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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
{P) n.0 0Hl8 de H à2 março de 19'. 5. 

O Governador do Território ~'ed r•ral d) Am::tpá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas en Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proces~o n.0 lu3 11-Ml/NIA/BSB/ 75, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Alterar o Decreto fP) n .0 UO'l6, datado de 

07 de j:w elro de 1.975. p Jblicado l~O Dit. rio O leia! n.0 1.955, 
d e 13 de )Bne:n do mesmo ano. que ap:Js •ntou lOS termos dos 
a rtigos 101. item III e 10 :.!, Item l, alínea v:;. h da C onsutui çãe do 
Bra!· ll - Emenda P ,0 I -, He.;lodo B&tist a, ocupante do 
cargo de Técnico RUial (Cócllg.:> P-2ou;,-n). )ara declarar 
Q·ue a apn>eutadorla em apreço deve . er e:etlvada eom 
base no : r I ~o r·G item li, com a ~ vantagens do artigo 1!!4, Item 
I!, da Lei n.• 1711, de 28 de outubro de I 952, combinado com 
!$1.0 do artigo lí7, da Ccnatltui(,'ão de 1.967, no cat go de Tétcnico 
Hural - Código P-2llti.I:J-B - ,lr.Ia~.·tcula do I PA SE- 1.7'17.541). 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições en contrário. 

Palácio do Set,ntriiio, em Macapá, 11 de marçG de 
1975, 86.0 da HPpública e 32." da Criação do Território Fe
derá! do Amapa. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P ) n.0 0199 de )l de março de 1975. 

O Governador do Terr:tório Fed~ral êo Amapá, no 
uso d ::;s :: tribuições que li! e s;;.o confenJas em LeJ, 

RESOLVE: 

Art. t.0 - Designar nos termos dos arti~:os 72 e 73, 
da Lei n.0 1711. de 28 de outu9ro 1952, José Daniel de 
Alene;~r, Secretário de Admi1 oi ~tra<:ão e Fi ranças do Go
\ erno deste Território, para exercer acumula ivameAte, em 
su•·p;tit t!r.,-n o cargo de Gov~rnador desta Unidade, du
r Antr> • i · ;w limento do respectivo t itular, ExmR Senhor 
l '., thur . t.• \ ". i o Henning. 

A rf. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

Palaclo do Setentl'lão, em Macapá, 11 de março de 
Hl75, 86º de República e 322 da Orlaçiio do Ttrritórlo Fede
ral do Amapá. 

Arthur k~evedo Henning 
Governador 

(P ) n.o 0200 de 11 de março de 1975. 

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

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Fernando Luiz Rnmos dias, Se
cretário de Obras Públicas do Governo d~ste Território, 
para viajar da sede de suas atrlbuiçõ, s -- ·~acapá - até 
a cidade do Rio de J :meiro, capital do Esta de da Guana
bara, a ftm de tratar assuntos do interesse c'a Administra
ção amapaense. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposiç·ões em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapé, 11 de mar,o 
de I !175, ll6.0 da Repúolica e 32.0 da Criação do Território 
Federal do Amapà. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n2 0201 de 11 de março de 1~75. 

O Governador do Terr itório Federal do Amap~. oo 
uso das atribuições Que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Des lguar nos termoll doa ar tigos 72 e 73, 
da Lei n.0 171 1, de 28 de outubro de 1952, José Airton de 
Almeida, di retor da Divisão de Serviços Públ!cos, sim bolo 
5-«::, do Quadro de Funcionários do Governo deste Territó
rio, para exercer acumulativamente, em substituição, o cargo 
em comi5são de Secretár io de Obras Públicas, do Quadro 
ac1ma mencionado, durante o fmpedimento do repectlvo 
titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapã, 11 de março da 
1975, 86.0 da ReJõ>úbllca e 322 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0202 de 12 de mareo dt 1975. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no uso 
das alribuiçõell que lhe sãe conferidaa em Lei. 

