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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 0017 de l4 de janeiro de 1975 

O Governador do Território Fc>deral do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 419/74-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir a pedido, o contnto firmado 
entre o Govli'rnO amapaense e a Senhora K2tia Maria Tardio 
Góes, ocupante da função de Professora de Ensino Médio, 
lotada na SecrP.tnria de Educação e Cultura, a partir d<> 
30 de novembro de 1974, nos termos do artigo 481 , da Con
so1ir1ação das Leis do Trab~.>Jho, combinado com a cláusula 
1 o~ do referido contrato. 

Art. 2.0 - Revogadas as di8po$lções em contrário. 

Palácio do Setenh·ião, em Macapá. 14 de janeiro de 
1975, 86.o da República e 3:1 ° da Cri!lção dQ Território Fe
deral do Amap.;. . 

Arthur Azevedo Henning 
Govern'<~dor 

(P) n.0 0(}18 de 14 de janeiro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vis ta o que consta do Processo nn 001/75-SEC. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir a pedido. o contrato firmado 
entre o governo amapaense t> a Senhora Conceição Chagu 
da Silva, oaupante da fun~ão de Auxiliar de Secretária de 
Unidade de Ensino, lotada na Se-::retaria de Educ11ção e 
Cultura, a ~artfr de 31 de dezembro de 1974, nos termos 
do artigo 481, da Conse~Jidaçã& das Leia do Trabalho, com
blAado com a cláusula 10~ do referido contrato. 

Art. 2.0 - Revogadas a11 disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de janeiro de 
197!1, 86° ds República e 322 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur A1evado Henn!ng 
Governador 

(P') n.0 0019 de 14 de janeh'o de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d:~s atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o qua consta do Processo n.0 006/75-SEC. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Desigaar Laíses do Amparo Braga Vll~ira, 

ocupante do cargo de Professora do Ensino Secundário, de 
Quadro fila Fun11ionários ds Governo deate Território, para 
viaj11r da sede de suu etrlbulções - Macapá - , até e 
cidade de Sãe Paulo, a fim de par\lc·ipar da seleção de 
aqalpamente e material didétlco, a fierem adquiridos pelo 
Governo de Território, com base no Convênio aelebrado 
oom o DSU/MEC, no períccio de I I à 20 de janeiro à e 
c:errente al!te. 

Art. 2º - Revoiadas as disposições em contrário 

Pa1áeio de SeteA~rião, em Macap&, 14 de janeiro de 
197e, 86º da República e 32.0 da <lriação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevetio He"nina 
Qovernaàer 

(P) n° 0020 de 14 de jattelrCJ da 19711 

O Governador do Território Ftdersl do Amapá , no 
u~o da~ atribuições que lhe são conferfdRs em Lei, e temio 
em vi~ta o que consta do Processo n.•> ll028/7li-SAF, 

RESOLVE: 

Art. l.0 - :Rescindir a pedido, o contrato firmado en
tre o Governo amapaense e o senhor Antônio da Costa 
Rodrigues Júnior, ocupante da função de Auxiliar de Es
critório, lotaeo na Secretaria de Administração e FinaRças. 
a partir de 31 de Janf'i to do corrente ano, nos termos do 
artigo 481, Ga Consolídaqão das Leis do Trabalho, com bina
do com a cláusula JOi do reterid~ c&ntrato. 

Art. 29 - Revogadas as dlsposi9ões em cen-rério. 

Palácio do Sl'tentritio, em Macapá, 14 Je janeiro de 
1975, 86.0 da Re pública e 32~ da Criação do Território Fe
deral do Amap~. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) nº 0021 de 14 de janeiro d e 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 420/74-SEC, 

R~OLVE: 

Art. 1.0 - Considerar aposentada nos termos dos 
arMgos 101, iterB III, parágrafo único e 102, item I, 
allnea «a», da Constituição do Brasil (Emenda n.0 I l, Maria 
Dorethy Mendes de Souza, ocupante do cargo de Pro
fessora do Ensino Industrial Básito, Código EC-510. (Ma
tricula do IPASE - 1.687.404). 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo1ições em ccmtrár!u. 

