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DIÁRIO OFICIAL 
~--~~------~~~--D~e~c~re~to~n~0-1~-~d~e 24 ~d~e~J=u~~~u~~d~e~1~96~4~--~~~--~--~~~ 
Ano li. ~úmeros 724 e 725 Maca'Pã', 5a e 6a-!eiras, 16 e 17 de Novembro de 1967 

PORTARIAS 

Nr. 229/67-GAB 

O Governador do T>~rritó
rio Federal do Amapá, usan
do das atr ibuições que lhe 
oenferem os itens VII li} IX, 
do artigo 48

, do Decroto-lel nr. 
fi.839,lle 21 à. e setembro de 1943, 

RESOLVE: 

Conceder nos têrmos do 
Item I, do artigo 88, combi
nad0 com os artigos 97 e 98, 
todos da Lei n° l.Tll, àe 28 de 
outubro de 195?., licença para 
~ratamento de saúde, aos se r
vidores: Hailton Conceição 
Blilrbosa da Silva, Servente, 
nível 5, dez (10) dias, canta
dos no período de 17 a 26 de 
outubro de 1967; Dorival 
:\iarques dos Santos, Operá
l'iO Rural, nível 6, sete l7) 
dias, contados no período de 
16 a 22 de ou1ubro de 1967; 
'!'lago Norberto Rodrigues, 
Mestre Rural, nível 8, seis (6) 
dias, contados no período de 
14 a 19 fle outubro de 1967; e 
Raimundo Gomes, Operário 
Rural, nivel 6, quinze (15) 
dias, contados no período de 
10 a 2<! de outubi.'O de i~!:l7 , 
lotados na Divisão de Produ
ção; Antônio Bar·bosa de Ma
mes, Carpinteiro, nível 8-A, 
sessenta (60) dias, contados 
no pcriotlo de 28 de ·setern
br~ a 2{) de novembl"o de 19117; 
Raimundo doe Sli\ntos Barro
so, J.larinhalro, nível 7, trinta 
(30) dias, contados no per iodo 
de 23 de setembro a 22 de 
outubro de 1967; e Fer11ando 
Rarnl):l Vaz, Auxiliar de Por
tarie, nível 7- A, trintlil- (30) 
dias, contados no perfodo de 
1o a 30 de outubro de l9G7, 
letndus na Su;:>erintend{incia 
do Sêrvlço de I\aveg1:1~ão do 
Amap&, todo:; pel'1encentes 
ao Qundt'O de Fuocionli.riot> 
Ptíbticos do Gov~rno dêste 
Territúrio. 

A TOS DO PODER EXECUTIVO às dHor~P.tes Di visões e Ser
vi<;O!il, sli.o baixadas as pt•e
sentes instruções : 

1 - A~ Divi~ões e Servi
ços l!lerão smpr1das pdo Al
moxarifado do Saí'viço cto 
MATERIAL (SJW' , EJediante 
«Pedidos» e «f?e(!uisiçüeo» re
gulares, revc~ li é! :.~~ cta tôdas 
as formalidnces ler:ais , c\eut:·o 
dos prawr- cown~.tíveis com 
as pos:;ioilidadee de aquisição. 

2 - O Chefe do Serviço de 
Material (SAG) e os alruoxa
rHes das Divisões e Serviços 
são os únicos r e:;pousáveie 
pela se.ída dos artigos dos 
respectivos almoxarilados ou 
depósitos. 

3 - Qualquer «requisição» 
de material, a ser fornecido 
com «urgência» poderá sl'r 
atendido pela Seção de Ma
tel·ial <SAG), -atoclante «cau
tela~ . para es:>s. Seção do 
Material, ns~inu.da pt>los titu
lares das Divisõos c Serviços, 
visac\as pelo Sr. s~crotário
Geral c resgn.t1tclas no mais 
curto prazo po~EiY'2l. em p;-in
cípio de G (seis) dins. após o 
«pedido c~rrcsp;) ;,cJC'ntG e for
llcclmento autor·z[•r~o pelo 
Sr. GGve rnn!ior. N•; m:::rctanto 
devor-P.e-ú. e>ii'H' t·:nto qu:J.n.to 
pnesivel, êsse t!i'" d<J lCi"r.e
clr,.ento. 