RESOLVE.: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos ar~laos 72, e 73, 
da Lei n.0 1711. de 28 de outubro de 1952, José Danie) de 
Alencar, Secretário dto Ad ministração e Finanças do Go
verno deste Território, para exercer acumulatlvamente, em 
substHuiçiio, o cargo de Governador desta Unidade, du
rante o impedim ento do respectivo Utulsr, Exmll Senhor 
Arthur Azevedo He,ming. 

Art. 2.0 - Revogadaa as dlsposlçõea em eontrário. 

Palâeio do Setentrião, em Macapá, U de mar ço de 
1975, 862 da República e 32~ da Criação do Território Fe
deral do Araapá. 

Ar\hur Azevedo Hennln' 
Governador 

:P ) n 2 0203 de 12 de março de 1975. 

O Governado!' do Território Feliieral do Amapi, u aan
do da competêocia que lhe fel deleiada pelo Deoreto n' 
73.987, de 24 de abril de 1974, 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Declarar apeuntal!.o, compulsoriamente, de 
acordo com o artigo 176, Item I , combinado ~:om o artigo 
187, da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, e observado 
o item li do artigo 102 da Comtltuiçio, a partir de 16 de. 
outubro de 1974, Angelo Saraiva doi Santof, matricula nt 
2.071.790, hO cargo de Guarda, GL-203. 8- A, do Quadro de 
Pes soal - Parte Permanente - deste 1'nrit,rio (Processo 
n º 0199/7ti-G AB). 

Art. 2.0 - Revogadas u disposições em contrário. 

Palác!G do Selentrlão, em Maeapá, 12 de marte de 
1975, 862 da República e 32.0 da Orlatão do Território Ta
dera! do Amapá. 

Arihur A1evedo Henntng 
Governador 
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(P) n2 0204 de 12 de mar,o de ln5. 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapfl, u san
do da competência que lhe foi delegada pelo Decreto n.• , 
7U87, de 24 de abril de 19H, 

R lD S O L V E: 

Art. 1.0 - Conceder aposentadoria, de acordo com os 
artigos 101, Item III, e 102; item I, lell·a ~a», da Constituiçio, 
a Alceu Paulo Ramos, matricula n.0 1.684.327, no cargo d€ 
Contador T0-30:!. 21-B, ào Quadro de Pe1s oa l - Par te 
Permanente - deste Territ~rio (Processo n.o 0219/75-GAB.). 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Paláclo do Setentrião, em Mac::~pá, 12 de março de 
1970, 862 da República e 32!1 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Heonlng 
Grove rnador 

{ P) n .<' 0201 de U de man,;o de 1975. 

O Governador do Território Federal d~J Amapá, no 
u1o das atribulqõea que lhe do confe ridas em Lei, 

RElSOLVB : 

Art 12 - Designar Vitor José Moreira dos SantoR, 
Oflo!al de Administração, 11ivel 14-B, do Quadro de Funcio
nários do Governo deste Território, lotado no Gabinete do 
Governador, at ualmente na exerc!cio da função da Chefe 
do Se-rviço de Aeronáutica, para viajar da sede de sue s 
at'rtbulções - Macapá - , até 11 cidade do Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, a fim de tratar assuntos do lnteress& 
da Admini1tração emapaense. 

Art. 2.0 - Revogadas as tU sposiçõe~ em 11ontràrlo. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 13 de março de 
1.9715, 86~ dB R~públiu e 92° da Criação do Território Fede
ui do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Sui!Jstltuto 

(P l n~ 0209 de 13 de março de 1975. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferid11s em Lei, e t e ndo 
em vista o que consta do Processo o.u 0163/75-SEC., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Kesctnóír a pedido, o oontrato firmado 

elltre o Geverno amapaense e a Senhora Nilza Maria de 
Macedo Matos, ocupante da fun9ão de Secretãrla do Ensino 
Primário, lotada na Secretaria de Educação ·e Cultura, a 
llrtlr de 31 de março do cornnte ano, noa termos do ar-

t igo 481 . da ('onsol;clação das Leis do T rabalho, combinado 
com a cláusula 1 0~ do referido Contrato. 

