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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) n.C' 002 de 2i de [P\'Pl'eiro ci€' l 97~ 

O Governador do Territ<irio FNleral do Amap;í , no 
t•so d;><; atribuiç01:'S que lhf' confl:'n' t'l item 11 do nrtir;o 18. 
do DPCl'>'t o-Lei n.0 411. de na de j::lrJCi ro de 19!)9, 

Rf.SOLVE: 

Art. 1.o - R ecflnduzir os ci':ladiio~ abn!x'l relaciona 
cios pari' m:;oi~ um ( 1) mandato, ,,o Cons0lho Eegi t~nal de 
fh-sp0rt0.; do Amapfi (C.R.D.AP.): 

Tcn Cel. Luiz P.ibeiro de -\lmt·i<la 
Dr. Lindoval Fonseca PHE'S 

~ r. Abclala Houat 
Sr. Luiz Ca r los de Araúj1 MontE'!ro 
Sra. Ieda Maria BezeJTa Lima 

Art . 2° - Revog;:~clas as di~pos!ções f'm cont rári'l. 
Palá cio do Sf'tentriÃo, e•n Macap;:~. 27 <i<' fever"iro de 

j(1i5. flf'~ ria Repúhlic:a e 32° da Criação do Território Fed8-
l :'11 do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governadnr 

L~e.nauJ.o Gome. de Can·allle L1·iie Netn 
Seu. Ele E<duc. e C ul t u ra 

(F') n.0 f1J22 de 20 de fev,>relro ele 1975 

O Gnvernactar do Tl:'rritório Federal do Amapkl , no 
u~o da~ alr~buições que lhe são conferida• em Lei. 

n.r:sOLVE: 

Art . 1.0 - Des i gnar João Humberto da Azevedo. 
Técnico para o Prot,trama clt> Modc~rnizacão Administra tiva 
dollS Ter r itórios F'ede ral~. lntncio na Secre}aria de Admini~
traçiio P Fmanças, ~1nra via.i•n da se~de rle su:3~ atividades 
- Macapí -. até a cidade de Brasília, Qa pita l do Distrito 
Feder:;!. a f fm de trata r assuntos do interesse d a Admi
nistração arrapaense. 

Art. 2 °- RPvogadas as dlspesições em çontrár!u. 

Palõáe!o do Setentrlão, em Macr.pa, 20 de fevuelro d e 
1975, 86' ll.n República e 322 àa Cria~§o do Território F~de~ 
ral eo Amapá. 

Arthur Azevedo He~n!ng 
Governador 

(?) ~º Ol:J9 de 21 de fevereiro de 1975. 

O Governador do Território Federal d" Amapá, n<l 

u~o clas atri bu ições qut- lhe sio confe r ielas f'm Lel, e tendo 
em vls\a o rtue eom ta do Proces~o n." 099/75- SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir, a ped!~o. o contrato fi rmado 
anürA o Gr•\'erno amapaense e o Senhor Manoel de Jesus 
Ferreira l!le Brito. ocupantE' da fune;ilo de Prcifessor Prima
do de Eà ucação F ísica , lctado na Secretaria de lllduca~ã.o e 
Culti>ln. a partir de 28 i.le Feverf"iro do corrente ano nos 
termo• dl'l Artigo 481 , da Consolidaçiio das Le!s do Trll
bnlho, combim3do c:om a dilllsula 5 a c:lo refer idQ llf.lll.

nato. 
Art 29 - R e vogadu u disposições em contrt.rio. 

FalAdo d o Setf'ntrlio. em Ma~apá . 27 da fevereiro de 
1.915 , 86 ° da República e 32.0 da Crt a~·ã o ~o TE'rr !tórto FE'
"'eral do Amapá. 

Arthur Aze\•eno Henntng 
Govern<lder 

1 PJ n.0 01411 df' 27 rif' fp\·erPiro d<' 1!171. 

O Governador dn Territó r io Ft-rleral do A ma pá, no 
u~o das atribuições quE' Ih•' são conferida ~ em Lei, e tendo 
em vi~ta o q11e co n~tn do Procf'R<o n. 0 09S/75 SR:G , 

RESOLVZ· 

Art. 1° - R e scindi r , a pedido. B con trato firmado 
rnt1e o G0ve rno amapaense e o ~l:'nhor J o sr.l Vald~rMI) de 
Souz11 Góes, O('Upante da func iio de Pro(Ps sor Primárln d e 
Ed ucação Jl' ísicfl. lot::Jdo na <;enetar·ia d~ EducaçÃ o e C~<~lt u

r fl, a p;~rtir dt> 28 fevPreíro do COJ-rt>nte an e>. no~ termos 
do vrtigo 481. da Com olidaçã o da ~ Leis do Trab•lho, com
binado com a cl:iu!'u ln 5" do re íe rido c ontrl'lto . 