do com os artigos 92, 97 e 98, I contados no período de 12 de 
todos da Lei nr. 1.711, rlA 28 outubro a 11 de dezembro de 
de outubro de 1952, llcença Hi67; Terezinha Pimeo.tel Pa
para tratamento de saúde, em vão; Pt·oressôra do Ensino 
prorrogação, aos servidores: Pré-Prim!iriú e Primário, ni
Clot:lóvlo Rôla Aguiar, Carpiu- ,·el 11 , trinta (30} di<.tl, conta
teiro, nivel 8-A, sessenta t60) dos nl) p0ríodo de 17 de ou
dias, contados no período de tubro a 1.5 de n.Pvembro de 
38 de agõsto a 28 de ~utnbro 1967; Maria José Oliveil'a 
de 1967; e Raimundo dati ~.iendes, P1·ofessôra do Ensi·· 
Mercês Franco, Mestre nível no friinário nível 7, quarer.lta 
13-A , noventa (!lO) dias, con- e cinco (45) dius, üontndo3 no 
tados no período de 21 do no perüJdo tte 1• elo outubro 
outub;o de 1967 a 18 de j~- ~ a !4 de nov2m bro de 1967; 
neiro de 19ô8, lutados :aos Francisca Paataleão Soares, 
Serviços Industrials; Zuieide Zalu<iora, nlvel 7-A, noventa 
Pedroso Picanço, E~creventa- (90) dias, contados no período 
Datilógrafo, nível 7, trinta· (30) de 2l. de sntembro a 19 de 
dias, contados no período tle dezembro de !967; Tot·ezinha 
14 de Gutubro a 12 de novem- de Jesus Araújo Prego, Pro
bro de 1967; e J oaé Ferreira fessôra Auxiliar do Ensino 
Lima, Guarda Sanitário, nível Primário, nível 7, trinta (30) 
9-C, trinta (30) dias, con~ados dias, contados no períorlo de 
no per!odo de 17 de outubro 11 de junh0 n 10 de julho de 
a 16 de novembro de 1967, 1967; Antônia Rossildu dl\ Sil
i otados na Divisão de Saúde; va Monteiro, Professôra Au
MaEoel Brito Ferreiru, Traba- j xilitu dlil EBsino Prlmáric, ní
lhador. nível 1, q ainze (15) , vel 7, ~essenta (60) dias, cou
dias, contados no período de I tad0s no período de 7 de ou
lO de outub!'O a 24 do mesmo ~Ubi'O a 5 de dezembro do 
mês; SylviQ dos Snntos Fur- '!1967; e Amélin. Aives Palhets, 
tado, 1\f~r;trc Arraes, nível 12, Sl).:.-viçai nível 5-A, triutil (30) 
trinta (30) dias, contados no li cliar., contados no pcrívdo dfJ 
peJ'íodn de 17 de outubro a 1° a 30 de outubr·o de Hl67, 
t5 dG nevembro de lU'i:' . lota-I lotados na Divi:;ão dtJ [ duca
dos na Sup·~t·in.!eud~nr;ifl. do çíio; M:oiseP. Forreir .. tioJ :.}:n:
Serviç.o do Naveguçilo du 1 t"ls. Ouardu. Ti!rdurio.l, <tive! 
Ama1)á ; e Sebastião Noguci· '8-A, trin ta (3U) diae. <wntrrr!Gs I li - Antt'R ca orp;:J!: Í 7,f~:;ii o 
ra, Feitor, nír~I 5, trint(: (30) uo p~t·foll<:> ele 17 dr. ot:tubro dos <<Pedhlos>', o;~ cc,(·:·d.;,na
dias, coutados no pPríotlo de a 15 de novembro <lt: 1S67; dores on Aimux::~~·iL:s ~ t' e·H~a 
19 de oulu~JW a 17 de novem- ft1atias RnbCLO, GuarJu Terrt- Di-.;isiio ou Seê\'içn, (ev-:ri;o 
bro de 1967, lota1!o tHI Divisão . torial, uive! 10-B, trinLa (3:l ontr:.1.r em CJ\tr>•:ü;~r,,mto t:om 
de Terras e Colonização, to- ctias. contados no período de a Sf"("áo do ~·: , it':\:1! , pna. 
doa perteneent•:.r. U:) Quadl'o l ~ de novembro a :! do clc- V<H'iHc~r se c;:!,.:, U" :'ou:'>
de Funcionários Públicos do , zembro d<'~ 19g7. Sérvulo de sito 0 mr.tor!::l ;.i<l. n ·<:\1s~i
Govêrno dústc Tel'!'ltório. I Deus e Silva, Gu!li'<Lt '~'r~ni- dncc. Tel r.:ri.<~1 • ~.e;, : r: '\'e 

. . , , : torlal, nfvol 8-A1 se.,sGnta (60) c0nst~r elo ~I <'(~: t·o, !l f'Ct' 
Pala CIO do Govemu, <'>m . ia-

1 
dias, contadoR no pcr!&<lo U3 fei lo ao Gov~l'Dr:dJl. 

cap2., 8 de noven~bro d11 l9ô7. 21 ue outubro tt U; ele de-
' ;r.emb.ro de l!JG?· o Jo.;é A1·~- 5 0-1 <'ni' :: ~ ::<:,·rm 

General l '· ;u;h(ló Gonç:.1lves ,.,11 ' ti' no .. ,., . ,0~ .. ,, 1 .. ,_,, rn . 'so · 1"Pitr·s ll·) ,.,.., ,.(,1, cr.r,,.,,_ à1 r ~ ~ C:i , >;..:.a.\\ ,.,1.\). f'l...4lt\: "'b-j ""-~\. ' s_;, - ' '"'•• 
; &.rt!r.,. - uOVCDAnor pdor dt\- Guardil 'i\:rl'i<~ri<Jl.t ci •J.al. ·P·J,li.:!o n it• '·' :.·,-t;;·!-

NI• IJ3.1j(""l G ''Jn nh··~ l 14-A auiczo t!3> di:•s: i ZIH,'ãr·. re.m Cli l:l , or I,, m~·r-
• ,, % o. .. .r'- i) ' .1. l ~ 1' . . . - . 

contado:> r;o pc>ío·.lo de l '~ du 1 canert.u . ...!."t.l 1 ,· •. ~1;-" ·.~,o l) 

Pnló.<:io t:c Gové:-::,o, em O G:>vetnador tio 'J'en~!tório, (I U~UlE'O P I'' <1<! U"VCI.~!::·o Ct• c:l:,.'i&. pt:la ~·~·!J'l : L C.,J ( ':::· 
Macant , S de llOVCft.tbro de Fede 1 ~: i dr, A~l!! o, tsfmdo II957, lo(:v!0s n:J lk:ü;i:.o ~·~ 1 H~t:1 101. 
1967.- das n.tribui(;ü·.:~ fW" l! f' CPll-~ Srgur:u:.ç" o · íua.·,j•· .. to~r.g 

1
• 0 , "'''., ,. 

1
• ·: ,, ., • ,,, _ 

· •t····m oc lt"T'~ ·JII (' I'' do •)rr•enPcr f r.~ 'lO Q". ··o f\ C\ 
8 Pv"11 · 0 ··• ' · '-

1
'1 "' GcrteJ·v.J lvenr}(l<" Gonnyalvcs ·~ v ·• --'-'~ ""• " ' · 1

' "' • ' ,.. ·v' <'i""t' 1 r·• l 1 • • '' •• ·1 e . · '.il' ti••o •1° do • ;p('!'<<:~- 1 ei nr l<'uncion"l'loi; P!;bl:eo .• r'.' r; o. ' '··· '} · ·· . ··•, · 1 
'' • ' I\l" rttns UO""""Jadot• "' • ' v · - ... ., -'-~v ·ne•·u · · .~J • •• 1 c·1 

' "" · - ' "'" · 5 8'l<> 1e ?l ·' · ··· ·'or·!l· ro "c 1 v;• ruo dnbl" ·'c T'•r··il''J"tr \"~· · ~ " · ' ' '· ' ·· .. ·. · -;~,,t .... ·~ ......... li~ " .. , . . ..... ~ ·· ... ' '(.: ... \ "' ' . S.,(f.Os r':-~~,,;. n ....... i ._·_.-
N!'. 233/il?- GA!J .S.:J;, 1 Fa1.:.cw t\0. Gc\<i.,,r?, e::n•n<""''' ·s!"' ·:.· , . , <i•· '•--, I ~ ~"" .. ,..... ~'"acap;iJ 8 ue r:trv·.:::!; G:"G t..;! I :: .. ~ ... :. ".' ~: t' "~ .... ~· ~~ : ..... · :\ 