Palácie do Setentrlão, em Macapá, 14 de janeiro de 
1975, 86V da R11pública e 32° da Cria4Jfio do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0022 de 14 de janeiro de 1975 

O Governador do T11rritório Federal do Amapá, no 
uso das otribuiqões que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vis ta o que consta do Processo nR 007/7 5-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar na forma do srtlge 145, it11m I, 
combinado com o de n" 147, da Lai n.0 1711, de 28 de outu
bro da !.952, Genésio Cardose do Nascimento, Oflola l llle 
Adminlstraçio, nível 12-A, do Quadro FuRcifmários do Oo· 
vemo deste Território, para exucer a fuAção gratlflcraà a, 
aímbolo 3-F, de Chefe da SeçAo ds Fomento ea Produtlo 
Vegetal, do Quadro acima referido, a col'ltar de 08 de jaRel
ro do corrente ano. 

Art. 2 ° - Revo~adas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 14 de janetro de 
1975, !16.o da Repúbllea e 32 .o 6la Criaçãe do Terrltól'iO Fe
deral do Amapil. 

Arthur Azevede Henning 
Governaàor 
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(P) n.0 0023 de 14 df' janeiro de 1975 

O Governador do Território FPderal do \mopfl, no 
uso das atribuições que lhe são corferidas em T ei. por de
Je>g1ção de competéncia, de acorrlo com o Decrrto n" fi4.925, 
df' 05 de agosto de 1.969 e Portaria n." 013, de ()8 de maio 
de 1970, do Ministério do Interior, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - DP.termin~r na conformidade do cli~posto 
no Decreto n.0 60.091, de 18 de jan<>il·o de 1967, a aplicaoão 
do r egime de Tempo Inte-gral ~ Dedicação Exclusiva 
(RETIDE), ao servidor abaixo relacionado. a contar de 08 
de janeire do correnti ano: 

Nome/Matrícula Cargo ou Função o 0 Gratifica~ ão 

Genésio Cardoso 
do Nasclmf'n to 

(2.071.620) 

Gratificada Mensal- CrS 

Chttfe da Seção de 
Fomento da Pro

dução Vegetal, 
símbolo 3-F 95 1.337,00 

Art 2.0 - Revogaàas as disposições arn contrário. 

Palácio do Setantrião, em Macapil, 14 de janeiro de 
1975, 86.o àa República e 32.0 da criação do Te ritário Fe
d eral do Amapá . 

Arthur Azevedo I-Iennlng 
Governado!' 

(P) nº 0024 de J.i de janeiro de 1975 

O Governador do Território FE>dPral do l\m1pá. no 
uso das atribuições que lhe são con reridas em r,ei, e tendo 
em vista o que consta do Pro,: uso n .0 007 /75-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Dispensar nos termos do artigo 77, da Lei 
n.o 1711 , de 28 de outubro de 1.952, Vandirn Alves Rodri
gues, oeupante do cargo de Oficial de Adminis1ração, 
n ível lô-A, do Quadro de Funeionárlos do Geverno deste 
Território, lotado na Secretaria de Economia, Agricultura 
11 Colonização, da função gratificada, 5fmbolo 3-F, de Chefe 
da Ssção de Fomento da Produção Vegetal, do Quadro 
ac ima riferido, a partir de 08 de janeiro às corrente ano. 

Ar\. 2.0 - Revagadas as dispoRições em ~:ontrilrio. 

Paláeio do Setentrião, em Muapá, 14 de janeiro de 
t.i75. Bi.o da República e 32.0 da Criação flo Territ(>rio Fe
deral d~ Ama13á. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Ooveraaclor 

{P) n.0 1)025 d e> 14 de janeiro dE' 11175 

O Governartor do Território Federal do Am~pá, no 
uso das atribuições que Ih~ são conferidas em Lei , pnr da
legação d~ competência, de acordo com o Decreto n2 64.925, 
de 05 de agosto de 1969 e Por\arla n.0 Qlíl, de 08 de maio 
de 1970, do Mi~ i stt' rlo do Interior, e aiut:la, tendo em v ista 
o disposto ne artigo 28. Parágrafo Único, do Decre-to n.0 

fi('.' 91. de 18 de janeiro de 1967, 

.RESOLVE : 

Art. 1.0 - Exclui r do relacionamento constante do 
Decreto (P) n.0 013, de 04 de janeiro de 1973, o servicl~nr 
Vandim Alves Hodrlgues. ocupante da fu nção gratificada, 
símbolo 3-F, cte Che fe da Seção de Fom!nto da Produção 
Ve~et11l, do Quadro de Funcionários do Governo deste Ter
ritó rio, a pari ir de 08 d<' janeiro do corrente ano. 

