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Ano VI. Números 1.297 e 1.298 Macapá , 5a. e 6a.-feiras. 11 e 12 de mar9o Ge 1971 

t\lOS DO PODER EXECUTIVO 
Divisão de Obras 

Têrrn o de Recebimento de Obras 

Aos dezessete dias do mês de frvere iro de ano de 
hum mil novecentos e setenta e um (lí.02.1971 ), nesta ci· 
<lade de i\lacapá, pela Co'llissão inf1·a-assinada, com posta 
pelos ~<enho res Cap. Corv. Luiz Gonzaga Valle, Secretário
Ue ral-SulJsti tu!o,"Eng.o .Joaquim de Vilhena Netto, Diretor 
na Divisão de Obras t1 a Cap. FraooibCO Medeiros de 
Aratíio. Chel'e da Seção do Material, constituída cgnfot•me 
Po rtaria Gove rnamental n° 392/GB·GAB, publicada no 
Diário Oficial n° 818/ 1968, foi procedido o recebimento 
rlas obras de recuperação do Grupo Escülar Barão ctu Rio · 
Branco, nesta cid arle, executadas pela firma Platon, En
genharia e Comércio Ltda. conforme contrato firmado em 
28.09.1~70 e publicado no Diário Oficial n• 1127 e 112R, de 
6 6 7f l0f70. 

Referida obra no valor de Cr$ 83.!l10,00, foi executa
da em regi me de e mpreitada global e supervisionada pela 
ff scalizaçfto que a provou os serviços constantes do Laudo 
Descritivo que acompnnha éste Têrmo. 

E como não houvesMm quaisquer contestações sô
bre meuclona.da obra, encontrando-st C<•ncluíaa e dentro cio:. 
ditames contratuais firm ados, lavrou se o presente têrmo 
em quatro !4) vias de igual teor e fo1·ma que vai 6RSina.
do pela Comissão Permanente de Recebimento de Obras. 

Mlicapil , 17 de fevereiro de 1971 

Cap. Corv. Lutz Gonzaga Valle 
Presidente 

Eng.• Joaquim de Vilhena Netto 
Membro 

Cap. Fraools ~o Medeiros de Ara(~o 
Membro 

DIVISAO DE OBRAS 

ATESTADO 

Aos dezessete ( 17) d1as do mês de feverei ro do ano 
de hum mil novecentos e setenta e um (1971), a CoiDissão 
in[ra assiuada, nesta cidade de ~laca.pll, composta pelo!! 
senhores eng.o Douglas L(lbato Lopes, nível 22-B, Gratu
liano de Morai• Pinto, Chefe da Se~ão de Obras e Ernani 
da Costa C a mo rim, Desenhista, nível 16-C, ateR ta a con
clusão da obra de t• ~tcupe ra.ção do Grupo ERcolar Barllo 
do Rio Branco, situada à avenid~ F.A.B., cujo contrato 
celebrado entre o Go,·erno e a firma Platon, Engenharia 
c Comércio Ltda. foi fielmente obedecido. 

Maaapá, 17 de fevereiro de 1971 

Eog.0 Douglas Lobato Lopes 
Nfv~l 22-B 

Sr. Gratullano da Morai11 Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

8r. Ernani da Costa Camorlnt 
Del!enhlsta, nível Ui-C 

DIVISAO DE OBRAS 
L A U O O DESCRITIVO 

Localização: O imóvel está situade à avenida F.A. II., 
no perímetro campreendido entre as ruas Gândido Men
des e Sie José, no bairro Central. 

Caract~rlsticas: O prédio, com dois pflvimentos, foi 
pintado externamente, recuperada a instalação elétrica, o 
fôrro, o sistema hidro-sanitilrio; complementação da altu
ra do mnro existente e construção da calçada ti po pas
seio. O auditório sofreu coRsêrtos de oalha, cobt!rlura, 
instalações saniUt riaq. elétrica, colooaçãu de cortinado e 
pintura interna e externa. 

\'ator: Cr$ 83.910,0fl. 

~laca pá, 17 /02tl971 

Eng.0 Dougias Lobato Lflpes 
J'o:ive l 22·B 

Sr. Gratuliano de Morais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

Sr. Ernani ria Costa Camorim 
Deeenbista, nível 16-C 

Divisão de Obras 
Contrato n°. 02/MEC-71-UO 

AproTo • PulillquQ-se: 
General Innho~ Gonqalvei M.arUna 

flover.nador 

Tirmo de Oontratc h Empreitada Global entre 
o Govêrne dn Territóric. Felferal do Amapá • a 
Firma A. Rodrigues, Eugo11har1a e C&aérclo, 
na rorma Abaixo: 

1. Praârnbulo 

1. Contratantes: O Govêrno do Território federal 41o 
Amapá, nêste têrmo denominado GTF-AP, , represe~tad~ 
pelo eng&nhelro Joaquim de Vil~na Netto, s1~bolo 5U, DI
retor ia Divisão de Obras e a firma A. Rodrigues, Enge
nharia e eoméro!e. aqui d&nominada Empreiteira, com os
crltório estabelecido a av. Cel. Proaópio Rôla, n°. 104, nel
ta cidade, representada por seu mretor-Gernte eng&nheire 
Alírio Marques de Souza Rodriguea, residente nea~a «~Ida
de, que assina. cemo representante legal da firma. 