O G' ' 1 T> ·t· · R:•<:·,.Jf \ 1• • ! [~ "~ ·,!.d) !.J .. tc.!., -..t . • ,, ... ,. r, ovcrlitlC:Oi' c.o t.l'PJ orlO _,._, ' • · 1 ,..:t . do J·1 1 • . , . .-'<'r ·,,1' ,, •• , •.• • •. 
Fd ·l "l \ , , 1 (' T·,. ... " ,t (" ~·jtl'C' I , U.'V~·iCL1 ..• J..._,\L..h..JI . e eu1 ~,o .hUJ:l pa. usenro ~ . 11 ,011 ,., 1. ,1< 1' ''"l''O'' r1 ,1 :ren. ~ ~u,o{• .JtH.\,, \ ·., 
da ., "' ··1'"·u'"' "' C(U lhe "OI ~>V ç "'"" ' ' · " .1.' ,. " .• ( , '11' ~·''1'' (·· ··e ·•1 ,. '!'t' ~ '"'1 '· ,,,lJC:, ti v - 1' t ~rr f 00 'll'{ g" '' ''" Tib1'11.,- 1 ~L • . " - ' " • • .{.; • j <• -- f" ·' , .. · n· ·' I"~ r ;·,.,, 1" 1" ' ... . ,. , .... l ., . d .... .. _t ' (. . ,1 l) .. l\ u'.IJ (";;. I \1 \.•,_ \. u ......... ~,I ..... ~ , .. .., , .... , ;S 
terem os h{)DS 11 e IA, . G ·•o c~m u· ,, • . r'· n• " 7 e (1(1 • • • • '!·'. ,..,.,.,. 't • t• r ·· ~ ( 1'· .. ' •. arUO'o t.• lo Ü""r~to·'·· · .,.,,. u " •· "' t.~.; 1" '"··" ' 0 ' Gcl:'illcte CQ l-:c-,;c"":'C:U.c: ' ' ·1"· '.h 1• • ~· ·l • ..: · ' , ,,,. . 

) , .. t'" .\'u '"d~ n 1~~ ,...LL . todosd·~ Lr·i:~ .... L71J,de 28 
1
V<n:!-lc::::es:· ,.Hc·:: t..t it~r.;~··('· ~~-

5.B39, ac 21 de s, te .• Jbro d<>l ,,,... ()u'·ub•·o "'"' lC"·" ' !.C"'"'"' Ü" , _.. t : . ..• , . 0.1 () /, ti•·., C'' 11 .. ..,., ,. 1. ,, , ' 11 , .. . 1 . 1 19tl3 Uv L .A. ":..... ' · .... (., 1 J, ""',v .,~ ...:.n em u~ ,;,:). "".,!" l v~~t.J ;.:ll, ... ' ' ~~ t. l J,..:O. \. \.. ~.1 .. .. . LL •. \ 

' • para tmtam,::ttu tle saudc, . <J; 7-G1:' r- i uni-:' ('!> ·:k mr,:l·· :,•.·; r,::,, 
RESOLVE: em pr&rl'O!;f.Çfi~' · :w.o Sllrvidü- ~v '·JU,. ,~ .• ~-- lpr·,,sn. r.• :· i~l•.·'r ri:.-·! r:' .. ~·-

n;s: Aguinuhio X<.vi~r de An- A - ·t•OP..~cC!:\h: .. t~TO , isr:w ' l l~l'l·t. !\h"· :r1 ri,.,,,,: , , ... _ 
Concoder nos têrmos do dra.õe, A•,!x:lí:lr ~lt1 }'orir.ria,l Ai'im lhJ u guh1l'iZO.l' o kl'- 1rão prcc("t~iln 1.' '''.'C~1\ idn 

it~ru I, d~ aitigc sg, co~b::-l[t- n~v~l 7-A, s~~~:c~··'c, (r; :~ z d!as, I a o ·::ir~f::!tn a~ t:~rt !! ~·i:J :Ji'\'2rõo. ,_; e ~ {d·. ! ~ t-:·,I;LJf t~~11.'i ':'.lf' ·: .~ !s 



5a e 6a. ~eiras, 16 e 17 DIARIG> OF:t€IAL Novembr0, l9tT 

---------------------------------~~·' -------------------------------·~ i'····~~r"r • ;;-' .-,...:, 

As Repartições Públicas f E x p E' · ~n- j ' i:!; N T E 1 As Repartições PúMlca~ 
'l'el'rito!iafs deverão remeter · ·\ ').;:1'1 ·.'·..:;{. cingir-se-ão às aosinaturae 
0 ex;pe!Re ute destinado à pu- 1 .; · ,• ·· . ·" anuais renovadas até 23 lie 
~licação neste DIÁRIO OFI- 1 lmpreíisà Ofi'~ia! fevereiro de cada ano e àa 

13IAL, "làriamente, até às I · ·· · iniciadas, em 11ualquer época 
ts,ao h~ras, exceto aos 2ába-l DIRETOR. ·, pelos órgãos competentes. 
dos quando deverão · fazê-lo SILLAS RiliEIRO DE ASSIS ! A fim de possibilitai' & 

at~ àc; 11,3U horas. DIA'RIO OFICIAL remessa â.e valores acompa-
Ac; reclamações pertinen- · nhadas d'3 esclarecimento11 

tas àmatérir. retribuída, nos impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial quanto à sua aplicação, selk. 
aasos de erros ou omissões, MACAPA - T. F . AMAPA' citamos usem os interessados 
devel'ão ser formuladas por . preferencialmente cheque ou 
escrito, -à Seção de Redação, A S S I N A 1' U R A S 1 vale postal. 
das 9 às 13,30 horas, no má- Anual NCr$ 7,80 J Os suplementos às ed:i< 
ximo até 72 h o r as após a Semestral NCr$ 3,90 • ções dos órgãos oficiais aó 
aaida dos órgãos oficiais. se forn!}cerã.o aos assin.antee 

O!ii originais deverão ser Trimestral NCr$ 1·45 que as sollcitarem no ato da 
r.apwgrafados e autenticados, Número avulso NCr$ 0,05 assinatura. 
ressalvadas, por quem de di- o ~ i á ·0 pu' blico f" 

e *' .. , . . , . iUllC Oll ri ,.. 
reito, rasuras e emendas. «BRAS!LL~ - ~ste D1a1'10 Oficial e eneontrado para le1tu- deral terá um desconto de 

