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Decreto r;,o 1, te 24 lf~ Julho de 1964 
------------------------~---------- -----------------------------------Ano X. Número J .937 Macapá, 2a.-feira, 2 de dezembro de 1974 

~-----~----·-·-·~~~.-----~~----------

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) n º 032 de 27 Je novembro ce 1974 

Nomeia Comissão para promover a organização do 
abastecimento, utilização e gu~rd& de gênc ros alimentícios. 

O Govera ador do Terrltório Federal do Amapá, no 
uso das a~ ri buições que lhe confere o Item li, do a rtigo 18. 
ào Decrt=t o· Le i nº 411. de OB de janeiro de 1%9, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear uma Comissão cornpc st a dos se
guintes serddores: Ct ssio Dolabeti <J Rome iro, Dir PtOr da 
Didsi:o d e Admlnistra~·iio . símbolo 5-(': vVa1dPmlro Demós
tenLs R!bt•iro, DirPtor u o Hospité l G Pra l de Macapá . sim
bolo 1- f: Diógen~s Elesbão cia Si lv<~, O ficial de Gabinete 
símbolo 10-C; Anton io Bentes Tostes, Escrevent~-Datilógrafo, 
n1vel 7, pertem:ente ao Quadro de Funcionários do Gover
no deste Território e Francisco das Chaga~ GomP. s. 2.0 Ten. 
PM IT, pertencente à Tabela de PessL al Especié lista Tem
p orário, p a r.a '"b a pre sidência do primeJrn, fa:~er a orga
n ização de abastecimento. utilização e guarda rle gêneros 
alimentlcios. 

Art. 2.0 
- A Comissão de\'erá estabe lecer as norma s 

definitivfls para esses serviços, tanto !'ara o~ gêr.e ros pere 
ch-eis como os não perecí,·e i ~. devendo incluir na pauta 
dos seus traba lhos as seguintes providênc:a s: 

I - Elaboração, com o auxílio da SE•'JUP t.> 1º / J.!Q BI. 
da relação de gêner os para 100 h omens por mês pa ra o 
QLiar tel 1.->Já ..:ido de Castro; 

H - Elaboraçiio, com auxí lio da SESAS e HDB cie 
BrJsilia, da relat;ào de gêneros par a liJO ooentes por mês 
incluindo planton istas para a rede hospi tal1r de Macapá; 

Ill - Elaboração. com :wxil !o do G ·1binete, da relação 
d e gêneros pdra 20 pessoas J,.;Or mês incluindo héospeàes 
pa ra a Resld&nci:J Governa mental; 

IV - Organizar controle e stat 1sticos nos t nh locais, 
com registro pern1anente do número dE' refeições consumi
d as me nsalmente; 

V Organizar a despensa de gêneros não perecíveis , 
nos três locais, com balanços de g~ncros n1ensais: 

VI - Organizar o controle de entrada de modo a 
quo se faça o controle ger ":! l: Bala nço do mês anterior mais 
<!ntr:H'ns do mês corrente menos o b::~la nço do mês cor
,·ente igual as saídas do mcs cor rente. Esse cc nrrole d ~ve
r& s~ r fi ~cnll zado pela Comlssàü; 

VII - Orientar os ó1gãos para que façam o controle 
dot: géne,·t-s l'ecebldos, co nsumidos ~ada da s despensas t 

sa ldos : 

V!Ir - Org:m izar cs pedidos dlárlvs d os gt:ueros pe
r <:'CI v eis e controle de recebime nto. 

Art. 39 ·- Revogadas a s dbposi<,;ões ~:m contrário. 

Palácio d o Setentrião, em l\tacapá, 27 de novembro de 
l 9H, UH.<> da República e 32° da Cr iat;ão do Terr itório Fe
de ra l do Amapá. 

A1·th L:r Azevf:'dO Hennin;:; 
Governador 

José Daniel de Alencar 
Sct:. dt> .-\dnr . e flnan<;a~ 

(Pl n ll 1121 de 1-4 de novembro de l OH 

O G overnador d o Território Federal do Ama pj, no 
uso das nt rlbui<;ões que lhe são conferida~ em Lei, e tend• 
em vista o que crmsta do P rocesso n.0 2167 /74-GA B, 

RESOLVE: 

Art. t.• - Designar Emanutl Quelr ol: Cardoso, ecu
pante da função de Plloto Civi l, ds Tabela de P essoal Ea
peclalista Te mporárk, lotado no Gabinet e do Governador, 
p01ra viajar da aede de suas atr lbulçõe& - Macapi -, at é 
a cidade de Belém, c11 p ital do Estado do P ará, a !lm de ser 
submetido a exnme da capacidade fí~ica , visto que a vali
dade de seu atual Cartão de P lloto encerrar-se-á dia 28 tle 
no1·embro do corrcr1te ano. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrár io 

Palácio do Scte ntrlão. em Macapá, I~ de novem bro de 
1974, 862 da República e 32.0 d a Criaçilo do Território f'c 
dera l do Amapá. 