Art. 29 - R< vobndas as d:sposições em contrário. 

P alácio do Srtrntrião, em Macap.í , 13 d e março de 
1075, 86.0 da República e 32.0 da Criação do Terrltóriu Fe
deral do Amapa. 

José Danie l à~' Alencar 
Gl)vernador Subqitt;tr; 

Convên io ele comprcmic;so e d elegação ele 
competência E:ntre o Governo do Território 
Fe deral cio Amap5 e a Prefeitm a Muni ci· 
pal de Amapá, n a for ma aba ixo: 

1. - Partes convenoionadas: - O Governo d o 
Território Feder &l do Amapá. através do seu Go
vernador, Senhor Arthur Azevedo Henning. da qui 
por diante denominado GT FA e a Prefeitvra Mu
nicipal de A map· , daqui pvr d?ante de :Yl'Tlir a L , 

PMA, r epresenta ia por seu Prefe ito . Senh : = • , , :·! 
Nascimento, r eso vem e recip10camente s~:: uungam 
a cumprir ss c lã Jsulí:!s abaixo estipulad as: 

2. - Local fl data: - L a vrada e assinado nes
t a cidade, em Ut la das sa las do prédio onde fu n
dona o Gabinete do Gove!'nador, aos cinco dias do 
mês de março d·~ hum mi l novecentos e setenta e 
cinco; 

3. - Objeto do Convênio: O GTFA conceda à 
PMA a del t-gação de atribuições e recursos, para 
o prosseguimento e C(}oclusão dos se rYiços de cons
trução do Posto de Rád io da Vi1a de Ta~;tarugalzi· 
nho, Munioípio d! Amapá, m~ prazo d e 60 dias cor
rido s, obdeoenr:lo, rigorosamente ao pr oje to e espe
cificações for ne dda s pela Secreta ria de Obras P ú
bli cas (SOP), nã o se admitindo, em hipótese algu
ma , qualquer a lt<!l'laÇão s~:m prévia autorização da
quela Secretaria; 

4. - Fundam ento Legal do Con vêBio: - O 
presente convênio foi lavrarlo t endo por fundamen
to o parágr afo j .0 do a rtigo 19, do Decreto-Lei 
n.0 200, de 25 de feverei ro de 1967; 

5. - Execução: - A execução dos trabalhos 
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cab~ rá a P!.I ·\ e obJecerá ao projeto forn ecido 
pdl:l Secretar ia de O b ra s Públicas (SO P). 

G. Dotação: ·- ;.\ despesa d ~ corren te da r eali
zação dos sen ·iCf.iS, orçada pe lu '>'&lo!' gi obP.l dt s es
sc:.ta m l se ~ ,-ct-n tos e cih nta e setP l'ruzeiros e 
C!!lCJUClta centavos (Cr$ 60.787.50), oorr~rá por con
ta d ~ 1 ecursos d a União - P ros rnm a Desenvo lvi
me~Jto Regif)n& l Aà :ni:lis t ração G er·al - Co nstru
ç5o e ndapta,;Jo d e lrllóveis - El em ento de despe 
sa 4.J. l.O - Empenho n .O 347/ 75 - E:{ercício de 
1.975. 

7. -- D es peso : - Todas a s de.;pt>sas efe tu ad& s 
paG3 os serviços. cor rerã o pot coma da PM A. 

8. - Fiscalizaçã o:- O Gl'FA f iscaljzará, a tca 
vés da SOP , à e :{ecu çilo d os trab&lh os e a qua l
quer h:mpo, podtrá c.le te r mi r. ar ins peção t(>cnico, 
indttpendente da s fisca lização permaneutes: 

9. - Req uisição de Nume rári o e entrega de 
re cu: sos. - As requisições cie numerá rios serão en
caminhRdns à Sec retaria d e Obr3s Públicas e a 
entrega dos n:cu rsos strú feita pt>la Secretaria de 
A::J.m inis t raçüo e Finanças do GTFI\ ; 

