
TerlPilú~lo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decreto (t,0 1, ' e 24 de rufbo de 1964 

._._~----M·-----------~----~-n--~------w•=a------.----~~~--------------w--.---------------------------------
Ano X. Números 1.873 e 1.874 Macapá, 3a. e 4a .-feillas, 13 e 14 de agosto de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n 2 0880 de 31 de julho de 1974 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe sã0 conferidas em Lei, atenden
do solicitação do :Cxmo. Sr. Dr. Leonardo Gomes de Carva
lho Leite Neto, Seoretário de Educação e Cultura, e 

Considerando a necessidade de se estabelecerem cri
t é l"ios e prioridades para o si~tema de remuneração dos 
professores e distribuição de hor~s-aulas, dentro do princí
pio que se observe as aspirações do !Vlagi~tério, o t·igor da 
Lei e o Interesse da Administração, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Constituir uma Comissão Especial com
posta d.~ servidores da :::ecretaria de Educação e Cultura, 
Secretaria de Administra;ào e Fhalllças e Gabinete do Go
vernador, para no prazo de I O (dez) dias, apresentarem es
boço de relatório e a parti r daí mais 8 (oito) dias para 
apresentarem cil'cunstanciado relatório de conclusões finais 
' recomendações. 

Art. 2~ - Designar Alfredo Augusto Ramalho de 
Oliveira, Diretor_ da Assessoria de Administração da Educa
ção, símbolo 5-C; João Lourenço da .Silva, P rofessor ao En
sino Secundário; Luiz G!>nzaga Ferreira da Costa Chefe da 
Seção de Pessoal da SEC; Maria Alves de Sá, 'P rofessora 
do Ensino Secundário; Maria ·C ristina Homi~bono Brito, 
Chefe da Seção de Legislação, Direitos e Deveres, símbolo 
5-·F e Edmundo de Souza Moura, Assistente J urkiico, atual
mente exercendo em substituição, o cnrgo em com!ssâlíl, 
sim bolo 2-C, de Consultor Jurídico, para sob a presidência 
do pl"imeíro, comporem a mencionada Co1r.issão. 

Art. 3.0 - Revogadas as d isposições em ccmtrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 31 de julho de 
1974, 852 da República e 312 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

CP) n° 0882 de 7 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe ~ão conferidas em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Ofício Circular n.0 6, de 27 de 
maiG> de 1974, do Senhor Diretor Geral do Serviço de Pa
trimônio da União, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar João Cân:lido Scares Filho, Ofi
cial de Admiuistração, nível 16-C, Ch efe da Se~ão do Pa
t rimônio, símbo 5-F. lotado na Secretar ia de Administração 
e Finun,;:as e Manoel Leonfcio dos Santos, Auxill.lr de En
genheiro, nível 11 · A, lotado na Secretaria de Economia 
Agricultura e Colonlza9ão, do Quadro de Funcicnários à:~ 
Go\ erno deste Território, para, no prazo de vinte (20) dias, 
procederem o levantamento de todos os bens !móveis da 
Administração amapaensl:!, c:om os elementos prt~v!stos no 
artigo 22, item I, incisos Iº a 5Q da Lei n!! 5.972/73, localiza
dos no Interior do TeJTitório FedPral do Amapá. 

Art. 2.0 - H.evogadas as dísposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Mac11pã, 7 de agosto de 
1974, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henmng 
Governador 

(P) N~ 0883 de 7 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapâ n o 
uso das atr ibuições que lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nome:1r na forma do item III, do artigo 
12, Lei no 1711, de 28 de outubro de 1.952, o Sr. Avenor 
Augusto Montandon, Médico Cirurgião, para exercer o 
car go isolado de provimento em comissão, de Secretário 

, de Saúde e Ação Social, do Quadro de F uncionár ios do 
Governo deste Território. criado pelo Decreto nº 70.572, de 
19 de maio de 1.972, a partir de 12 de agosto do corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Se\ent.rião, em Macapá, 7 de agosto de 1974. 
85º da República e 31.0 da Criação ào Ter ritório Federal 
Alllapá. 

