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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(Pl no 017! dP ')fl d<> fav11reiro de 1975 

O C:ovPrnarlor do Trrritório Fedf'ral do Amap:'l, no 
uso da~ 1tribuiçÕE'~ que lhP ~ão conferida~ Pm Lei. e tendo 
em vi•lfl o que con~tl' dlil Prnce~so n.• 0096t75-SEAC. 

R E S O L V E: 
Art. J" - Designar nos tPrmos dos art igos 72 e 7:3. 

da Lei ng 171 I. de 28 de ou•ubro de- J !l52. Manoel Alfe!v 
Cardoso, ocupante do cargo de Pintor, nt\'Pl 10-C. do Qua
dro de Funcionário~ do Go\ em o des t!' 1 Prrltório, pm·a 
PXc>rCPr acumnl<ltl\ ;.mente. Pn• sub~tituiciio 11 função grati
ficada ~:mbolo 4-F. de Chefe do Posto A~ropt>CU<'rio de 
l\Iaaapa, ctu Quadro acima mencionado, durante o impedi· 
mento do respecll\·o titular que se encontra Pm gozo de 
férias rPgulamentares. 

Art. 2.• - Revog:JdAs as di.«posiçõcs em contrário. 
P:Jiácio do Setentrliio, em Mac<tp:i, 28 de fr>vereiro de 

J 975. UG' da República P 3<" da Criaçiio do 1 enilório F'Pdc 
r ai do A ma pá. 

Arthur Aze\'edo Hennlng 
Governador 

'P) n° 0112 :itt O~ de março de !975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
nso da~ atribuições que lhe são conteridns em Lei. e tendo 
em vista o que consta do Proctsso nº Of·4'l 7~ GAB, 

RESOLVE: 

Art. Iº - Rescindir, a pedido, o contrato firmado 
entre o Go\·erno amaparnse e o Senhor .ToniD Cintra e 
Olivelril. Tecnico para o Programa de Moderniz;ação Ad
mtr:listrativa dos Territórics Federais. lotade na Secretaria 
de r\drnini~t ração e Finança~. a partir de 21 ele novembro 
de 1974. nos termos do artigo 481, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, combinado com a clausula 8" do referido 
oontrato. 

Art. 2.0 - Rev0gadas as disposições em contrário. 
Palácio do SPlentrlão. em Maeapá, 03 de man,Jo de 

1975. 86° da República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henrllng 
Governador 

(P) n ° O 173 de 1.13 de março de 197!i 

O Governador do Território Federal d0 Anaapá, no 
11 Sil das atribuiqões que lhe são conferidas em ~ei, e tendo 
em v!sta o que consta do Processo n.0 O:S:l/75 SEG, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - P ôr à dlsJ)osição do M~nistério c;lo Tra
balho e Prevldênoia SociQJ, pua servirem no Programa 
Jntens!vv de P reparação de M6o-de· Obro CPIPMO), os 
seguintes servidores: L11andro Alciln tara Filho, Professor de 
Ofício, nível 13; Jurandir Pinheiro de Casbro, E!cr&vente 
Datilografo, nível 7; Mnria lzabel Lima d• Souza Escre
vent e Datllógrafa nlvel 7. pe: tencentes ao quadro de Fun- , 
~ionárlos do Governo deste Território e Terez!nha de 
Jesus Barro~ Cavalcante, Escriturária. da Tabela de Pessoal 
Espec:ia liata Tempílr.:.rio, todos lotados na Secretaria de 1 

EduClação e Cultura. 
Art. 2.0 - Revogadas as disposições em eontrário. 
Palácio do .Setentrião, em Macapa, 03 d!i março de 

1975, Sti." d a República e 32." àa Criação da Território Fe
(<era l do Amapá. 

!>.rthur Azevedo Henning 
Governador 

I 

(PJ n.g 0174 de 03 de março ds 19í1i 

O Governarlor do Território Federal do Amapá, no 

1 
uso das atribuições qllP lhe são conferid11s em Lei , 

! 
l 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar .To~i> Ubirajara Lopes de Souza, 
ocupante do cnrgo ~:m comissão . símbolo 6-C, de Ch efe de 
GabinP.te do Governador, do quadro de Funcianárfos do 
Govemo deste Territóriü, parn via jar da sede de suas ntr!
buiçôe! - Macaptl -, utio a cidade de Belém, caf)itnl do 
1!-:stado do Para. a ffm de tr<Jtar assuntos do interes~e da 
AdministrR<:ão amn!Jaerse. no período d12 (l;l e 18 do cor
rente. 