I. Looal e Data: Lavrado e assinado ne1t& eiclatte 
de Macapá, Capital do Território Federal do Amapá, aos 
dezesseis (16) dias do mês de fevereiro de 1971. 

2. Fundamento Legal do Oontrato 

O presento •êrmo de contrato foi clevldamante aute
rlzado pelo Exm0 . Sr. Governador tudo em vista a apro
vayão da ata da reunillo realizada em 15/01/71, na eede da 
Div!sãa de Obralil, destinada a apuração lia• prt~postu 
apresentadas para a execução de serviçGs no erupo E•
colar Ra.rlio 1h1 Rio Branco, de eonrovm1dade com a Car
ta-Co.vite n•. 03/71-DO. 

3. Objeto, Lo&allzaçlio e Forro& de Bxecuqlo d.o• 8tr
viQos 

1. Objeto do Cantrato: A EmJreteira ee obril8 a exe
eutar eu\ regime de empreitada 1lobal, os sentqos delal
talaQão de aparelhos hidro-sanitárlos o reauperaeAe da rO
de hidráulica e esgõtes, do Grupo Escolar Barlo do Rio 
Brauan, nesta ci41ad&. 

2. Forma de Execução: A Bmpreltelra ae obriga a 

I executar os serviqos na forma dOste vontrato, obedecendo 
integral e_rigorosamsnte as desoriQões, plantu, projetos e 

! 
aspe!liUeayõaa lorneoldos pela Divisão de Obras, passando 
tais documentos a interrar êate tnstruaento, inclusin oa 
que se relere• a altna~ões tHhnttldaa eu lntror.luzidall 
pele Q-TF-AP. 
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As HtopartlçC1el! Pób'llcas f E x pEDI E N ITI E 1 As Repar~ões Pábl!ou 
TurJwlat1 dever ão remeter 1 1 I croglr -se-ão às aosklaturll• 
o e~edtnte destinado à pu- 1 anuais renovadas nté :m dle 
bllcação neste DIÁRIO OFJ-

1 
Imprensa Ofl~ial 1 fevereiro de cada ano e tf 

CiAL dfàriament~; , até às 
1 1 

tniei adas, em qualquer $poot: 
1~.:1!1 nnras, exc:eto aM Filiba- 1 DJRETOR 1 pelos órgãos competente1. 
rios ouando deverão fazê-lo CARLOS DE ANGRADE PON'l'ES 1 A ffm de pentbllttar a 
ll ! 6 >'lq 11,/JD horas. li remessa de valõre• aoom~a-

"~ reclamacõeR pertiner! - DIARIO OF'ICIAL nhad·es d~ esclareetmntos 
l<'s a matérte_ r etr ibuida, nos •mpr t>sso nas Oficinas da Imprensa Orteia.l quanto à sua aplioaQ!o, seU-
r asos de erros ou omissõea, MA CAPÁ - 'l'. F. AMAPA' I citamos usem 08 tntltressadoe 
d~verão ser rormuladas por ---- I preferencialmflnte cheque ou 
e<~crlto , li Sec&o de Redaçlio, A S S 1 N A 1' U R A S 1 va le posta!. 
.-~ .. ~ il As Pl,SO horas, no má- A nua! Crf 15,00 1 Os 11uplementos b edl· 
x ••no 1\té 72 b O r a 8 ti PÓ~' 8 Semestral Cr$ 7,50 õ d ó A 1·-• 1 d 
q 11<ts dos ór~l\os oficiai s j ç 68 GB rg os o hna 1 a 

TrimestrqJ Cr$ 3 80 se forn!'cerl!o aos astllinantell 
f)~; originais rlt-verão ser Cr~ O.lO que as solicibuem no ato sé-Número s vuls < ~ •l ll lliOIFiifaclnR e uutenticadoB, I a~>sinatura . 

