de 1975 

O Gove>rnndor do Território Fecleral do Amapá, 
usandl.l das atnbuiçues que lh~t Riio confe ridas em Lei, e tendo 
em vist2 o que consta do Processo n° 1397/75-GAB, 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Dasignar nos \ermos dos artigos 72 e 73. 
da Lei n'' 1711, de 28 de outubro de 1952. Theudolino das 
l\len:ê'S FlE'}:a de Miranda, ocupante do cargo da classe 
•B», di! sf'rie de classe& de Contador, nlvel 21, do Quadre 
de ~'uncionãrios do Governo deste Território. lotado no 
Gabinete de. Governador, para exerce>r acumulativarnente, 
em substituição, o eargo em comissão, símbolo 7-C, de 
Chefe do Setor de Auditoria, do Quadro acima referido, 
durantP o impedimento do respectivo titular . 

Art. 22 - Revogades a1 dis·posições em contrário. 

Pnlüio do ~i'tentrião. em Macapii, 11 de novembro de 
1975, Bfi.c da República e 3 3Y da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n• 0910 de 11 de no\·embro de 1075 

O Governador de Terdtório Federal do Amapá, 
usando das atribuic;ões que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. JP - Tornar sE'm eftoito o Decreto (P) n° 0893, 
de G6 &e novE'mbro de 197~. que designou Ger aldo Leite de 
Moraes , ProfeRsor do Ensino Secundário, lotado na Secre
tar!<:~ de Educação e C'ullurt~, para substituir, o Dt. Othelo 
riartins Leôncio. A~regado ao simbolo !1-C, de Diretor da 
Dlv l ~ão de Segurança e GuRràa, lotado na Se'lretarla de 
Seg~.orança Pública, na preEldéncia da Comi ssã., de> Inqué
rito Ariministrativo imtítuída através do Decreto (P) n .0 

('841. de 10 de outubr o de 1975, encarregada de apurar irre
gularidades admi"listrativa na Delegacia de Polícia de 
s~ntana 

Art. 2.0 - Re\'og2das as dlsposlçõ&s em contrário. 

Palaclo do Setentrião, en ~''lcapá , 11 de novembro àe 
1975, 86.0 da República e 33." w ria<;ão dn T arritórlo Fe
de ral <io Amapa. 

.\rth11r AZE!\'Cdo Henning 
Governador 
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EXPEDIENTE A s Hc•part i<;õt•~ Públicas 1 
'J'prr i!Oriais dpn· · r"nwtcr ' 
e:-..pt>di<-nl<' dt• st i n de a publ'-

1 

eação nt·slt• UL\RIO ClFJCIAl 
liarianwnte al~ a-; l i-.:00 !,o ra~ · 

[ 
As Hopartições Pl!LEca<> 

cingir-st :.·.1 às a~sin:.:.:urus 
< taL- rPn'lvaclu s até 2il de 

IMPRENSA OFTCIAL : i<·nn•i.o ar cada ano <' às 
..Q'-~ I iukiJdts, em <tualqucr época 

DJ RI,'.'l'OR 
As reclamaÇôf'S porlinr IJ 

les êi mn téria rC't ribnícla nos j' 

casos de rrros ou omissiirr.. 
df'n>rão IWr formuladas pnr 
l'Scrila, a Srçào dt• Hl'claçãn 
rias 9 às 12:uu horas. r das j 
lfJ:OtJ àk 17:00 horas, no méxi
mo até' 72 boras após a saída 1 
los óq;ãos oficiais. 

- 1 (H'Io~ tírgiioi' comprtentP~. 
Carlos de Andrcu/p Punte .... · A fim de po~.,ibililar a 

~~ J l'<·P1e.v;a cl<? \·alorc><: acompa-
DIARIO OFTCIAL Jl"Hu1os dl' <•selart-cim0ntos 

ImprC'~~o nas Oficinas da Ir.-prcnsn Oficial qnanto a sua aplicac;-Ao. soli-
MACAPA - T . F. AMAPA <·i tamos Ui'('ffi os iutt· fb 3Sados 

...::?-.... ~ I pref<•r<•ncial.ncnlt' chP<JUC ou 
A S S I N A T U R A S \'alt' postal. 

Anual 
Semcstra!. . 
Trimestral . 

Cr$ 50,00 OR suplcmrnlos àR rdi-
<< . 25,00 çõcs elos órgãos oficiais só 

sp [0t'nt•c('I'ào aos as~in~tn tE's Os origmais rlC'\'Nào ser I 
rlatilogralados e autt'nlirarlos. 
re~salYadas por quem d<· di -
·t'ito ra sura s r t'nwndas. I 

a 1~ 1 50 <tU <-' a~ solicitar('Ol IHJ ato da 
Número avulso '< 1,00 1 a~.-dnatu t·a. 

-<7--~ I FPA.Sll IA- E~ te Diúrio OJ cial é encontrado para Ititu- O [unciOIHlrio público fL·-
c!Pral, Lrrá um d t'~conto dr 

r:-~ no .Sal:'lo Nacional e Inh-rnacional da lmpn:nsa d<~ Excrtuadt~ s as t>u ra o t•x
·c·rior. CJilt' H·riio sem p r P 
!.wuais as a~-;inaturas podl'f
~t·-ão tomar. <·m qua lquN 
!>pocu. por s<•is lll l'~t·s ou um 
ano. 