Excetuadas as par& 0 ex- ra no Salão Nacion~l e Intern~c_ioual d~ Imprensa, da ! 10%. ' Para fazer iús a êsse 
tertor, qu~ serão sempre CO O PER PRESS, no Brasiha Impcnal Hotel.» I desconto, deverá provar esta 

anuais, as assinatmas poder- Para ~~cilit!;tr aos assina~-! A fim ~e evitar soluçã_o I condição no ato da assinatura 
,,e.fio tomar, em qualquer tes a venflca~ao do prazo ae! de continmdade no recebr- O custo de cada exem
Ápoca, !)O r seis meses ou um validade de suas assinaturas, mento dos jornais, de vem 1 plar atrasado dos ór g ã o e 
ano. na parte superior do enderê-~ os assinantes providenciar a I oficiais será, na venda aval-

As assinaturas vencidas ço vão impressos o núme1·o reRpectiva renovação com sa, .acrescido de NCr$ 0,01, se, 
poder·::;: o ser suspensas sem do talão de reg"i.stro, . o mês e. r ntecedê.ncia mínima, de trin-

1 
do mesmo ano, e . de N8re; 

aviso prévio. , o ano em que nndará. *<J. (30) dras. • 0,02, per anc; decorndo. 

que impossibilitem a anteposi· 1lor de 5 vêzes o maior salá- sentados para o recolhimen- j União . 
.;ão de qualquer algarismo. j rio mínimo, poderão ser i'ea- to devido. . 

2
_ É 

1
.ndi'spens'ivel 

0 
levan~ · 

_ lizados pelos Diretores e u 
Os espa~os e pautas na.o Chefes de Serviços, ~:tpós - EventualmeNte, poderã o tamento p:ürimonial de cada 

utilizados serã9 sempre pre- aprovação do Plano de Apli- ser· efet~adas confecções, re- organismo (ver S. Material/ 
enc~tidos Cl'lm. tra~os. grossos cação, pelo Governador. No paras_ . diversos. ou reparos SAG) e f:!ua escrituração (li
e stnuo~:;os feitos a tmta ou a entanto tais aquisições de- em vtatmas e to .. para funeio~ vro Carga Geral), também em 
lápis tinta. . '!verão ser realizadas após nários públicos mediante pré- cada · organismo. O sistema 

. entendimentos com o SAG, vio orçamento, no qual serão de !ichas deve ser implanta-
7 ~ Os «Pedidos» devem 1 se necessário 0 pedido con- incluídos: do. Os Srs. Chefes de Divi· 

ser_ presentes ~o Governado: I vencional com a declara~ão , ) . , . . - sões e Serviços devem man-
___ qy·tJ.:~,zenªlmen.~IL .. Qll:a!ldO . doo:; I de tratar de áquisição por I aJ custew da admlmstlaçao ter entendimentos com o 

desrmchoa dos Chefes de Di- R~ d I t •. . - 10% SAG a r"'spel·to p"ra a d"vi'da 
visõtes com o Governador. ""n as n eLnas. b) serviços industriais - verificação. · "' "' · "'" 
Evitar-se-á pedidos fragmen- B - CONFECÇÕES. 15% 
tários,. de pequeno número 00NSERTOS E REPARAÇÕES c) mlio de obra de _ 15% Macapá, 16 de novembro d~ 
de artigos. . · e desde que haja dlsponibi- 1967. 

. . 1 - Os consertos, confec- Jidade de pessoal ficando sub-
-·- Os pedtdos. de f~rnem-J çõ~s. r e p a r a ç õ e r>, fa- tendido que rlão há priorida- Geriernl I vanhoé Gonçalves 

meu to da, D.o, ilfl: Ol~na., d~ 'j brwações etc., ~e r !f. o de par-a tais confecções ou Martins - Governador 
Garage~ remtor1al, ao SAE. exe?ut~d?s nas . orgam~a<:?es reparaQõas, nem serviços 

Poder Judiciário 
da Imp.ensa, da SUTEL~APA terntomm; (Olarrs. Terntonal, gratuitos, per menor que se
e do Serv~~o d~ Rádio e I Gar-ag-em, etc.), de a.côrdo com ja. 
Bens Imóvetll serao presen- as seguintes instruçõe. s: 1 , 0 Ch f d s 
tes ao Sr Secretário Geral ' ·" - s a.es 08 er- Justiça Federal de 

u "'a ós · examina.r submetfi~ 1 . l_.l -:: 'I ôda e qualquer (<SO- vi~os Industriais serãG res· 
ro-~ l consideraçã~ do Go- hCit~ç.ao» de S8t'VÍQOS desba ponsabilizados disciplinarmen- Primeira Instância 

~ d d 'd· . -I espeme, a sarem executados, te e financeiramente pela .. , . 
ve.na or, para o e VI o pro deverão ser dirigidos ao Sr. \ v i o la ç ã o das presen- Seção JudiCiana do Amapá 
cesso. I Secretário_ Ger~~l, p~r~ ex!l:me! tes dlsposiqões, bem como I BOLETIM DA JUSJ:IÇA 

8 - Nas «Observações» de} 'e _aprovaçao. E prolbldü ter· ! sôbro a entrega de qualquer FEDERAL 
pedido deverá constar a • mma_ntemente recolher. ~o j artigo, a quem quer que se- ·! 
data do último fornecimento ! Serv~çe de Bens Imove1s, ja, sem a do vida autorlzação. ~ 2s. Região - Seção 
de cada item e, se fôr o caso, I Ola_rra, G_aragem, et0, qualquer 2. Os Serviços Industriais do ~ JudiciárifL do Amapá 
o estoque existente no Almo· ll:rt1go, Vlatur·a, etc., para 08 I Territó:io não operarão atra-; 
xarifado do ôrgáo interessado. 