Art. 2.0 - R evogadAs as disposições em contrário. 

Palálilio do Setentrião, em M11capá, H de janeiro de 
1975, 86.0 da RPpúbllaa e 32Q da Criação do 1erritórlo Fe· 
dera! do Amapa. 

Arthur Azlilvedo Henning 
Governador 

(P) n.o 0026 dP. 14 de janeiro de 1975 

O Governador do TerritórieJ Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferida s em Lei, e 
tendo em vista o que consta do Proaesso n.0 008i75 .. SEAC, 

RISSOLVE: 

Art. [9 - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75 . 
item I, altne-a a•, da Lei n2 1711 , de 28 de outubro de 1.952, 
Joaquim Matias da Rocha, do car go i~ol ado de provimt-n!o 
em comiss ão, simbolo 5-C, de Diretor da Diyisão de Fo
mento à Produção Animal e Vegetal. do QuadrG de Funcio
nários d o Governo deste Terr itório, a parlir de 08 de 
janeiro do corrente ano. 

Art. z.o - l\evagadas as disposições trn I!Ontrár!o. 

Palácio do SetentriAo, em Macapá, 1~ de janeiro de 
1975, 86Q da Repúbllaa @ 32º ita Criação do Território Fe
deral do Am apá. 

A t'thur Azevedo Henning 
Governado' 

{P ) nº 0027 de 14 de jaMiro da 1975 

O Governador do Terrltórie Federal do Amapá, no 
uso d as atribuiqões q ua lhe são conferidas em Lei, por de
legação de competência, dt I'Cordo eom o Dsareto n.• 84.9211, 
<h 05 de ago~to de 1.969 t Pt>rtaria n.0 013, de 08 dt maio 
de 1970 d~J Ministér it do interior, e ainda, tendo em vista 
o llisp~sto no artigo 28, P arágrafo ;:.únlao, do Deento n.o 
IOMl, dt 18 lle janeirt de 1.917. 
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RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Excluir a partir ele 08 de janeiro do cor

rente ano, do relacionamento constantes d•s Boletins de 
Serviço do Governo desta Uniàade n."s 94 e 95, do mês 
de dezembro de 1972 (l.a e 2.a quir.zenas). .Joaquim Mati:ls 
da Rocha, do cargo isolado de provimento em comissio, 
símbolo 5-C, de Diretor da Divisão rie F omPntn à Produ
('ão· Animal e Vege1al, do Quarl ro dP Funci0nários do Go
verno deste Território, lotlldo na Secretaria de Econl'mia, 
Agricultura e Colonização. 

Art. 2.• - Revogadas as dispos içõe~ em contrário. 

Palácio do SetPotrião, em Mac::~pá. 14 de janeiro de 
19i5, 86° da República e 32° da Criação do Território Fe
deral do Amapá . 

Arthur Azevedo HPnnlng 
Governador 

(PJ n.O 0028 dP 14 de janeiro de 1975 

O Governador do Território Federal do Arnap[l, de 
acordo eom o artigo 12, item III, da Lei 1711, de Z8 de ja 
neiro de 1952, resolve 

Nomear Vandim Al\'e~ Rodrigues, Engenheiro-Agrô
nomo, para exerce r o cargo em comissão de Diretor da 
Divisão de F'omento à Produção Animal e Vegf>tal, do 
(_,)uadro de Pessoal do Governo deote Território. a partir 
de 08 de janeiro do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá. 14 de janeiro de 
1975, 86.0 da Repúbl!c:a e 32.0 da Criação do Território Fe
deral elo Amapa. 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 

(PJ N.0 0029 de 14 de janPiro de IG75 

() Governador do TPT'ritório Federal do Amopá, no uso 
dos atribuições que lhe são conferidas em Lei. por deleg&
ção de competência, de acordo com o Decreto o.0 64.925, 
de 05 de agn5to de !.969 P Portaria n" 013, de 08 de maio de 
1970, do Minis! 'rio do Interior; 

-RESOLVE : 

Art. 1.0 
- Determinar na conformidade do disposto 

no Decreto n.0 110-091, de 18 de janeiro de 1.967, a aplicação 
elo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusi\•a 
(RETIDE), ao servidor abaixo relecionado, ll contM de OB 
de janeiro do corrente ano: 

Nome/Matricula I Cargo ou Função I 0r0 I Gratificação 
------- Gratificada Mensal- Cr$ 

Vllndim Alves RodriguesiDiretor-:: Divisão- - -~ -- -
(2.079.609) Ide Fomento à Pro-1 

I 

dução Animal e I 
1 

Vegetal 
símb .. lo !)-C 90 l.5i12,00 

Art. 2.0 
- R~vogadas as dl sposiçõe! em contrário. 

