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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

(El n~ 002 de 18 de janeiro de 1977 

Declara de utilldacte Pública pnra fins de desapro
priação, uma área de terra urbana. sem benfeitorias, situa
da na cidade de Amap;,, município de Amapá. neste Ter
ritório, destinada à RADIOBRAS. 

O Governador Elo Território Federal do Amapá, u:;mn
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111 . 
lt~tm li, do Deereto-Lei n º 411. de 08 de janeiro de 1969, e 
tendo em vista e disposto nos artigos 5°, letra «m» e 
6º lio 9~arete-Lei n° 3 365 de 21 se junho de 1941, mo
difieado pela Lei n2 2.786, de 21 de março de lll56, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - - É lieclarada !H utilidade pública para 
fins de desnpropriação, uma área de terra 11ituada no perí
metro urbtHlO de Amapã, sem benfeitorias. presumivelmente 
pl!rtenoente a Antenl.o <i:ambrala Pont-ei. 

Art 2~ - A área de hrra rl!ferlda no artigo aRte
rictr é aquila constante do Mapa e Memori&l Descritivo 
11enstante cio Proaesso n2 0949/75, com as seguintes carao
terlstlcas i !on.lrontatõe•: a área repre11en\a um pollgono 
:reg~alar •e quatro lados, medindo 200 mts x 3l'í0 mts. Faz 
frente no !alio cu! da Travessa Dr. Jos6 Marcellno, de onde, 
do eruzameÃto desta com o lado leste da Rua Dois Ix·mãos, 
plantou-se a esteçlio ng I da demarcação. repre~enteda por 
urn piquete de maoielra d~> lei e plntacto de cor vermelha; 
d~í. dire9ão de 78°16' - SE à extenção de 200,!10 metros 
cravou-se a estação n9 2; des~a. deflête para o rumo de 
11 044' - SW e na exteoção de 350.00 metros, após o uml
nhamento de 355,00 mebrea em terra firme colocou-se den
tro do alagadc R esiação nl! 3; pa estação 3, com rumo 
78°Hi' - SW e na extençâe cte 200 00 meh'os craveu-se em 
terra iirme a estação no 4; de ondl', no rumo de 11°44' · NE 
e a ex~er-~Qão de l!5fl,OO metros faz o fechamento poligonal 
na estaç§o n.0 1. ponto de partida da dematcaç!lo. 

O retângulo demaraado contém 70.000 m2 t:~u sirnples
mel"'te 7 hectares. É formado por terreno 6!levalto ao Norte 
no limite da Travessa e com desnível de cerca de 4,00 
metres ao sul quando atinge o nlvel d'água da zona ala
gada. 

Art. JQ - O Governo do Território J'eàeral do Ama
pá, promoverá a desapropri~ção da área discriminada ao 
artigo anterior de que trata este Decreto na forma da 
legislavAo em vigor. 

Art. 4.0 - Mos bermos do artigo 15 d.e Decreto-Lei 
J\0 • 33155, de 21 de junho de 1941. modificado pila Lei n°. 
27116, de !l de março de 1956 11 desapropriação é deelarada 
de c!tráter u rgente p11ra efeito de imediata imfssãc. na poS!e. 

Art. 5° - Este Deereto entrará em vigor na data de 
sua publlaagão, ravoiadas as disposiqões em contrArio. 

Paláelo de Sete~atrilo, em Macapâ, 11 de janeiro de 
1!!17, 88.o da Repúbliee. e u.o da Criar;ãe do Terrlttrfo Fe
deral do Amapi. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Domício Campos de Magalhães 
Senretárlo de Administração e Finantall 

(P) n! 8022 de 18 de janeiro de 1977 

O Governador do Território Federal ~o Amapá, uun
eo das atrlbui~ões que lhe são conferidas pelo artigo 11, 
item Il, ào Durehl-Lei n9 411, 4e 08 de janeiro de 1911, 

RESOLVE: 