1 
fms de q~e trata C! pt·~sente, vés de vendas ou serviços a! Expediente :U 

, sem a dev1dll. autor1zaçao do . prazo. 1 • 

9 _ os «pedidos» aprova- i Sr. Sem·etá:cio •. que decidirá 1 . ,Juiz Fe~eral - Do_utor Ma-
dos pelo Governador terão i da c:onvoniência da épeca do 2.1-Nenhum reparo em viatu- ) riO Mesqmta Magalhaes 
proce!lsamento regular no 1 r~colhimento, dadas as poss,i-j i'as poderá ser feito, s~tm q~e . Juiz Federal Substitute _ 
SAG, de acôdo com as nor-~ bilidad.~s de traba~ho ou ua 

1 

sa conheçam os responsáveis I Doutor Euclydes R . A . 1 mas 'reguladoras da licita- urgênew, de atendimento. pelos. d~nos ?ausados, para a Chefe de Secretar~;s _ buo~: 
ção de pre_ços. Daí deBorr~- 1.2 - Q~alquer material_ a devioa mdemzação. i tm· Antônio Munhoz Lopes 
l'~l .a autonzação para aqui- I ser aplicao~ deverá ser 1~-~ 3_ Em qualquer caso, cau- 1 Expediente de 6 de ncvem-
siçil.o. . denlzado P-las Rend~s Inte.- sas fortuitas serã<J levadas bro de 1967. 

nas, a menos que haJa auto- 'd . ,- d . . . . . 
10 - Após a aquisiçr.io e rizaçâo expressa do Gover- 6.?1 oons. eraçao, quan °• en-1 Ação Ordmár1a. DistrJbuf~a 

eutregs. na Seção do Material nador. tao, 0 ':. reparos. e consertos 1 ao Doutor MáriO Mesqmta 
(SAG), o Sr. Chefe avisará. o • , .. _ ,., cor~·e,!·a.~ 1;1, con~a das verbas · Magalhães: 
Coot·denador ou Almoxarifel Toans as D!visoes e vhe- do Tvr.ltorio. Processo nr 12. 
do órgão encarregado. Êste lias de_ Serviço~ pagíl:rã? con- C -- CONTABILIDADE DO A';ltor: Jú_Ho Cézar _B~aga 
en~ão, organizará a «1:eq.uisi-

1 
~,umo oe m~terral propno do I MATERIAL .. Re: Pt'efe1tura MumCJpal de 

ção» que será submetido ao 
1 
o.L resJ?eCttvo atrav~s suas . ! Macapá . 

. «Vii!lto» do Sr. Secre~Rrio G~-1 rendas mter~a'\ a preço ~e 1. Essa contabilidade cem-1 Advogado. Cícero Berge& 
ral. Sõmenta com êste visto 1 custo, acrasctdo de 30% nu- preende todo o movimento t Bordalo 
qualquer material poderá te~ i bre o valor da materia pri- de entradas :e saídas dos '! Despacho: - em face do 
saíd@ do Almllxarllado S.AL/ ma empregada {soldas, oxi- bens móv<":is e imóveis do pronunciamento do Pretorium 
SAG. · gênio, lixas, etc.). Êsses ilO% 1 Estado, como tal considerados! Excelsum, em sessão do dla 

constituirão parte da Renda! pelo Art. 827 e seguintes do 
1
18 de outubro p. passado, de-

11 - As a.quisiçõe; por Inter-na do Serviço e Herão, Rt~gulamento do €ódigo de , cidido pela competência da 
~R.endaa Internas·>, até o va- ao término do trabalho, apre-! Contabilidade Pl1blica da I Justiça Ordilaãria da Primeir~ 
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----------------------------------------------------------
Caaç!o, nesta data é recebi
do para depósito na Agência 
C91ltro do Banco do Brasil 
S/ A no Estado da Guanabara 
na Conta do Govêrno do 
Territério Federal do Amapá, 
o oheque número 602065 -
visado mil - do Banco Na
cional de Minas Gerais S/A. 
Agência Clastelo - A v. Gra
ça Aranha, 416-B - Guana
bara, emitido pela firma Ele
tromáquinas $ uissas Ltàa. es
tabelecida à Av. Erasmo Bra
ga, 227 - salas 518/Hl - Gua
nabara, Representante da fir 
ma Gordon Indústria Elétrica 
Ltda. com sede à Hua Piram
bóia SfN, na cidade de Oam
pinas - São Paulo, corres 
pondente a o que estabelece a 
Cláusula Quarta - Cauqã.o
Itens 4.1 e 4.1.1 do Cont rato 
que entre si fazem o Govêr
no do Território Federal do 
Amapá e a firma Gordon In
tl.ústria Elét rica Ltda. -- che
q ue êste no va!Gr de NCr$ . .. 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros 
novos). 

deuro. O Presidente da Repú\JUea ' Dê-se Ciência e Cumpra-se 
40 O que ocorrer durante os 
trabalhos. Faço saber quor o Coa

gresao Naeional decreta e eu 
MacapA, 12 de novembro de sanciono a seguinte Lei : 

Diretoria da Divi11ão dt 
Sa\lde, em Maaapi, 3 de no. 
vembro de li67. 

1967 · Art. 1 o É obrigatória refe-
rêneia espeeial a9 respectivo 
tít\llo profissiona.I, no texto 
do ato de nomeação de lun
cionário público civil da 
União, para cargo cujo pro
vimento exija diploma de 
conclusão de curso superi<1r , 
bem assim tedos os atoli aã
miuistrativoa atinentes à sua 
vida funcional, observado o 
dispostú no art. 35 d.a Lei 

Dr. Antéuio Trncredl 
. Direter Gratullano 

Preeidente 
Moraes Pinto 

da Aasembléla 
Geral 

PresÍdência 
República 

da 

O Presidente da República, 
usando da a tribuição que lhe 
confere o artige 83, do Item 
VI, da Constituição da Brasil, 
resolve 

PORTARIA 
Nr. 82/G7-DS 

O Dr. Antônio Taneredi, 
Diretor da Divisão de Saúde, 
usando de suar1 o.tribuiçõea 
legais, 

núme1·o 1.711 de 28 de oulu- ~ RESOLVE : 
bro _de ~9ã2 (Est_ututo ~08 I De10ignar a Dra. Alice Au
Func10_nár10s Pú.bllcos Ctvhl gusta Mar tiu Ventura Maga
da Umão ). · lhães, Médica, nível 21-A do 

Art. ao Esta ItlÍ entra em ~ Qi!-adro à e F~neion~rios Pt1· 
. vigor na data de s ua _publi- 1 bhcos do Governo de~t~ :rer

Dê acôrdo oom o art. 14, I aaçã.o, revogadas b.S du~posi-1 ritório, lotada nesta DlYl~~o, 
§ 2o, da Lei nr .5.ot0, de 30 de çõ~s em coRtrário. para _desempenhar a~ funçoee 

APROVEITAR: 

maio de 1966 de f?rr etora do . P~ vllhão In-
Brasília 29 de setembro de fantrl , em substrtuu;ão ao Dr. 