Ar~. ? 0 - Re \'•-:>gadas aG dispo çiçõas erl'l .::ontrário. 

PA~acio de St>tPnt rli-io. em Macapf:. 21 rl "' [<'!\·er t!l r o de 
J 975 llô. .ia R!'públ t:a e 32 ° da Cri<H;íio do 7 errltórto F'a
dt>ral -jn Arrapa. 

A r thur Aze vedo H enn ing 
Go,·ernador 

(P l e9 0141 r!e 27 de fe \·ereiro ele 1975 

O Governador do Territó r io Federal do Amapfl, no 
uso elas a'rl b u!Qões q u e lhe ~ão conferidas em Lei, e t endo 
f'n1 vl~ta o que eon~ta de Proce3so n. 0 lU<\ ,'75-SEO, 

R E S O L V E: 

A rt. 1' - Rescindir, a pedido, o eontra to firmado 
entre o GO\'e rno am11paen~P ~ o S e nhor E l is~u Ferr8ira da 
Silva, ot:upante da função df' P r o fessor do En &ll'l o Médio, 
lc•Mdo nH S!'aret<Jria de Eduç;;rção e Cultura, a partir 9e til 
d e tevereiro dCJ &Girr.,nte ano, n(IS termos El o artlflG 481, ~~~ 
Com oliàa qào das Leis do Trahalho, combin:J d o ~om a 
clá us ula 5" do refer ido contrato. 

Art. 2.• - Revoiaa9s as disposiçõu ern con trário . 

P' alscio do Setentriào, em Macapá, 27 de fev11reiro cie 
1975, 869 da República é 32~ dn Crl:õ~çã o l!lo Ter.r itórlo :rede
ral flo Amapá. 

Arthm Aze\·edo H etl nlng 
Governador 

(PJ n• 01 42 da 27 de reverelro d.e 1975. 

O GovernaràM do T errilór lfl Federal do Amapá, no 
uso d»s airibuiçne~ QLie lhe si o con(eridas e m Lei, e tendo 
em l'ista o que consta ao Proce ssQ n .0 10 1/ 75-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir. a pedido, o contra t o firmado 
entre o Goverr.o amspa t>nPe e a Senhor~ Ana Ra~\l el ~ a 
Oliveir<l . ocupa11te da f11nção de rrofessora do KFl&i mo Mé~ 
dlo. lotsda na SE>crPtarla ele Ed ucae ão e Cultura, a partir 
de 28 d e (eyereiro do eorrent e ano, n os termos d o artigo 
48 1. da Cen>01iriac,:io das Leis €\o T!·abtt lho, t o mbi'lillldo com 
a clausula 5.a do refe r itíi .-, contnte. 

Art . 2.0 - RevegRd'ls as 11sposi,ões em oontrárlo. 

l''olaci<il do Se ten tl·ifto. em Maa;,~pá, 27 de fevGretro de 
1975, Sfiº da Hepublica e 32." da C riacão elo Ter r itó rio Fe
d eral de, Amapá . 

Arthur Azeved o Hernlng 
Govern11dor 
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fMrtt~dats dtvello remet•r 1 

o t~«pedlente •eitludo à pu. 1 
hticaQ!e Dlllte .DIÁ RIO OFI- j 
CI-A L dià riamnte , até As ,. 
1:N!O horas. ex~eto ao s tába
GQi quaado daverllo fnê-lo 
a til A8 11 :80 h ore-a. 

A& ri claLl!a~•·• pertmen~ 
teR à mate! r~a rotri b~.+kia nos 
f'R, tli de err&~ ou omillsõ ea, 
oeverAo ser tormuhtdr.s por 
ea~rito . à hçii o ele Red e.tão, 
óal'! 9 às l:i: ~o bor11s. no má
ximo até 72 h o r a s &!1Ó5 a 
~_~;a lda lJel! ~rg!os of iciais. 