1 O. - Pres tação de Con ta s:- A P MA pr.estará 
contas dos r e cu rsos n:cr, biclos à Se ·reta r ia de 
/,e,;m:ri::-t :;ção e Finan ças do GTFA. <lpós trinta 
(:30) d ias, improrTc gavel m t• n te, da e.fetiva ção da 
d esw-sa corn::spond ~nte ao recurso, mediant e apre
senttlçi'io de documentos bast ll ntes e comproba
tó rios; 

11. - Vi.~~}n cia:- O presr-n te co nven1o passará 
a t ~ r va,;.la j, a 1.ÓJ suu pu bil2ação no D iário Ofi 
cial do Govt rrio do Ten lt:)rio F ederal do Amapá e 
vigora rá at é ao fim do pr~zo de conclu são dos 
serviços estipulados na clilusu la 3.a dest a Con\olênio; 

12. - Resr.b ão:- O n5o cumprimen to das obri .. 
ga ções definidas n este inst ·urnent o, implica rá em 
soo d :!n úncia e consequ en1e rescbão, por q ualqu er 
das par tes convencwnadas. 

E por estarem assim de acor do, asr.inam o pre
sente Convênio em sei s (6 ) Yias d e igwd teor, os 
r~p resentantes GTFA e P7,·1A com as tes temunhas 
abqi xo. 

.. .. '- 5 de março de 1975. 

Arthur Azevedo Hen ning 
Governsàor 

Leone l Nasdmento 
P re feito Mu nkipal de Am apá 

Tes1lemunh ns: 

l .a Rubens José dos Santos 

2. ª W a!de ma r Firmino de Uma 

-·------------------------------------
Conyénio de comprimisso e delegação de com
petência entre o Governo do Território Federal 
dv Amapa e a Pr efe itura Municipal de Amapá, 
na formn aba ixo. 

1 - Partes Convencionadas :- O Go\'erno do Terri
t ório Federal do Amapá, a través de seu Governador, Se
nhor Arth ur Azevedo Henning, Gl aqui por d iante denomina- · 
do GTFA e <~ Prefe itura Mun!cipal de AmaJá, daqui por 
d iante denomina da PM A, repru entada por seu P refeito. 
Senhor Leone l ~asc lmento, resolvem e r eciprocamente se 
obrigam a cumprir as cláusulas abaixo estipuladas: 

2 - Local e Data : .. Lavrado e as sinado nesta cidade, 
em uma d; s salas do prédio onde funciona o Ga binete do 

Govevnrdor, nos s ei~ dias do mês de março da hum mfl 
novecentos c sete nta e cinco; 

3 - Objeto d o Convênio :- O GTFA concede à PM.1\ , 
a dP. legação de atrlbuiçôe! o recursos. para a e xecução dos 
ser vicos de r e forma gera l do préd io onde funciona o P osto 
M~dlco da cidade de Amapá, no prazo de noventa (90) dias 
corridos obedecendo rigorosa mente ao projeto e \!specifica
çõ~s for~eoidas pela Secretar ia de Obra s P úblicas (SO P ), 
não se admitindo, em hipótese alguma, qualquer a lteração, 
se m pré\'ia autorização daquela S ecre ta ria ; 

4 - Fu.ndamento Legal do Convênio :- O presente 
convênio foi lavrado t endo por fundamento o pará grafo 5.0 
do a rtigo 10, do Decreto-Lei n.0 200, d e 2!! de fevereiro de 
1967; 

5 - Exe cução :- A ex ecucãos óos t rabalhos caberá à 
PMA, e t.bedecerá ao pt·ojeto {ornec!do pela Secr etaria de 
Obras PL:blicas; 

6 -- Dotaqão: - As despesas decorr~ntes da r-ealiza
çã o dos serviços, orçada BO va lor global de duzentos e 
sessenta e se!s mil, duzentos e sessenta e nove cruzeiros 
e vinte centavos (Cr$ 263.269,20), c orrerão por conta dos 
recursos do F'undo d e P articipação d os EstadD&, do Dis trito 
Federal e dos Ter r it ór ios - Programa Saúde: Assistênoio 
Hospitalar Gera l - Desenvolvimento do Setor Saúde -
Elemento de Despesa 4.1.1.0, alocados no Plano de Obres 
de 1975 - Empenho n2 345/7~ ; 