.- tlasalvadas. por quem de di- -- 0 f á 1 úbl f 
reito , rasura81 .. Pml· ndttR. • RR AS1LL\ - Este Diári o ('{iria I (' encontrado para IPitu- 1 uoclon . r o P lco e-

ra no Salão Nacional e JJ,:;;;rnacional da JmprPnsa. dl\ dera!, terá UlU desconto de 
ExcetnarlaA a~ pllr& o ex- COOPER PRES& , no Rrasília lnrperial Hutel.» . lO%. Para fazer jull 8. êste 

t<>rtor, Q uc sNílo P " m p r e I desccnto. deverá j}rOVI<r este 
11 '1 utria. as ll&sinuturas poder- Para fanlllhtr aos at~slnan· A fim d!> evitar sol ução 1 condição no llt0 da al!siaatura 
se-Ao tomA.r , t-m qmllquer tes a verifi cação do prazo dt: 1 cte c<'nt;n uidsde no recebi- ! O de custo cada exem ~tlar 
40

"('1l. oor >'t>l~ m PFP~ 1111 um validade de suas assinaturar;, I [J1f::Dto doll jrornnis, d P vem ! atrazado dos Mgãol!' do ofi 
~t'1o. • na pnrte superior rio enderê- o~ assinantes providenciar a ' ciais será. no vencia avulaa 

A~ 11ssi na wra" vendrl11s I ço vão impressos o numtlro respe<'thri r Pno vaçl:(• com ar rescioa de !\Cr$ 0,01 ~e 
~:~"1er'ttl ~er l'lll~pPnfiiJ~ sem do tal3.o de r egistw, o mês r antl cedr•ni'ifl mm• rra. rir I J' Ill rir ml'RJn (l ann. r c..10 N C r i 
1\VI.i'l pr {> \' lo o r rw em Q lH' fin r!lna. tu PHI) din" 0.02. por ano dccurrtJo. 

3. Mão dr Obra:- A EmprPiteira de\'C' rá manter um 
engenheiro para r eprese gtá-la l'lll ma1éria de ordem tée
nica o suas r el ações com a fi il l 'alizaçào na r•bra. Os 
mestres dE' veriu 11er pessoas ds exper iência 
e idoneidade técni ca c pt>s~oal ('fiOJprcn•ad a e deveriw, 
~star habilitados a preiitlirem quaif-quer esclaredrnentos 
sôbre os aer vlços. 

4. Preços, Paga 'Uontos e Dotações 

1. Preço: O OTF'-AP pagal'á à Emp,·eitelra pela 
execução dos ~erviços objet f\ dê>'tl' cnRtra t<1 a imp••rtân• ia 
de Cr$ 5.200,00 (cinco mi l e duzentos cruzei ro~> ) . 

%. Forma de Pagamento: O pagu m1'nlo e:la obra St' rá 
f eito pela TeRou raria. uo GTF-.-\1-', logo apó11i rigo1 ORa fi s
c.tlização t acdtação pda l)f,·isãu de Ob1·as dos Rerviços 
reali zauos pela Empre1teira l' de acórd G com os Bolelius 
de Medi ções expedidos p ela DiYisno de Obras. 

3. Dotação: A s dE> s pe ~nA dP~orren tes com a execu
çl!o do prf's ente contrato ocor rc>rão à conta da s clotac,:Õ f"M 
rio Mini!-té rio de Educação e Culrura. ca t.rgo~i a 4.1.t.O -
eq ui pamentos e inst11lações. recursos deferidos pura o 
corrente exercício. 

5. Andamenta. 

1. Cronograma: Os serviços terão andamento pre
vil;to no cronograma aprovartG pela Divisão d e Obrai!, 
aclmlti!Ja a tolerância máxima de 100 0• 

2. Prazo: O prazo p11rg concl usão da obra r de no
ven ta (90) dias, a oontar <la expedição da. 1.• ordem para 
inicio dos trabalhos. 

3. Multa: A Empreiteira fi cará sujei ta à multa mo
ralórlll de CrS 6,20 por dia que exce der ao prazo contra
tual. 

6. Fiscaliza~íio e Aceitação dos Serviços 

1. Fiscalização: O GTF-AP risealizar á a Empreiteira 
através da Divisão de Obrns que manterá ação f iscaliza
dora de m odo sistemático e permaneate de modo a fazer 
cumprir o contrato a seus anexos . 

2. Acel t ~:~çio dos .Ser v iQos: A Divisão de Obras acei
tará os servicos que estiverem de acô rdu eom ars eepeci
tlcacõoil. Os servi9os ou operár ios que oilo corrttspondam 
as necessidades da obru e as Mntlições pactuadas cabe
rá à Empreituira rofaz~-101 ou substituí-lo• dentro do prazo 
d e 4~ horas. A li. Mlta~ão final da obra oão acarretará de 
morto algum a exoot>rnçio da Empreiteira e seus técnieos 
tia responsabilidade civ il Q téooiea por eventos decorrentes 
ou relacionarlos com a execução dos serviQos aenvencio
lladoa e dados eomo aceito• . 