EXP ED IENTE 
IMPRENSA OFICIAL . ........ . 

DIRETOR 
Car los de Andrade I ontrs 

.... .. .... t 
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Anual . 
Semestral. 
Trimestral 

ASSINATURAS 
Ct$ 

Nú m ero avulso. « 

()ficw 1 

25,00 
12,50 
6,25 
0,30 

.\s Rei'artl~ões Públlcu 
ein &"ir-i~"llo às usiDaturas 
anuais renovRe!as até 23 de 
fevereiro rle cada ano ~ às 
i!li(liadl\s, em q_uahJ.uer épooa 
pelos óngAes Bom peten-tes. 

I A fi[n da p9sslbilitar a 
. rameesa de valorsa ecompa-

j 
nhados de eeelareciruento& 
quanto à sua apllca~Jãt>, soli-

1 citamos us.em es interest>ado's 
preierencialrnnte aheque nl' 
vale postal. 

Oi! 6uplrruentos h e41i· 
çõPs dor. órgQoa otlc!ata liiÓ 
se forn eoerão aos u11inante• 
que as l!olicittHf'm no ato do 
assinatura. 

Os originais dever~o s&r 
datllegrafP.ile.,; c autenticados, 
resslll'VIldaa, por quem de cll
'"tto "ll~nrss o emendas. 

O funcionil n o público !e-
*"'••* k"'• l 1 t á d t tl 

•BR.f SlLIA -; t .ste Diário Oficial .é r>ncontrad>J plll'a ie1tu- ~J{:, 'pa~: f~~er t:~o~ 0 êit~ ~Koetuadas 11 s J3ara 0 ex
terior, que serEi<• 11 e m f.l r 11 
aRWll5 as aninatura o p!ildH
sa•Ao t(lmttr. (;ffi qralquer 
é pG tlt\, ptll' h:Í> m~ .;eJ Oll UDI 
aae. 

ra no Sallo, Nacwnal e Internac10na l d~ lmprensól , da desconte, dn•f'rll prtn'nr esta 
_ COOlõ ER FREEIS, ne «2rasilla Imper~a~~-- C(!ndição 00 al~ da a~Flnatu ra 

Fni'i fuill!ar ao~> u sinan- ) A fi.m d~ evits.r eoluç.lo 
tes a verificação do t1J'8.ZO de de conHnuidadt> no rt~eeb i- O çusto dt cada exemplru 
validade de sues llUID&turu, mento d-:es joJcilis, c.l e v ll m 1 ntrasndo dos órgi\ot> nfi
u& parta ~uperior do endert· os usi1HH1les providenciar a eirlill ser!! , n11 vt>r.da avulso 
ço vão ia1pruos o número rel'p~'C~iTa reH.o,açlin eom aol'l'l'oida de l r$ IJ,Ol 11e da 
tlo talão tile regist ro o D' h t lll'l te.ctd' ll>cie mínin'b fl(• trin- mesmo ano, e de Crlii :'.0!1 

Aa uslnnlttras VPJJc!du 
paderão ser 81lSpPn~li S ílNr, 
a•Iio p rév io. 0 ano en; Qllé finda rá. ta (iliJ) iln~. por arw dtrorrido. 

(P) nQ 0143 de 27 de feverei ro de 1975 

O Governador do Territór io FE>deral do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferid~s em Lei, e tendo 
em vis ta o que con sta do Processo n° J00/75-SEC. , 

RESOLVE: 

Ar t. 1.0 - Rescindir, a ped ido, o contrato [irmado 
entre o Governo amapaense e a Senhora Maria Djanira 
Modes to da Silva, ocupante da função de Professorll Regen
t e-, lotada na Se <:retaria de Educação e Cultura, a partir 
de 28 de fevere iro do corrente antJ, nos termos do artigo 
48 I, da Con~olidalj:ão das Lels do Trabalho, combinado 
com a cláusu la 5.8 do r eferido contrato. 

Art. 2. 0 
- Revggadas as disposições em contrário. 

P alácio do Setentriã e, em Macapá, 27 àe fevereiro d e 
197 5. 26.0 da República e 32.0 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevellio Henning 
Governador 

o>) n2 O 1 44 de 27 cie feve reiro de 1975. 