7 - Despesas: - Todas as àespesas efetuadas par a 
os serviços correrão por conta da PMA; 

8 Fiscalizaçã o: - O GTF A fisca!Jzará através da 
Secretaria de Obr as P úblicas (SOPl, à ex ecução dos traba
lhos e a qualq uer tampo, poderá determi nar inspeçã o t écni
ca, independente da s fiscalizações permanentes; 

9 - Requisição de Nume rário e Entrega de Re
curso: - As r equisições de numer«rios s~rão encaminhadas 
à Secretaria de Obras P úblicas e a entrega dos r ecursos 
será feita pela Secretaria de Administra çãc e Finanças do 
GTFA; 

10 - Pre stação de Contas: - A PMA prestará conta 
dos r ecusas recebidos à Secret aria de Administração e 
Fina nças do GTFA, após trinta (30) d ias, lmprorroga vel
mente, da efetivação da despesa correspondente a os re
cur9os, med iante apr esenta ção de documentos bastante e 
comprobatórios; 

11 - Vigência: - O presente conv énig passará a ter 
va lidade após sua publicaçã o no Diário Oficial do Go
verno do Território F ederal do Amapá e vigorará até llO 

fim do pra zo de conclusão dos servi~os estipulados na 
eláusula 3i deste convênio; 

12 - O não cumprimento das obrigações definidas 
ne st~ inst rumento, implicará em sua denúncia e con1equente 
rescisão por q ualquer das partes ~:onventlonadas. 

E por e star em assim de acordo, assinam o presente 
convQn!o em sels (6) via s de Igual teor, os representfmtes 
do GTFA e PMA , com as testemunhas abaix o. 

Macapá, Oe de março de 197!1. 

A rt hur Azevedo Hennin~ 
Governador 

Leonel Nascimento 
Prefeito Municipal d11 Amapá 

Te»temunhas: 

Rubens José dos Santo ~ 
Waldemar Firmino de Lima 

J u6ltiça dos Territórios 

Primeira Circunscrição 

Comarca de Amapá - T.F. do Amapá 
Edital de Praça do Bens Pertencentes a Francisc o 

P ontes Teixeira 

O Doutor Rubens Baptista de Oli-veira, Juiz. 
Temporárto com jurisdição plena na Comarca de 
Macapã, prorrogada a esta de Amapá, Território 
Federal do Amapá, na forma da lei,,. ebc. 

Faz saber aos que inte.essar possa que, no dia 
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vinte e três (23) do mês de abril prox1mo vindou
ro, às 10:00 horas, o P orteiro dos Auditórios deste 
Jui zo, leva;á a público pregão, em primeira praça , 
<ios bens perten~entes a Franpisco Pontes Teixei!la, 
penhorados nos auto unificados números 621,622, 
623 e 4.710 da A9ão Executiva em que é exequen
te o Banco do Brasil S/ A., Agência de Macapá-Ap 
• execlitado, Fancisco Pon,es Teixeira, constantes 
de: Imóvel- Um terreno denominado «Boa Esperan-
9a», situado no lugar «Tucuman », neste Município 
de Amapá, meàindo hvm mil (1.000) metros de 
frei1t e por sete mil e quinhentm (7.500) metros de 
fundos, correspondente a setecentos e cincoenta 
hectares (750h,OO,OO), Degistrado no Registro de Imó
veis desta Comarca, no livro n@ 3· B, em 17 de maio 
de 1968, sob o número de ord em 70•!, avaliado e~ 
Cr$ 42.000,00 (quaren1la e dois mil cruzeiros); Ben
feitorias - Uma casa pare. <;aqueiro, construid'a de 
madei11a de lei, coberta com folhas de zinco galva
nizado, medindo aproximadamente, 5 met ros de 
frente por 6 de fundo, avaliada em 3.500,00 (três 
mil e quinhentos c11uzeiros); Um curral em mad!Ai ra 
de lei, medindo aproximadamente 60 metros qua
drados, avaliado em Cr$ 2.500,00; Cercas de ara
me, com tarugos em made}ra de lei, avaliadas em 
conjuntamente, em Cr$ 2.000,00 (dois mil cruze•ros·) 
e um capinzal (capim de planta), avaliado em 
Cr$ 3.200,00 (três mil e dtnentos cruzeiros), totali
zando o valor global do imóvel e suas benfeitOJ i as 
em Cr$ 53.200,(:}0 (<:incoenta e três mil e duzen tos 
cruzeiros), sendo o re-fer ido executado o depositário 
dos aludidos bens, não pesando ônus sobre os mes
mos, Se porventura não . houver licitantes, não sen
do arrematados ou sdjudicadcs os bens acima des
crtitos, será realizada nova praça, ficando d i!sde j á 
designada para o dia oito (8) de maio do curl'ente 
ano, às nove horas. Os bens poderão ser at•remata
dos pelo preço super.ior ao da a valisfJão e na se
gunda praça a quem mais der. 