Palácio do Setentrliio, em Macapá, 14 de janeiro de 
1.975, 8611 da Repúbli~a e 32° da Criação do Território Fede
ral d0 Amapá. 

Arthur Az:evedo Henning 
Governador 

CP) n. 0 OrJ3() de 14 de j«neiro 0e 1975 

O Gevl'rnador do Território Federal álo Amapá, de 
acordo com o artigo 12, item III, da Lei 1711, de 28 de ou
t'Jbr0 dQ 1952, resolv<~ 

Nomear Clovis Roberto Maia, Economista, para exer
cer 9 cario em comissão de Diretor da Divisão de Indús
tria e Comércio, símbolo 5-C, do Quadra de Pesaoal do Go
verno dilte Território, a partir de 08 de janeiro do cor
rent~ ano. 

Palácio do Setentrião, em M!!clilpá, 14 de janeiro de 
1975, 86° da Repúbliea e 322 da Crililção do Tarritório Fede
ral do Amapa. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.o OOlll de 14 de janeiro de 1973 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d!ls atribuições que lhe são conferidas em Lei, por 
delegação de competência, de acordo eom o Decreto n~ 
114.925, de 05 de ago~to de 1.969 e Portaria n.0 OI~. de 08 
de maio de 1970, dv l'viu1istério do Interior. 

RESOLVE: 

Art. l-0 - Det.erminar na conformid ade do disposto 
no Decreto n. 0 60.091, de I R de j;meiro de 1.967. a aplica
ção do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclus.v a 
(RETIDE), ao ser vidor abllixo relacionado, R contar de 08 
lile janeiro do corrente ano· 

Nome /Matrícula Ca rgo ou Funqão 00 , Gratificação 
G r'ltificação Ml'nsal- Cr$ 

Clovis Roberto Maia Diretor da Di v!-
Fã o dP Indústria e 
Comércio símbolo 
J .. c. !l() 1.562,00 

-----

/1 rt. 2Q R!!vogadas as disposições em contrário. 

Pnlácio do Setentriãfl, <>m Macapá, 14 dP an"iro dP 
1.975, !113º da República e 329 :la Cr i1H.;ão do Terri1ório F~
dera l do Amapá. 

Arthur Aze\'edo Henning 
Governador 

(P) n.c 0012 de 14 de janeiro dP 1975 

0 Go\·emador do Tenitório FPderal do Amapá, no 
uso d:1s atribuições que lhe são conferida~ em Lei, c tendo 
em vista o que consta ào ProcPsso n.0 009, 75-SEAO, 

RESOll.VE: 

Art. 1.0 
- Exone1ar a pedido, na forma do ortigo 73, 

item I, alínea •a», da Lei n.o 1711, de 28 de 0utubro de 1952, 
Alberto de Andrade Uchoa, do cargo J.solado de provimen
to em comissão, símbolo 5-C, de Diretor da Divil;ão de 
Geografia e Estat ística, do QuAdro de Funclonári.>s do Go
ve rno deste Território, a partir de 08 d~ janeiro do cor
rente ano. 

Art. 2.0 
- Revegadas as disposições em contrário. 

Palácio d& S6ltt>ntrião, em lVIaeapá, 14 de jal'leiro de 
1975, 86" da República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 0033 de 14 d~ janeiro de 1975 

O Governador do Território Federal do Am!'lpá no uso 
das atribuiQõea que lhe são conferidas em Lei, por dele
gaqão de 11ompetêncfe. de acorjo com e Decreto n° 64.92S, 
de 05 de agosto de 1.969 e Porta ri!! n.0 013, 08 de maio:de 1970, 
do Min!atér io flo Interi9r, e ainda, tendo em viata o dis
posto no artigo 28, parágrafo único, do Decreto n.0 60.091, 
de 18 de janeiro de 1.96'1, 

RESOLVE: 

Art. L0 
- Excluir a partir de 1.0 de fevereiro do 

corrente ano, do relacionamento constante da Portaria n.n 
0014/tl9-DA, de 02 de junho àe 1969, publicado no Boletim 
de Servico n.0 125, da mesma d!lta, do Ministério do Inter ior, 
o servidor Alberto G!e Andrade Uchôa, ocupanle do cargo 
da classe ~B», da série de classes de Estatístico, nivel 21 , do 
Quadro de Funcionários do Governo deste Território-

Art. 2º - Revogadas as disposições em coatr :í rio. 