O GCJvernadca do Território Feder11l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendv 
e m vista o que consta do Processo n.0 102/75-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Riscindir a ped ieo, o aontrato firmado 
entre o Governo amapaense e a Senhora Elulza Ceutlnhe 
Farias , ocupante da função de Profe!sora P r imit ria , lotado 
na Sf!cret;~ ria de Educação e Cultura, a partir de 28 de 
feve reiro do ~:errente &nCI, nos termos do artigo 481, da 
Comolidaçio das Leis do Trabalho, combinado cem a cláu
sula 5 ~ elo referido CQ ntrato. 

Art. 2.0 - l!tevogadas as di~posições em contrár io. 

Pelácio do Setintrião, em M11capá, 27 àe fevere iro de 
1975, 1162 da República e íl2º ola Oriaç•ão do Território Fe
deral do Amap!l . 

Arthur Azevedo Hennit:~g 

GovernaElor 

(P ) n.o 0145 de 27 de fevereiro de lll75. 

O Governad er do Território Federal do Amapá, no uso 
das a tr ibuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo em 
vista o que consta elo Proeesso n.O 0470/ 75-SAF., 

RIIISOLVE: 

Art. l Q - {> tJnslderat· desligadas d o QuadTo de Fun
donárhu de Governo deate Território, Ju rRcy Farias de 
üliveira , Auxiliar de Enfermagem, nivel li-B (Código P-1701 ), 

lotado na S&eretaria de S<:1úde e Ação Social e Aracy Fa
l'ias Monleiro, P r ofessora do Ensino Pré-Primário e Pri
m ário, nivel 11 I Código EC-514), lotada na $ e cretaria de 
Educação e Çultur;:~, em virtude de haverem sido transfe
ridas para o Ministério da Marinha, de oonformidade com 
o ato do Exmo. Senhor Diretor Geral do Dipsrtamento 
Adminlslra tivo do ?essonl Civil (DAS!"), pubUcado no 
Diárfv Oficial da União n." J 1, de 16 de janeiro de 1975, a 
contar de 'º de abril do eorrentw ano. 

Art. 2. 0 - Re,·ogadas as dlsposiçõis em 110ntrál'io. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 27 de fevereiro de 
l.9i5, 86° da Repúbliea e 32° da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0146 de 27 de ftvereiro de 1975. 

O Govemador do Território Fecleral do Amupá, no 
u so das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em v ista o que G!Onsta do Ofíci& n.0 070/75-DGE, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Avertino Loureiro Accioly Ramos, 
Oficial de Admini!tra9ãG, nível 14- B, lotado na ...,~cretarin 
de Saude e Acão Social, para substituir na presidência, 
i:x peGiito Pinheiro dr.>s Santos, Assistente Comercial, nível 
12-A, lotado na Secretaria de EctDr.~m ia, Agricultura e C o
lonização, pertencentes ao Quadro de Funcionários Elo Go
v~rno deste Tirritórfo, na Com issão de Inquérito Admlnls
tl•a tivo, lnstituida pelo Decre to (P) n.0 01 16, ele 1 :i de !evQ
relro de I 975, Incumbida d a apurar as possíveis causas d e 
abandono Fie t!mprrtgo de que é acusado o senidor Ra i
mundo A lflânta ra do Couto, oaupan \e do cargo de Ll'brlfi
cador, nível 7-B, do Quadro já menll lonad o, lotald o na Se
cretaria de Obras Publica~ . 

Ar t. 2° - Rf!vogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentriã~ , em Maoapá, 27 de feverairo de 
1.975, 86º da República e 32Q !ia Criação do Território Fe
de ral do Amapá. 

Arthur Ai6!vedo Hennlng 
Governador 

( P) n° O 147 de 27 de fevereiro de 1975. 

O Governadt~r do Terrtttlrio Federal do Amapá, no 
uso das ntribui"ões que lhe sile conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que const a do Pro«esso 11.0 0095/ 75-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. J2 - Dispensar nos tumos tio artigo 77, da Lei 
nq 1711 , d e 28 de outubro de 195:A, Casimiro Campo~ Fttr
nancies , ocupante do cu~o de Ofici11l de Admini~traçãg, 
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nív~l 14-B, Elo Quadro de Funcf()nfl rfos rlo Go\·ern o de ste 
T erritório. da função gratificada, símbolo 7-F, d & Chefe da 
Seoç~o do E xpediente da Secr.etaria de Economia, Agri · 
cultura e Colonização, ~o Quarl ro acima mencionado, a 
wartir de 1." de março do coJ-rP.nte ano. 