E, para que chegue ao conhecimento dos inte
ressados e nã0 possam de futuro alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital em três vias de 
igual teor e forma, ~ue serão afixados e publicados 
na forma da lei. Dad9 e passado nesta ciàade de 
Amapá, aos oinco (5) dias do niês de março de- mil 
novecentos e setenta e cinco (1975). Eu, Olavo Pe
reir.a Alves, Escrivão , o datilogafei e subscrevo. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporário com jurisdição plena 

Poder J udiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Pra1a dos Ben s Pertencentes a Amira ldo 

Teixeira Leite e Adellno Fernandes Gurjão Filho. 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tempo
r6rlo o/ J urisdição Plena da Comarca de Macapá, Capit al do 
Território Federal de Am11pá, na forma da Lei etc .. . 

Faz Saber 1101 flUe Interessar possa que, no dia l!í de 
abril do corrente, às 10:00 horas, e P or teiro dos a uditórios 
deste Juizo, levará a público o pregão de pr!meira praça 
dos bens pertencentes a Amiraldo Teixeh;a Leite e Adelin o 
Fernandes Gurjão FUho, penhor ados nos autos de Açã o 
ExecuWva em que é exequente o Banco do Brll S/ A e exe
cutados Amiraldo T eixP.ira Leite e Adelino Fernandes Gur
jão consta nte de: uma (I) automóvel n1arca F ORO Cor cel, 
de 4 (quatro) portas, de cor ver~e p:~inlllra, motor n 2 068473, 
chawslll n.0 OB~5-D3G302, com chapa de al•Jguel n.0 AB-0254, 
equipado com taxímetro marca capelinh a, série CA-87076, 
com bandeira de Hxi • rádio de três (3) faixas de &ndas, 
oom pneus &emi-novoa, estando o refer ido ve ículo em per
felte estado com eonservaçlo, pessuindo, el'ltretan,o, um 
amolgado na poi\Jl direita dianteira . impossibilitando o le-

vanta mento de virlro da mesma porta, não pesando ônus 
sobr e o mesmo. Se porventura o bem fo r arrematado ou 

1 adjudicado, s" rá r enlizado novo !Pilão, no d ia 06 de maio ào 
• corrente ano. O r eierido bem podertl ser arrematado pelo 

preço superior ao t: a avaliação que é de Cr$ 14.000,00 (qm:
torze mil cruzeiros). Na 2~ praça a q uem mais der. 