Arlhur Aze..vedo Ht>nning 
Gov <:!r nador 

(P) n .• 11 32 de 25 de nov embro de 1974 

O Governador do Territór io Federal do Amaph, no 
uso das atrlbuiçõe ~ que lhe são confer idas e m Ltrl, 

RESOLVI·~ 

Art. 1.0 - Designa r o serv idor João de O llveir a 
Cortes, ocupan te do cargo e m Comissão, slrnbo lo 7-C, de 
Super intendente da SUSN AVA, do Quadro de F unclonárioK 
do Governo deste Te rrltório. para vla,iar da 1ede de suu 
atr ibuições - Macapá - - , até a cidade de Belém, capital 
do Estado do Pará. a fim de tra tar de a s~ untos de Inte
resse da Admlni~traçlio. no per!odo de 22 a 211 do corrent e_ 

Art. 2.0 - Revoga das a s disposições e m cont rár io. 

P alácio do Sl?ten~ri ão em MacapiÍ, 25 de novembro de 
1974, 86.0 da República e 32.• da Criação do Territ ório Fe
deral do Arnapit. 

Arthur Azt!vedo Hc nníne 
Governador 

(P) n.o 1133 de 25 de novembro de Hlí'4 

O Governado!' do T~rritól'io Fedtra l do Amapá, n~; 
uso du &.t ribulções que lhe .cão con!tr1das em Lel. 

RESOLVE: 

Art. l º - Desi~tnar 11 0 1 t ermoa doi ertlgos 72 e 7ll. 
da Lei n~ l 7ll, de 28 dt outubro de 19!)2, o servidor A ntõ
nio Bentes To~tes , ocu pante do cargo de Escrevent• Datt· 
Jói(rafo. nível 7, do Quadro de Func!onarlos do Governo 
deste Ter ritório, lotado na Secret ar ia de Obras P úbllcu . 
para exercer acumulallvamente, em substituição, o car«o 
em Comissão, símbolo 7-C, de Supe rintendente da SUSN AVA. 
durante cl Impedimento do respectivo titula r . 

Art . 2.o - Hev ogadas a s dl~posições em conturlo . . 

Pa lácio do Setl'ntrião. em Macapá, 2& de novem bro de 
J.9H. 86.o da República f' 32.0 da Criação do Ter ritório Fe
deral do Amapa. 

Al·th ll l' Azevedo llenn iOIC 
Go~·ern~dor 
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As RC'par tições Públ'cns' 
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o expediente destinado a pu- J 
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teR à mat l!r 1 ~ rt~tribu!da nos 
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11111erite. i1 Seçll o i e fted11ç1i.o, 
das 9 às Vl:BO borns. no má
ximo até 72 tl e r a s 8J:Ls a 
t!Bída à os érgãos oficiaiG. 

EX PEDI ENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

... . .. * , ... 
DIRETOR 

Carlos· de Andradt 1-o-r; /es . ... " .. .. 
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As Reparti ções Púb!ifl•.-1 
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l~:Jvereiro de cadfi ano ~ :.6 
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J pretereocialmnto ch eque ' '" 
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Anual . 
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Tri:mestral 

çõr s do!> órglíoa oficla ts tó i SIJ fC'I n eeerito 11 0& ns!'inantu, 
que as solicl ttl rt•m no ato <lú 

G,·~5 ll.bSina:urn.. 
Número avulso. 

Os orlg~nll ls dnerlio ser 
dattlograln d"s c autent;ca, oe, 
PeSSII IVI.\rt!lS, por QUetu Ue (i!
•!IIU() !ahuras e t-men da s. 