COOPEH PRESS no Brasil ia Imp('rinl Hotll . J ()'l n· Para [tiZ!:r .iü<: a t'~lc 
____ j dt•.,conto, d0Y<'rU pro\·ar Psta 

I .Hu fatilitar aos as -,inan- 1 A~im dt• (•\itar ~ohu;üo ~ conrliçiio no ato da as"inatura. 
lt·" a n~riíiu:çiio do prazo c!t· I fo!t• continuida JC' no rl'ct>bi- : O cu~to d<• cada exemplar 
\·alidac!p dt sua~ assi nntut'a l': , l!ll'nto do-; jnrnai~. ri0H'm ar rasado c!M: órgiios oficiais 
na pari<• ~11perior rio (' lldNt'- ' os a ::;s inantrs llfO\' icll'ncia r ll Rf'ní, na ' cnda antlso acre<:
ço vão imprt·s~os os númrror lrpsporti \'a r C'noYa~·ão com c•i<la de Cr$ 1,00 S<' do m0~mo 
do ~alãr, de regi~tro o mf>s c aniN't·dência mínima <le trinta li ano. r de Cr$ 2,00 por ano 

A s u~simlluraN \'t•neidas 
J'Odl'fiiO S('l' Hlll'i()('OSBS S(.'ffi 
a\ iso prhi o. o ano (•m qu<' lindará. (:iO) dias. dPcorrido. 

(P) n .0 0911 de I I de novembro de 1975 

O Governador do Território J.i'ederal do Amapé, usnn
do das atribuições que lhe são confe1 idas em Ll.'i, 

RESOLVE: 

Art 1.0 - Designar José Alvt!s da Costa, ocupante 
do cargo isolado de provimento em comi~sào, símbolo 8-C, 
de D~IPg'ldo de P ol icia do Interior. para s ub~t!tuir Othelo 
Marti ns Leôncio, Agregado ao símbol o 5-C. de Diretor da 
Dh !são de Segurança e Guarda, Jotactos na Secretaria de 
Seguragça Pública, na presidência da Comissão de lnqué· 
rito Admlni~trativo instltulda atJ·a\'és do Decreto ( P) n.0 

0841, de 10 de outubro de 1975, encarregada rte spurar irre
~ularidades administrativas na Delegacia de Polícia de 
Santana. 

Art 2.0 - Ftevogadas as dis posições em contrário. 

Palácio do Setentriào, em Macapá, li de novembro de 
197~. 86. 0 da República e 339 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Govnnsdor 

.Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores 
em Estiva de Minérios do Ter. Fed. do Amapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.0 t6/ 75 

Pelo presentl' Edital, f1cam convocados todos 
os associados deste Sindkato para uma reunião de 
Assembl éia Geral Extraordinária; que realizar-se-á 
no dia 16 do corrente (domingo, às 9:00 horas em 
prlimeira convocação com mínimo de 2/3 dos asso
ciados ou às 10:00 horas em segunda convocaçã o 
com qualquer númer.o de assocj.adGs, na sede social 
da entidade, sito à Rua Odilardo Si lva, nº 238 1, 
afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 

a) - Leitura, discussão e aprovaç<âo da ata da 
Assembléia anterior. 

b) Entrega das noves chapas aos estrivado-
res. 

c) Viagem do Presidente do Sindicato à 
Belém do Pará. 

Tratando-se de assunto de g rande- importância 
para a classe, a diretoria solJdta o comparecimen
~o de todos os associados. 

Macapá(AP) 1 06 de novembro de 1975. 
Máximo dos Santos MQura 

Presidente 

Ministério da Agricultura 

Diretoria Estadual do Pará 

EDITAL 

Tomada de P re ços Nº 01 / 75 

A Comis são de Licita çã o t- Alif'nção do Grupo 
Execuli·vo cll' ~,dministração do :v:Ii n istério da Agri
cultura no Amapá, leva ao conhecimento dos inte
ressados que no dia 24; 11 / 75, às 11:00 (onze) horas. 
no edifício sede da Direto11ia Estadual do Ministér-io 
da Agricultura no Amapá, sito à rua Tiradentes, nº 
469, nesta cidad e aceitará propostas para a aquisição 
de um barco ou lancha de que trata a TOMADA de 
PREÇOS em epígraío. 

O Edi1Jal acha-se afixado na portar•ia da Dire
toria Estaclual, no endert)Ço ac4ma citado. 

Conselho Territorial do Amapá 

Edital dt> Convocação 

O President'! do Cons'"lho THritori&l do Ama· 
pfl , de aco1 do com o .-\rt . 26 do Dec reto-l ei 411 / 69 
e Art. 15 do Regimento [ntHno, Convoca os Se
nhore s ['(,nselhEiT"tS para a DE>cin.a Quir.ta (15a.) 
Reunião O rdinária a sr·r realizada no período de 
18 a 20 de no vem bx o dn ano em curso, com seu 
início previsto para às 09:00h do dia 18. na Sala 
de sua própria Secretaria Administrativa, com a 
finalfdade de: 

I - Apneciação. estudo e anttlise dos «R elató
rios- A ti vid a des » , do exerci cio de 197 5, das seguin
tes Secretarias de Governo: 

SOP, SEC, SESAS, SEAC e SEGUP; 
II - Elaboração do Calendário d~:> Reuniões 

do Conselho Territorial do Amapá, para o exercí
cia de 1976; 

III - Encontro-visita «in-locum • , com a Secre
taria de Economia, Agriculbura e Colonização e 
Prefeitura de Macará; e 

IV - O que m tis hou ver. 

Macapá-Ap, 10 de novembro de 1975. 

Luiz Rib~ir(!) de Almeida 
P[esidenta 
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P r efrituTa MHnicipal ri c .li a capá 

Decreto nv 045/75-GAB-PMM. 