Arthur AzevP.do Henning 
Governador 

(P) n.0 0884 de 7 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLV E : 

Ar t. 11 - Des!gn~r. nos termos dos artigos 72 e 73 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, Rubens Antônio 
Albuquerque, ocupante do cargo de Ass istente de Adminis
tração, nivel 14- A. do Quadro de F uncioná rios do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Administ ratão e 
FinarÍças, para exercev acumulativamente, em substituição, 
a função gratificada, símbolo 2-F, de Chefe do Serviço de 
Contabilidade, do Quad ro acima referido. durante o Impe
dimento do respectivo tit ular. 

Art 22 - Revogadas as disposições em cont rá r io. 

Palácio do Setentrião, em Mac~pá, 7 de agosto de 
1974, 852 da República e 31 Q da Criação do Territódo Fe
de!':~ I do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) nº 0886 de 7 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no uso 
das at ribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Ar t. 1° - Exonerar ex-offfcio, n n íor ma do item li, 
do a rtigo 75, da Lel n 9 1711, de 28 de outubro de 1952, o 
ser vidor Alceu Pa ulo Ramos, do cargo isolado de pro
vimento em comissão, símbolo 7-C, de Chefe do Setor de 
Audilorla, do Quadro de Funcioná rios do Governo deste 
Território, a par tir de 1 ~ de agosto do corrente ano. 

Art. 29 - Revogadas a3 disposi~ões em cont rário. 

Palácio do Set:entrião, em Macapá, 7 de agosto de 
1974, 85º da República e 312 da Criação dG Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennina 
Governador 
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As P..epartiç-õr; Pt' bl;":-.c; • E-...a X p E D I E N T E I A& Rl:\p!ntiçõe~ Públic:u 
n r:c.i1 deverão rt>mc ttJr eingir-IU!li&o às assinaturas 
• !lento destinado n IJU· J· a naalt reoovRdas até 2il di 

•.o n~ste l>IAHIO OFI- lMPRENSA OFICIAL fevereiro de cada ano '3 i1Q 
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•tct • ex ·cto aos eáha- DIRETOR peles órgãos eompt>tentes. 
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... :J il: ... ; hcrn s. Ca rlos de AndTade fontes rsmeasa de valores acompa-
As rt•ela,n r; 1es pc. tinen- • • • • ,.,. * • aha dos de cselarecilllt·ntes 

- .... u:r.t( ria rctl'ibt.:tdn 1 os DIÁRJO OFICIAL l quanto à Gua aiJlicaqào, soH-
' 111 e erro r u o"· 1 st es, lmprC' ~ so nas OLclnas dH JmprenBb. Oficial citamos usem <HI interest:adt•6 

~c,~errro su· rorm ulactr.G por f,JACAPÁ - 'f. F. AÀiAPA l preferencittlmnte cheque OI' 
- l'ito. il Seçito <lo Hcdação, • ~,. • • " " ~ 1 vale postal . 
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... úOb úr~rfios 1 f,ciair. Seme~tral. 12 ~"O 1 SQ forneceruc, aos assiilan te~s 

013 crigin[lJS dEwori\o ser ··- . q ue as aoliclto.rem no nto tlu 
'c.'!'o ~raiadcs c nutco!icaons, 'I rimestrul .. 6,~5 !assinatura. 
:! li\' Jn:J, uc.r c;uom t.e t:l- Número avulso. " O,i:.O · o funcionthio público ro-
A • 1 .. ..! .·as e r meneia~. "',. "' • ",. •.. deral. tcl'á um desconto ~c 

~BR.P S!LIA - B&t~ Dlário Oficial é encontrndo p2rn lt:itu-.cscctusCru ns pnra o ex- 10% . Pr.ra fazer jus a êtl ttJ 
riM, <-tllC se!·iio 5 é m P r e u1 no Salão . Naci01:al e Inte:_nacional d~ lm;>rl'nsa, da desconte, dGverá provar onta 

I;; na flo!õ.inulurns poCif'l'- --~OOF EH PRESS. .no •Br .. sllla Impe~Jal ~o!el~_. - - - - condição no li to da. assinatura 
., 0 tornai·, ~ m qualqut r I art~clntar ao r; asamn.n- J A ri!? ~e uvJtar s oluçA~ 1 ocu, pu ;· sei 1111 ser, ou o.nu I tce n vrr1hcaçúo do praiZo tle de contmmdade no rece b1- . O gusto de cada. exemplar 