A rt. 2.0 - Revogadas as dis posições em contrá rio. 

Palácio do Set E.'ntr íào, em Marn pfl, ~í cie f«vereiro de 
1.975 . 86° da República e 32° dn Cri:J~· ão d o Territ órie Fede
ral do Amapâ. 

1\ rthur An~vedo Henning 
Governador 

'P) n '' 01'*9 d e 27 dt> fevrt·eirn rl l' 197 :i 

O Go\'Prn!ldor do Territó rio Fe>d~r<l l rln !\mrip:i , n 
u~o daq atribt liÇÕPs que lhe sãn con!E.>ridas em Lf'l. 11 tendo 
em vb!a o que con sta do Proctsso n° Oü95'75-SE .\C, 

HF:SOLVE: 

A ri 1.0 • Designar n?. !orrna dos arti gos 145, ite m I 
e 147. da Le i n.0 1711. dt- :l8 de cutubr(l de 1952, Gon~alo 
de Al mE' Ida Lima Filho. Oficial de Adminlstraçãe, ni\'el 
14-B, do Quadro de Funclonfl rios du Governo de!'le Terri
tór io, pora ex~rcE'r a f~nção gr::Jtifi cada . símbolo 7-F, de 
Chefe d a Seção d(l Exped lente da SPcretaria de Economill. 
Agricu ltura e Colonizaçà(l, do Quadro aaima mencionado. a 
con1;; r de 1.0 de mar ço do corrente a no. 

A rt. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Pal t rio do Setentrião, em Ma!'apá, 27 ele fe\·e r<'i ro ele 
1.975. !!fi" da R epública l' 3?.0 di~ Criaç~o do Territór io 
Ft!der al rlo AmapiL 

A rthur A7<>\·edo Hen n ing 
Gov<.>rnador 

(P) n .0 0151 de 27 de frvereiro do l9í5 

O Governador do Te>rritórlo Federa l do AmapÍI. no 
u~o das atribuições qne lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - De~ignar Iviauro Cunhl'l Campos de Moraes e 
Castro Rllpresentants u u Gt.verno do Amapfl em BraPília-DF, 
p a ra v iaja r da sede de ~uas a t ivida des, até 5 ci<Jade de 
Cuiabá, <:»pita l do Esta do de Mat o Grosso, para represel'l
tar o Governador dg Territ ório Federal do A mapil , n11 !!3ª 
R e união Ordinária do Consel ho O~llberativo da S UDAM. 

A rt. 2.0 
- Revoglldas as dls posiçõe~ em eontr il rlo. 

Palácio do Setentriiio, em Mar apá , 27 de fevereiro de 
1975, Bll." da R e püblica e 3!.0 da Criac;~o do Territó rio Fe
deral d o Amapá. 

A rthur Azevedo Henning 
Governador 

( P) no n 15:1 de 27 drt fevereiro de l ll75 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
u so d~s atribui9ões queo lhe são conferidas em Lei , e lilinào 
em vista o que consta do Pre~cesso ni O 132/7 ii-SEC, 

R E SOLV E: 

Art. I ~ - Autorizar NeusA Marta Alexanctre Gomes. 
ooupante da Função de Profes sora do Ensino Médio, per
ten<!en t e a Tabela de Pessoal Especialfsta Temporá rio rio 
Goven'llil de~te T erritório, lotada na Secretaria de Educa c;io 
e Cultura, a partil!ipa r Pm Belo Horizonte, capital ào Est a
do de Minas Gerais, de um Seminário sobre Educaçio Es
pecial, no per!odo de l4 a 28 de f~vereiro do corrente ano. 
~em ônua para a Admlni1traçãe d esta Unidade. 

Art. 2." - Revogadas ou d!spoe içõea em aontrá rio. 

Paléol~ do Setentrlão, em Mac;:apÍI , 27 d e fevere iro 
rl" l !ln, H6.0 da República e 32.0 da Criação do Território 
F ('deri'tl do Amapé. 