1967" I4tio' da lndependênoia Toyofiça Abe. No Quadro de Pelisoal da 
JustiQa Federal da Seção J u
dici~ria dn Território Federal 
do Amapá, nos cargos criados 
pela supracitada Lei e Decre
ta-le i U 0 253, de 28 de feve
r eiro de 1967, os eer vidores: 

e 79h da República». lJê-se Ciência, e Cumpra-ae. 
Diretcria da Divisão d~ 

Renovo os meus protes to Saúde, em Maeapá, 3 de no
de estlma e consideração . .,_. verubro de 1967 

Otelo Sarmento Serra Lima 
Inspetor -Geral de .:.<'inan~as I 

Dr. Antônio Tancredi 
Diretor 

A devolução desta .Cauçã0 
s e fará com apresentação da 
:la. via 1êste Têrmo, re0ibada 
pela Contra tada ou sua Re
presentada. 

I - no cargo de Oficial 
Rio el e Janeiro, GB - 27 J udiciária, PJ-4: 

Por taria N° 83/67-DS de outubro de 1967 I A , . p· h . ~ . "" Ministério da Guerra 
menco m eiro 1Uncrona.- Coma ndo Militar da 

Gen . Jardel Fabrício rio do Ministério da Fazenda; Amazônia 
Repr_ese?-tante do Govêrno do 1 11 d A ,11. Sa. Região Militar 
Terr1tór1o Federal do Amapá ~ ~o carg~ e ux rar . . I Juciimé.r ro, PJ -7. I Seção de Tiros de Guerra 

Peter S ~k]a . . . . T' d G . . No 130 
Ele tromáquinas Suissas Ltda . , _ Iren~ Martl~s _Pmh_eno, fun- u o e uena 

pjGordon Indústria l c10nár10 do Mm1stérw da Fa - A VISO : 
Elé trica Ltda, zenda. 

I IIl - no cargo de Auxiliar 
de Portaria, PJ -11: 

A?l!ESENTAÇÃO DE 
C:ONVOCADOS 

.O Dr. Antônio Tancredl, 
Dir e tor da Divisão de Saúde, 
usando de suas atribuiçõea 
legais, 

RESOLVE: 

Designar a Dra. Emilia 
lVIar t.inlil Ventura Picanço, 
ocupunte do eargo de Médico, 
nível ~2-B, do Quadro d<> Fun
cionários Públieos do Govêr -

Gerson de Almeida Silveira, A Diretoria do Tiro de no dê:ote Território, lotada 
í'uncionál'io do Território Fe- Gu~rra N° 130 avisa aos ci- 1 nesta Divisão, {H:I.r a exercer 

Sociedade Beneficente 
Operária clo Amapá 

ral do Amapá; daaãos da ctasse de 1949 e 1 suus funções p t•ofissiouais 
CONVOCACÃO classes anteriores em débito no Pavtlhão lnl'antil, órgão 

- ' IV - u.o cargo de Serven- com o t::lorviço M:Hitar, que subotdmaao a esta Diretoria. 
O Pr~sidente da M.sembléia 1

1 

~e. PJ-13: deverão ap1·escntar-se de 22 Dê-so CiiM<>üt e Cumpr~-se. 
Geral da S®cieda(le Bmlefi- a 30 de novembro/G7, na sede Diretotia tta Divmw de 
cente Open\ria do Amapá, I . Ir~ne Martins Pinheiro, fun- do TG 130 (Es tádio iVluni(Jip&l Saúde, em Mact~pá, 3 de novem
usando das s ua~> a tribuições\ cwnaL'io do T . F. do Amapá; Glfcério Marques), a partic 1 bi"o de 1967. 
coreridas nos Estatuto . da I Raimur..do Gavaloante Soa - das o&:Oü l~?.ras, munidos . dos I Dr. Antônio Tancredi 
entidade, em seus ar t1goa res funcionário do T. F. do seus certl~l?ados de. alista- -iJlrctoi'-
79/80, vem de ccmvocar toí!os Am'a . mento mtlltm·. a rim de ·· -----
o~ membros diretores da so- 1 pa. serem selecionados em '] irrs- l Companhia Amapaense 
meda~e, p11;1:a urna reunião v _ no cargo de Ofieial peção de saúde. _. l de Telefon es - CAT 
de asse_mole.a geral a ser ct0 J usticya, PJ-7: I ,.., 0 , A v 1 S O 
promovida. em sua sede Sede, do Tu N J.30 em AN-01 '67 
própria av. Henrique Gallncío 

1 
Ger son Nazareno Cavalcan- Macapa, 7 de novembro de i ' 

8~, no próximo dia 26 de. no- i te, funcionário do T. F. do 11957 !! A Companhia Amapaense 
vembro de 1.967,. par·a t~ata- ! Amapá; I de Telefones - CA'f _l:lolicita 
rem dos preenclnmentos dos I . ,-,- . . ! aos senhm-e~ usuarws em 
Qargos vagos por térmi- . B~ne~1t_o •.,andid? . dtl; ~1lva, :- . - , S· .; ! atrazo coffi os pagament_os 

DOS dos mandf~tos de 1.966/61. ; r .. uncwnarro do I\hmstel'lO da D. VlSao cw ' auue \das mensalidades, a espeCial 
Em Priilleira Convocação, às I ú ustiça. I Portaria No Sl/ô?-DS ~ gentileza li e cornparece~em 
8.00 hOl'iiG com maior míme. B"as'" a 1 ~ d , b • j ! aos escnt6riot! da empre,a, 
ro pos:oíveL. Em segunda 1967. ;~G~ da ~n;e~~n~~n~~ O D.r. Antônio Tanoredi, Di- à pr·aça Ve1gu. Cabral nr. 10, 
convocaçao, as 8.3? ho;-as e 70~ da Reptíbl"c' L< 

1 
1 rctor da 0ivi~ão de Saúde, a Ii:rn de uormallza.rem os r e-

oom ~ meta~e e mars um. Em v -
1 ~- . j usando de sual3 ati'ibuições feridos.· pugamentos. _ 