. mil da de de n1ss tl i!Siuaturas, 1 mento dos jornais, •I c v e m · atrasado do!! órr:llos o fi-
na p:1rte Fuperior do enderfi~ os at~sinantes pro\ i•lenciar a chl.ls sert:, m~ ve núa avulr:o 

. c a ~intlturas \ 'cncici:ts ço \ilo impr(lsns o número respt-ctin re11oYano com : ncre~cida de Cr$ ll,Ol se d& 
~ ão ser ~;US!H'mus r;cL uo talil.o lill· r<'gbtro •· n1êb e atecedência mínim >J. de trin- ; m~smo ano, e ds Cr$ ?.00 

• o pré\·io. o <ll.lú em que findul. ts (30) dia~. 1 por a no decorricte. 

( P) n° OGD6 de 7 de o gosto de 197-1 

O Go·.rernador rlo T'-'rritório l"t'(l•'r ::J l d o Amapii, no 
) d atribuições que lhJ silo confHida ~m Ld, 

nESOLV!.:: 

Art. le>- Nomear na form::t do item III, do a rtigo 12, 
da Lei :1 ." 1711, de 28 de N!tubro d' 1!l52, Raul Soares 
!-~.:r Jra de Souzu, para PXcrccr o cargo isolado de pro
' i n to em com:ssão, símbolo 7-C, de Chefe do Setor de 
Auaitori::, do Qu::tclro de Funcionúrios do Governo deste 
'h.;.it(n:lo, a contar de 1.0 de agosto de 197-1. 

Art. 2.0 
- Revogadas os disposiç3es em contrário. 

Pulácio do Sctentriiio. em Iv!acapá, 7 de agosto de 
l:l';''. 8~l.0 d:l RPpúbl!cn c 3!.0 ela cria~·ão do Terntório Fe
à ... ri..l do Am:.pil. 

Arthur A:>:evedo H~nning 
Governador 

CP) n .0 08~6 de 7 de :>gosto de 197-1 

O Govrr:1~dor do Territ.Jrio F~dcr<ll do Amopa. no 
o tias ~.t:·1buiçée, que lhe s5.o conf,"ridas em Lei, e t endo 

t• vi tn o que consta do Proce~w n.'1 1703, 74-GAB, 

RESOL\ E: 

1\rt. 1 º - Dt>signar nos termos dos artigos 72 e 73, 
(v r ~i n'' 1711, de 28 de outubro de 1952, Mat"ia Eunice 

tv;·:t de Araújo, ocupante do car~o de Escrihtrárlo, nível 
l -. · do ( u::~dro de Funcionários do Goverr o deste Terri-

' l•Jt~.~ no Gabinete do GOH!rnodor. para exer cer 
c c •mul~t·~.·1mcnte. elll sub,tituiç~o. o fuocào gratificada, 
r'. t !o !i-F, de Chefe da Seção do Expt>diente do Go"er-
1 ., ·, do Quadro acima l'<!fc-rido, dmJnte o impedimento 
do 1 • pec:i\•o titulo r. que se encontra em go?o de ft>rias 
.. ;.Jlnmentélrcs. 

Art. ~.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Pol.lcio do Setentrião, em 1\lacap;:l, 7 de agosto de 1974, 
" 0 c.n Repúblicn e 31.0 da Criação do Território Federal 
~ Arr :.pá. 

Arthur Aze\·edo Henning 
Governador 

(P) n° 089'/ de 7 de agosto de 1974 

O Go,•ernador do Território Federnl do Amapá, no 
t.so d1s ~ ribuiçõe3 que lhe são conferidas em Lei e tendo 
c1.1 '. l~'-' o que consta elo Processo n.0 1576/ 74-GAB., 

RESOLVE: 

A::t. 12 - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75, 
lTl 1, d;, LPl nº 17 lI. de 28 de outl,bro de 1952, Valdomi-

ro Rodrigues de Li. na, ocupante do cargo de Auxllia t· R u
ral , nível 3, tCódigc, P-209), do Quadro de Funcionários do 
Co\·erno deste Terr itório, lotado na Secretaria de Eccnomia , 
Agricultura e Color ·Laçào, a partir de 02 de julho do cot·
rente ano. 