O.:w I O funcionlll'l ll públ!ef• fi'l-
• "" • • "" • d:' ral ter!:\ um deH:onto ut-

«BRASlL~A , - :E~: te Lli~ rio Oflcfnl .é encvntr:J d!l p; •a ie1tu- \ JIJO u· ·f'&ra fazr r jJ:s a ~ 8 :, mccetuadas as per a o ex
terior, que ~erl! Cl 11 e m p r e 
aauais ns asEinatura~; pct er 
se-!o tomsr , em qualquer 
época, p(l r st!is mt <'l'~" nu um 
8lilG. 

ra r.o ~alao l'> a cJ c: nal e Intern~cwnal rl~ Impr .·m a. da , dehcnnto, án·<·ru proY:lf eti \l{ 
-· GOOf-F.F. PRFSS, nn d 3raf.Jlla I:npeEI_!l_!!~t~ ~-· __ _ condição 00 !! lu úa a.:EillB I UI 1t 

P11ra fecil11rtr ao ~ a~sina 'I- ~ A f i!-n dt> evitar s0!1Jçlo 
te1 a vcriiicaçllo d< pl'azo de de crLiir.t·iC &de n•• recebi- 1 O cn ~tn o c< ~ da I"Xt>mpl;.r 
vall óll dc de llUfl li rrsinaturu,, mer to tl'll ~ jor cais, d {' vem · atr!l.B;id o COij úq~iíL•t; ••ll· 
na p:. rte FUJ.lerirr do enderê· Ofl :l~s i n af.lii?G fJrov 1dencier a clalt-. Rcrt.t, tw. n• t:(!a a,·ul: <• 

A• assln!ltnras nnefds.s ço ví.o imr ru{Js o uúmer o resptl'tiu ru·ovat no co1u 
1 11er•!~eidn tle li $ e,Ol se r r. 

qpderão eer suept>nlin~ H' lf• I do ta!P.o tll' regi~tw (' n és e :n: tN ~cheia mh!in.·J c1P trio- 1 JN'Bll'~' ano, e de Cr'Z :•.1.11 
niao prévio. o 800 ffil que fincar-!. til l3G) díK!I. I por :;no dl.'corri<k 

{P) n .0 1134 Gle 26 de n ov embro de 1974 

O Governador do Território Federa l do Am<tpâ, no 
uso das atrtbuic;ões ql!e lhe são conft> r id;;s em Lei. 

RESOLVE: 

Art. l Q - Deslgne r Fern<lndo Lu iz Hnmos Dia3, S e
cr etário de Obras Públicas e Ariosto Cardoso Paes . Chefe 
da Assessoria de l'telaçó~:s Públicas do Gab' nete de G over
n ador, p ertence nt"s ao Qu.ldro d e FunciÕná1·ios do G:H'erno 
d ewte Território, para v iaj~rem da sede de :;uas atribu 'ções 
- Macapá -, até Brasll i<.., capital d o Distrito F eder a l, a 
fim de participarem da cerimônia de subs tit uição de Ban
deira Nacional, na 1-'ra..;n dCls Três P oderes. 

Art. 2.0 - Revogadas 11 s disposições em con trár:.:.>. 

P alácio do Setentrião. em Macqpá , 26 de novembro de 
1974, 862 da R e pública e 32º àa Crinçào do Território l:'<!de· 
:ral do Amap3. 

Art hur A1evedo H enning 
Governador 

{P) n .0 1135 de 26 de no\'em bro de 1974 

O Governador do Território Feder;,a l do Amap1, no 
uao das atribuiçõe s q l.Hl lhe siio con!crid;js e m Lei, 

RES OLVE: 

Ar t. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 'l:l e 73, 
da Lei n.~' 17ll , de 28 de outubro de 1932. Jvsé Danie l de 
Alencar, ocup;:mte do cargo isolado de provimento em co
m issão d e Secr et ário d e f dmlnlst ração e Finanças d es t e 
Territ ório, para e xercer ac..tmula tivamente . em substi tuição, 
o cargo de Govel'llador des ta U nidade, no Impedimento da 
rrt!ip~ctlvo t ituln Exmo. St!nhor Arthur Azevedo Henn ing. 

Art . 2.0 - Revogada3 as dl9};osh;Õe5 em contrário. 

p .aláclo do Setenl1'ião, em Mae:1pil, 26 de novembro d e 
líiH, 86.0 da República e la 0 da Cri~ ~· iio ào Tenitóri~ l''e
dt!nll do A IIH!pá. 

At·thur Azevedo Hen nlng 
Governador 

(P j n .U 1138 de 26 de novem bro de 19H 

O G overnador d o Território FE'deral do Amapá, no 
U > O das ntribui<;ões que lhe são confl"rldas em Lei, e tendo , 
"m vhta o que cons ta do Processo nr 2.594/74-SAF, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Con sidera r desli&ada do Q uadro de Fun- , 
c!onãrlos do Governo desi.e Terr itór lo, C r euza Ma ria de 
S ouza P into, ocupante do cargo de Escritu rt>ri a, níve l 8- A 
I Co .;! i (lo A F-2(·2), lc.tada na ~t?('retar ; J d e Obras P úblic<H. 