!erce1r~ 6 última convocação A Gosta e Silva legais, Avisa outrossim qu~ ~ n~o 
as _9.00!1 com o número que atem\irnemo da solw!taçao 
er.t~;er p~eseute, reunil'á para Hélio Antônio ScarabôtQIO l REiilOLVE : em aprêço até o , dia iiü <li.~ 
deh oeraçoes dos asstmtus . . . corrente implica!'a no d~ali-
em pauta a BGl' resol viclos De_slgnar o Dr . Keoler Ma- gam.ento do o aparêlllus e este 
dados a carência do tempo; Ministério do inte:rior galllaes , ocupante do cargo só ser<:. rc!JO"~ti(l após o pu-
lo Par~ tratar do pt·eenclli- de Médi~o , , .. pív~l ~l~A, d_o gamento ült~gral cto déblto, 
mento ?Os cargos vagos na 1 «Lf.li nr. 5_320 _ de 29 de Q~adro o e r 1.mmon~.nos }u- uere:;cido <Ht Taxa de Re!iga-
Dü·etona. 1 setembro de J 967 bll?os do Govêrno dest~ .l ~~·- ção, de acõi·do com a l)oi·t~-

. _ . _ • rltorio, lotado nesta. D1V1sao, ria m. 718 do CONTEL. 
2°, I_>ara aprecH!çao dos re- D1spoe sõbre referencia ao para exel'cer as funçõ es de 

latonos . da gestão passada título profissional de funcio- Diretor do Dispensúrio de M11ce.pá, 10 ce novembw 
do Pres1dente e do Secr8tário; nário_páblico civil cla União, 

1 

Tuberculose, em stJbstituição de 1967. 
zo Ela bo!.'ar planos de traba- i no caso e pela forma que a Dm . Emília Martins Ven!u- Abdallah HoYtü 
lhos para os exercício vin- 1 especifica . ra Picanço. Presidente 
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e Segunda Instância, o julga- as ações não fiaassem num 1 
mento das causas . de aciden- vai-e-vem interminável, cem,. 
te de trabalbõ, determino ao real prejuízo às ·partes, rece, 
llenhor Chefe de Secretaria bidos êstes autos da Justiça 
que recolha o mandado de Ordinária, determinei que ti
citação, c, proceda ao expe-

1 

vesse prossego.imento nesta. 
diente de rem~essa dos pre- Justiça 1.-nederal. 
sentes autos a0 Exmo, Sr. I . 

CON.TRATO 

que entre si fazem o 
Govêrno d o Território 
Federal ·do Amapá e a 
firma Gordon, Indú~tria 
Elétriea LtdB., na forma 
abaixo: 

Novembro, 1167,, 

Cláusula Quinta - Local 
de Entrega 

5.1 - .'\ Contratada deverá 
entregar o material, objeto 
do Presente Gontrato, no pôr
to de Santana, Mac!l.pá -
Território Federal do Amapá. 

Dr. Juiz de Direito, atendi- Ago~a. porém, que a ma1s 
das as formalidades leg.'lis. , alta Corte de Justiça do Pafa O Govêrno do Território Cláusula Sexta - Prazo de 
Maca pá, em 6 de novembro v~m com. ~ma d~cisão, dir!- Federal do Amaqá, neste ato entrega 
de l9ti7. (ass) M.M. Magalhães. mmdo a d~v1da remar:te, ~tr1- representado pelo seu Repre- 6.1 __ 0 pr&zo de en~rega 

p.edl·eo de Homola,..ao pa.ra buindo a ... _ustlça Ordmárra a sentante no Estado da Gua no.-
v" F do material é, no máximo, de 

Aeôrdo de Pagamento de competênCia para o praces- bara, General Jardel 'abrfci o, 130 (cento e trinta) dias, a 
Aeidente de Trabalho. sarnento <los feitos acima alu- dol'avante denominado Con- contar da data da assinatura 

Distribuídos ao Doutor Má- didos, remetam-se os autos tratante, e a firma Gordon do Prasente Contrato. 
rio Mesquita Magalhães: ao Exmo. S1•. Juiz de Direito Indústria Elétrica Ltda., eom 

Processo nr. 11 da Comarca, com as nos111as sede à rua Plrambóia s/n, na Cláusula Sétima _ Rea-
Requerente: Ins1ituto Nacio- , homen11gens. E ~ 06/!--I/fi7. cíjade de Campinas, Estado justamento 

na! de previdêdcia Social ! (ass) Euolydes Re1s Agmar. de São Paulo, doravante de-
(1 N P S) nominado Contratada, neste 7.1 - Fica expressamente 

· ÚÚJ.entado: Luclle Thoma- ~ JUSTIFICA CÃO a to repre~entada por seu le- vedado à Contratada pleitear 
sin Distribnída ao Doutor gítimo procurador, a rirma reajustamentos baseados em 

De?pacho: Em face d& ~ro- Euclydes Rels Aguiar Eletromáquinas Suissas Ltda., elevação de preços de mate-
nunCiamento do Pretormm I Processo nr. 10 estabelecida à a v. Et'asmo I riais, em qualquer hipótese, 
Excelsmm em sessão de 18 Requerente: Geraldo Lino Braga, 227 salas 518/519, na os quais são considei'ados, 
de outubro p. passado, deci- . da Silva aidade do Rio de Janeiro, para todos os efeitos, firmes 
dldo pela competência da j Estado da Guanabara, repre- e inalteráveis. 
Justi"a Ordinária dE~ Primeira Advogada: Cícel'O Bor~res sentada pelo seu só.:Jio sr. Peter 

v ~ s k' t" t · · t d Cláusula Oitava Multa e Segunda Instância; o julga-I Bordulo o Ja, .. m en re SI aJUS a o -
mento das causas df . . - o presente Con$rato de forne- 8.1 - A Contratada ficará 
a c i d e n te de traba- l Despac~o .: Nl;\. Jnshfteaçao c,imento, que se pagará pelas sujeita à multa de 0,5% (meio 
lho determino ao Senhor em que e JUStlfteante Geral- Cláusulas e eondigões abaixo : por cento) d@ valor total do 
Chefe de Secretaria proceda do Lino da Silva foi proferi- , . . p t n t t d" 
ao exped!·ente de remessa da a Sentença do seguinte Cláusula Primetro- ObJeto resen. e -.,on ra o; por ta 

~r lf que exceder o prazo estipu-
dos presentes aut~s ao E~m?. teor: '\~ istos, etc. Just i<m~ão l.l -~ O presente Contrato lado na Cláusula Sexta -
Senhor Doutor Jmz de Dtret- requ~r.da por ~er~,ldo Lmo tem por objeto o fornecimen- 6.1, salvo motivo de caso for
to, atendid~~ts as formalidades da Silva, com a umu_Idade de to de 37- (trinta e sete) trans- ttiito ou fô1•ça maior. 
legais. Macapá, em 6 de no- comprovar a veramdade do formadores trifásicos de acô.r-
vembro de 1.967. (ass) M.M. fa to de ~t~e 0 menor ls~acl do com as características e Cláusula N0na - Impôsto 
Magal~ães. da _Con,ceiÇao Bagunes, ftlho especificações técnicas do 

Processo nr. I3 &d~Iter.no do requer~n~e com «Editar de Concorrência» pu- 9.1 - O material objeto do 
Requerente: Instituto Nacic- Rmmumda d. a Conce1çao Bu- j' blicado no «Diário Oficial» do p::oesente Contrato é isento 

na! de Pi·evidência Social gundeg . e ~s~ m.enores José Território Federal da Amapá, do ImpOsto de Consumo, «ex
(l.N.P.S.) Ronaldo Ba~undes e R;ozete, DI'. 685 de 8 d~ setembro de vi» do art. 156 do, Deoreto nr. 