7. Rescido do Contrato. 

1. Reselsio: O oootrate pederá ser r eselndldo uni
lateralmeRte pelo GTl"-AP o• bilateralmente atendida 
sempro a connniêRoia administrati va a cri téri o do OTF-AP 
caberá a r11dsb do contrato ludependente da iJiterpelaçlo 
J•dioial o extra-juliiglal quando a Empreiteira: 

----------- ---- ----
a) nllo cu mp1·ir qualquer das suas obrigações un

t raluais; o 
b) t ran~feri r. no tod o ou em parte os ser viços sem 

p rév ia autoriztrçiio do GTF-AP. 
2. lndt>ni zacão: Na hlpMese do item 1 desta cláu

sula, a Emprc>l tPlra caberá rPceber üoicam eote os valores 
dos serviçus exC'cutados até a data da rescisão. 

8. Fõro 

Pa ra as questõeR decorrentes dêste contrato eleg~ - se 
o Fôro de ~locapá. capi tal do Territ ório Federal do Amapá. 

Eu, Oéicio Ramr s DuRrte, \oordeoad or 411a DivisAo 
de Obra~. hJYrei o presente tê r mo em quatro (4) vias de 
igu!l l i~o r e rornra , que Tai assinado pelae partes convell
cionada s, pf'las tes temunhas e por mim. 

Macapá, 24 dti fevereiro de 1971. 
Eng. J oaq uim de Vilhena \leltn 

D!retor da Divisão de Obras 
Alírio MarqY es de Souza Rodrigu~s 

Emprei teira 
Oélcio Ram os l)yarte 

Coordenador 
ilegível 

'l'Ps temunha 
\Valter Pereira do Carmo 

Testemunh a 

Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores 
em Es tiva de Minérios do Território 

F ederal do Ama pá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

P elo presente Edital, ficam convocados todos os asso
ciados dês te Sindicato, para se reunirem em Assembléia 
Gera l Ordinária , no p róximo dia 15 do corrente més, às 08 
horas , na sede própri a do Sindicato dos Estivadores e lfos 
Trabalhadores em Estiva :ie Minérios do Território Federa l 
do Amapá, cito a Rua Dr. Odilardo Sílva, nº 2381 Bairro 
do Tre m, a t ratar dos seguinte assuntos . 

I - Leitura e discussão e aprovação da Ata da Aa
se m blé ia anterior; 

li - Eleiçiio pa ra as listas t ríplices destinadas ao 
preenchimento das funções de vogal das juntas de Con
cil iação e julgnmento da 8a Região. 

No caso de não havu número legal para a realização 
de Assembléia hora convocada , fica outra pa ra uma hora 
após no mesmo local que se realizará com qualquer núme
ro de associadolil presente. 

Macapá , 09 de Março de 1971 

Armando Wanzeler do Carmo 
Prellfliente 
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Central .içucareira do Amapá S. A. 

A viso aos Acionistas 

Acham-se à disposição d.o!i Srs. Acionistas, na 
sede social à Avenida lraeema Carvão Nunelt nº 
196, nuta ~idade, os docum entos a que se refere o 
artigo 99 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26/ 9/ 40, re~a
ti vos ao exercício Social encerrado em 31 de agos
to de 1970. 

Macapá, 3 de m arço de 1971 

A Diretoria 

2.a Zona Eleitoral de }'Jacapá 
Segunda Circunscrição - Território 

Federal do Amapá 

EDITAL DE 2ª VIAS 

O IDoutor José Clemenceau Pedrosa Maia, J uiz 
Eleitoral dista 2.a Zona de Macapá, Segunda 
Circunscriçlio - capital do Território Federal 
Jo Amapá , na forma da Lei, E'tc. 

Faz saber, a todos quanto Yirem o presente Edita l, 
ou délu conhecimento tiverem. que ao J uiz Eleitoral desta 
z.a Z<'>na, foram dir igidos requerimentos d e 2ª ViaB de seus 
Titulos Eleitorais em virtude de haverem perdido involun
tàriamente pelos seguintes eleitores : 