Retiflaar a redação datJa ao Decreto (P) n º 0860, de 
23 de setembro de 1976, publicado no Diário Ofiaial noa. 
2341 e :uu, de 05 e ü6 àe outubro d e 1976, que psssa a 
vigorar com o seguinte \'eor: 

- Conceder aposentadorhl. de ecerdo com a L~l 
complementar n.• 29, de 05 de julho de 1915, observado o 
item II do artigo I 02 da Emenda Constitucional n.0 OI, de 
17 de outubro de 191'9, a Therezlnho de Jesus Mattos de 
Oliveira. matricula n.0 2.258.685, colocado em disponibilfda-

' de, pela Port~rla nº 267 de 29 de julho de 1951J, do Minis
tério d0 Interior, publicada no Diârlo Oficial da União de 
O!'i de agosto do mesmo ano, em virtude da declaração de 
dt>snecessldade do cargo de Serve~tte, GL-104.S, do Quadro 
de Pessoal - Par!!e Permanente do Governo do Território 
(Processe n.0 1.727/76-SAF). 

Palácio do Seientrllo, em Maaapá, 18 de JBn~lro 
de 1977, 88Q da República e 34.0 d11 Criar:ão do Território 
J'Qderal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Gevernada~r 

( P) nP OOI Q de 13 de janeiro de 1177 

O Governador do Território Federal do Amapá, ulan
do das atrlbulções que lhe silo conferidas pelo artigo 18, 
Item II , do Decreto-Lei n' 411, de 98 de janeiro de 19159, 

RESOLVE: 

R6!Uflcar a redação dada ao Decreto (PJ nº 0841. de 
ZO de setembro de 19i6, publiaado no Diário Oficial n°G. 
2.336 e 2.:137, de 28 e 29 da mesmo mes e ano, que pasn 
e vigorar com o aegutnte teor: 

- Conceder aposentadoria, 4e acordo com a Lei Ccm
plementar n.0 29, de r.;; de julho de 1976, ob!!ervado o Item 
Il do artigo 102 da Emenda Oon!cttituoional n.• 01, de 17 de 
outubro de Hl69, à Margarida Mar1a Cruz Fernandea, ma
trícula n.• 1,962.691, aol9coda em disponibilidade, pela Por
taria n.0 2157 àe 29 dQ jullto de 11169, cig Minlstérie do Inte
rior, publicada no Diário Oficial da União de 06 de &gesto 
do mesmo ano, em virtude da declara~ão de 0esnecessfda
de do ~:argo de Arquivista, EG-303 7-A, do Quadn de Pei
soal - Parte Permanen~e - do Govelno deate Tellrltório 
I .P~;ocuso n.o 82"11 76-0AB). 

Palácio do Setentrlllo, em Mallapá, 13 de janeiro 
de 1977 , 8!12 tia Repúlo>llca e 34q da Crla~ão do Territ6rlo 
Federal do Amapá. 

Arthut Azevedo Henning 
Governulor 

Juiz de DiTei! o da Comarca de Macapá 

Edital de Praça dos bens pertencentes a Adau
to de Queiroz Santana 

O Doutor. Bt!njamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
Temporár.io c/ Jurisdição Plena da Comarca de 
Macapá, Capital do T.F. do Amapá, na forma da 
lei etc. 

Faz saber a quantos o pt•esente edital 
com e p11azo àe 30 dias, que o porteiro dos 

virem, 
audi-
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----------------·--------
As Repartições Públicas I 

Territoriais deverão rrmet<'r o 
t'xpediente destinado à pu"Ji 
cação né.str DIÁRIO OFICIAL \ 
diariam<.'nte at?> as 111:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartiçõe~ Ptíblica& 
c111gir-sp-ão às assinaturas 
anua il'l r<.'nflvadas até 23 de 
lcvrreiro df' cada a.no c às 
ir ieiadaR. rm qualquer época 
pelo s órgãos competentes 