Palácio do Se~entrlão, em Macapá, 14 de janeiro de 
1.97!1, 86" da República e no da Criaçãa lllo Te rr itório 
J'l!deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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(P) n,0 0034 de 14 d e janeiro de Hl75 

O Governador do Territóric Federal do Amapâ, de 
aaordo com o artigo 12, item III, da Lei 1711 , de 28 de 
outubro de 1.952, resolve 

NOMEAR 

Raimundo Brito de Almeida. Economista, para exe>rc-er 
o carga em oemissão de Diretor da Divi~ão de Geografia e 
Estalls tl ca, símbolo 5-C, do Quadro de> P essoal do Governo 
deste Território, a partir de 08 de janeiro do cotTente ano. 

Palâcio d o Setentrião, em Ma capá, 14 de janeiro de 
1.975. 86q da República e 32° da Criação do Terl'itório Fede
ral do Amapii . 

A rthur Azevedo Henning 
GovernAdor 

(P) n ° 0015 de 14 de jan<>iro de 1975 

O Govern<~dor do Território FPctera l do Amapá, no 
u~o das atribuições que lh e são confl" rictas em Lei. por de
legacào de competência, de acorrlo com o Decreto n." 64.92!\, 
de 05 de agosto de 1.969 e Portaria n.0 013. dE.> OS de maio 
de 1970, do Ministé rio do Interior. 

REJSOLVE: 

Art. 1.0 -- Determinar nn conformidade do disposto 
no Decreto n.0 60.09!. de 18 dE' jnneiro cie 1.967, a splicação 
.do Rl;!gim t> de Tempo Integrr.l e Dedicação Exclusi\ a 
(RETlDEJ, ao servidor abaixo relncionndo, a contar de 08 
de janeiro do corrente ano: 

Cargo ou Função 11 
Q I Gratificação 

Gratifica ia Mensal- Cr$ 
Nome/ Matrícula 

Raimundo Brito de 
Almei0a 

Diretor da Divi
são de Geografia 
e Estatística sím-
bolo 5-C. 90 1.56l,OO 

------------'--------------
Art. %.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Paláci9 do Setentrlão. em Macnpa, 14 de janeiro de 
1975, 86.0 ala República e 32.0 ela Criação do T erritório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
@overnador 

(P) nº 0036 de 14 de janeiro de 107~ 

O Governador do Território Federe! do Amapá. no 
uso das atribuições quE.> lhe são conferidas tom lei , 

RESOLVE: 

Art. 1° ·- Designar nos termos doz 9rtlgos 72 e 73, 
da Lei n." 1711 , d& 23 de outubro l'le I 952, José Daniel de 
Alencar, Secretário de Administração e Finanças do Go
verno deste Territ6ri0, para exercer acumulativamen te, 
em substituição, o cargo ee Governador dei•a Unidade, no 
ímpedimt-ntl) do respecti\·o titular Exmo. Senhor Arthur 
Azevedo Hennlng. 

Art. 2. 0 - Rlilvogada' !IS dlsposiçõel em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 14 de janeiro de 
1.975, 86.o da República e 32P da C riação do Território 
Federr.l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Diretoria de Pertos e Costas 

Agência da Capitania dos Portos do Pará 
e Amapá em Macapá 

O Agente da ~apltanla d,11 Portos, eomunica qua 
utá abertu o Alistamento Militar para Marinha, para os 
nasaldos de ane de 11157. Os interessados ôeverão pn~curaF 
a Agência lia G!apita nia doa Port&s, sito a Av. FAB nt 4%7, 
próximo 1 Qalarla Comercial. 