Ant6nio dos Santos P inheiro, brasileiro, solteiro, Título 
6.88R; Adalr Al ves Leite, br asileiro, casado. Título 3.965; 
Antônia América dos Santos. brasileira, casada, Título 2.580; 
Antônio Alves Fernandes, brasileiro, solteiro, Título l 3.393; 
Alclnda de Jesus Santana Alves, brasileira, casada, Título 
14.036; Antônio Velton Ribe iro de Oliv. , brasileiro, s olte~ro. 
Título 13.951: Benedita Vie ira Borges, brasileira, solte1ra, 
T ítulo 10.846: Cybelle Gomes Ferrei ra . brasileira, casada, 
Título J .4GO; Cid Ca rdoso Rocha, bras ileiro, solteiro, Título 
16.502; DEuselina Soares Fer reira, braslleir&, solteira. T ítulo 
11.599· Edwges Gomes Flexa, brasileira , casada, Título 
10.852; Emanuel da Silva, brasilei ro, solteiro, Titu lo 7.254; 
Eliana Coutinho Santos, brasileira, casada, Título 14.389; 
Francisca Vieira Borges. brasilei ra, solte ira, Título, 11.446; 
German o Cordeiro da Silva, brasileiro. solteiro, Titulo 9.785; 
!ve te Inácio de Souza, brasil eira , casada, Título 7.074; J úlia 
Lau rlndalva Santos Nascimento, bras ilei ra . solteira, Título 
17.673; José Coutinho Rodr igues, bras!leiro, casad o, Título 
4.2113; José Edmar Rangel Pontes, brasileiro. solteiro, Título 
13.1!71 ; J urandir da Silva Fr eitas, brasilei ro, casado, Título 
11.302; José Lopes da Silva, brasilei ro, casado, Título 19.146; 
Leomar Celestino Alves Feitosa, brasileiro, casado, Título 
58; Maria Leonina Rosa, brasilei ra, solteira, Título 7.669; 
Maria Raimunda Banha P icanço, brasileira, solteira, Título 
13.798; Gsvaldo Ferreira Pantoja, brasiLeiro, casado, Título 
913; Odinéia dos Santos Ribeiro, br asile ira, casada, Título 
11.251; Osias Hagen Nogueira Cardoso, brasileiro, solteir o, 
Titulo 15.940; Orlandina Pieanço da Costa, brasileira, soltei
ra, Título 14.432; Paulo Blldade de Andrade Uchõa, brasi
leiFO, casado, Titul e 10.723; Raimundo Nonato do Nascimen
to, brasileiro, solteiro, Tí tulo 4.909; R aimundo Peres Nunes 
de Aiaide, brasilei ro, casado, Título 3.897; Raimunda Sar
mento Souza, brasileira , solt~ira, Título 9.484; Shiko Fukuo
co, b rasile iro, solteiro, Tít1,1lo 3.290; Maria Estela P inheiro 
de Oliv., br aslle ira, casada, Título 83. 

Nada mais. E, para comtar e chegue ao conhecimento 
de todo&, fo i expedido o pr esente i:dital, com o prazo de 
cinto (5) dias para ser publicado e afixado no lugar públi
co de costume. Dado e passado nesta cidade de Macapá, 
aos (15) dias do mis de fevere iro de mil novecentos e se
tenta e um. Eu, Nino J esu s Aranha Nunes - Escrivão 
Eleitoral, subacrevf. 

José Clemeceau P edrosa Maia 
Juiz lilleitoral 

Justiça dos Territórios 

Segunda Circunsorição 

Comarca de Macapá T. F. do A ma pá 
Edital d e Citação do senhor Raimundo Costa da 

Si! v a com o prazo de 30 dias. 
O Doutor: J osé Clemenceau Pedrosa Mala, J uiz de 

Direito • a Comarca de Maca pá, capital do TerrltóriCj) Fede
ral de Amopá, na forma da lei, etc. 

I Faz saber, aos que o presente Edital virem, ou dêle co
nhecimento tiverem que pelo presente cita Raimundo Costa da 

J Silva, brasileiro, casado, comerciante, reaidt>nte em lugar 

I 
incerto e não sabido, com o prazo de trinta dias par a res-

1 

ponder aos têrmos de uma ação executiva, que s~ processa 
neste Juízo, movida por Amadeu Pereira da .Silva, ?rasi
leiro, desqui tado, comerciante, residente nesta Cidade a Av. 

I
, Coaracy Nunes, n.0 60, podendo contestá-la no prazo, d~ tr inta 

(30) dias sob pena de revelia que correrá em carton o, a pós 
a termin~ção do prazo do edital, de acôrdo com a petição e des
pacho, a seguir trancritos - «Amadeu Pereira da Silva, bra-

1 

s ileiro desquitado, comerciante, residente, à Avenida Coa~a
cy Nunes, nº 60, vem com todo acatamento e o dev1do 
respeito perante Vossa Exct>lêncla, por seu advogado ae 