IMPRENSA OFJCIAL 

n1b:iõ'R 
As reclamações pertioen-1 

teR à matéria rrtribuída nos [ 
r:asos de erros ou omis~:>ões. 
dl'Y('rão ~er formuladas por 
l·Rcrita, 11 Seção dE> Redação, 
das 9 às 12:00 horas. e da~ 
1!1:00 àR 17:00 horas, no máxi-j 
mo até 72 boras após a saírlfl 
do!:' órgão<: oficiais 

11'anildo TrindadP Pon/e$ 
~~ 

A fim de possibilitar a 
J'cmessa de valores acampo; 
nhados de esclarrcimcntos 
quanto a sua aplicaçno, soli
eilamos usem os intNcssados 
prrf<'l'encialroente chC'qur ou 
vale postal. 

DIÁRIO OFICIAL 
lmpn ~so nas Oficinas da Ir."prensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral 
Número avulso 

CrS 50,00 
<( 25,00 
(( 12,50 

1,00 << 

Os suplemento& às r<li
çõe;R dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantN~ 
que as solicil. "ITI no ato dn 
al'sinatura. 

Os origwais d~·v<.'râo s<·r 
da tilografados e autenticados, 
r<•ssalvadas por quem dt> lli 
rPito rasuras l' enwndas ~ 

• BRASfLlA - Este l1iá1·io Oficial é <'ncontrado para leitu- O funcionário pltblico f<·
dNal. terá um desconto ele 
10° '0 Para fazer jus a este 
drsconto, dt•verá prova r esta 
condição no a to da assina tu r a. 

Excetuadas as para o ex
l<'l'IO!', qut• serão s e m p r e 
anuais as assinaturas pod<•r
SP-ão tomar, C'lll qualqu<'f 
0poca. por seis ml'se~ ou um 
tiDO 

rt~ no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 
COOPER PRESS. no Brasília Imperial Hotel •. 

Para facilitar aos llSSinan- A ~im de ('Vitar sol uçiio 

As asHinaturas vencidas 
poderão B<'f susp('nsas sem 
a \'iso prh·io 

tes a verificação C:! .. prazo de de contlnuidad<• no rrcl' bi
valldade de sua~ a~sinaturas, mento elo~ jomais, d<'H'm 
na parte superior do endere- os assinante' providcn('iar a 
ço vl\o impr(lS~os os números I rcspecti,·a rrnovação com 
do tal fi o dP rf'gistro o miR e antcc('df•ncia mínima de trinta 
o ano ('ffi qui' findará (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasa do do!' órgãos oficiais 
será. n11 H•nda a n1lso aC'r<'S
cirla de C1·$ I ,00 sr do mesmo 
ano, e d ~· ('r$ 2,00 por ano 
d,.corrido 

tórios deste Juízo, ou quem suas ve1.es fizer trará 
a públko o pr11gão de venda e arremata~ão a quem 
m ais dar e maior lan90 oferecer, acima da avalia
ção, no dia 28 de fevereiro de I 977, às 10:00 horas 
na porta do Ediflcio do Forum, o seguinte bem 
penhorado na Ação de Execução para Cobvança de 
Crédito em qu"' é Exequfnte Bruynzeel Madeiras 
S/A - BRUMASA e Executado Adauto de Queiroz: 
Santana, a saber: Uma (1) casa dto construção mista 
de madeira e alvenaria, coberta oom telhas de 
barro, medindo sete (7) metros de fpente por vinte 
(20) ditos de fundos , situada a 1 ua Leopoldo Ma
chado, n .0 1749 (esquina), contendo as seguintes 
drvisões: um (1) páteo, sala d~ visita, três (3) quar
tos , um (1) corredor, uma (l)sala de jantar, um (1) 
alpendre lateral (frente par& avenida), uma cozinha, 
sanitário e banheiro, possuindo o referido imóvel 
luz elétrica e água encanada, estando o m•smo 
em perfeito estado de co.QserVlação. Os comparti
mentos em a lvenaria são: cozinha, sanitário e 
banheiro. mais as paredes da frente, dos fundos e 
a área do páteo. Avaliação Cr$ :~ :l .500,00 (trinta e 
dois mil e quinhentos cruzeiros). 