----------- -----
em \·i rlude do:: haver sido transferida pua o IVJ:i,nistério da 
Agr iculcura, de co: Ionr.:d:.~ac com o ~to do Exmo. :3ellho;· 
llirPtor Gerni do l ep~ rtr.m< t' to Acimini!.trat:vc• do P ?ssoa' 
Ci\·it (DASPl, IJI.ibl cr,rJ\, nu Diàr:o (J[It:al c];, Cni3c> n.'· :.: t.J. 
de ::. 1 dt: outubro C:.e 1974, !.1 <:Otlto r oe 1.0 d e jJr.t:iro tA' 

19~'5_ 

A rt. 2° - H;-vogadax as disposic;•-•t:-S ~:m ~.:ontriiriu. 

Palhcio do S -'tentr tão, em Mac;;p;, . 26 Qe lliJVembro ele 
J 9í4, !!6.0 da Repútl:ca e 32.o da cda ç5o d •) Territério I' e
de ra! do A mapá. 

Arthur Azevedo H enuinr, 
Gon:rnador 

( P) n 9 1 I 37 de 27 de n c.\·embro de 197-1 

O Governador do T el'rilór io Federn i do Amap:l, ro 
uso das atribuiçÕI!~ q u e lh!' siie conferlõ:~~ 0n1 L i!i , e tenc.o 
am vi s! ~i o que cou~ta do Procc5>v n º 22::7;7~-GAB. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - D"signar Vitor José Moreil·a dos Santos 
Oficial d e> Adminfs.racão, n ive l 14-B. do Quadro de FttnCiu
nf. rios do Governo de :o~l e Território, lolcdo no Gabinete to 
Gove rnador. a t Lta ln ente 110 t>xcrclcio da funçiic· de Che e 
do Serviço de Ae.-onáuticn, para viajar da sede de su~~ s 
nlrlbuições - Ma capá -, até a cidade do Hio de JanC'il o. 
Est"do d a Guanab< ra, a fim di:!. junto ao Depart:~mento <e 
Avi2çi:io Civil, t rat tr assuntos rdadonadoa 1.:0111 a documen
taçllo da óler onavc de P refiXO PT-F(Z, ;:alquir;d a pelo Gll
verne de~te Território. 

Art. 2.o - R evogadas as disposições c,m cont r ário. 

P aiácio do S>'tentrião, em Macapã, 27 de no•:embro ce 
11174, 86o da Hepui.Jlica e 329 da Crlaç·iio do 'I erritório F-:: 
dc t·al do Amapá. 

Artnur ALe\-edo Hennir.b! 
Go\·e r nador 

( Pl 1'\ 0 1! ;;9 de 27 de novembt o de 197-t 

O Go \· ernador do Território Federal do Amapá no 
u~o das atr ibuições que lha são conferidus em Lel, e lenuo 
t'lll v ista o que conste do prucessn n9 :!.:!2: '74-GAB . 

HESOI.VE : 

Art. I o - Designar os strvidort>~ : Ke~tor ue Sou.:a 
I<' ilho, Condutor de Topografia, nível 1 1-A; Homeu Tra('::tiole. 
Auxiliar de Medl~ão, n ível ti ; Sebastião dos Heis Sth 'll, 
Motoris ta, níve l 8-A, do Quadro de Funcionários do Govc•·
no dest e Terrltóno; Fr ancisco de Souza Cubral. Técnico 
Agrlcola e F e rnando T ri ndade, Trabalhado r Bra~a l , da Ta
bela d e Pes soal T emporário. t odos lotados na Secr e taria ele 
EMnomla. A t:: r lcuh ura e Colonizaç~o. para se dl:!slo~.:ar_,m da 
• Nie de s\las ativ idades a fim de e fetuan•m. na ;iren com .. 
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preenclida entre o rio Matapi e BR-1 56, a partir do Km. 55 
as~ Porto Grande, o levantamento cie ocupante i, preprie
t3rios e posseiros, bem como das benfeit0rias. criações e 
culturas ali exi!tent es. 

Ar\. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrá rio. 

Palácio do Set~ntrião , em Macapú, 2í de nc•\'embro de 
1974, 86° da República e 32° da C riação do Território Fede· 
ra l do Amapá. 