A rt hur Azev edo Hennlng 
Governallor 

(Pl n." O 153 de 27 de fevereiro de 1975 

O Gflve rnador alo Tenitório Federal do Amapá , no 
uso da! atribuições q ue lhl' do con!e rldas em Lei , tenalo 
em vts•a o q ue ~onsta do F'l'$CUIO n 9 0132/ 75-SOP, 

RES OLVE: 

Art. In DP<I~n :'lr Joaq u im ds Vilhena Nett•. Chefe 
d ::J Si'ção d !> Es tr~· das de• R0J;Jgem , stmbolo 3-Y, do Quodro 
de Funcionrrlos do G ove rno dt>Siii' Território. IQiado na Se
cr~'ta ri a de Obras P úbliuas, pa ra v iajar da sede de ~uas 
atribuições - Macapa - . até A tidaàe de Be lém Estado do 
Pará, a fim d e tl'ftl ::tr assuntos nlativo• ft redovia BR- 158, 
no pra7o de tre~ (31 dias . 

Art. 2.0 
- Revoeadas as di!!poslçf-es em cr ntr:r io . 

P alil clo do Setentrião. e m Macapá. 27 de fevereiro l'ie 
J!-1';5, llil ." t'.h República e 32.0 da Cr iaçio do T<> rritório Fe
dera l do Amapá 

Art h 11r A7.PVE'ri o Henning 
Goyernador 

(P l n ° 0155 de 27 de fevereiro d e 197~ 

O Gove rnador d o Te rrit ório Federal do Amapá, no 
uso das atrib uições que lhe são conferida s em Lei, e tendo 
em vis ta o que consta do Processe n .O 003fi/ 75·SFSAS , 

RES OLVE: 

Art l 0 
- Determinar a partir d ft 1.0 de março de 

corren te ano, a transf('rência da funçã o d e Professor do 
En~lno Médio. pa ra V~teriná ri o. do se r vidor H!ldegardu 
1\l an oel Th:wmnturgo Pens de 1\'Jirar.da , per tencente à Ta
be la llle Pessoa l Espeo!a lfsta T~rr.porárfo do Gt~ verno dute 
Território. lota do na Secretaria de Educaqão e Cultura. 

Ar t. :!9 - Re vogadas as d is po~i~·ões em eontrár io . 

P a lácio do Setentrlão. em Macapil , 27 de tevereiro de 
1975. 86.0 da República e 32.0 d a Criaçãe do Território FP
dl'ra l do Am apa. 

A rthur Azevedo Henningo 
Govarnador 

(P J n." 01611 de! 27 de fe vereiro de uns 
O Governador do Territorio Fed eral do Am»pá. no 

uso das ::tb lbu içõe s que lhe são con[eridas em Lei , e tendo 
em \'ista o qu~ consta do ?rocess0 n" 67343/74-MJ, 

RESOLV!il: 

Art. 1.1) - Tornar sem ~tfeito o Decreto \P) n. 0 1.187 
de 12 41 e n tilvembro tóle 1974. da s · a ulnte 1·eda c;ão: 

·< Declarar dE.>sneces • i r! o o car go da Cir urg ião Dentista . 
n!vel 20-A, do Q uadro de F uncionários do Governo dest a 
Te rritório, ocupado pela ser vidora Waldyra Penna!or t Palma . 
tPndo em \'ista o que preceliua a alínea «C», do Item 11.2, 
da Instrução Nunnativll DASP n.• IB, de 15 de leverelro 
dQ 1!174•. 

Art. 2. 0 - Revogada• as cifsposiqôes em cont,·árlo. 

Palácio do SE'tentriãe, em Mac;apa, 27 •e fevereiro 
da 1075, 86R da República e 32° da C!'loção do Tenitórlo 
Feàeral cio Am:~ pa . 