Art. 2.0 - R<! VOgadas as disposições em cont~ari<J . 

P alácio do Sehmtrlão, em JI,,Iacapá, '/ de agosto de 
1974, 85° da H.epú tlica e 31º da Crioção do Territ ório Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henninp, 
Governador 

(P) nº 0900 de 7 de ago~to de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapé, O"l 

uso das atribu ições que lhe são confer idas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 1698/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Ar lindo Silva de Oliveira, Mecâ
n·co de Aeronaves, n íve l 12-D, do Quadro de Funcionários 
do Governo deste Território, atualmente exercendo a fun
ção de Chefe da S(·ção de Manutenção do Serviço de A0-
ront.utica, e Emanuel Rodrigues Cardoso, Pilt:.to Civil , àa 
Tabela de Pessoal ·~spec ialista Temporá rio, lotados no Gn
binete do Governador, para viajarem da sede de suas atri
bul(ões - MACAPA -, até a cidade de Bt.lém, capital do 
Esta ir. do Pará, ao ,lduzindo a a eronave de Prefixo PT-FCY. 
de propriedade d :;, Adm inist ração amapaense, a fim de sel' 
submetida a revisã"' técn ica 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do S<'tentrião, em Macapá, 7 de ago~to de 
1974, 8'.i º da Repúb ica e 31.0 da Griaçào do Territórlo Fe 
dera! do Amapá. 

At t hur Azevedo HPnning 
Governador 

(P) n.o 0001 d e 7 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, parágra fo 
22 do Decrete-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Declarar desnecessário o carg0 de Profes

sora do Ensino Pré-Prim11 rio, e Primãl'io nível 11. do Quadro 
de Funcioná r ios do Governo deste T erritório, ocupado pela 
ser vidora Heloiu Teixeira Bastos, tendo em visto o que 
preceitua a alínea «c», do item 11.2, da Instrução Normativa 
DASP nº 18, de 15 de fever eiro de 1974. 

Art. 2.0 - Revogadas aii disposições em contrár io. 
Palácio do Setent rião, em Macapá, 7 de agoato de 1.974, 

85.0 •a República e SJ.O da Criação do Territgrlo Federal 
do Amapá . 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 
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----------~------------------------------~---~------~--~------------~--~~----·--~--~~ 
(P) n.0 0909 dP. o9 de agosto d e 1974 

O Go,·e rnador do Tenftório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que 1'1e são Cl)nferidas em Lei. e tendo 
em vis ta o que consta d•) P rocesso n.0 1.633/74-GAB .. 

RLSOLVE: 

Art. 1.0 
- Aposentar no Quadro de Funcionários do 

Governo d este Territorio, aprovado pelo Decreto n.0 70.572, 
de 19 de maio de 1.972 publicado no Diário Oficial do dia 
23 do mesmo mâB e ano, nos termos dog a rtigos 101. Item 
li e 102, item II, d!l Contituição do Brasil , o serviàor 
Ernesto Gomes do~ Reis, ocupante de ca!·go de Guarda, 
Código GL-203.10-E. (Matrícula do IPASE- 1.687.780), a 
contar de 13 de junho do corrente ano. 

Art. 22 - Revogada as disposições em contrf.r io. 

Palácio do Setentrlão, e111 Maccpá, 09 de agosto de 
1.97<1 85º da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

A rthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 l!911 de 13 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d;;s atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 1448/74-SAF., 

BESOLVE: 

Art. J.O - D<'signar José da Silva Santana, ocupante 
do cargo de EscriturHio, nível 8· A, do Quadro de l<'uncio
narios do Governo deste Terntório, lotado na Secretaria 
d~ Administração e Finanças, para viajar da sede de suas 
a trlbuicões - Macapá -, até a cidade de Bras!lia, capital 
do Distrito Federal, a f im de, no ptrfodo de 13 a 22 de 
agosto do corrente a no, tratar assuntc.s do interesse da 
Administração amapaense. 