E, para que <"hegue ao conh,cimento do interessados 
e não possam do f uturv alegar h!norânci::~ , expecli o pre
sente e outros iguL!is que serão publ!cadt.s e afixados na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos 
t rês dias do mês d , março do ano de mil novecentos e se
tent a e ci nco. Eu, Nino Jesus Aranha Nuues, Escrivão e m 
exerclcit•, subsorevi 

Rui•ens Baptista de 0 11\•eira 
Juiz TP mporário C/Jurisdição plena 

Poder Judici!rio 
Justiça dos 1 e n·itórios 

Ten itório Fed~ra l do Amapá 

Ju iz de Direito da ComaTca de Macapá 
Edital de Ter 'eira Praça cios Bens Pert encente s a 

José Coneeição Rot ha. 

O Doutor R t bens Baptista de Oliveira, Juiz Temp0-
rário C / Jur isdição J lena da <::omarca de Macapá, Capitel do 
Territór io Federal jo Amapá, na forma do Lei etc .. . 

F'nz Saber ao J qu e interessar possa que , no dia 16 de 
a bril do corrt!nte tno. às 10:00 horas, o P orteiro dos audi
tórios deste J uízo, l ~vúrá a público o pregão de terceira (3~} 
praça dos bens p e iencentes a José Co~eição Rocha, p e• 
nhorados nos autos de 'iequestro em que é requerente B!!n
co do Brasil S/ A e requerido J usé Conceição Ro~ha , cons
t antes de: l-Quarenta (40) r eses, sendo um (l) n·p~odutor. 
v in e e três (23) vac::t~ , des (lO) ma motes e bezerros, seis (6 ) 
mamotes e bezelT(•S e c!Pco (51 búfalos, todos d e Mat ca 
h olandesa, r eferidc3 bens encont ram-se e m poder de depo
sitário S enhor J oã J ctos Santos Ro cha, na Fazenda Ms ca
r.oari, Município dt M'ncapá; 2-Un :1 pnr tt• da posse «PrazP.
ru» com 68 ha. lc nlizaàa à maq;,em du !H o llfac::ooar y. 
Municipio de Maca >á, ··egistrada sob n.0 2260, f:s. llll cio 
livro ~ -B, em 62.01 e 30.03.64, no Car tório de Registro de 
Imóveis da Comar~n de Macap á, não pesando ônus so
bre os mesmos. Q :, bens podt!rão ser arrem;.tados pelo pre
ço super ior ao da 1valiação que é de Cr$ 94.560,00 (noven
t a e quatro mil, q inhent os e sessenta cruzeiros) sen::lo que 
as r eses estão av a 'adas no valor de Cr$ 79.6oo,oo tseten•a 
e nove m il e seisç , ntos cr uzeiros) e a parte da posse está 
aval iada em Cr$ 1.,.96o,oo (q uatorze mil novecent os e ses
sen ta cruzeir os). 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessa
dos e não pc.ssam do (uturo a legar ignorância expedi o 
p resente e o utros iguais qu e serão afixadas t! publicados 
na forma da lei. D3do e passado nesta cidade de Macapá, 
aos quatorzes dias do mês de marçe do ano de r-.11 no \·c
centos e se tent a e cinco. Eu, Nino Jesus Ara r! · ~~ t:ne:; . 
Escr ivão e m exer cício, subscrevi. 

R ubens Baptista de Olive>ira 
Juiz Tt• mporá rlo e /Jurisdição plena 

Tel ecomunicaçao do Amapá S/ ,1 
TELEAMAPÃ 

Comunicaçã o aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Senhor es Acionistas 
desta empresa, fm sua sede à rua São José 1884, 
nesta C'i dade, o; Documentos a que se r efer.e o 
Decreto Lei n. 0 2627 de 1940 a saber: 

a) - Relatc',rio da Diretoria sobre a marcha 
dos negócios sodais, e principais fatos Admin is
trativos do ~xer :: icio findo e;n dezembro de 1974; 

b) - CópiaH do Balanço e da Conta de Lucr>os 
e Perdas; 

c) - Parecr: r clo Conselho Fiscal; 
d) - Lista dos Acionistas que não int egrali

zarem as ações e o número delas. 

Maoapá, 13 de março de 1975. 

Victor Hugo Gerth Britto 
p/ DiretoP Superintendente 


	