JoJé Dani el de Alencar 
GovE>rna dor Substituto 

Bruynzeel Madeiras S.A. - · BRUMASA 
t C.G.C. 05.964.895 ) 

Assembléia Geral E xtraord i!.lária 

Convocsção 

Ficam conddados os senhores acionis ta s a se reuni
rem na sede 90cial, na Avenida Amawnas sfn.0 , nesta ci
dade no dia 12 de dezembro de 1974, à • dezessete horas, 
a fim de delibe rarem sobre a seguinte orde m do dis: 

a) Autorização para que a Empresa particl ;>e de uma 
entidade C',ue se denominará •FUJ dação C A EM! de Pre
vic.lê~cia !:: ocial •• , destinada a suplementar os beneficios 
assegurados aos empregados pela legislação pre videnciarla; 

b) Assuntos gerais. 

Macapá, 11 de novembro de 1 97 ~ . 

Samue l Flneberg 
Diretor-Super intendente 

Companhia de Elet ricidade do Amapá C'EA 

Edital de Com·ocar;ão 

Assemlaléla Geral Extraordlná-rl~ 

Ficam con vidados os senhores acionista~ a Re reu
n irem e m Assembléia Geral Extraord iná r ia, a realizar-se 
no dia 20 (vfnte) de dezembro de 1974, às 10:00 (1ez) horas, 
na sede da Sociedade, na rua Pa dre Julio Marl<'l Lomhaerd. 
n2 ! 900, oe~ta cidade de Maca pá, para tomar couheciment o 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

a) - - aumento do cRpltal social: 
b) - homologação da reavallaç~o do a tivo imobilizado 

(correção !i.onetaria >; 
c) - alteração dos Estatutn: 
d) - outros a ssunto3 de interesse da Socitdade. 

Macapá, 22 de novembro d e 19H 

J osé Marcos Bezerra Cayalc:J nti 
Diretor Presidente 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

«Edital d e Notificação• 

(Pelo p r«zo de 10 (dez) dias) 

Pelo presente Edital fica Notificado o St·. João Da
r.'lasio de Oliv eira Filho, atualmente em lu&ar im.erto e não 
sallldo, Reclamant e n os ~:utos do Processo n2 JCJ-Macep.:..-
1252/74, em que Cllnstn .:tora Comucial Carmo Uda. é re
clamada, que t~m a pa gar. na Secretaria da Jun: a de Con
ciliac,:ão e Julgamento de Macapa, a importâ11cia de. Cr$ 266,26 
r duzento~ e ~ e ss il n ta e seis cruzeiros e vlr;te e seis centa
vo~ ). em v ir t ude do arquivamento d o mer.c ionado Processo, 
em consequê ncia da au sência à audiência !niclal de instru
ção e julgamento. 

Secretaria 
l\1scapá (AP); 25 

Chefe 

da Junta de Conelli.:J.ção 
de novembro de 1.974. 

Eu tou Ramos 
d e Secret aria da J CJ de 

Comarca de Macapá 

Juízo de Direito 
Porta ria N.0 13/74 

e JulgamPnto de 

Macap& 

O Dr. Jo~é Clemenceau Pedrosa Mala , Ju iz de Meno
res da Coma•·ca de Ma<.:&pá, Capital do Território Federal 
aú A no;;~pa no uso de suas a tribuições l e~~:ais etc ... 

I 
! 
I 

I 

Considerando, que para a boa or!tem dos aervtço• 
executados pelos Comia;sArlos de Mene~res do Setor de De
fesa Socia l (S.O.S.) deste Juizo, deve ser observado as nor
mas da legislação vigente, quanto aos deveres, i! conduta 
e a disciplina; 

Considerando que deve ser mantida e ob~ervadn uma 
melhor manute nção d >l orde m , lndisptoneá\'el ao perfeito 
!uncionam t nto d os serviços; 

Cl n•iderando a n~cesshlad~ d e uma refcrnJUlação no• 
Quadros dgs Com issariado de Menore6 , a fim de torná-lo 
atuante e m su:u funçõe s bl'tn como cio racionalizar o ser-I 

1 viço; 

1

1 

Considerando que existe nesta ~.:on~arca , um grande 
número de Comissários de !llenore• que nAo preegchem os 

j n eces~ár!o1 requisitos para o exerclclo de tílo dellcad11 
, funçiio d e cunho e:'Ciinentemente social, constttulndo u m 

verda,je iro apost olndo na crur.ada em prol da lnfanc:ia 
a bandonada; 

Cons iderando que o !ervlço de multoi deles nunca 
chegou a se concretizar em fato• positivos aendo antea 
meros portadore~ de credenciais que lhe propiciavam !nu
meras yantagens e que multa• vezes eram usadas para 
finalidade~~ não prevista e exigida& pela atunl ll'glslac;!o de 
Menores; 

Considerando que alguns delu ~xercem na vida 
P úblic1, car gos incompativeis com u funçõca de Comissários 
de Menoru; 