A rtkur Azevt>do Hennin g 
Govern ador 

(P) n.0 0157 de 27 dl! [ev ereiro d e 1975 

O Governad or do Território Fealeral do Amapa , no 
u~o das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista e q u e consta do Proceuo n. 0 11782-MTI NIA/.BSB; 73. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Decla»ar suprimida n o Decreto (P J n.• 
1461, d &ta do ds 20 de sete mbro de 1973, publicado no Diário 
O ficial n .•s 1735 e 1736, de %0 e 21 do me5m• m ê s e aRo, a 
letra •8» , item I. do a rtigo I o, queo aposento u no~ termos 
dos Ar tigos 101 , it~?m III , Ji!aráMrnfo únleo e 102, item I. allnea 
«a », da C ~tnst!t uiçãe do Brasil , Zulmin da Sll\' ll Farlas, 
ocupante do car:u de Professora d tt En~íno Pré-Primário 
• Primirlo, Código BC-514.11 t Matricula n.• I 777 ~061. 
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Art. 2.'' - fl!tvoga.:Jas ns dis!Josiçõe; t>tn <.! Ont nrio. 

Pillilc!O d e s,t~ntr~ão, em Milcap[l, L7 d!' fevereiro de 
19~;i. 86.o da R!?J>ública e 32° da Crie(:ilo do Tr:rritório Fe
deral do Arpapa. 

Arthur i\i:C'\'C'do Henninr, 
Gov .. rnador 

(F) n° 0159 de 2"; .·Jp fe\·Preirn d~ 1975 

O Go\·eroador d o T~rritório F'erl"ral do Amop.\, 
u~nnrlo d a co mpetênclil q<a· lhe foi dele"ada pelo Dicreto 
n." B-!!87, da 24. de iibril de 19H 

RESOL VE: 

Art. t" - Conceder spo~.:nt~dorin, de acúrdo co m os 
art igos l(ll , item liT. par<ig rafg úc.ic••. e ltJ2. item 1, letra a. 
da Consti tu iç!lo, a Alzlra d o Lima S antos. matricula n° 
Hi87733. nu car go dP. P r ofessor do Ensino Pré-P rimário e 
Primá rio, EC-514. li, do Quadro de Plls~oul - PariP Per
manente - des1.e Território. (PnJ.:esgo n'l 073j75 S~C). 

Art. 29 - R evog<edas ns cti~po~ições em cont rllrio 

Palácio do Setel1tri5o, em Macap:\, 27 rie [evereirn rk 
1976. 86° de República e S22 d .; C ria ção do Território Fede
ral do Amapá. 

Ar\h u r Azevedo HC'nning 
Governador 

il1ineraçâo Itn coatiaTrl S. A. 
(C.G.Ç. 05.~Gl.8~1) 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Achatn -Ha à disposiçiio dG~s senhores ncion is1 as, na 
sede ~ "cl al, 111a Aven ida Iracema \arvão Nun<>il nY 195, 
nesta ai àai!le, os docuw entoo a que se rei.-re o ;nt. 99 do 
d('cnto- le! 11 .0 2.6271 40, r eferentes r.o exercicto sot:lal findo 
e m 3 1 • e dnembrG d e I 974 . 

Macat)t\, 17 de fe ver eiro de 1975. 

Robert o de Miranda Cortes 
Dire to r 

Caixa Econômica f ede ral 
filial do Pará 

A Caixa EcoAIIrni«a Federal-Filial do Pará t or na pú
blico, que se encontra fixado na Agência Cea,ral desta fi
lta l, à A v . Pres idente Vrnga& n.0 744, o edital de C!Dncor
rf>ncia I!I Ublfea pna e~onst ruçlio du sua agéncia na cidade 
de Macl!!p li lilO Territchlo Federal do Arnapa. 

Os f ntereseado~ poderlio se dirigir ao 4.0 andar do 
endereço acima, r1a ge rência d~ o)')eraçôes do PIS para Gl)
t erem maiares lnf&rmações, no her:i rio de !! à~ 15 hora8. 

Comissão Permanente de Licitação 

Edital de T omada de Preços Nº O 1 /75-SOP 

A V I SO 

D e ordem do Excelentissimo Senhor Gon~rna

dor, avisa m os aos inter~ ssados que St' acha a be r ta 
a licitação de Tomada da P reços n.~ 01/75-SOP, 
para as obras de construção da Escola de 1.0 Grau 
« D. Arist id es Piróva no> nesle Território. 

A licitação se rá rea lizada às 10:00 h()('f\S do 
dia 18 de março de 1975, na S~Ja de Reuniões da 
S ecretaria d e O bra 11 públicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos relfltivM :srs detalh es e 
projQtos da obr3 a cima indicnda, serão prestados 
pela Sli'c retaria de Obras Pública&, nas horas n01'
mais de expedien te, estando nferido Edital a fixa
do no Quaàro de avisos daquele <Xgão 

Maoapá, 25 d e feve r;eiro de 1975. 