Art. 2." - Revog:tdas as disposições em contrário· 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, I 3 de agosto de 
1974, 85.0 da RepúblicD e 3JQ da Criação do Tenitório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 ·l912 de 13 de agos to de 1974 

O Gov~rnador do Território FedHal do Amapá, n o 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em v ista o que consta do P rocesso n.0 1457 /74-SAF., 

RESOLVE: 

Art. 1 Q - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, Cassiano Augusto 
Correa Pinto, Almoxarife, n!ve l 14-A, do Quat.lro de Fun
cionários do Governo deste Território. lotado na Secretaria 
de Administração e F inunças, para exercer acumulativa
mente, em substituição. a função gratificada, símbolo 5-F, 
de Chefe da Seção do Patrimônio, do Quadro acima refe
rido, durante o impedimento do respectivo titular . 

Art. 2.0 
- Revog01das as di~posições em contrár io 

Palácio do Setentrião em Macapá 13 de agosto de 1974 
85.0 da República e 31.0 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

Preço 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

do Exemplar: 

Cr$ 0,50 

Gabinete do Governa.do1· 
Ordem de Serviço n~ 0018/74-GAB 

Aos Senhores Secretál'los do Governo do Tecrltórfo 
Federal do Amapé. 

O Governo d o Territór~o Federal do Amapá, no uso 
de suas atribuições, estabch~ce as seguir.tes normas para 
cobrança de aluguel dos il')'IÓVeis residenciais: 

a ) Os Senhores Secretários do Governo ocuparão 
imóveis funcionais, mobiliados e estarão isentos de paga
mento de aluguel; 

b) Oi demais funcionários pagarão aluguel no valor 
correspondente a IO% de sua remuneração do mês anterior 
isto é, vencimento mais o total de suas g ratificações e 
demais benefícios, excluindo os descontos e salário-fa mili3; 

c) Os ocupantes, e stranhos aos quadroll do Governo, 
de residenciais comuns e de res idências funcionais de 
Secretár!09 de Governo, pagarão, respectivamente, os alu-
11 ué i~ correspondentes a dois e meio e três salários mlnlno 
vigentes na região; 

d l Os Secretários de Governo ·assinarão termos de 
responsabll irlade dos bens móveis existentes e os demais 
ocupantes assinarão contratos na Seção do Patrimônio. 

2. Estas normas terão vigência a partir do dia l "' do 
corrente mês. 

Macapá, 9 de agosto de 1974 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Comissão Pe('manente de Licitação 

A V I SO 

A Comissão Permanente Gle Licitação, torna público 
que no dia 27 do cor rente mês, às 10:00 h ., na sede da 
Secretaria de Obra& Públicas, fará realiza r r eunião para 
recebimento e julgamento de propostas referentes a To
mada de Preços n .0 08/7-i· SOP, para a Reforma Geral do 
Hospital Geral de Macapa. 

Comunicar , outrossim, que o recolhimento da caução 
estipulada no Edit al em r eferência, poderá ser feito até 
às 15:00 h., do d ia ~6 do mês em curso. 

O Edital, especificações, projetos e demais documentos 
e dados referentes a Tomada de Preçes, encontram-se a 
disposição dos interessados na sede da Secretaria de 
Obras Públicas. 

Macapá, 09 de agosto de 1Íl74 

José de Arimathéia Vernet Cavalcante 
Pre! idente da C. P . Licitação 

ERil!\1'1\S 
1º Bruynze el Madeiras S.A. - BRUMASA 
Cadastro Geral de Contribuintes 05964895 
Relat ó1 i o da Diretoria. 
No 5º parágrafo, no período onde se lê: 

«As exportaçõ~s desti:1aram-se a diversos paí
ses da Europa e à Região do Caribe, gerando di
visas da ordem de Cr $ 3.600.000,00 

LEIA-SE 

As exportaçôes destiooram-se a diversos países 
da Europa e à Região ào Caribe, getando divisas 
d a ordem d e US$ 3.600.000,00 

2.0 ) -:- Bruynzeel Madeiras S.A - BRUMASA. 
Cadastro GeFal de Contribuintes 05964.895 
Balanço Geral em 31 de março de 1 .974. 