Con siderando que à vista do expollto t orr.a-ae difícil 
a d ireção, flscallzaçào e controle de ComluarJado pelo Setur 
d ~ Defesa Soltfal (S.D.S. ) 

Cons iderando que em fa ce das Irregularidades eelJn& 
apontadas, lJRGE a renovação total do C ~.tmlssarlndo d e 
Menores del!te Juizo, sem prejui:r.o dos que, pela sua cap:~
cldade de trabalho e Integridade de carát er poderão .e 
a ssim o desejarem ter r condu21idoa "portunamente ao cite
do pôs to; 

C onsid erando fin almente, q ue os Comissários de Me
neres, podem ser dispensados, a qualquer tempo, pelo crl
thio unlvu nico de fa tor contian,a; 

HESOLVE: 

1 - Dispensar tod os aqueles QUe t'Xercem runçõea de 
•Comissários~ de Mencres de»tE' juizo: 

2 - Substituir as atuais Carteiras brancas de Comis
sário de Menores , por carteil'as de cór azul, trazend o em 
Di;gonal em coz· Verde as caracteristlca~ Begulntes Juizo dt! 
Menores, bem com o a designação-Comissãrloi de Menoru 
ou Asllistcnte Social. 

As a\ual~ carteirna de cor branca e sem as deslena
ções acima, deverão 8er entregues ao setor de Defesa Social 
(S.D.S.) deste Juizo, dentro do prazo de (07) aete dias, st>b 
pena de serem apreendidu e ficarem os &eus portadoru 
sujiitos a Procu so Criminal 1art. 307 do Código Penal ). 

3 - Nomear uma •Comissão• espednl, composta Clloa 
Sra. Hlldegardo M.T.P. de Miranda, Sebastião Barreir o Crl
zanto, José Júlio de Miranda Coêlho e Padre J orge Badle, 
para t omarem conhecimento e ~pinarem sobre oferecimento 
ou pedidos de indicações, que se t izerem quanto à partici
pação de quaisquer lnteres• adot para pertencer ao "Quadro 
de Comlnarios de M enora~ e As81stente Social d este J uizo. 

Cumpra-se, Reglstre-IJe e PubJ!quo~-se 

Dado e passado nesta cid ade de Maea_pa, a os qulru:<t 
diu do mes de novE- mbro de mil novecentoi é •llt.rnta e 
quatc·o. 

José Clemen<.:eau Pedrosa Mai~ 

J uiz de Menores 

Edital para ciência de interessados, com o 
pTazo de 90 dia s. 

Na forma abaixo Nino Jeaus AraAha Nune~ O!lcial 
Substituto do Heg!stro de Imóveis da Comarca de Macapá 
- Segunda Clrcunscríviio. Capital d~o~ Terr!tório l''~dera l do 
ArnapQ . 

Faz Saber aos que o preu·nte tocilta l virem ou d•le 
conhecimento tiverem que, a pedido de Hellt• Santo~ do 
Carmo e seu mnrldo Walter Pere ira do Carmo, u eneon· 
tra em Cartório, pnra a dev ida instrlção, a ucritura d li 
lnsUtuiçã0 de b <' m de !amília. tendo por objeto o pré4 lo 
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situado tr Rua Procópio Rola n.n 62~ conforme escritura pú
blica de Constitni<;~o ele E f·m de F;o,milifl em que figuram 
como oui"Or gantes Helit a Santos do C;Jrmo, de prendas do 
lar, e SPU marido Wal ter f' e reirn do C a rmo, c:o m ercia n te. 
bras ileiros . casados, re~i dcn1 es e dorr,ic iliados n esta cidt:tde, 
portadores do CPF n.0 OU;!. E67.61 2-20, Jav1 ad'1 <'m 26 êe no
vembro d~ 1.974, pelo Escr~vcnle ,lma m"enlndo J csé Ta\•a 
res de Almeida. no impedimenbo da T<.beliã. sendo o prédio 
construído em alvenaria, c ..>l.lt'r to com telh as d e vibrotex, 
medindo dez metros e sessenta centímetros ( lO,COms) de 
frente p c,r d ez metros e sessenta CPntimet ros (l íl.6l1Il'S) de 
fundns, contendo oito (8) t om p <>. rtirr. e ntos , sit uaàu à r ua 
Procópio Rola n 2 62:~. n esta cicl::~d,• de Mal:<Jpú, Te rritório 
Fede ral do A.mnpá, cdificac.a em terreno da União, sobre 
o lote de t er ras n.0 10. da q u adr::l 116, medindo a ito lo te, 
quinze metros (15,00ms) d e f1 ente por trinta m etros (3<t,00ms) de 
fundos limita ndo-se pe la fre nte (!'iorte) com a citada rua 
Procópio Rola . pelos fund es (Sul) com o lote n 9 9. pelo la
do direito (Les te) com o lote n° 8 e pelo Jade esw1erdo 
(Oeste) com o lole n.0 12. - E rara que ch~gue ao c onhe
cimento cios in te re ssados, expedi o presente t:om o prazo 
de 30 dias, dent ro do qua l p oduão reclam a r, por escrllo, 
contra a instit.uição. - Dario e passado n es ta cidade de 
M acapá, <lOS vinte e sete d ias do mês de nn\·:> rnbro de mil 
novece ntos e setenta e quatro (1974). 