'In~t!tui modelo de Li\Tn~ F~r-cais. dP Nota F'is
cal de Sen iços. regulam( nt<1 o ~eu 1.1•0 e l:on
tem outras provid~nci::l8 • . 

O Pre-feito Munidpal dtt Ma~ap;'t, u~11ndo d ··s atri bui· 
ções que lhe eão confendas por lei e. 

Consider:Jndo que a Prefeitura do Município de ll.~a
rap~ necessita incrementar o sistema cl< rrecadaçêo dos 
l!;.pc stus de sc;a privati\'a competencia, obJetivando a ob
t ençiio de Receita com v1sta à exPcu~·iio de obras e se rvi 
ços de~tlm:dos ao1 muntclpes: 

Considerando qui', em consequéncin. faz-~fl mlst"r ~ 
rliscipllnação do ~;:ontrole, da fi>cal;zscão e cb srrecad~tc o 
dos tributos mencionado~. e~pec'atmente do Imposto Sobre 
Serviço de QunlCJUer Natn reza - JSSON ~. viidndo a um 
proced)mento unifo rme e rncinnal atra\ é>; de um insllru
mento norn.ati\·o H fiel aplicaçãu t.u~ ·;nti~:0s 146 e artigo 
lHO ~ seguin1e~ do Códi!;o Tribut&rio Municipal, apruv<Jdo 
(.>ela Lei nQ 0!1,73-GAB-PMM. de 12 de d~zembro de 1972. 

RESOLVE· 

.-\r~ JP - As pessoa9 fr~lcas ou jurtdicas, abrangidas 
pelo campo dP incidôncia do Impo~t'O Sobre Serviços de 
QLwiquer Naturez<t. ficam obr:gad&g e muntec em cada um 
de seus estabelecimentos. os sPguinte~ Livros l•'iscais· 

Livro de Registro de Serviçr>s Prest ados: 

!I Livro de Regiatro de UtlliZbl,!ão de Documentos 
fiaca ls. 

Art. 2.0 - O Llno de Regi5tro de> S("rvi~·os Presta
do~ e destinado ao re~istro de toda~ as opera~·ües t~:fuen
tes iu atividades de pres~a~,ão d~ ~erv1ços. 

Art. 32 - O Livro de Registro de UtiliZ!IÇáo de Do
cumf>ntos Fi~cais S("r á utilizado por todos os e~tabeleci
mentos obrigados a emissão de documentos fiscais. 

Art. 4.0 Os Livros Fiscais serão impressos em fo-
lha• t~umeradllS tlpograficunente. em ordem crescente e 
obedecrrão aos modelos apr ovados por este Decreto. anil· 
xo~ I e Il. 

§ l.0 - O u~o de Li\'ros F'iscais flcll condicionado ao 
\'isto~ da Repflrtiç<io Fi!'oal e ao Termo de Abertura. la

v rado e assinado pC'Io contribuinte. anexo l!I. 

§ 2Q - Não se tratando de início de atividad11 , será 
obrigatória a apresenlac;ilo ao F~II()O Municipal. para en
cnn;n.ento. do Livro imediatamente anterior. 

Art. 5° - Podf'l'iio sl'r dilipen sado~ do uso dos 11-
\'ros dt> que trat a estt> Decr f'to. a .Juizo da r epart ição fis
cal, cs contritmtntes eventuais e aqueles t~ue recolham o 
impo~to calculado com base em est imativa. 

A rt. 6.0 - Os lançamentos nos Li\' ros Fiscais se rii; o 
feitos a tinta com c lareza. não podenoio conte• emendas ou 
rasut as, devf'Rdo os equ!•.'ocos verificados se rem esclareci
dos na celuna de •observação». 

Parágrafo Cnico - Os Livros Fis~:ai11 não poderão 
ter a sua escrituração atra~ada por mais de cinco <5J dia &. 

Art. 7.0 - Os Li nos Fiscais não poderão ser re-ti
r ado F do estabelecimento sob pretexto nlgum. salvo com 
autorização d a R~parti ~·ão F iscal. 

Parágrafo único - Consideram-se re tir ados do es
tabel~>cimento 0 1 Livros que não exibido~ no Fisco, quando 
solicl ad os. 

Ar~. 8° - o~ LiVI'OS de Registro de Serviços Pres
tados e Livro de Registro de Utilizaç ·i o de Documentos 
Fiscais serão d e e-xibição obrigatória à Fiscal ização Mun!
cipal e deverão ser con 11 en·ados no arquivo do contribuinte 
pelo prav.o de eineo (5) 1nos, contados na data de encerra
mento da escrituração. 

Art. 9º - Todo <'ontribulnte do Imposto ftea obriga
do a apresentar oli livros fli;cais à Reparti<;ão F'isca lizadora 
dentro de \rin ta (:JO) dias a contar da ce11sação de ativida
de, a fim de ser lavrado. o termo de encerramento. 

li - Da Nota Fis ca l de S er viços. 

Art 10 - A Nota J'iscal 4e ~ervlçe é o comprovun-

' I 

' 
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t e da natureza e do valor do ser \'iço prestndo. expedida 
J)IICil contribuinte d o impoito. 

Art. li - .-. Nota Fiscal de S e rviçoi será de emissão 
nbrigatória, excetuados os casos previsios neste Decrero, e 
conteril as segui I• s ind!eações: 

I - denomir!IÇP" Nota Fisca l de Serviços; 
11 - n )!11 • end reçr do contribuinte e número da 

in!lcr içãu municipal e 110 C .G.C.; 
lll - valores di~crlml nar.iolõ e tota l da pres~açãe de 

SF!r\'iços; 
IV - nome e endereço d o munr io do serviço; 
V - data de Pmi~··ão (dia. mês e ano l; 
VI - natureza do~ serviços prestados; 
\' ll - nome f' endereça da tipografia que imprtmlr 

n 1'\uta J<'iscal e numeração total da série; 
\'!I I - númer::> da or dem. série e \' i a~. 