Se não for alcanQado lanço superior ao da 
;valiação, seguir-se-á sua venda a quem mais der. 

E. para que a alienação chegue ao conhecimen
to de tod®s, passou-se o presente, que será afixado 
no átrio do edifício do Forum e publicado na for
ma da lei. Dado 6 passado nesta cidade de Macapá, 
aoc;; vintP dias do mês cie janeiro de 1977 (hum mil 
noventos e sebenta e sete). Eu, Leandro Marques 
Alberto, esorevente juramentado em exeucídio. 

Benjamim Lisboa Ra~·oJ 
Juiz Temporário f!. / Jurisdição Plena 

Termo Aditivo 

Termo Aditivo ao Convênio nº s/ nº celebrado 
entue o Gov~rno do Ternitório Federal ào 
Amapá e a Prefeitura Municipal de Ma
capá, visando a implantação e pavimenta
ção de Ruas e Avenidas de Macapá, cons
tante da programação do Plano de Desen
volvim~nto Urbano- PDU, para 1.975. 

Aos 22 dias do mês de dezembro do ar1o de 

hum mil novecentos· e sete nta e seis (197G), o Go
verno do Território Federal do Amapá. doravante 
denominado s-implesmente Gov&rno, repreSt-ntado 
neste ato pelo Exrelentíssimo Senhor Go\·ernador 
Arthur Aze'-4edo He nning, nos tertmos dos itt:ns li 
e XVII do artigo 18 do Decreto-Lf'i Nº 44/ 6{) e a 
Prefeitura Municipal de Macapá, daqui por diante 
denominada ~impl~smente Prefeitura, repr~sentada 
neste ato ):)f'lo Excelentí~simo Senhor Prefeito Mu
nicipal Cleiton Figueiredo de Azevedo, resolvem 
atr-avés do presente Te rmo Aditivo, alterar o que se
gue, mantendo toda s as cláusulas e condições do C<m
vênio retrocidado, de 10 (dez) de outubro de 1 975 

Vigência 

Cláusula Primeira - A Cláusula Oitava do 
Convênio Go\·erno /Prefeitura de 10/10 7;i, passará 
a ter. a seguinte redação: 

Cláusula Oitava - O presente Convênio vigo
rará a partir de sua publicação do Diário Oficial 
do Governo até 30 (trinta) de maiço de 1!977. 

E para fhmeza e validade do que firou esti
pulado, lavrou-se 0 presente Termo Aditivo que 
depois de lído e achado confol*me foi assinado pe
las partes em àez (10) vias de igual teor e forma 
na presença das te sbem unhas a baixo assinadas. 

Ma capá, 22 de dezembro de 1 ~l7fi 

Ar.thur AzevidO Henning 
Governador 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal 

Testemunha:;;: Ilegh•eis. 

Prrfeil ura Municipal de ~«a capá 
Termo de Transferência de Contrato 

Ter.mo de Transfer-€ncia de Contrato c ~>lebrado 
entre a Pref~tura Mur\icipal de Macapá e a fi1 ma 
M. N. Nascimento 3antos, para a firma C. C. Ma
ciel, na ferma abaixo: 

I Preâmbulo : 
I.I - Contratantes: M. N. Nascimento Santos, 

representada neste ato pe lo lieu responsável Már.io 
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Induaoelino Silva d~s Santos, que assina o pr:esen
te Termo como nesp<msáve1 legal da firma, e 
C.C. Maciel , representada poF seu responsável, com 
o consentimento da Prefeitura MuniciJ:'&l de: Ma
capá, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Oleiton 
Figueiredo de Azevedo, que também assina . 