Nino J E:s11s A ranha Nun es 
Oficia l Substituto do Heg ist ro de Imóveis 

Regimento Interno da Loja Maçônic.a Acácia 
do Nc r te N .0 :n 

C'apitl.lO l 

Da loja e seus fi 1\S 

Art. I v - A denom inaçiio dkt;d de< l a Loj:t 1\loçõ
nica, fund!lda a 27 de d ezC',Tlbro de l ~G8 e n'guinrizarla <J 2-± 
de janeiro de 1969 ~ Ac:J.:. a àu Korte, com stde e fôro na 
cidade de Ma capá , capital do Territ( rio F ederal d.J ,\ mr.pà, 
Hepública Federativa do ]3r3sil, sou a ju ri ~d i ção da lVI:. 
R:. Gr:. Loja do Par;l , unde e~t <l rnatril:ulada sob o 
número 31. 

Art. 22 - E sta L oj1 :'ll:H)Ônita que funcic •rnrá nú 
Rito de York, tem por OhJeti\'O <J dtl'cso e propat.<.Ção d os 
Ideais da Maçonaria, con w )Stancindo~ nos princ ípios dn lo
i er~ncia, da · Igualdade e da solida ricrlr,de em prol da paz 
univer sal, pe la confraternita<;iio dos po\·os sob os titam<'~ 
dll lib~ rdade e da just iça. 

Art. 3.o - Corro parte in tegrant e da G ra nde L oja d o 
P a rá, es ta Loja Maçônica se rC'i;er á pela Constjtuic;flo. He
gulamenlo Gera l, Lc,-is e HesoluçÕE'S da Gnmde Lo; .1 d o 
P ara e pelo e s tabelecido neste Ilegirnento. 

S'eTviço Público Fe.lcta l 
Diretoria de Portos e Costas 

A~ência da Capltanja dos Po1 t<> ~; do P~rá e Amapá 
em M& c:;p.l 

«O Agente da Capitania dos Portos com·Jnica 
que estão abertas a s inscrições para o Ccrpo d e 
F uzileiros Navnis. Maiores detalhes na Agência da 
Capitania do.; Rortos, silo a A\' en ida F'AB nº 427, 
próximo a Galeria Comercial. 

Sec1·etm·ia de Educaçúo e CulhtTo 
Porta ria N ° 21 4/ ':'<i - SEC. 

O S ecretá rio de Erlucaç5o e ('ulttlnl . us~ndo de suas 
n tt ibuiçõe s, e, 

Considerando a necE-ssidad e de se dli'3tina r uma a ten
~·iio Es pecia l ao e:nsino agncol:l no Território. tendo em 
vista a~ grandes perspecUvas de expansão do st:tor prim<i ri o, 
voooção natlrral da t:conomla amapaen5e para c, s próximos 
111105. 

H E SOL V E: 

!Jesignar o Profes sor do Ensino Médio. contratado, 
HBdegardo Manoel Tauma t u r·go Peres de Miranda, para 
cvordena r as Trcnicas Agrícolas da fo rmação e specia l, ass im 
como os projetos e atividades do set or primá rio, a cargo 
d·.! SE'ln~ t ~ria de Erluc::.(>io e Çult1nn 

Dê-se dl;ncia. cumrra-~" e publique-se. 

Gabinrte do s~Cl'C l :ll io c e Ed ucac;iio e Cultura. em 
Macapá, 08 de nov• mbro de 19':4.. 

Dr. L eonardc Gomes de Canalho Leiti! NPto 
Secrel.-!rio de Eiucação e Cultura 

.Sec·retaTia rla Receita Fedcnll 
Em 16 de nov. de 1!!74 

«Edital cie C<>m ·C' ~a t;ão para recf:pção do car tão C.G .C.» 