Pi1rál{rafo lJrico - As indi'a~·ões dos ItE-ns I , li. Vll 
" VIII, se rão impre~sa~ tlpografleamente e as dos itens UI, 
lV , V e VI serão pret>nchidas no 'l to da f'mlisão da no ta. 

Art. I?. - A • Not11~ Fiscais de Serviços deverão ser 
nu'l!erada R df' o rdem crr!cente de I (huml a 99!1 999 
lnovecento e noventa e no\·e mil. no\ ecentos e novef)ta e 
nove). enfechadaR em talomíri~s uniforme d-e 50 ldncoenta) 
unidades n@ m;~ximo 

Parágrafo Unito - As Notas Fiscais de Servi9os 
n~o pt dt>r ão ~c r emltid!i~ fora de ordem no m~11mo bloco. 
nem rxtraidas de bloco novo s«Hil que ie tenha ezgotado 
o ale numeração !medintamentl! inferior, salvo com autori
Z:lção expressa do Prefeito Municipal. 

Art. 13 - As Not aE Fiscais de .Se rviç6ls serão eon, 
fe~cionadas conforme modelo aproyado por este Decreto 
anE>XO IV. 

Art. 14 - As Notas Fiscais de Se1·viços serão ex
trnidas no m111imu em qua tro vias que te riio a seguinte 
destinação. 

a) - a primitivA via f ica rá em poder do usuário do 
~rrviço; 

bl - a segunda v !a comtituirÍI documento do contri
buinte; 

c) - a terceir!\ via sera entregue ao flsoo municipal 
pelo contribuinti. 

d) - a quarta via se re. lndest acivel do bloco. 

§ 1.0 - Na expedição de vias e obrigatório e de
ca lque a papel carbono de d upla fa ce ou proces11o equ iva
lt nte. 

§ 2.0 
- Quando. por equívoco, omisso ou q ualq uer 

outro. for lnutilizeda 11 Nota Fi~cal de Servi~os, ficará a 
mesma presa ao talon;;rlo com a anotaçfio de cance la
mento. 

Art. 15 - Poderão ser dispensados da obrigatorieda
de de admltfr Nota i'lsoal de Serviços 01 contribuintes 
e\'entuais ou aqueles q ue r ecolhem o impos to calculado 
com base em estimAtiva 

Art. 16 - Os estabelecimentos de dl\·ersõea públieas 
que vendam bllhetE>s, cautelas e similares. expedirão. obrf
~1tor!amente uma Nota Fiscal de Serviços, que deverá 
corresponder a srma de 5eu m ov•mento dfál!'io. 

Parágrafo Único - Os bilhetes. cautelas e similare s, 
refe ridos ne ~te a rtigo, deverão se r numerados e autentica
dos pela repartição fi scalizadora. 

Art. 17 - A impressão de ~otos Fiscais de Serviços 
e dos documentos constantes do artigo anterior. só poder á 
sPr efetuada mediante auto ri zaçã o prévia do Prefeito Mu
nicipal. 

§ 19 - A autorização serà solicitada pelo contribu 
inte, em fo rmulario próprio , a nexo V, e contera as ~eguln
tes Indicações: 

I - Nome da fi rma. endereço e núme ro de inscri
ção municipal e no C.G.C. do usuário dos deeum entos fis 
CIIis ::1 serem i mpresso~: 

Il - Nome da firma, endereço e n úm ero de inscri
ção municipal e no C.G.C. do '-'-t' L elecimento gráfico; 

III - Quant idade dP tfllon~ rins serio> P número de 
cadernos a serem impres~os ; 

IV - Identidade e :1•~p .. , dril P""'•t;JI ,Jv respont ável 
P<·lo estJh<>lecimell tO requcren•P 
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§ z.o - O formulário será preenchido em três vias 

que após a conces;ãu da autorização, pelo Prefeito Muni
cipal, terão o seguinte destino: 

a) - - 1 • via - re partição fiscal; 
b) - 2" via estabelecimento us uário; 
c) - 3! via - estabelecimento gráfico. 

§ 3° - A firm!l r equerente para obter a autorização, 
deverá apresentar comprovante do pagamento do Imposto 
Sobrt> Serviços de qualque1· Natureza, dos últimos três 
me ses imediatamente anteriores. 

Art. 18 - Quando a autorizsçã o for indeferida, o 
contribuinte reeolherá o impoilto por estimativa. 

III - Do Pagamente do Imposto por Estimativa 

Art. 19 - O prestad&r de serviços de rudimentar 
organização, cuja atividade, a Juizo do Fisco, não permita 
adllçAo de doc~<Jmentos fiscais comprobatórios de seu r en
dlmenko bruto mensal, recolherá o imposto por estimativa , 
observadas as seguintes condiçães: 

Parágrafo únlco - A base de cálculo para incidência 
do tributo será fixada pe lo Fiseo a vista de requerimento 
do contribuinte, em impresso próprio, modelo aprovado por 
este Decreto, anexo VI, que conterá as seguintes indicações: 

I - Nome, endere(io do contribuinte e número de 
inscri9ão municipal; 

II - Ramo de ativiclade; 
III - Rendimento mensal ; 

IV - Aluguel; 
V - Agua, luz e telefone; 
VI ·- Impottos e taxas; 

VII - Salários, honorários e r etiradas; 
VIIL - Valor do11 i móvei~. utensílios e inst alações; 

IX - Va lor do material empregado; 

X - Valor de!l capital; 
XI - Outras despesas. 