Na << Demonstração de Lucros Acu mulado», 
item «Saldo em 3 1 de março de 1.973 r, onde se lê 
7.262.873. 

LEIA-SE 

7.252.853. 
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Bruynzeel Madeiras S/ A - BRUMAS A 

CGC n° O!i.96':1.895 

Assembltia Geral Ordin:Í! ia 

Retl!lcaçües cu (En at:;s) 

Di~rio Oficial nº 1854 c 1355, de 9 e 10 de julho de 
1G74, Pót(na 4~. 

Onde se lê: Iª Convocação 

T eia-~e :;.• Convocaç2o 

Dif,rio Oficial nº 1856 c 1357, de 11 c 12 de julho de 
!()74, pú:;ln:! 43

• 

Onde se lê: i~ Convrcação 

Leia-se: 3~ Convocação. 

Prefc~itura r\1unicipal de Macapá 

Aprovo e Publique-se: 

Louri,•al Dt>mvenuto da Sll va 
Preft!ito M.micipal 

Termo a ditivo ao contrato <ie E:npreitad;, Glo
IJr,l c •leDrado t~ltre a Pr •f .... ·tma 1\'.unicipal de 
M<n:u1;•: e a Firma ECi...IH-í.;mp:esa ele Constru
ções Civis e Tiodo·,·J:íri<:s, para atualização de 
inflator. 

C'l:íusula I - De a ccrdo com o que c~tabelece o 
item III - Prrços, Pagam,..nto e Re:~justamento e subitem 
3, do Contrato firmado entre a Pre fEitura Mun;cipal de 
Macapá e a l!:mpresa ele Construções Civis e Rodoviár ias 
~ a Portaria n2 396, de 2~ de junho de 19i4. do Mmlstério 
dos Transportes, para e~·ecuc;ão dos serviços obJeto do 
contrato original, sern conddetado o in!la tor - 15,9 39 (quin
ze inl.:iro, nove mil cento· e trinta e no\ e décimos milési
Tt10:i). 

Cl:·usula li - As de:nais condições do contn;to orl
r,in:<l permanecem inaltêradas. 

Macapá, 13 de ago~to de 1974. 

Engº José Rosário I astana 
Diretor do D.O. V. 

Eng!! Lindo\'a l Fon!!e..:a Peres 
Empr eiteirn 

José Ney Picanço Sil\·a 
Te:.tt>inunha 

Ilegível 
Testemunha 

Junta ele Conciliação e J ulgamento de iVIacapá 

EDITAL DE NOTU ICAÇAO 

(Pelo prazo de 10 dias) 

Pelo presente edital fica notificado o Sr. Anízio Alves 
Monteiro, atualrr,ente em l:.~gar incerto e não ~abido, recla
mrr.~e nos autos do prece so de rec.ama<:fio n.0 JCJ-Maca
p{ -tl21/74, em que é recla r·12da Bras: lia Obras P úblieas S / A, 
de que t:!m a pagar na Secrehria da Junta de Conciliação 
u .Tulr,arr·ento de Macapá, a quantia de Cr$ 11..7,22 (Cel'lto e 
sete cruzeiros c vinte e dois centavos), em virtude de sua 
aus~r.c:a à audiênaia iniciEi de instrução e Julgamento do 
pl'Ocesso ~upramencionado. 

Secretaria da JCJ de Macapá (AP), 30/07/74. 

Euton Rnmos 
ChcfP de Sccrctnl'ia 

' Junta de Conciliação e Julgamento de Macap<i 

Edital d t Praça, co:.1 pr azo de 20 d ias. 

A Doutora J uíza do T rabalho, Presidente da JCJ 
J unta de Concil laç< o e J ulgami nto de Macapá . 