'i fim aisinado inscrito nos Quadros da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil Seção do Pará, inscrição C-30, dizer QUI' é I credor do senhor Raimundo CGJsta da Silva, brasíleiro casa
do comerciante residente em lugar incerto e não sabido, d a 
qu'antia de NCr$ 1200.00 (hum mil e duzentos cruzeiros no
vos}, representada per uma nota promissória , vencida em 
28 de setembro de 1968, emitida pelo R. contra o Ban co 
do Brasil S/ A, agência local e avalizada pelo ~e~uerente, em 
razão do emitente não haver r esgatado a d1v1da, após o 
peticionário haver pago ao dito estabelecimen~o de crédito. 
Acontece que o devedor ausentou-se desta capttal. par~ lugar 
Incerto e não sabido, com fito de livrar-se da obngaçao que 
tem plll'a com o requerente. Mas o suplicado é proprleté.r ie 
de uma casa, sit uada à Rua São José, S/ N, bair ro do Eles
biio, sendo o único bem que o requer ente eonhece per ten
cer ao devedor, o qual por certo garantirá o. débito. Deua 
forma, o peticionário requer a Vossa Excelencia que 1e 
digne de determinar o arresto da aludida casa: O seq~es~ro 
e o arresto têm de comum o efeito dtt aasegurar e d1rP.1to 
do credor mas derivam de causa jur ídica divnsa e incun
fundível: ~ arresto pressupõe uma divida líquida • certa. 
que se tome por fraude e o sequestre lit igiosidade sôb~e a 
coisa disputada, QLie carece ser resgatada contr a atos lestvos 
dos litigantes. No arresto retira-se da pQs~e do devedor 
um dos bens que se conhece, a fim d e garantir o pagamen
to da d ívida; e no sequestro confue-u a posse da coisa a 
um terceiro que não a disputa o depositário, até que se 
decida a dúvida sôbre quem deve, legitimamente exercê-lo 
«(Sent., do Juiz da 10a, V. C. do Distrito Federal, Amilcar 
Laurino Ribas, in D.J. de 30-X-52, pág. a.o30). E o arru
to a medida adequada para o case sub judice, c:emo 1e 
pode observar através da leitura de arresto tran, crito, aaf
ma, que dlfereneia o aequeltro da medida que se e1ta re
querendo. Assim , com o fundamento tio inelso I, do art . 
676 do Código d e Processo Civil e com • titulo aneno tra
ta-~e de dívida liquida e cer ta , e o que constitui prova li
tepal da dívida, justificando a concessão da medida, requer 
0 suplicante a Vossa Exeelência que 1e digne de fazê-lo, 
sem audiência de devedor , come estabelece o art. 683, de 
nossa lei adjetiva, protestando o eredor pelas medidas per
mitidas, di!lo, legais de arr GJmbamento e requisição de fôr
ça, se necessár io. Para os efeitos legais, dá-se a presente • 
valor de .1200,00 (hum mil e duzento s cruzeiros novg1). Sio 
os t êrmos em que, P. Deferimento. :Macapá, 19 d• dez:embro ele 
1969. a.) pp. Cícero Bor ges Bordalo - Adv. O.A.B. Cart. II J8 
insc. C-30. Despacho Proceda-se a citação por edital, na forma 
como foi requerida, deposite e interessado a dupua do 
jornal. I. Em 12/2/70. a.) Marie de Almeida Coda - Juiz. 
E, para que chegue ao conhecfmente dos interesaadoa, e 
não possam de futuro, alegar irnorância, mantfei expedir • 
presente, e outros iguais que , serão publicados e afixados 
no lugar público de costume. Dado e passado nesta cidade 
de Macapá, capital do Territór io J'ederal do Amapá, ae1 
vinte e seis diaa do mês de janeiro do ano de mil aeve
centos e setenta e um. Eu, Ni11o J esus Aranha Nunes, Es
crivão em exeuício, subscrevi. 

J osé Clemenceau P edresa Maia 
Juiz de Dirello 

J uatlça cies Territórios 
Segunda Circunscrição 

Cgmarca de Macapá - T. F. do Amapá 
EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA DO BEM IMÓVEL 
PERTENCENTE A CUSTÓDIO V ALDAIR DOS JlEIS 

O Doutor: José Clemenceau Pedrosa Maia, Juiz 
de ~ireito da CQMarca de Macapá, capital de 
Ter ritório Federal de Amapá, na form a ria Lei, 
etc. 

Faz saber, a quem interessar J OISa q~te, no dia 1Q lle 
abril do corrente aao, às Oi:OO hor as, Q P orteiro doa Audi
tórios dê~te Juizo ou quem 1uas vêzes fizer, levaré. a pú
blico o pregão de primeira praqa do bem Imóvel penhorallo 
nos autos de 19ã0 ex•cut iva em que 6 exequente: H!lde-
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brando Castr•lo Branco e executado: Custódio Valdair dos 
Reis. constar. t.l:! dt>: «Terreno edificado com uma casa para 
hSidência, construída em madeil a de lei. ceberta com telhas 
ronvex'l, sito à AYenida Amazonas, em Pôrto de Santana. 
neste Município e Comarca. contendo um pátio; 1Jma sala 
de vis itas; dois corredores; dois q uartos; uma sala de jan tar: 
uma cozinha e uma dispensa, sendo que o refe rido bem 
!'ncontra-se em poder do própr io exP.cu tado: Custódio Val
dair dos Reis. O qual poderá ser arrematado pelo preço 
superio1· ao da a\'allação que é de Cr$ l.ooo,oo (hum mil 
cr uzeiros). 