Art. 20 - Estabetecidg o valor do lançamento pelo 
Fisco, ~erão emitiEias a s guia s de arrecadação do I.S.S.O.N. 
- Estimativa relativa aos meses para os qual& o imposto 
tenha s ilio estimado. 

Art. 21 - Findo o perfodo para qual se faz a estima
tiva, ou interrompido o sistema por qualquer motivo, serão 
apurados o pteça rea l dos serviços e o montante àe im
postos efetlvameJ;lte devido pelo eontribuinte, respendendo 
este pela diferença apurada ou tendo direito à restituição 
do excas!o pago, conforme o casCil . 

Parágrafo Único - h1de13endentemente de qua lquer 
proeedimento fiscal e sempre que verificar que o preço 
total dos servi9os exceda a estimativa, fica o contribu inte 
()bri gado a recolher, no prazo regulamentar, o imposto de
vido pela diferença. 

Art. 22 - A autoridade fiscal poderá. a qualquer 
iempo, rever os v~lores estim ados, para determina~o pe
r!oào e se for o ca11o, reajustar as prestações subsequen
tes à revisão. 

IV - Da Insori~ão: 

Art. 23 - Toflla pessoa física ou jurídica sujeita ao 
Impostu Sobre Serviço de Qualquer Natureza é obrigada 
a se inscrever. antes do início de suas atividades. 

§ 1.0 
- A lrucri(}ão será proced ida d11 preechimento 

de formulário, e mediante a apresenta~ão d<'ls seguintes 
documentos: 

a) - llmpruas: 

I - Contrato So~:ia 1 , alterações subsequentes e pro
va de inscrição no Cadastro Geral dos Contrib1:1intes. 

b) - Firmas Individuais: 

I - Certidões de regi!,ro no órgão competente e 
prova de inscriqãg no Cadastro Geral dos Contribuintes: 

c) - ProfiSBional & Autôn omo11: 

I - Prov!l de pagamento do Imposto sindical. 

d) - Profiuior~.aili Liberaia: 

I - Preva de nglatu Junte u •rgle d e cluu 
(Çonulhoil :rtegionaiB ou Orlien.a). 

§ z.o - A inscrição a que se refere este artigo se1·á 
obrigatória , mesm o que ocorra a i ser.~,-[o do pagamento de 
tributos ou o acontecimento d , imunidade fiscal. 

Art. 24 - Ocorr endo o encerra mento das atividad es 
das pessoas físicas ou jurídicas, sujeitas ao Imposto .Sobre 
Serviço de Qulllquer Natureu ou Taxa de Licença de Lo
calização, deverá ser sollcitada pelo contribuinte, ou seu 
representante legal , 1'1 baixa da Inscrição municipal, medi
tln ce req uerimento inst ruído com os seguintes documen tos: 

l - Para as pessoas llísicas: 

a) - Certidão negativa do débito para eom a fa
zenda municipa l, com relação aos tribut os correspon dentes 
à atividade eBcerrada; 

b ) - Atestado do órgão de classe, em que se afirma 
não mais exercer ~ requerente as f unções de grau ou pro
fissão; 

c) - Declaração firmada por dois contribuintes do 
I.S.O.N., em que se declare o encerramento da atividade do 
profissional autônomo não filiado a qualquer ór.gão de 
classe. 

Il Para as pessoas jurídicas: 

a) - Certidão negativa de débito par a com a fa 
eenda municipal, com 11elação aos t ributos correspondentes 
à atividade encerrada; 

bl - Devolução à repart ição fi scal do~ formtÍiãrios e 
notas fi scais não utili zad o!! comprovando-se o fato com o 
competP.nte 1·ecibo; 

cl - Apr esenta çã" dos livros fisc ais, pa ra en-
cenamento; 

d) - Devolução da ficha de Inscrição Mu nicipal. 

Art. 25 - Feitas ss devidas verifl!cações e estando 
em ordem a situação tiscal do contribuinte, ser-lhe-á con
cedida baixa cancelando-se sua iAscrição. 

VI - Do Número de Inscrição 

Art. 26 - Toda pessoa física ou jurídica sujeita ao 
I.S.S.O.N., ao se inscrever como contribuinte terá o número 
corresponEiente à inscrição atendidas as regra9 estabele
cidas nos parág.refo seguinte: 

§ 1º - O número inicial r epresenta a indica<,:ão daR 
atividadei , obedechla a mesma ordem numérica prev ista nc. 
TABELA co nstante do Código Tribut.írio Municipal , apro
vado peiQ Lei ng 08/73, de 12 d~ dezembro de 1973. 

§ 2° - O número subsequente classHicaa por ordem 
de inscrição ~ eontlribuinte. 

§ 30 - As atividades correlatas serão classificadas 
de acordo com os parãgrafos 1° e 2° deste artigo. 

Art . 27 - Os casos omissos serão resol v idos pelo 
Departamento de Finanças. 

Art. 28 - Este DeerE't o entrará em vigor na da ta de 
sua publicação, r evogacl!! s os disposições 11m contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 31 de outubt·e~ de 1975. 

CleitoR Flgulredo d~ A~evedo 
F>rt-feito Municipal de Macapá 

Publicado Neste Departamento de Administração, aos 31 
dias do mês de outubro de 1975. 