Dr. José de Arimatheia Vt>rnet Cavalca nte 
Presidente da C. P . L, 

Con.,·ellw TrrriloTial rio Amapá 
EDITAL DE C0·\JVOCAÇÃO 

O Presirlente do Conselho 'úrritorial do Ama 
pá, de acortlo com o f1 r t. 26 do Decreto-lei n.0 411, 
de 08 de Jant>i'O de 19t>!), Lf1!1VL>Ca os S•mhores 
Consel h<>iro.~ pat•a uma Rt:utliâo Ordinária a ser 
realizada no pPríodo de 12 a 1-i de março do cor
rente ano, ús 09:00 hs., na Sala de Reuniõ<is do Pa
)acio do Setentrião e na Sede do Município de Ma
zagão, respectivamente, com a finalidade de : 

I - Dar )IO»se ao novo m~mbro do Conselho, 
dr. Nilrio Ceciliano Santiagn: 

JI ·- Estruturação definiti\'a do Conselho e de 
sua Sfcretaria Administrativa; 

ITI - Apreciação fina i do Regimento In ter no 
submetido à homolo&{r ção do Minü-tPrio do In1·e f ior : 

JV - Estudo e apreciação de Process0~, pla
no<> , proj ... tos e propo. ta orçamentária cio Governo 
para 1975j76: 

V - Estudo e discursã0, «in loco », sobrP a 
problemática do 1\'Iumcipio d.- Mazagão, com a ~~c. 
sença de Prefeito e Câmara de Vereadores: e 

Vl - O qne mais hl'luver. 

!VIacapft, 27 de fevereiro de 1975. 

Lu iz Rib eiro de Almeida 
Pn•sidente 

2a. r 'ir r u nscri r;r7 o Judiciária 

r'omarca de J.Hnzagao 
EDITAL DE PRAÇA 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Ju.i.z 
Temport.rio com jurisdiçãu plena à Comarca de 
Mazagão, Terr 1tório Federal do Amapá, na forma da 
lei e~c. 

Faz saber a todos quantos est e edital com o 
prazo de 30 dias virem, que o portei ro dos audi
tórios destr. juízo, ou quem suas vezes f ize r , trará 
público pn gão de venda t: srrE':mAtllçâo a quem 
mais der e maior lance ofHecer sobre a avaHação, 
no ciia 27 (vi nte e sete) de ml-lrço p1óximo v.mdou
ro, às lO:UO ho1 as, à port a do ec:l1fício do Forum, 
desta cidade, dos bens penhoréldos a Elson F<:rreira, 
no exfcutiv,o que por este Juí;.o lhe move Bruyn
zeel Madeiras S.A. BRUIV:ASA, a S!iber: um~ t-m~ 
barcação construída de madeira de lei . denomina
da '<Wanda)), com onze (11 ) m etr os de comprim<>n
to, dois (2) metrus e quinLe (15) centímetros de lar
gura e oitenta e cinco (85) ct:.nUmetros de JilOntal. 
oom um (1) mastro tipo B-2-c, tquipada com motor 
MWM. 'de ':3.5 HP, de nº 112906.13B. com duas 
mil e duzentas (2.200) R F.l\1. de um (1) cilind w 
tipo D-222-1. ocionado à maniv~Ja e em perfeitas 
condi<,ões de funcionamento, bt-ns es~eli avaliados; 
em vinte e dnco mil cruzei!CiiS (Cr$ 25.000,00) e 
que se acham ~m poder e guarda do deposit ário 
nomeado Els0n Ferreira, em sua residência, no rio 
Ajuruxí, neste município e Ct>marca. 

E para que chegue a notícia de todos que o 
queiram arrematar. se passou o prP.s~ nte que ser-á 
publicar:lo e afixado de acordo com a leT. Dado e 
pas~ado nesta cidade de Mazagão, aos :w dias do 
mês de fever"iro rl o ano de mil novecentos e se 
tenta e cinco (1975). Eu, Paulino de Carvalho Rola , 
escrivão, datilogrnfei e subscrevo. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz T. c/ jurisd ição plena 


	