Faz Saber a tod os quantos o present e Edital virem 
ou dele nGt ícia tiverem que, no d ia 06 de setembro de 1974, 
às 12:30 horaR, n a . e de desta J unta , à Av. Procópio Rola, 294 
ser uo levados a pú. ,Jico pregão de venda e arrematação, a 
quem oferecer o m ,for lances/a avaliação os bens penhora
dos na exe~:ução rruvlda p or José Fran cisco J. da Silva, 
cont ra Januário Si!. ::1 , bens esses encvntrados na Secreta
ria, da J unta e que são os seguintes: 

Um (1 l fogão n g:1z, Continenta l Brasil 2001, de qua 
t ros (4 ) boca~, cor na rron, forno com t ampa de v idro, pos
!lulndo no seu inte. ior uma lâmpada, onde á lig:lda num 
interr uptor localiza lo ao lado dos botões de gaz, possuindo 
também uma t amp .• que cobre toda a pa rte horizont~:l, em 
perfeito estado de ,'unclonamento como foi comprovado; e 
um botijão d~: gaz butano, os quais fora m avali~dos em; 
Cr$-1.200,CO (hum ITJl e duzentos cruzeiros). 

l-Fogão Continental Brasil 2001 
l-Botijão de Gaz Butano 

Cr$-1.150,00 
Cr$· 50,00 

Quem pr eten :ler arrematar ditos bens deverá compa 
recer no dia , hora e loca l acima mencionados, ficando cien
t e de q ue deverá g .n·a r.tir o lance com o !llnal correspou
det~te a 20°;'0 (vinte por cento) de seu valor. E, para que 
chegue ao ccnheci 1ento dos inter essados, é passado o pr·~ 
sente E::lital, que s rá pub!lcado no «Diár io da J ustiça» e 
afixado no lugar d1 co.,tume, na sede desta Junta. M•caj;:í, 
O:i de agosto de 19' 4. Cu, (José de Nazar é), Aux. Port. n. 7o. 
datilografei. r:: eu, h»~f:' de Secretaria , su bscrevo. (Eut<-n 
!\amos). 

Malia Adeloid e Sento- Sé Gra vata 
Juiz do Trabalho 

JCJ J unta de Conciliação e Julgamento de 
Maca pá 

E DI T A L de NOTIFICAÇAO 

( '='e lo prazo de 10 dias) 

P elo presente edital fica Notificado Arolde Alves 
Batista, atualmente em lugar i ncerto e não sabido, recla
mante no~ autos de pwr.esso de re<:lamação nº J CJ- Macapá-
807/74, em que Ha 1~ sler Enp,euharia e Construçõe9 Ltda . e 
Construtora Mende~ Jimlor S/ A, são r eclamada, de que t em 
a pagar n a Secret& i a da Junta de Concilia ção e Julgamen
to de Maca pá, a q l•antia de Cr$·106,26 (cento e seis cr uzei
r os e vinte e seis :entavos), referente a cust as em decor
rência do arquiv&r.- ento do supra mencionado processo, em 
\ il-tude de sua aus ·ncia na audiência de instrução e Julga
mento. 

Secretari a da J CJ à e Macapá <Ap); 5/8174 

Euton Ramos 
Che fe de S ecretaria 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
Edita l de Notifica ção 

(Pelo prazo de 10 dias) 

P t:lo presenV• ecl ital fica Notificado os Senhores L uiz 
Correa, Waldemar Ferna ndo dos SaRto:::, João de Oliveira e 
Raimundo da Cosb Athayde, atual mente em lugar inc~trto 
e n ão sabido, recla.nãntes nos autos do processo de reclu
mação n.0 J CJ-M.tcapà-851 à 854/74. em que Francisco 
Cce lho Athalde, Jruge David de Ullvcira e Brasília Obras 
P úb!icas SjA: sflo l't.clamados, de que t em a pa~ar, na Se
cretaria da Junta <Je Conciliaçã€> e J ulg2mento de Macapá, 
a quantia de Cr$- I~ 9,52 (cento e cinquenta e nove cruzeiros 
e cinque nta e dois Lentavos) cada um dos reclamantes, re
ferente a cuPta em decorrência do arquivamento do supra 
mencionado rroce~ e, em virtude da ausência dos mesmos 
na audiência inicial de ins trução e Julgamento. 

Secr etaria d a Junta de Ma capá (AP); 3.08.74 

Euton Ramos 
Chefe de S ecretaria 


	