II - Local e Data: 

2.1 - Lavrado & assinado nesta cidade de Ma
capá, Capi1tal do Território Federal do AmapA, no 
Palácio 31 de Março, edifício sede da Prefeitura 
Munic.ipal de Maca pá , aos 1 O (dez) dias do mês de 
dezembro de 1976. 

III - Fundamento Legal do Contrato: 

3.1 - O presente Termo dP. Transferência de 
Contrato deóor.re da autori?ação expressa do Exmo. 
Sr. BrP.feito Municipal de Macapá, contida no Pro
cessso n.0 4995/76, de 22 de outub ro de 1976, por 
força do preceituado na letra «h, Clt.usula XII 
do Contr:ato ora transferido. 

3.2 - Pelo presente T~rmo são transferidos 
à firma C.C. Maciel todos os direitos e obrigaQões 
pertinentes à execução do referido contrato, per
mRnecend0 inalteráveis todas as Cláusulas e condi
ções eX'pressas. 

E, por estarem justas e acertadas as partes 
firmam o pr~sente Termo de Transf~rência de 
Contrato, com as testemunhas qHe subscrevem. 

Macapá, 22 de dezembro de 1976. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Mário Induacelino Silva dos Santos 
Empreiteira M.N. Nascimento Santos 

C.C. Maciel 
Empreiteira 

PTel'eitura Munioipal de 111acapá 
D E C R E T O N2 001, 77-PMM. 

O Preleito Municipal de Mftaapá, usando das a~ribul
fÕes que lhe são conferidas per Lei. 

.BEORETA: 

Ar\. 1,0 - Delegar competência ao Diretor l'ie Finan
ça!, até 31 de dezembro de 1!77, J)ara a prábioa QOII atos 
odminis,rativos, abaixo relacloaados; 

Alvará de Licença (in icial e renovaqãol; 
Boldim ~e Receloo aom seus anexos; 
Talonário de Recolhimento de Tributos, 
Plantio de farmácie; 
l!laixa de Fk-mas: 
Autorização óe Impressão de Notas Fiscais; 
Parcelamento d!t Débito (tributos); 
Certl(jãe Negativa e 
Guias: Recolhimento. Pagamento, iup1·imento e Or
dem de Pagament&. 

Art. 29 - Eate Decreto entrará em vigor na datR de 
sua publicação, re"ogadas as disposi .;ões em contrário. 

Cumpra-se, Registri'-U e P'ublfque-ae. 

Palácio 31 de Março 05 de janeiro de i977. 

Cleiton Figueiredo de Azeve4o 
Prefeito Munielplll tle Maoap11 

Publi11ado neste Departamento de Admlnlstraçio, aes 
8G dias do mâs de janeiro de 1917. 

~frio I;lamul'eno Picanço 
1\esp. pfExp. cio Dep. Adm. 
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Termo Aditivo 

Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 
03 de junho de 1976 entre a Univer
sids de Federal Rural do Rio de Janeiro, 
através do seu Campus Avançado do 
Amapá e a Prefeitura Municipal de Ma
capá, visando a construção, organização e 
formação do Hortú Florestal àe Macnp9 , 
n0 Teruitório Federal do Amapá. 

Aos vinte e um (21) dias do m~s de dezembro 
de hum mil novecentos e setenta e seis (1976), 
nesta cidade de Macapá Capital do Território Fe
deral do Amapá, a Universidade Fedtral Rur:al do 
Rio de Janeiro, através de seu Compus Avançado 
do Amapá, neste ato denominada simplesmente 
Universidade, representada pelo Reitor Arthur Or
lando Lopes da Costa e a Prefeitura Municipal de 
Maca'{&á, representada pelo Exmo. Sr. PrefeHo Cle:ito1~ 
Figueiredo <.te Azevedo, denominada simplesru&11i.e 
Prefeitura, resolvem firmar o presente Termo Adi
tivc;, ao Convênio celebrado em 03 de junho de 
1976, na forma tia Cláusula e co-ndições segu·intes: 

Cláusula Primeira - De conformidade com a 
Cláusula Nona a Cláusula Oitava do Convênio adl
tado, passa a ter a St!guinte redação: 

«O presente Convênio vigorará a part-ir de sua 
publicação no Diário Obcial do Govevno até 21 de 
abril de 1977) . 