O Aaer.te da Receita Flder al em Macapá 

Con\'C'Ca os 1 .teressndo~ a cr.mp<Jrecer a esto Repar
tiç3o a fim d~ r ecP.)Cr n5 -,C;ntões C.G.C.·• correspondentes 
às fich as en t regue< no decorre r do m ês de de 
med i:,nte a apresei taçào da 'ia em seu poàer. 

A visa , outro. ~im, que referidas fich::s pcr deri':o s:n 
va lidade a partir d) tdgésimo d ia, contado da pub l!ca ç!<O 
do p resente 

Agfn l'ia da llcceit<~ Federal, ~.Iacapá- .'\P I 6, I l 'í4. 

Solon Couto Rodrigues 
C hefe 

1\linist [ rio da Marinha 

! Jin to r iR de I'o rtos e C'ostns 

·\ \li~nria ti;: l'api,auia t1us l'rirltJ~ do h t:ulo tlit l'a íit t• 
:~li!ilpit. t' lll \~:1t'iijiÚ 

F.:Di f,\ T. DI>: l.:Oi\l\IOCAC:ÃO 

Pdn prc·se ttl· Edital fica conv::::<.:ado o Sr. J a iro Tr in
dade .Joma r. 1-e~ id 1 lte nesta cidade de !\!<capa, Tf r ritór 'o 
FP.deral do :\ m ap;• à rua T in;d\' n t es . n º ti.'D, a cumpRre \;.•r 
ú Agl:ncia ciu C a pi .:- nia do:; Portos do Pará e ,\mapá, e•n 
f laca pá, 110 pr:lZO de ! () (d ,•z) dias, a pa rtir da data de pu
bli Ca \;~\o deste• E di t'l l, P '•l'3 t omar conhecimento da Guia c:e 
Jul!!c:do do Tribunal :\1arít in o e pa!l,~r multa e custas 
esp :c: iíicadas na ret'er ilh:t G uia , no \· a lor de Cr:ii -!00,93 (q~:!
t rnccntos cruzeiros c no\·enta e Ireis crnl nvos l po:· k r SH·O 

incurso no n: l. I 2-t !etrél .<C» d a Lei n.O :l l 80, 54. decor:·en e 
d o Prol esso 11.

0 6til í do T M. 

Agencia dil Cnpitania dos Portos do P:. rá l. 1\map.l, 
em i\lc:capá, :!6 de nl.•\ e mbro de 1974. 

A ·,tonio Uchva de 1\Téltus 
P rim i ra-Tenente tAM), Agente 

M!n~sté ri o da Fazenda 

A.g.!n ~ ia da Receita Federal em Macapá 

Ecl ita l de Leilão N" 03/74 

De o rdem do S r. A ·~e nte da R eceita Federa l e n 
Macap:i , f ar,;o públ;,_o <' quem !11teressar possa que, nos dia~ 
2. 4 e 6 de dezom l ro, em l '! , 2:1 e 33 p l·at,:as respecti\'~men-
t e, será levado <.1 \ !nda en1 haJt a públ1ca, a qutm maic r 
lance oferecE-r, ns mer c:Jdorias constantes do ~rocesso n .O 
0332/73, as quaiq sf encont,·am dev!:l.<.Jme nte de~criminadas 
no Laudo de C l assiflca~·5o P "\valia~·5o fixada nc• qu·H!ro dt: 
a\•i sos e eJitais Je;t1 .\gên..:in d a Heccita. 

2. O a r remat.1 ·1te ficará o brigado ao pagam .wto Clu 
sina l de 200 u no ato da ll!Ten.ataç[w, bem como ao re l:o lh l · 
mento du Imposto de [mportac.;ão, Imposto wbre Prot..luto, 
Jnd · ~trial i;.ndos , In rc, to sobre Cirrul:lc.;ão d e 1\lercad oria~ 
bem <JSsinl como a taxa de (jO 11 , conforrr :e displ>Sic-ües legais 
('OI Vil{•lr. 

3. O leiliio re:ilizar- se a f1 s 9 (novel horas dos d ias acima 
citudos. no prédio ,mde fu nciOna a Agência da llPceJta .F'<!
cleral de Macapà, J.e sta cidadt>, pcdendo o5 intt•ress"ldos na~ 
r eleridas mercador ns vê-lus nnqueie loclll nos horárius 
nor mais de PX pi!di ntC' . 

Agfncia da Receit a Federal em M:~capá, ~8/1 l 14. 

V ISTO 

Huin.undo Campos da Huch"' 
Agente Subs. 

M«r ia da G raça O . Leu te' ~ 
P r<·parftdnra 


	