1\ rt. 2.0 - Revogadas as di spostções em contrário. 

Palacio do Setentrião. em Macapil, o:~ d e março de 
1.975. !l6° dl'l República e 32° da Criação do Território Fede
ral do Amap< •. 

Arthur Azeve>do Henning 
Governador 

!P) nP 0175 de 03 de março de 1975 

O GovPrnador do T!!rritório Federal do Amapá, no 
uso das atribuiçõ~s que lhe> são conferidas em Lei, 

'RESOLVE: 

Art. I" - Designar Nestlerino dos Santos Valente, 
ocupante do cargo em eomi ssiio, símbtJio 5-C, de Di retor 
do Serviço dP Pessoal. do Quadro de Funcionários do Go
\'erno deste Territóri<', para viajar da sede de s uas atribui
ções Macapá -. até a cidade de Brasília, capita l do Dis
trito Fede>ral, a fim de tratar assuntos do interesse da 
Administração amapaense, no períod o de 04 a 13 do cor 
rente. 

Art. 2.c• - Revoga<ids as di sposições e m c;ontrário. 

Palkio do Setentr ião, em Macapâ, 03 de março de 
19í5, 813.0 da Re~·ública e 32° da Criação do Território Fe
deral do /\mapa. 

Arthur Azevedo Henning 
Governa e! oF 

(P) n. 0 0176 de 03 de mar~o de 1975 

O Gov·ernador do Território Federal d:> Amapá, no uso 
das atribuições que lh'!l são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. !." - Designar noll term os dvs artigos 72 e 13, 
tia L ei n.• 1711. de 28 de outubro de I 952. Raimund4il Pe
t·eira àos Santos. Chefe da Secào de Classifica(Jilo e Re
•l'lbuição de Gari,!os e Empregos, s ímbolo li-F, da Quadro 
oe Funcionários do Governo deste Território. para exercer 
acumulativam .. nte. em substitultilo, o oargu em comtSS!IO, 
símbolo 5-C, de Diretor do Serviço de PeBoal, do Quadro 
alllma mencionado. durante o impedimento do re1pedlvo 
t itular, Dr. Nestlerino dos .'Jantes Valente. 

Art. 2" -- l:'tevogadas as disposições 11m 11ontrário. 

Pelácio do Setentr iiio. em M;;~capá, 03 de m arço de 
1975, 85n da República e 32° da uriação do Território Fe
deral do Amop3. 

Arihur Azevedo Henninfl 
Governador 
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As Rrpa rtiçõrs PúblicaR 1 E X p E D I E N T E l At Ikpartiçôe~> Públ!ou 
f errltertais uevede remet•r 1 cingir-E ~-Ao às Msinaturu 
o u:pediente 4estinado à pu- anuais r eooYRdas até 23 de 
b( l

1
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fevereir o de cada 11.110 I às 
· iària me ote, at as I ., .. ... .. .. ,. . iulclada&, em qualquer tilpoca 

13·llU horas. exceto !los rttba- DIRETOR pelos ót~gAos oompete&tn 
t108 QU ilDOO dover!io fuê-lo ('n1l(J,C' de Andrade I A fim de possibilitar 11 
nt~ à s 11 :110 bM68. , } (lT!{eS r trnfSil de Vl\)Orell liCOmpa-

As r t>clamaÇ'õ&& per~i~:~ enL • • • • • •" • nhartos de esclarecimento• 
te~ à mntr r la retri LHftla nes DTr\RJO OFJCJAL I quanto à aua apltcaqão, soli-
""'ç o• de err o6 011 oNis~fes, l n . p!l· ~Fo nu O(.clnaP du !mprem.t. Gti rwl citamos uaem os interes~atio• 
oenrA o ser for muladas por MACAPA - T . F. Ai\lAI'A I preterencialrnnte cheque nl' 
escrito. 1\ Se v !I e de R edaçã o, • • * • * * • Yale postal. 
dRs 9 ~s I :$:Ho horas. no má- A S S I N A TU R A S 

1
1 Os auplementos As ~tH-

XllfiO llté 72 b o r li ~ &iJÚ~ a Anual . crs; 25,00 ÇÕQB ào~ órgfto& oflc!a.Js só 
saída <l os &rg!o~ oficiai s. Semestral. 12,50 so fornecerá<• ao11 u!inautf&w 