E, para que chegue ao conhecimento dos inte ressados 
e não possam de fu turo, a legar Ignorância, mandei expedir 
o pre&l'nte e outros iguais que serão publicados e afixados 
na fo nn:t da lei. Dado e passado nesta cidade de r.nacapá, 
aos vinte e sete dias do més de feverei ro de 1971. Eu, 
Nino Jesus Aranh a Nunes, Escrivão em exercício. subscre
v i. 

.J nsé Cltmenceau Pedrosa Mai3 
Juiz de Direi to 

Justiça dos Territórios 

Segunda Circunscrição 

Comarca de Macapá - T . F . do Amapá 

EDIT AL DE ARREMATAÇÀO 

O Doutor José Clemenceau Pe.!rosa Maia , Ju iz de 
D'rt>it o da Comarca de Macapa, capital do Território Fede
ral do Amapá, na forma da le i, etc. 

F11z saber que no 18 de m11rço do cr.rrentr> ano, 
à~ 10:00 h0ras, o Porteiro dos Auditórios ou quem suas 
v4zcs fizer, levará a público o leilão de arrernataçâ(J o bem 
móve>l p.-nhorado n r•s autos de Carta Precatória em que é 
Deprecante: MM. Juiz do Trabalho. Presiden te da I • Jun
tJ de Concil iação e Julgamt·nto de Belém, capital do Esta
di) do Porá; Requere!lte: J oào Edir Pican.;o Costa e De
precado: .Juízo de Direito da Comarca de Macap:.. cons
t~nte da Metade do Ba!·co a Motor «Heru:Jdino Mnreira:o, 
qut! se encontra em pode~ da SUSNAVA. O referido bem 
poderá ser !ltTcmAtado pelo \'alor da avaliação que é d e 
Cr$ 24.000,00 (vinte e quatr·o mil cruzl:!iros), 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessa
dos e n5o possam de futuro: fl leg;; r ignorância, mandei ex
pedi r o pre>sen te e outros iguais que serão publica
dos e afixados n J fo rma da lei. Dado e passado nes ta ci· 
dade ele Macapa, capita l do Territór io Fede>ral do Amapá, 
<tos d('zoi to df!!s (1 8) dias do mes de fevereir 'J do ano de 
hu m mil novecentos e setenta e um. Eu, Nino J esus 
A ranha Nunes, Escrivão em exercício, subscrevi. 

José C!emenceau Pedrosa M::~ia 
Juiz de Direito 

Companhia de Ele tricidade do Amapá - CEA 

Têrmo de Recebimento , de Entrego e Respcn
sa bflidade em q ue se fazem a COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMA P A-CEA e a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

Ao~ onze (1 1) dias do mês de fevereiro de mil 
nove>cP.ntos e sete nta e hum (197 1), nesta cir.lade de Macapá, 
capitnl do Território Federal do Amapá no Armazém situa
do no trapiche «Eliezer Levy», a Companhia de Ele t·ri cidade 
do Arnapá-CEA, r tpresen tada pelos seus lJi retor es Cel. J osé 
Mar cos Be zer ra Cavalcanti e Ten C0l. Mário Rapha el 
V::~nnut clli, respecti\'amente, Diretor-Presidente e Diretor 
Administ rativo. fazem a entrega ao Prefeito Municipal de 
Calçoene do seguinte equipamento elétr ico, assim d isor im i
Mdo: Para o Distrito de Salgadeira - Um (1) motor MWM 
nr l 220li2/43B, mod. D-222/2 de 30 CV a 2.200 rpm, injeção 
d ireta, refrigerado a água por radiador , e/luva elástica, al
ternador marca Toshiba Irne nr. 97171, mod. GAET-4T 19A, 
t rifásico c/Excitatdz conjugada na ponta do eixo, 220/127 
,·olts. 60 ciclos, 16/ 19 KVA. Acompanha quadr o de contrôle 
marca Toshiba-Irne mod. QR c/ os seguintes Instrumentos: 
I voltímentro: 3 amperímetros de linha; I amperímetro P/ 
o campo do a lte rnador; 1 chave tripolar e/fusíveis; 1 comu
t ador de fases; I reosta to: I freque ncímetro; I r egulador 
automiltico de tensão; I ( umr~) bateria nova de 12 (doze) 
volts c/ o Têrrno de Garant ia com instruções de funciona
mento. Todo o material foi adqui r ido na firmo MESBLA S/ A. 
Fil ial- Belém, Estado do P ará, no v&lor de Cr$ 15.770,00 
(quinze mil, setecentos e setenta cr·uzeiros) conforme Nota Fisca l 
n 2 1513, sér ie C-4. O refer ido material continua sendo de proprie-
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dade da CEA, permanecendo em custódia no Distrito 
de Salgadei ra, sob a responsabilié.ade do P re feito de Cal
çoene, que se obriga ao t ranspor te, instalação, manutenção 
e reparos, reserva ndo-se a CEA o d ireit o de inspeções pe
riódicas e adoção de medidas adequadas a o bom funciona
mento e conser\'ação do citado equipamento. 