Cláusula Segunda - Continuam em vigor as 
demais dáusulas e condições constantes do Con
v$nio ora aditado , no que não contraria o presente 
Termo Aditivo. 

E, por estar.em assim justas e convencionadas, 
as partes firmam o presente instrumento tm seis (6) 
vias de igual forma e teor, em presfnça das t!-S
temunhas que também o assinam para os efeitos 
legais. 

Gabinete do Prefeito Mtnicipal de Macal9á, em 
Macap3, 21 de dezembro de 1976. 

Arthur Onland0 Lopes da Costa 
1'teitor em Exercício 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Testemunhas 
Ilegíveis 

Conselho Regional dos Corretores 
de Imóveis 

EDITAL 

O Conselho Regional dos CoHetores de Imó
veis 5.a Região (Goiás), at1 a v és de seu Delegado, 
Sr. Urubatan d'Oliv~ira, G~om tsoritório sito à Av. 
Nazaré, 253 em atentlimeAto ao qu~ determjna o 
§ 2.o da lei n.0 4115 de 27 tl.e agesto de 1962, fixa 
o prt1zo de 30 dias para qualquf:r ~mpugnação com 
referêAcia aos Srs. Lourival Pere-ira Vieira e No
nato Altair Marques Pereira que impeça-o de exer
cer a atividade dt Corretor de Imóveis nas praças 
do Pará, Maranhão e Território Federal do Amapá. 

a) José Arantes Costa 
Presidente do CRECI - 5ª Região 

b) Urubatan d'Olive!ra 
Delegado Retional 
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Comissão Permanent~ de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDITAL 

Tomada de Pre;os N2 01/77-CPLOS 

A V ISO 

O Presidente da Comissão Permanent~> de Lici1ação 
de Obras e Servieos designada atra\·és rlo Decreto (P) nº 
0:21 /75, do Exeelentíssimo Senhor Governador t'io Território 
I;ederal do Amapá, torna públiao, para conhecimento de quan
tos possam se lntereuar, que ~e acha aberta 11 LialtaçAo 
de Tomada de Preços nº Ol 17'T-OPLOS., para aqulsl~Ao de 
viatura~ e equipamento~ para utilf7eç~o ~m serviços de 
construção dFJ rodovia d<t Território, nesta capital. 

A licitação nalizar-se-á às 09:60 horas do dia 03 de 
março de 1977, na sala de Reuniõe11 da Seoretarla de 
Obras Públicas sito à Av. FAB. N.0 1276. nesta <lal'lt&l, 
Local, dla e hora onde serão reclbadas a documentação e 
as pro 13ostaa. 

Qg intere~sados poderão obter o Fdltal gompleto, 
bem Gomo todas as informações nec~s~Arias no endereço 
acima no horlorio normal de expediente, Junto à Comissã~ 
de Licitação. 

Ms~apá . 20 de janeil'o d~ ]g77. 

BngR Manoel AntônH• Df11s 
Presidente da CPLOS 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decr~to n° 73.140/73) 

Instrumento -Termo de Contrato n .0 004 '77-
SOP (Processo n. 0 089f76-ASPLAN). 

Pa11tss - Governo do Território Federal do 
Amapá e a firma Projetos e <\ssessoria Técnica Ltda. 

Objeto - Elaboração dos Projetos Arquitetô
nicos, Complementares e de Urbanismo para a 
Construção de (2) dois Centros Sociais Urbanos em 
Macapá, Território Federal do Amapá. 