Os orl~lna i f; dever ão ser quo a& solicltttre m n o a to da 
datllografR d•s r autenticados. Tr;mestral 6.25 l ltesinatura. 
tE'IIillli"Tadaa, por QUCJll de 111- Número avul so. « 0,30 o funeiOiltHIO público ro-
• CIIIt() '!8 SU TI\I> e cmeudas • .. • • • *" • j dt• ral. terá um de~coljto d~ 

• BRP. SlLIA - f'ete Diário Oífciol i> PllC'Ontr r<ci!) p;;,re if'ltU-.cKcetuadttll !lh para o ex- - • . . 1G0
0• l:'ara ronr jus a l:!Jte 

lerlor, q ue t:erllf' " (' lll p r t ra no S~Jao NacH,nal e Intomn~10n al d~ Jmprema. da d!'sconto, dHerá provar e1<ta 
anuai s es a~Fil• atura (': p~'d rr- C OPEFt PRl: S S, no c~raslha Impenlol~~tel> · - 1 C'fllldiç!io o o atn t.lr. aaslnall!la 
se-ão tc•nH· r. Pm qt•slquer I P1ua ~8;clllta'l' a ot~ assina.n- ~ A ft~: ~e .-,,Jtar ECliU:Ç4o 1 
l'pooa. pPr ~ ~" h mF-r "' r.n um I te s a vel'lficaçao do prall:o de de coJJIIHUHlni!r n o rect'b l- O rusto ele cada e::umpl~:o r 
Bll G. va lidade de ~uo11 Bfisinaturas • . mPnto (o:-: jo1 1 11i11. dI' vem · atruado d ot~ <'•rtlfl(1l' « tl-

. na pnrte PUperiM elo rnder~- os nf:1t>inaates p1 O\'iduncinr a c fala Pera , nn V !'lida 1n ulso 
A8 aasinoturu \'PnC'Ida& Iço vito impusos n número rupH.:tiva rerovaçfln eom llore111clda de l r$ U,Ul Bf da 

oeder!\o Fu•r su~ pc>Ul-fl S S('n, do talão llt~ reg1stro o me& u Bllti (édência mmimt <ll' tr in-
1 

mumo ano, e de Cr~ ~.fl tl 
aviso prévio. o em. t<m Qlll' l'indnro. tu (30) d!o,.. . JOO r a!HI docorric!o. 

--------------·-------------·------ ---- -- ------
(P) n ° 0177 de 03 de mar ço de 1975 

O G overnador do T erritó rio Federal do Amapá, n0 
uso das atribuições qu<> lhe são conferidas t>m Lei, e tendo 
em v ista o que consta do Processo n.0 I 29/ 7!1-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - nescindir, a pedid0, o C'Ontrato fi r mado 
entre o GovQrnO a mapaense e a Senhora Wald ivin Isacksson 
Jucá. ocu pante da função de Professora Pr imAr ia, lotada 
na SecrQlaria de Educação e Cult ura, a partir de 2R de fe
vereiro do corre nte ano, nos t11rmos do a1 tigo 41l I, do Con
so1Jd119iio d:~~ Leis do Trabalho, combinado cem a cliJ.U· 
~ula 5.a do referido contr ato. 

Art. 2 °- Revogadas as disposições em contrárlv. 

P alácio do Setentrlão. e m Macapá, 03 de março de 
1975, 86° da Repúbl ica e 322 da Criação do Território Ft>de
ra l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n º OI 78 d e 03 de março de 1975 

O Gove..nador do T erritório FedPral do Amapá, no 
u so das otrlbuiqões que lhe são conferidas em Lei e tendo 
em v ist a o qu e co nsta do Proc:esso n .'' 166 '75· SESAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir a pedido, o contrato fh mado 
entr e o Governo amapaen~e e a Senhora Eunice Falcão de 
Ar aújo. ocupante da (unção de Médica, lotada na ~ecnta
rla d e Saúde e Ação Socia l, a partir de 28 de fevereiro do 
corrente ano, n os te rmos do artigo 481, d'l Consolidação 
das Leis do Trabalho, combinarlo com a cláusula I o.a do 
r eferlde contr ato. 

Art. 29 - Revogadas as disposiçôes em contrá r io. 

Palácio do S etentrião, em MaaapiÍ . 03 de mQrc;o de 
1.975, 86.o rla República e 32.0 da Criação -:lo T erril0rio Fe
der al do Amapá. 