Econ• Newtvn Douglas Barata doi Sa ntos 
Diretor Deptº. Adminiitraqão 

OBS.: DEIXARAM DE SER PUBLICADOS OS MODELOS 
DE QUE FALAM OS ARTIGOS 4, 13 e 17 do presente re

., gulamento, por motivos de ordem gráfica. 

Preço elo exemplar: 
Cr$ 1,00 
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Junta r/P r'outilio(·r7rJ e Julgamento 

r/(' JlfiNI!JlÍ 

r:nrr \L Dr•; 1:-'RAÇ.'\, COH PRt\ZO DE ~O DIAS 

O Dou'or .Juiz do Trab:i:ho. P·esidt'nte da JCJ 
JL!l1(a de Conciliação e .Jul ;HIT ,...nh dt l\'acP.pft. 

Fa7 salwr a t0oos qu11n ,, o prt>sent-= Edital 
\'ir~m. ou dele notldll tivH<"m quf'. no dra 10 de 
rl~temhro d"' 1 P7;), às 1? :w horas. 1 1 sede desta 
Ju:1ta, :i Av. Duque de Cax1as, ~Hãu le\·adcs a pú
bli,:o pragão de vend!l e BJ remnt<J~ão. a q uem ofe
rec~r o maior lance s/n AvaiJaçã(J us bf>ns penhora
do~ na execução movida por Raimundo Gorr:e~ ri•· 
Sr;nza, contra Corn<'lio I'\unH. bt-ns ess~>s encor,
trar:lo~ à Av. Dióg~n·s ~ii\'S ,,t• 14::!3 Butitiz&l, e 
qur;: são o~ se!.}lnint~>s: Uma CI'SB de rnadei•a com as 
seguintts earo.ctPrí~tica~· dt is qu<:ltcs, uma sala de 
visit<~, 11m salão u rna ~ala para comérci0. co'b,.r1s 
com t P ih<~ . in~nição cada~tl' l 07371~01 e- 02. Joca
lit&da na AHnida Diógene Sil\ a. n° H33, esquina 
c0m a Rua Profes!:>or Tostês, Banru do Buntií'fd. O 
qual ftli ava lioRria em Cr$ Y.OIHJ,f)O (novE' mil cru
<.t:>iJos). 

Quem prett>nder arretnatar dito~ bens de\·erá 
rompar<"Cel no dia. hora e loca l oci .1a mencrona
dos. ficando ci t>nte do> que df'vPrá garontir o lance 
com 0 sinal correspondentt a 20" 0 (vint e por cent o) 
dE' seu \'8 lor. E, para que chegue ao conhecimento 
elos interessarias. é passsrlo o preo;entt:> Ed1tal. que 
5f>ril pnblicarlo no «Di4rio ria .ru~tiça P afixado no 
lngqr d~> c0stume, na sPde r!P~tH Junta. Macnpá, I O 
de no\·embro de l!J75. Eu, Paulo Borges . Of. de 
Jus iça \v3liR.ior. n&til< gr;&''t-i F t-U. Eutun Ramo.:, 
Dlro>tor de Secretar ia. sub~crev'Ü 

I nci Ida Câmara Corrêa 
Juit do Tr.abslho _ _,_~---

------------~~------
Ma tapi Agropas toril S A. 

Convotação 

Ficam co nv?d Pnos n~ senhores Acionüta da 
:\1at!!p Aqro H<;torli~IC)-' A. a reun i rPm-sf' em A~sf:"m
hl(•ia GE:ra] Extraordinária em sua sede Social à 
Rua IndepPndência n.U 91, nest.a cirlade às 10:00 
horas do d1a 17 dP noveombro de 1971, para deli
ht?rarem sobre a seguinte ordem do dia: 

a ) - Aumentn Capital Social. mediafltE> utili
zHção de r esen·as da CorrPção Monetãr~a do Ativo 
lmobilizaào. 

b) - O qu~ ocorrer. 

!\Iaoap:1 (r\P), l.i d e :'-Jovf'mbro de 197!1. 

Leônidos Plat~n 
Dirt:>tor- Presidente 

1\Tataoi Agropa~tor i l S/ A 

Ata da Assemb léia Geral Extraordinária reali
zada em 13 de outubro dP 197f>. 
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cretariá-lo. Dando início aos trabalhos o senhor 
P t esidente solicttou a Secn 1i ria que fizesse a le itu
ra do Edi1al dL· Convocação pub li cado no Diário 

1 Oficial do Go\'erno do Território Federal do Ama
pá. nos seguimLs termos: «Con\'ocação·• - Ficam 
corvid::dns os -"'''lhi"'PS Hcionistas da IYI:üapi Agro
p:..~storil S• A .. '' nu trar_ -se em Assembléia Geral 
Extraordinána, t>rn :>ua sede ~ocial à Rua Indepen
dência.' Hl. nestt~ cidade, para deliberam a seguinte 
ord0m elo dia: ·1) Aumento de Capital Socia l; b1 O 
q uc ocorrer. 