Valor - É de Cr$ 145.000,00 (cento e quarPn
ta e cinco mil cruzeiros) valor proposto pela Con
tratada. 

Prazo - O prazo para a conc lusão total dos 
serviços é de (95) noventa e cinco dias, a partir da 
data da assinatura do Contrato. 

Dotação - As despesas com o presente Cor1-
trato serão cobertas com recursos provenientes da 
Rel'ldas Diversas (Indenização da Usina «Coa racy 
Nunes»), donforme No~ de Empenho n.O 1.817, 
emitida em 16.12. 76, pelo Con~ratante 

Fundamento do Instvumento - A adjudicação 
resulta da autorização do Exm.0 9r. Governador do 
Território exarada às fls. 11 do Procts!o n.o 08Q/76-
ASPLAN, combinado com o Artigo 18, item XVII do 
Decreto-Lt-i n. 0 411 de "8.01.69, e tendo em. vista 
o que consta do I!>ecreto (N) n. 0 034 de 30.10.75. 

Macapá, U de janeiro de 1977. 

Engº Manoal Antônio Dias 
Sec. Obras Públicas 

Arqu.0 Avelino Tavares de Souza e Silva 
Pela Contratada 

DIARIO OFICIAL 4a. pág. 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
EDITAL DE CI'IlAÇÃO 

Ptlo prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

Pelo presente edital fies citado Nestor Neves 
Monteiro, atualmente em lugar incerto e não sa
bido, reclamado nos autos do rrocesso n. 0 1128 '76. 
em que Manoel Conceição Cardooo, é reclamante, 
de que tem a pagar em 48 (quarenta e oito) horas 
ou garlll1tir a execução, sob pena de penhora, a 
quantia de Cr$-1.500,00 (hum mil e quinhentos 
cruzeiros), além de aeessórios, nos ~ermoi do acor
do em audiência realizada no dia 20.09.76, às 8:00 
horas. Caso não pag-ue e nem garnnta a execução, 
penhorar-se-ão tantos bens quantos forem encon
trados e que bastem para integral pagamertto da 
dívida. 

Dado e passado na Secretaria da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Macapá, aos dezeoove 
dias do mês àe janeiro de mil novecentos e seten
ta o setf!. Eu. (A. Pontes) Aux. Judiciário, datilo
grafei. Eu, (Euton Ramos) - Diretor de Secr.etaiia. 
subs::revi. 

I11acilda Câmara Corrêa 
.Juíza do Trabalho- Presidente da JC.J-Macapá 

Secretaria de Obras Públicas 

EDITAL 

Concorrência N.0 001/77-CPLOS 

A v i s o 

A Secretaria de Obras Públicas ds Governo 
do Território Federal do Amapá-GTFA, através da 
Comissão Permaner1te de Licitação de Obrai e 
Serviç•s, designada atravÉs do Decreto n° 0721 {75, 
do Ecelentíssimo Senhor Governador do Território 
Federal do Amapá, torna púl!lico, para cenheG:i
mento de quantos possam se interessa~:, que se 
acha aberta a Licitação de ConcorrPnrin n. 0 00lt77-
CPLOS, para aquisição de máquinas e equipa
mentos nodoviários paila utilização em !erviços de 
conitrução de rodovias do TerJritóJ i o. 

A Licitação realizar-se-á às 09:30 horas do 
dia 02 de ma-rço dP 1977, na Sala de R~ur1iões da 
Secretaria de Obras Públicas, sito à Av•nida FJ\B, 
n° 1.276, nesta Capital. Local, dia e hota onde se
Pão recebidos a documentação e as propostas. 

Os interessados poderão obter cópias do Edital 
completo, bem como todas as informações neces
sárias no endereço acima, na~ horas normais de 
expcdien1Je, junto à Comissão de L1citação. 

Macapá, 20 de janeiro de 1977 

En~<> Manoel Antônio Dias 
Presidente da Comissão de LiCitação 

Preço do exemplar: 


	