Arthur Azevedo H en ning 
Governador 

(P) n.0 0179 de 03 de março de 19i5 

O Governador d o Território Federal do Amapá, no 
uso das atr ibuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vis ta 0 que oonsta do F r oaesso n .0 123/ 75-SOP, 

RESOLVE: 

Art 1.0 - Re~ei nàir, a pedido, o ccmtrato firmado 
e ntre o Governo ama paanse e o Senhor Sebastião da 
Silva O liveira , ocupante da funçlo de Escrit urá rio , loMi do 

na Secretari<J de Obras P úbl icas, !I partir de 81 de março 
do corrente ano, noli tl:'rmos do arti,::o 481, da Consolidação 
d a~ Leis do Trabalho, combinado com a c lf usula 5ª filo 
referido contrato. 

Art. 2° - Revogadas as disposições e m contrário. 

P Alácio do SetPntrliio. <>m Maca p á, r 3 de m·arço de 
19i5, 86.0 da República e 32.0 da Criação elo Território F e
deral do A !T'ap:l. 

Ar:lmr Aze\'edo Henning 
Governador 

(P) n° 0180 de 03 de mariO de 1975 

O Gover 01ador ao Território Federal do Amapfl, no 
uso da~ atribuir;õe:-: quP lhe são conferidas e m Lei, e hmdo 
Pm vista o que consta do Processo nº 128/7!l-SEC, 

RESOLVE: 

Art. I ~ - Rescindir a pQdldo. o contrato firma do en
t re o Gover no am:'lpaen~e e a Srmhora Anton ia de Farias 
Lopes , ocuj,ante da função de Professora Auxilia r , lotada 
na Secretar ia de Fducação e Cultura, a partir de 28 d e fe
vereiro do corrente ano, nos tPrmos do artigo 481. da Con
solidação das Leis do T1·abalho, combinado com a cláusula 
to.a do refer ido contr~lto. 

Art. 22 - Revogadas a~o: dispos ições em contrário. 

Palác io do Setentriâo, em Maoapá, 03 de m ar(jo de 
1.975. 862 da República e 32" :la Cr iação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P ) n.0 ()181 de 04 de ma1ço de 1975 

O Governador do Tenitório Federal do Amapá, no 
u~o das atribuições que lh e são conferidas em L ei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designa r nos termos cios artigos 72 e 73, 

da Lei n.0 17 I I, de 28 de outubro dP 1952, Luiz A lberto 
Azevedo Bezerra, CheJe d e Expediente (fo Serviçe de 
Pessoa l, lotado Aa Secretaria de Adminis t ração e Finanças, 
para e x er cer acumula ti\·amente, em 11 u bstitu !çiio a função, 
gratificada símbolo 5-F, d e Chefe da Settão de Letlslação, 
Direitos e OEiveres. durante o impedimento da respeatlva 
titular que se encontra em goze de f&r !as r egul a me ntares. 

Art. :!! - Revogadas as diRpo lllqões em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapâ, 04 d e março de 
1975, 862 de República e 32g da Cr laqão do Territór io Fede
r al do Am:::pá. 

Ar thur A zeved e H e nning 
Qovem ador 
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(P' n° Olll2 de 04 dP m;Jreo dP 1975 

O Governador dv Território Fedf'ral elo Amapá 110 

uso das ::ttribuições que lhl' são confericl::1s f'm Lei , e tencio 
em vista o que conRtn do Proces!'o n." 0131/75 SEC., 

fUSOLVE: 

Art. J.'"' - Detern1 n<or. 1 ;:>~r·tr à• 1 df' rr·1rço do 
corr<'!Jte ano. a tr;-m<f ê:-~c•a d<• Itn~,:;i dl.' In' petor de 
1\lnnos. p:na Secrt't::\rir; de Unid:.··-= àr T· nsino •. dt sen•idor 
Antonio Carlos CMtn CJed.-s pt>rlt>nt:ente a fabela dt~ 
P<.>~~o1l F.spet:intista Temporario do Go\•ern" deste TPrritó
rio, lotado na SPcretaria d~ r~ducadio e cultura. 

Art. 2 n - rlc>\ ogarl1~ 1~ d!spo.;;it;ões em contr&rio 

P >lAcio do .Sl•lf'nlriiin, em :\l;>c;tf~ IH de marí;O d~ 
tns. BG <• da Rt•publlca P 1/." ilii Cri::,·: • d, Tc> t't6rio ';' · 
r'C'ral do t\ mapa. 

Artllllf o\11?\'Pdo Ht'tll1illq 
vf'\'ernndor 

(P1 n." 01H7 r:l~ nr, de mllrtn dP 1075. 