Aci.~entacl.o: Isaac Tomas Bagu~des:. ftlhos de Ratmun- , 1967, des.tinados à Companhia 57.617, de 7 de janeiro de 19B6. 
de Bi"lto da ~i.tS nao com 0 requeren- de Eletricidade do Amapá - c D s 

Despacho: Idem. te, Vivem sob a guat·da e às CEA independentemente de láusula écima - eguro 
expensas dêste, para o fim j · ' •· - A 

Processo nr. 14 de recebimento de salário- transcnçao. lO.l - Contratada se obri~ 
Requerente: .Instit_uto Naeio· família. Foí ouvido o Dr. Pro- Cláusula segunda _ Preço ~fé ~ ::~:~im~~~o spue~o c~t:~ 

na! de Prev1dênc1a Social motor de JustiQa da. Gomar- tratante, na Pôrto de Santana 
(I.N.~.S.) . . . ca, em lugar da Procuradoria 2.1 - De conformidade com · 
Ac~dentado: An tômo Ab1ho lia Repúbliea, de aoôrdo com a proposta apresentada pala em Maeapá, 0 seguro eontra 

Rodrigues . o que r!ispõe o Art 42, pará- Contratada o preço global quaisquer riscos. ,.. 
DElspac_ho:. Idem, grafo único d!l Lei Orgânica para o foro.ecimento é de Cláusula Décima Primeira 

Dtstnbmdo ao Doutoi' Eu- do Ministério Público tendo o N~r$ 92.800,(10 (noventa e _ Fôro 
clydes Reis Aguiar: mesmo expressado ' o seu dois mil e oitocentos cruzei-

Processo nr. 15 acôrdo. Foram ouvidas três ros novos). 
Requerente: Instituto Na.cio· testemunhas que eonfirma

~al de PrevMência Social ram as aleg~ções da inicial, 2.! - Os .prêços unitários 
(LN.P.S.) coniorme se deduz dos de- constantes da Propo&~ta, cons

Acidentado: Bento Ferreir_a poimentos de Fls.; ficando tituem o Anexo 1 do Presen-
Despacho: Em face d~ dec1- provado, à sociedade, ·quo os) te Contrato. 

são do E. Supremo Tr1bunal menores José Ronaldo Ba- . 
Federal, atribuindo a c?mp.e- gundes, Rozete Bagundes e Cláusula Terceira- Forma 
têncla à Justiça Ordmhria, Israel du Conceição Bagun-J de pagamento. 
remetam-.;;~ os autos .ao .Exmo. des vivem l'ealmcnte sob a o pagamento do forneci
Sr. Dr. cJUJZ de Dm::1to da guarda e às expensas do mento ora contratado será 
Coma!ca, com ns nossaa ho- J~t;lifieaute _Geraldo LI:10 da efetuado após a entrega no 
mena~oo,em. Maca.pá, ~6 d~ ?\l(. S!l'.'a. Isto posto, depo1s de local de destino e comprsva-
67. (as:;) Euclydes Re1s .t\õma1. tudo bem examinado. bomo- da o perfeito atendimento às 

Processo nr. 16 logo por sentença a presente condições especlfisadas. 

Requerente: Instituto Nacio
nal de Previdênbia Social 
(l.N.P.S.) 

Aelctentado Manoel Furtado 
Alberto 

Justificação para que produ-
za os seus jurídicos e legais Clé.usula Quarta - Caução 
efeitos. Não há deferimento 
qul.lnto à autorização de qual· 4. I - Depositou a Colltra
quer natureza, porque não 1 tada, como caução, a impor
entendo seja «a autorização» 1 tância àe ·á.OOO,GO (cinco mil 
da índole do processo da cruzeiros novos) no Banco 

Despacho : Sempre foi o Justificação. Sejam êstes au- do Brasil S/ A na c;c nr. 205. 
nosso entendimento ser da tos entregues à parte inde- 07-290-011-4 do Território Fe
competêncla da Justiça Ordi- pendentemente de translado deral do Amapá para garan
Dária o processamento e jul- (Art. 738 do O.P.C.). Custas tia do cumprimento do Pre
ga.mento das causas de aci- 1 «ex lege» . . Macapá, 06/XI/137. sente Contrato. 
flent-J de ti'abalho contra os (asa.) Euclydes Reis Aguiar. 
Orgãos da União. Entretanto, 
como não houvesse qualquer Macapá, 7 de novembro de 
proounciamento a respeito 1967. 

· pelos nossos Tribunais e co
mo pairasse dúvida a r~spei
to da competência. e parn que I 

Antônio Munhoz Lopes 
Chefe de Secretaria 

4-.1.1 - A caução só será 
restituído. à Contratada após 
o recebimento do material e 
coastatada . total observância I 
às especificações e caracte
rísticas. 

ll.l - Fica eleito o Iôro de 
Macapá, Território Federal 
do Amapá, que será o com
petente para dirimir quais
quer questões oriundas do 
presente Contrato. 

E por se acharem assim 
ajustadas, assinam as partis 
o presente Contrato, em 4 
(quatro) vias de Igual teer, 
na presença das testemunhas 
abaixo. 

Rio de Janeiro, 2i ; outubro; 
967. 

Gen. Jardel Fabríeio 
Peter Sokja 

Eletromáqulnas Suiseas Ltda. 

Testemunhas : -
Sérgio Augusto F. Uma 

Manoel Soares do Couto 

Representaç&o do Govêr
ao do Tenitório Federal 
do Amapá ne Estado d& 
Guanabara - A v. Nilo 
Peçanha, 155 - 2° andar 
~ Gr. 213/16 

CAUÇÃO 
N€r$ 5.000,00 

Pelo presente Têr~o de 


	