Maca pá, 11 de fevereiro de 1 !J71. 
C e !. J osé Ma rcos Oezerra Cavalcanti 

Diretor · P residente 
Ten. Cel. Mário Raphael Vannutelli 

Dfretor-Aclministrativo 
J oão Aurinio Dias 

Prefeito Munic ipal-Calçoe ne 
Rocque de Souza Pennafort 

T e>stemunha 
Rubens Antônio Albuqu erque 

Testemunha 
------~--~-----.,...,. , ____ _ ••IM'~.__ __ ,... __ 

Divisâo de Terras e Colonizaçc7o 
SEÇÃO DE TERRAS 

E D IT AL 

Oe orrle m do Sen hor Di re to r da Divisão de T er ras 
e Colou izaçãn, to r no público que, Fr11.nci~co R •ld r igucs da 
Costa , brasi l o.~ ir o, casado, r e!illl .. ntc e rt o mioil ;a do na Colô
n ia Ag ricn la do ~1,\t:lpi. Lin ha .c •. munirípio c!e .~lRc·a p!l. 
re que reu IH' '> termo" c! o nrt igo J:-!3 <' ;-eu~: §~ t· ~ Pn ir·n J" 
a1·tigo 21;:1, rio llec1·eto-Lei u.0 U.7ütl, de 5 Lle betembro uc 
1946. Licençu de Ocupação de u ma áreli d tl Terras, s itua
da na Colõn i ~t Agrícola rl o J1atapf, município de Maca pá, 
ab t·ange nrl o uma ár Pa de 30 hecl.ares, ressai Ya los os ttlr
renos de Ma ri nha porv<'n t.u ra cxio te ntes , diita ncl o da fa ixa 
de fronte ira ma is rt e 100 q uilfrme trM , q ue o requerente 
rrctende para dese ni' Oi vcr OS t raba lhos da indús tria ugrí
cola. 

De aeôrd rr com a de.- laração fo rnecida pela ad minis 
tração ri a Colônia Agrícola do Mtila pl, o lote te n1 a s 
seg uinlt>s ir.dirações e l im ites: Lote n.0 60, fRzeodo frente 
pa ra a l!nhu «<'•, limitaodo-sr pelo la do dire ito com o lo te 
o.0 62; pelo lado esq ue rdo com o lote n° 58 e fundos com 
o lote U 0 65, me dindo 300 melros d e frente pe r 1.000 ditod 
de [und os. 

E, pll r a q ne se não a le~ue igoorâ oeia, será êste pu
blica rlo fh la l mpre nFa Ofical por trinta (30) dias à porta 
do Edifício des ta r(•pa r tição. 

Macapá, 1.0 rl P. março de 1971. 

Lean rl ro Marcelino Bezerr a 
Hes p. p/Exp. da S. T. 

- De ordem do Senhor Diretor da Divisão de Terras 
e Colonização, torno público que José América Filho, bra
sileiro, casado, c&merclante , r es idente e domiciliado nesta 
cidade de Maca pá, reque reu nos têr mos d e artigo I 33 e 
seus §§ e § Único do a rt igo 203, do Decreto-Lei n º 9.760, de 
5 de setembro de 1.946, Licença de Oeupação de u ma ár ea 
de terras, siluada à margem esquerda da Estrada de Fe rro 
do Amapá, município de Macapá, abrangendo uma área de 
50 hectares, ressa lvados os lerrenos de mar inha porve ntura 
existentes d istando da linha d ivisar ia do T er ritório Nacional, 
ma is de 160 quilômetros quE> o suplicante pretende para 
iniciar os t raba lhos de exploração indústria agr ícola. 

De acôrdo com a Vistoria pr oce1ida pela DTC, as 
te rras têm as seguintes indicaçõl's e limites: - Faz frente 
par a à margem esquerd a da Estrada de Ferro do Amapá, 
num afastamento de 50 metros; a começar do Km . 129 mais 
600 metros até o K m. 130 mois lGO metr os; limitan cio-se pelo 
lado de baix o com Manoel Ferreira e pelo la do de cima 
com te rras devolutas , medindo 500 metros de frente por 
1.000 ditos de fundos, por onde limita-se com t erra s devo
lutas. 

E, para que se não alegue ignorância, ser á êste pu
blic!ldo pela Imprensa Ofic ial e afixado por t rinta (30) dias 
à port a do Edifício desta Repartição. 

Macapá, 03 de Março de Ul71 

Alfredo Luis Duarte de La-Rocque 
Chefe da S.T. 

Preço do exemplar: 
Cr$ 0,10 


	