O Go\'t•rn:.àor do T· rritól'io l7eclt•ral (10 Amapfl, nn 
liSO da, ntribniçõe~ qtw Jl P são conf<'rlflas em Lei. c tendo 
em ,.",a 0 qnc> con:ota rio Processo n'' 0!52/73-SEC, 

RESOLVE: 

.-\rt. L" - Des'P,!l<lr Nil~on Montoril i~e AraÚJO, 
ocnpantt' da fundio de T~cnico de Adminis tração. da 
Tabrln tlt' Pes~oal F.~perinlista TPmpotHrio do Go\'erno 
tlt>sle Terntório, lotado n11 ~Pcretn ria rle Educaçi'to e .Cul
t •trD. pq ra \'iajar da ~"d" -l" !'uas atl'ibuic.·o+>s Macapa -. 
;.t1; a t• idadP dE' BclPm, P..-tarlo do P:1rc1, a fim de tr;•hr n~
~untor ligados no si~tema fie E'nsino deste Território, junto 
" Unh·ersldade Federal d.> Pará, no re•io(]'l dP 03 n 06 d0 
corrente 

Crrd rol ,1 curareira do A ma pá 
Ata da Assembléia Geral Ordinária da 
«Centr::.l Açucare-ira do Amapá S.A», rea
liz: da nn rlia 31 de janeiro de 1975. 

Art. 2-" - Re\'Ol:;:ld~s a~ dispnsiç0e~ Pm contrt.rio. 

Palácio do Setf'ntrião, em Mac:1pá, 06 de m;~rço 
de 1 !l~ ~. HR.O d:i Ri>pública e 32° rh Crinção rlc Território , 
l"edPr~l do /\mnpo. 

1\ t ·· : rin~r " ·1m rJias do mês de janeiro de 
1 ül no·•"'·~~r::to , e ~' tent< e cinco, à!; dez horas, na 
~~>r:le :><A:ial. na Avenida ltarema Carvão Nunes n.u 
190. n esta ci:l::.cte dt! Maoapá, Território Federal do 
Arnap·'l, reuniram-se em assembléia gera l ordinária 
os acionistas da «Cen tral Aç_ucarE::ira do Amapá 
').A.» ( '.G.C. 0;).%9 .613), representlaudo mais de 
um quarto d•J C!'lpital social com rlireitn a voto, 
'< 11fn· 11• -;e v• n[:cou d1s assionatunas e regist ros 
const· nh.' <ir:> livro próprio. Consoante dl•sposição 
estatutbria foi escolhido oara presidir a reunião o 
Sr. G<>orge Arthur Br r;ol,in({. que decli:IWU abertos 
os trabalhos e com•irlou a mim. W~dter Lúcio Fi
gueoiredP ela S~lva, p"118 sect etari:1· los. Constituída 
~ssim 11 m "1. o Sr. Pr~sidente declarou que, nos 
t ermos do edital r:le convocação publicado no «Diá
rio O~i<.:ial" ·i• Territó1 io Federal do Amapá dos 
dias !l , 13 e 14 de Janeiro de HJ75. deveriam os 
trabalhos obe !.-rer à SPguintE: ordPm do dia: a) 
Exame e votação do R~>latório da Diretoria, Balan
ço Gf'ral e Parecer do Conselho ~~isc-al referentf's 
ao ex~rd,.io socwl Lindo em 31 de agosto de 1974 ; 
b i Eleic'io dt;s membros da Diretoria e do Conse
se lh0 f.isc~l e f1xação dos respectivos honorários; 
c) As•mntos gerais. A seguir o Sr. Presidente de
terminou qut- se prodPsse a leitura dos documentos 
1 eferidos no ite m <a» da ordem do dia, publicados 
no << Diário Oficial>· rio dia 9 de janeiro de 1975, 
sendo que a nottcia de que tratl:l o a rtigo 99, do 
decreto ].ei nº 2 6'27. de J 940, havia ~ido publicada 
no «Diário Oficia l» dos dias 18, 19 e 26 de novem
bro de 1974. 'lerminada a leitura e exame dos cita
dos documentos. o Sr. Presidente colocou-os em 
d isruo;siio e em seguida, como ninguém desejasse 
fazer uso da palav1 a. em votação, verificando
se a sua apr.(\vação SPm quaisque r reservas ou res
trições e por unanimiclade de votos, abstendo-se 
de votar os legalmente impedidos. Procedeu-se e m 
8eguida à f'}eição dos membros da Diretoria e do 
Cou selho Fiscal, verifieando-se o sPguinte resulta
do: para a Dii e>toria. fo1'am reeleitos como Di retor.
Presidentf , Edmundo Penna Barbosa da S ilva, bra
sileiro, casQdo, consull..ii' econômico. domiciliado e 
residente no Rio de Janeiro , Estado d~ Guanabara, 
na rua das LaranJeiras n .O 550, apto. J ,302 . porta
dor da carteir~> dt identidade nº -1.202, expeàida 
pelo Ministé1 io das Relações E:xte11iores. e .c• .mo 
Diretores, Hermelino Herbster Gusmão, bras1le1ro, 
casad<;, médico, domiciliado e res~dente no Rio de 
Janeiro Estado da Guanabara, no rua Prudente de 
Morais ~.u 1.6f8. apto. 1.302. portador da carteira 
de identidade n. 0 1.088 776, expedida pelo Departa
mento de Investigações do Estado de São Paulo, eHil
de lberto Nunes Sangla rd, brasileiro, casado, industrial , 
domiciliado e residenlP no Rio de Janeiro. Estado 
da Guanabara, na Pa·aia do Flamengo n.0 262. a~to . 
702, portador da ca1 teira de identidade n. 0 671.0.42, 
expedida pelo Instituto Félix Palheco, tendo sido 
eleito George AI thur B1 00king brasileiro, casado, 
engenheir(;, domiciliado e residente em Santana, 
Macap~, Território Fec!erPI do Amapá, portAdor da 
ca rtei ra de identidade n. 0 233.223, expedida pelo 
:vlinisté rio do Exército; para o Conselho Fisca l, co
mo membroc; efPtivos. foram re-eleitos José Luiz 