Dando ptossc;.;uiment~) aos trabalhos o senhor 
PrPsidc•nte deu ciência da proposição dos acionistas 
P laton. Engenharia P Comé>rcio Ltda., e Agência 
Cl'lta Ltrla .. no sentido de prorno\'er o aumento do 
Capital Social rnPdiante a utilizac;ào de St'US créditos 
em conta cG; :'t'nte. nos \·atores de Cr$ 828.000,00 
(oitocentos e \ mte r oito mil cruzPíros) c Cr$ ... 
1~.000,()0 (do7<' mil cruzeiros), respectivamente. Su b
metida u • o1<:çã1J, a proposta foi aprovada por una
nimida Je. ficando o Cu pita! Social aumentado para 
Cr$ 1.·1 Hl.OOO,OO (hum m1lhiio. quatrocentos e qua
rC'nt.n m il cruzeiros) P constibírio na seguinte pro
porção: 

a) - Platon. Engenharia 0 Comércio Ltda.: 
C1 S 1 OOH.OOO.OO (um milhão e oito mil cru zeiros) 
correspondente a l.OOR.OOO (um mi lhão e oitenta mil) 
a~ncs. no \'alor nominal de CrS 1,00 (um cruzeiro) 
por cada ação: 

b) Leônidas P laton : 270.000 (d uzentos e setenta 
mil) a~i'ies no nlor nomina l de Cr$ 1,00 (um cru-· 
zeiro) cada urna, no total de Cr$ 270.000.00 (duzen
tos e sett>nta mil cruzeiros). 

c)- Clarck Cha r les Platon· 60.000 (sessent a mil) 
ações no valor nominal de Cr$ 1.00 (um cruzeiro) 
cada uma. totalizando Cr$ 60.000.00 (sessenta mil 
cruzeiros): 

d) - Agência DP!ta Ltcla.: -42.000 (quarenta e 
duas mJI) açõt>s no \'alor nominal de Cr$ 1,00 (um 
cruzeiro) cada urna no total de Cr$ 42.000,00 (qua
n~nta e dois mil cruzeiros). 

e)- Zulc ika de Oliveira Reis: 24.000 (vinte qua
to mil) n<;ões no valor nominal de Cr$ 1,00 (um 
cruzeiro) cada uma, no total de CrS :2-4.000,00 (vin
tt· e qu:..~tro mil cruzeil os); 

[) - :Nazira Platon Ta\·arcs da Silva: 18.000 
{i)ezoit.o mil) ações no \'alor nomina l de Cr$ 1,00 

1 (um cruzeiro) cada uma, no total de Cr$ 18.000,00 
(dezoito mil cmzeiros) 

g) - H0bc Platon ::vTaià: 18.000 (dezoito mil) 
ações no valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) 
cada urna, no tot al de CrS 18.000,00 (dezoito mil 
cruzeiros). 

Nada meus havendo a t rata r o senhor Presi
dente suspendeu a sessão por tempo estr e itamente 
necessário à lavratura da presente ata no livro pró
prio. após o que. reaberta a sessão. foi a presente 
lida e aprovada, sendo devidamente assinaria pelos 
at ionistas presentes . dela tirando-os 5 (cinco) cópias 
< uetntit.adas e de,·idarnente rubricadas pela Mesa, 
par a os fins determinados em Leis. 

Aos trezP dia!' do mês de outubro de HJ75. na 
cidade de Marapá T0rritorio Fcdral do Amapá, em 
sua st>de social à Rua bd( pendt'ncia 91, se reuni
ram em Assembléia Ger<d Extraordinária os acionis
tas da Matapi Agropastoril S/A. Assumiu a Presi-

1 

dêncta dos trabalhos o aciOnista Leónidas P la ton, 
que depois de constatar a cxbtência de ac ionis~as 

que totalizararn o numero legal par a delibcran n 
sobre os assuntos cantantes da pauta, convidou a 
::~ciouista Nazira P laton Tavares da S ilva pa1a sv 

1\Iacapá (AP). 13 de outubro de 1 r-75. 

LL•ônidas Platun - Diretor P resident e 

I\azira Platon Ta"ar0s da Sih·a - Secretária 

Clarck Char les P lanton 

Hebe Platon Maia 
Cléd ck Charles Planton-r .. '\gência Delta Ltda. 
Lt~rinidas Platon-P 'Zuit i.'a rl(' 0!1\·rira Reis 

I\azi·a Platrm l · u <' 

Ll ·111irlas Platon-P 1Pl:1ton Eng ~· Com. Ltda. 



5a. e Ga .feira~, 13 e 14 lll e novembro de 1975 DIÁRIO OFICIAL 6a. pág. 

---------------...-~~--------~ ~·-....::~ c.4;.. 

._ - .. ....,. -.~ w ma 

Senetari<~ ele Economia, Agricultura e 
Colorizacão 

PORTARIA (N) N.0 l91 / 75·Sl!:AC 

Aprovo 

Arthur AzHedo Henning 
Governador 

O SecrEtário de Economia, Agricultura e Co
lonização do Govern0 do Território Feder ai do 
.'\mapá, no uso legal de suas atribuições, 

R E S O L V E: 

Art. 1 º - Estabelecer os preços abaixo dis
criminados para venda de sementes de cereais, 
produzidos no Campo de Propagação de Sementes 
e Mudas da Secretaria de Economia, Agri cultura e 
Colonização (SEAC): 

SEMENTES VARIEDADES Preço por 
Kilograma 

Arroz 
Milho 
Feijão 

IAC 124(i 
Azteca 

40 dias e bola de ouro 

Cr$ 1 50 
Cr.!> 2,00 
Cr$ 2,50 

Art. 2° -- Esta Portaria entrará 
data de srta publi cação e revogam-~e 
em contrário. 

em vigor na 
as disposições 

Gabinete do Secretário dt> Economia, Agricul
tura e Colonie.ação, f m Mscapá (AP), 10 de novem· 
bro de 1975. 