DIÁRIO OFlCIAL 

Poder Judiciário 

Jus tiça dos T11rritórloB 

4a. pãg. 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Praça dos Bens Pertencentes a G.S. Cruz 

O Doutor .José Clemencean F'edrosa Maia , Juiz de 
Direito ela Comarca de Macapá, capital do Território Fede
r al do . .l. map<i. na forma da Lei etc. .. 

Faz saber aos que interessar possa que no dia 11 de fe
verelt·o do corrente ano, às 10:30 horas, o porteiro dos 
auditórios eu quem suas vezes fizer levará a púbtiao o pre 
gão do lei lão dos b ens penhoradús nos autos de Executh·o 
Fiscal em que é exequente Instituto Nacional de Pre
vidência Soclal - I.N.P.S e executado G.S. Cruz, aonstan
t-es de: - Umn (I) ealandra para pas sar roupa como lençóis , 
caiQas e ou Iras vestes, movida a eletrecidade e a vapor 
com dois metros de largura por 6ú centímetn'ls de 
diâ metro com contador r otativo avaliada no valm· de 
C r$ 6.0no,ro (seis mil cruzeiros). Um aquecedor elétrico 
marca KENT. com capacidade para mil litro s de :"lgua, 
horizontal CQm automático e ctmtrole Gle temperatura cha\·e 
magnética segurança, avaliada no valor de Cr$ 5.800.00 
lcinc; mll e oitocentos cr\izeir os). Os r eferidos bens po· 
derão ser arrE>matados pelo preço superior ao da 
avaliação. 

E, para que chegue ao conhec!mf>nto dos Interessados 
e não possam do futuro . alegar ignorância, expedi o pre 
~>ente e 011tros Iguai s que serão pu@Jicados e afixados na 
fo rma da lei. Dado e passado nesta cidade de Macap5, aos 
dois dia~ do mês de janeiro do ano de mil novecentos & 

setenta e cinco. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão 
em exercfcio, su bscrevi. 

José Clemenceau P eGl rosa Maia 
.Juiz de Direito c/ atribuiqões de Juiz Federal 

Poder Judiciário 

J ustiqa d()S Territórios 

Juízo de Direito da Comarcn de Macapá. 

Edital de Praça dos bens Pertencentes a G. Cruz 

O Doutor .José Clemenceau Pedresa Maia, Juiz de 
D ireito da CamBrca de Macapá, Capital do Território Fede
ral do Amapá, Aa !erma da Lei eW! ... 

Faz saber aos que interessar possa que no dia 11 de feve
reiro do corrente ano, às 11:80 horas, o porteiro dos auditórlo!! 
ou quem sua~ vezes fizer levará a público o pregão do 
leilão dos bens penherados n G>s autos dti Executivo11 Fi~oal 
em que é exequente Instituto Nacional de Presldencia social 
I.N.P.S e executado G. Cruz, constantes de: - um (I) reti
ficador de Calem! para trinta (30) amperes é um (I J proje
tor philips de 311 (trinta e cinco) mm semi-portátil p arn r;ro
jeçiio clnemascope em panorâmica, o priml'i ro avaliado no 
valor de GrS -t.UOO.OQ (quat.ro mil cruzeiros) e o segundo no 
valor de Cr$ 6 200,00 (se is mil Q du:.zentos cruzeirr.s). Os re
feridos bens pode rão ser arrematados pelo preço superior 
ao da avaliação. 

E, para que Gbegue ao conhecimento dos intare8sados 
e nã0 possam do futuro, alegar ignorância, expedi a presen
te e outros iguais que serão publicados e afixados na forma 
da lef. Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos dois 
dias do mês de janeiro cio llno de mil novecentos @ seten
ta~ e cinco. Eu, Nino Jesus Aranha Nurtel, Esczrlvão em 
exerclcio. subscrevi. 

José Clernenceau Pe:irosa Maia 
Juiz Qe Direlt<il c/ atribui<;õas de Juiz Federal 

NOTA 
Pela presente, u llaiiamos campareGer à sede da 

1 Junta de Çonaillatão e Julgamenio de MaGapá, à Av. Pro
cópio Rola, n.• 294, nesta aapltal, a fim de tratar de assun
to ele seu tntaresse, o Sr. José do Çarm E> de Souza, rui
dente à Av. C ora de Car valho, s/n, nesta capital. 

Macap6, U de j :meiro de 1975. 

Clo4u1Gio M~:~ia de Andrade 
p/ liirehll' 4e le~retarJa Ga JCJ de Maoapá 


	