Arthur Azevedo H<>nning 
Governaàor 

.Tunta de Concihação e Julgamento de ~:Iacapá 
EDITAL DE NOTIFiCAÇÃO 

(Pe lo prazo de 20 (vinte) d}as) 

Pelo presPnte !':ditai rica Notificado Construto
ra Cc;merdal Lima Soblinho de qut> há audiencia 
inicial designada pa ra as dez horao; do dia 7 de 
abr:il próximo vindol'ro. na sede da Junta de Con
ciliação e Julgamento de 1\Iacapá. à Av. Procópio 
Rola, 294, Macapá (AP): referente ao Processo n° 
JCJ -Macapá- 2] 2/ 75, •-n. que joaquim Machado Ro
driguPs reclama da notificanda o pagamento, a tí
tulo de Ind. anti gu idade (3 períodos), férias em do
bro (Cr$ 400,00), Fé-rias simples (Cr$-200.00), 131'2 
salárit> de 1973 (C'r$-;~00.00). 13.0 salário de 1~74 
rcr ·) -1 7~,00) e Prejulgado 20 (Cr$-75,00). da quan
tia de Cr$-2 350,00 (o valor da pa1cela ele Ind. an
tiguir!acte é Cr$-900,t)0). além. d e horas extra~ •. R~
pouso remunerado e Sal. fam tlia em valores IhqUl
dos (não cnlculados) e retificação de anotação de 
carteira . 

Na audiência a notificanda terá oportunidade 
de oferecer as pro\ as que julgar necPssárias, cons
tantes de documentos e d'! testPmunhas. estas no 
m áximo de três (3). 

O ftU não comp3recimenlo importará no julga
mento do feito à sua reve lia e na aplicação da 
nena de confi.ssão quanto à maté ri a de fato, podendo 
se f flze r r€-pr.esentar por preposto que tenha conhe
cimento dos fatos e de sua confiança, cujas decla
rnçõas a obrigarão. 

Secretaria da .JCJ de Macapá (AP ); 7.3.7 5. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretar.ia 