Eng9 AgrY Júlio A. Horr1a Cantelli 
Sec. de Agric. 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapa 

Juiz de Direito da Comarca de .Macapd 
Edital de Citação, com o prazo de 15 dias na formA abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de 011veira. Juiz Tem
porário 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 com prazo 
de 15 dias virem. ou d e le tiverem conheciment o, que neste 
.Juize corre seus tránsmites um proce~so em que é acusad'o 
Semião Antonio Barros Machado, como incurso no art.0 129 
§ 6g do Código P enal Brasileiro 

E, r.omo tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cer
tificado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível cita- lo pessoalmente, citá·o pelo presente a com-· 
parecer neste Juízo, no edifício do Forum desta Comar.:a, 
sito à Av. Ama2lonas, nQ 26, esquina com a Rua Cel. Corio
lano Jucá , nesta cid<.Jde, no dia 29/12./ 75, às 10:3~ horas, a fim 
de ser interrogado. promover sua de{l!sa e se r notif•ic:o~do dos 
ulteriores tf'rmos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é pa~sado o 
presente Edita l, cuja 2.a via fi ca r á afixada no lugar de cos
tume. Dado e passado nesta cidade, aos trinta e um dia~ do 
mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e cinco. Eu, 
Nino Jesus Aranha Nunes, escrivão em exercicio. subscrevi. 

Rubens Bl'lptista de Oliveira 
J ulz Temporário c/ J u risdiçãc, plena 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, nll forma abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porarlo cfJ urlsdlçào Plena da Comarca de Mecapá, 
capital do Território Federal do Amapá, na forma 
da lei , etc .. 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
lie 15 dias \' irem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juíao corre seus tr ànsmltes um processo em que é acusado 
Raimundo Monteiro como ineuno no art. 129 § 1 •, n.• I , 
do Çódigo Penal Brasileiro. 

E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juízr cer
tificado não o ha\·er encontrado ne~t< t ornares, não -.. ~nclo 
possí\'el cita-lo pessoalmente, ' li.-o pelo presente a compa
recer neste Juízo, no edifício d11 Fonam desta Comarca, sito 
à avenida Amazonas, nt 26, esquina com a rua Cel. Corio
lano Jucá, nesta cidade, no die \8.12.75. às 09:CJO horas, a 

, fim de ser interrogadc, promover sua defe11a e s r-r notifica· 
do dos ulteriores termos do pr ce ,;.,o, a que deverá com
"'~··ecPr, sob pena de revelia rara co'lhr cimt>nto de todos 
e passado o pre~E-nte F.ditAl, cuja 2a \'ia ficdrá afixada no 
J u~ar de costumi. Dado E' passado nesta cidade, aos trinta 
e um dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e 
setenta e ctnco. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão 
em exercício, subPcrevl. 

Rubens Baptista de Ol iveira 
Juiz Temporário c, Jurisdlr;ão Plena 

Edilal dP Ci t ação. com o prazo de 15 dia&, na forma ab11ixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Olheira Juiz Tem
porario c, Jurisdição Plena da Co1r.orca de l\lnca
pá, Capital do Território Federal cto Amapá , na 
forma da lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trânsmites um proce~so em que é 
acusado Antoine F. I i e Tornais com r• Incurso no art. s. 34 e 
fil da Lei das Ccnt. Penais e lBI do C. Nacional de Trân
sito. 

E, como tenha o Ofi cial de .Ju stiça deste Juízo cer
tHicado não o hc,uver encontrado nesta Comarca, não sen
do posslvel citá-lo pessoAlmente, citá-o pelo p··t>sente a 
comparecer neste Juízo, no edifício do Forum desta Co
marca, sito à A\·eoida Amazona~ . n.0 26. esquina com a 
Rua Cel. C'oriol:mo Jucá, nesta cidade, no dia 30.12.75 às 
10:30 horas , a fim de ser in1 erro!lado, promover sua defeso 
e ser notificado dos ulteriores termos do processo. a que 
deverá aomparecer, sob pen::J de revelia. Para conhecimento 
d<> todos é pa~«ado o presente Edital, cuja 2a . via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de mil 
novecento8 e setenta e cinco. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes , Escrivão em exercício, subsarevi. 

Ruben~ Baptlata de 01 iveira 
Juiz Temporário Cf .lurisdição Plena 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

Fundado em 3 I de março l 975 

ESTATUTO 
<Continua.;iio do número anteriori 

Capitulo V 

Dos S , rvi,·os de Secrel<.Jria 

Art. 7-1 - São atribui.,·ões do St>C'relario (Primeiro ou 
Segundo!: 

I - St.b s1ituir o Diretor Adn inish ativo t: m seu in· r·e · 
dimentos ocasionais. 

11 - Redigir e a~sinar as atos de sessõe s do Consel 
1 ho Diretor, r s avisos , as convocaçõt>a e a correspondência 

recebida e expedid>~. 

IH - Supervislon•n os trAbalhos d!l Secretoria, esta· 
belecendo horarios de funcion1m~nto. 

IV - Organizar o cadastro de sócios. 
V Exercer as funções que lhe forem atribuidas 

pelo Diretor Administrativo. 

Art. 75 - São atribuições do Tesoureiro: 

I - Efetuar a~ cobranças daE mensalidades do~ sóoios. 
TI - Fazer a escrituração contábel rlo clube. em 

llnos próprios. 
III - Apre~entar ao Diretor de P'ínanças as relações 

de sócios em atraso com as mensalidades. 
IV - Organizar os balam:etes financeiros, ITH'nsais e 

anuais. 

V - Encamint ., por intermédio do Diretor de Fi
nançFJs ao Presidente do Colorado, relações de sóf!ios, exis
tentes, licenciados, adimitidOi 11 demltidoll, beneficiados e 
eliminados. 

(Continua no próximo número) 


	