. Ortiz Vergolino. en~enheiro. e Wal t er Luci0 Fi
g ueiredo da Silva, advogado, e foi eleito José de Freit as 
Card0so V eras, médico: e, como m~mbros suplentes, 
foram re-elei1os Antonio Bac:ilio da Mota, industriá-
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rio, e César, Montalvão F<>rnande~. r·1vogado, e foi 
eleito P aulo César Vasques G t egory, t écro!.co em ad
ministra(,'ão de empresa•" todos os se:is brnsilt>iros, 
casados e domicilü d os no Ten itório Fe<l ers l do 
Amapá Deliberou fin "Jment<> a as~emblt':in fixar 
em Cr$ 50 00 (ciriquenta cruzeiros) anuais os ho
norários dos membros do Conselho Fiscal, qua ndo 
e rr. ext'lTÍCio . e, cor fot m P facultado pe lo artigo 7. 0 

do Esta tuto Social, 1ü1 i t<ir a uma Comissão com
posta dos srs. F rancisco de Pa u la du Costa Carua
lho r> João Sér. io Malinha Nunes a i!leumbt>ncia 
de fixar. os h onorários dos m PmbrO!> na Diretoria. 
Nada mais gavendo a t1 atar, fo1 · m suspensos os 
trabalhos p>lo tempo nece~s t. r io a lan&tura desta ata 
no l ivro próprio, H b meu di1eck, a qn:1l a seguir lida e 
aprovada, será assinada por todos o~ prt>sentt>s. 
l\1acapt •. 31 d e jamiro de 1975. (Hal Gto rge Arthur 
Brooking, PresidPnte - Walter Lu0~o Figueire<io da 
Silva, ~ecretário - Inrlústria t C(;mércio de M~ 
n"rios S.A. -- ICOMr, George Arthut 3rooking -
COPRAM - Empreendimentos (: P.1rticipações 
Ltda., José Luiz Ortiz Ver golino - P.p. de Augus
to T.A. Antunes, Fr.ancisco de P2ula da Co::.ta l'ar
valho. ITe!imeJjno Ht.'rbster Gusmão, Samuel Fine
bHg, Oswaldo Luiz Senra PessCla, J0ào Sérgio Ma
rinho Nunt>s, José Luiz Ortiz Vergolino - George 
Arthur Brooking - José Lui ~ Oz tiz Ve rgolino -
Walter Lu cio Figueiredo da Sil\'a - Cesar Mon
tal vão Fernandes. Confere cr,m o original. lavraElo 
no lino próprio. 

\Val:er Lúcio F~gueiredo da Si lva 
Secretário 

.Junta Comrrrin l do TPTTÍ/()(io J'pdcra l 
rio Amapá - «JUC'AP» 

Este(s) Ata da Assembléia Geral Ordinário em 
08 vias fo i(ram) apresenta<io(s) no dia 27 de fev e
reiro de 1975 e mandado arq uivar por Despacho da 
Junta de 27 de fev ereiro de 1975 contendo 03 
folhas de n° 01 a 03 que vão por mim rubricadas 
r om o apeltdo OLFilho de que faço u <o. Tomou na 
ordem de arqui\hamento n. 0 0635. F. para constar. 
Eu Ostiano Leite Filho, Primeiro Oficial, fiz B pre
sente nota. Junta Come rcial do THritório F. Amapá 

Macapá, 27 de fev ereilio de 1995. 

Benjamin Almeida Soares 
Secr etário Gera I 
CPF - 003896762 

Serviço de Pessoal 
Nr. 024/75·SP. 

O Dlretc,r d o Ser viço de Pessoal. no uso das a tribu i
ções que lhe confere o Deoreto (E) n.0 010, cie 11 de julho 
d e 1973, de;, Exmo. Senhor Governador deste Território, e 
tendo em vista o que ~:onsta do Pr0cesso n.0 0236!75· GAB., 

R E S O L V E : 

Conceder li Edmundo de Souza Moura. ocupante do 
cargo de Assistente Jur ídico (Ca dastro r.0 00068). do 
Quadro de Funcionários do Governo deste Território, lo
tado no Gabinete do Governador , Reis !li) me~es de licença 
especial. contados no período d• 07 de março a 07 d e 
setembro de 1975, nos termos do artigo 116. dll Lei n.o 
1711, de 28 d e outubr(j de 19~2. regulamentado pelo 
Decreto n.0 38.204, de 03 de novembro de 195!i. em virtude 
do nferldo servidor haver complet ado um (I J decênio d e 
efetivo exercício, compreendido no período de 1.0 de julho 
de 1960 a 1.0 àe julho de 1no. 

Serviço de Pessoal, em Macapá, 06 de março de 1975. 

Raimunde P er eira dos Santos 
Diret~r !àubstituto 

,\1.1. - (;u-.rrllo do Tt•r-ril6rio F('rlrral do A111apú 

TE-rmo de C\Jm·ênio ·:~ el\tre s i celebrnm o Go
\'<>rno do TE'rritório Federal do Amapil e a Prefei
tllnl Municipal de Mac: 1 <t, v·snndo a CE'ssão o esta, 
d o MRia1omo Mod!' lo com a final idadil cie ma
nutenoão, consl'rva~;ão, fulldC~namento e l'Xploração. 

Aos vinte e dois t22) dill do mêo:: de janeir o do ano 
de hum mil, novec~ntos e setenta e cmco ( 19 75) nE>sta ci
dadP ·ie l\Jacapa. Capital do Tt>rritório F~deral do Amapa, 
n<t s~de do G -J\·erno do Território, d!' um lado o Governo 
do Territória l.<~ederal do Amapó, re ,Jresentado neste ato pe
lo Excehml1íssimo Senhor Gon•rnador Capitão de Mar-e
Guerra Arthur AzE>~edo Henning, doravante denominado 
simplesmente Go\ erno, nos tHmos dos itens III e XVII do 
Art. I B do Decretl'- Lei 411 de 8 dl' janeiro ele 1969 e de 
outro !:;do a Prdcítur 1 Municlp~l d~ Macapá, re)trellentada 
pelo Excelert.;.~imo Senh01 Pre[rito. Cleiton Figueiredo de 
Aze\'edo, daqui p~ r diante denC!rninada Prefeitura, por te
r em v~liMo E' bom, ;~~sinam o presente Convi"nio, na forma 
C' condição db:..b:o estipulada: 

C'láu~ula Primeira Este Com·ênio tem por objeti\'o 
a c!'~são a Prefeltnra dn prédio I' lnsta!a,ões a onde fun
riona o Matadouro Monl'lo de pr~·PT'iedade do Governo, Jo
cali7.arlo em Fazendinha, neste município de Macapá, Ter
ritório Federal d" Amapá. 

Clãusula Se1unrl;, - A Prefeitura recebe o Mat:Jd0u 
r o Mode lo bem como os equipam. nt~s que o guarnecem 
no estado em que se encwn\r~m. fieando a seu critério re 
cuper á ·o,, cas•J ha1~ necessidade, sem que lhe calb11 direito 
u qualquer inJeniZ;"~ÇàJ pE>Ios ~et'viços p or vent~t·a efetuado~. 

Clausula TerceirA - Caberá a Prefeitura A r esponsa
' biiidade por qualquer dano ou prE.'jt•ízo decorrente do uso 

incorreto do traquinitrio ou de culpa de seus empregados. 

Clüusula Quarta - Crmpete a Prefeitura a manuten
,ão, aonsen·aciio. fun cionamento e exploração do Matadouro 
Modelo durante a vigência deste convênio. 

Cláusula Quinta - A !?refeitura podf'rá cede r a ex
plor;:~ção d0 Matadouro Modelo mediante contrato de 
<'omodato ou simil1r a entíd11df! de Direito P úblico ou da 
Direito Privado com ou sem objetivo de !lacro, desde que 
seja considerado da interesse socia l. 

Cláusula Sexta - Enquanto per durar ::1 vigência 
deste convênio, não poderá o Governe ceder :.1 outrem o 
Matadouro Modelo e seus equipamentos. para llfeito de 
explora9!10. 

Cláusula Sétima - E~te convênio \'igortn a po1· prazo 
indet erminado, iniciando sua vig[>ncla da data de ~ua publ!
caq.ão no órgã o Oficial do Gover no. 

C láusJI'l Oit::\'8 - Presente conv~nio poderá ser res· 
ch1dldo por mot :\·o de com ·eniêncfa administrotiva, por acor
do entre as partes, ou, ainda peh •upe!Tenlancia de nor
ma legal que ~ torne matutai ou forrnalment11 impratlicavel 
ou superado. 

C láttsula Nona Fica e leito o Fliro d!! Macapá , 
Capital do Território Federal do Amapá, com exclusão de 
qualquer outro por rr.ais privilegfadG que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas porventura oriundas do presente convê
nio. 

E para firmeza e validade do que ficou estabelecido 
lavrou-se o pre ~ente convênio que, loldo e achado conforme 

, foi assinado pelas partes convene ntes e pe!Rs testemunhas 

1 abalxu nomeadas, em clncr. (5) \'ias de igual teor e pa ra 
o me@mO efeito lea;al. 

Macap?, -2 df' ja neiro de 1.975. 

At·thur Azevado Henning 
Governo 

Clciton Figneiredo de Aezv edo 
Prefeitura 

Test!"trmunhas: IleglvlliS 

I Preço do Exemplar: 
\ Cr$ 0,50 


	

