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ATOS DO PODER EXICUTIVO 

(P) n .0 0111 d e 18 de fevere iro de 1977 

O Gevernador do T 11rrltórle Federal do Amapá. usan
do du atribuições que lhe ~ão conferirias p elo artigo 18, 
Item ll, do Decreto- Le i n.• 411 , de 08 d e janei ro de 1969, e 
t endo em vista e que eonst a d o Pr ocesso n2 702/76-SEAC, 

R !ISO LVII: 
Art. 1.0 - B e signu nea termo• do artigo 14~ , 1\em 

I, combinado eom e artigo 147, lia Lei n• 1711 , de 211 de 
out\lbre ch 19112, o aervidor Vivaldo Ferreira Gomes, ecu
pante rto earge d e Eunvente Datilógrafo, n ivel 'r, d o Qua
d ro de FuncioAários do Governo deste Território, lot'ldo na 
Sicn\arla d11 Economia, Agr iculwra e Colonizaqio, para 
e xerallr a funtão arallt icada . sím bolo 3-J', de Ch efe da 
Seção de Celllnizatão, de Q~tadro acim a referido, a parHr 
d e 20 de janelr~» fil' 197T. 

Art. 2.0 - Revogadas a s dis,osições em coa\ rá rie. 

Palácio c!o Selentrião, em Maaapá, IB de fevereiro 
de 11177 , 88Q ela República e 34.0 da Crla elo d o Terrltôrio 
Feàeral \\lo Att~apá. 

Arthur Aze vedo H ennlng 
Gevernade r 

CP ) a.' 0123 da 2!5 d e fevereiro d e 11171 

O Qoverudor de~ Terrlt6rla Fledenl de A111sp8, uaa l1• 
do d as a\rlb\1iqões q ue lhe slio oenfe rldu pele ar tigo 18, 

i 'em II, do Decreto-Lei 1\.0 411 , de 611 ê e janeiro lia 11169, 

R.SOLVJ:: 
Art. 12 - Desl~oar, o Dr. An\cmlv Cabral de Castro, 

AIIIYog11de da AC AR-Amapé , poste à dltpolitio à11 Governo 
desta Unl4a<1e, atus lmaJlle no exeretclo do ear go em eo
ml•s h , almbc.>lo l -G, lie Coaaultor Juridieo do Governo 
des\e Territêrlo , para viajar da sede •• suas atribulçõeil -
Mau pá - at• 8 elém, capital do 1Cs ta<1e do P orá , se tra to 
de UIUntos GO inlerasse cia Adminiiltraqie amapaense, DO 
periodo de U de fevereiro a 04 de marvo do urren\e ane~. 

Art. 2.0 - Revo(adaa u diepoafções em centdrlo. 

Palácio da leten\rlh, em MaeaJá, U de teverelre lia 
11177, 182 lia Repúbliea e 34.0 da GrlaçAo fio Território !'e
Cera\ do Amapá. 

Arth11r Azeve4e HeRnlnt 
Oeveraador 

(P) a 2 0124 de 18 lie fe vereire lia 197T 

G Coverader (1o Temtórlo Felleral do Amapá, u sa n
de • u atribuições que lhe sh t .. ferNu p11le arkigo 11, 
item 11, do Deereto-Lel a .0 411, tle Bl de jautre de 11111, 

ft•IOLVE: 

Art. 1 v - Designar, nu terMos dos arti&"es T2 e U, 
da Lei a li 1 Tll , de 18 ~e euittbrct d e 1!52, a aervldora Marta 
Crtathta Hemebone Zrito. ocupa nte d o engo da cla ue «A », 
da aérle de eluaea de lilurUurá rie, n ível 8, do Quadro 14e 
J'uaoloaárlos de Oo'VnRo deste Terrlt,rlo, lotaà a na Seere
tarla de A4minlatração e F ina nvu, pua exercer a função 
gratificada, slmltelo 5-J', de Chefe da ieçie de Le&"lslath, 
Direito• e Deveres, do Q vadto aelma uhr!do, a }'trtir de 
04 ch mar~o de 1911. 

Art. 2• - Revoaadaa u <tlspoait õu em centrárie . 
f'at6cio do Sei entrlão, em Maoap&, 28 de fe vare!re de 

1977, 88.0 da Repúbllea e 34.0 da Criaçh ào TerrUório Fe
dt~ral de Amapá. 

Arth•r Azevedo Heflning 
eenrl)a<ier 

I 
(P) n9 0126 de 28 de fevereiro de 1977 

O Governador do Território federal do /\mapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei nQ 411. de 08 tle janeiro de 1969, 

RES OLVE: 

Art. 1.0 
- Designar, nos termos lios arllgos 78 e 73 

da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1152. 11 8ervidor Tdmll~ 
aon Haber Sepeda, ocuponte do urgo l!e Oflolal de Ad
minll\ratão, nivel H-B. do Quadro de Func:tonários tlo Go
verno deste Terr itório, lotad o na 'i:ecretaria de Adminis
tração e Finanças, paro exercer a função &"ratificada, sím
bolo 5-F. de Chefe da Seção de Clas~.ficac;io e RetrlbuiiAO 
d e Cargos e Empregos, tio Quadro ac:;na refer ido, a partir 
de I' ti e mu~·o do ano em cursf:l. 

Art. 2.0 
- Revogadas a1 dlsposlqõu em conlrárlo. 

Palácio do Setentr iilo, em M~c>~pá, 28 de fevereiro de 
197T. SB.0 &la República e 34º da Crlaoão do Território Fe
deral dct Amal'á• 

Arthur Azevedo Hennlng 
Gov&rnador 

CP) no 0128 cie 28 àe fevereiro de 11177 

O Governador de Tenitórlo Federal do Amepá, usan
do da!! atribuições que lhe sie cenferlda11 pelo artigo 18, 
item II do Deoreto-Lel n' 411, de 08 de janeiro de I !169, 

R~IOLVE: 

Aposent& r , de acordo Cililm o artigo 176, item III, eom
binad; eom o ar tigo 1 T8, item III, da Lei n° 1711, de 28 de 
ou tubro de 191i2, Raimuado Morais Nepomucen&, matricula 
11.0 L887.340, no carga àe Arm&7.'inlsta. AF·IC~2. 10-B, dQ 
QuadrQ de Pessoal d o GoverRo deste T erritór io - · Parte 
P ermanente -- (Pr ocu11o n." 21061 TG·SAV). 

Palácio do Saten, r llio, em Magapá, 28 da fevereiro de 
lt'J 7, 88.0 da Repúbl!csa e 34.• ela Cr!açio do T errit ório ll'e. 
dera \ do Amapá. 

Ar thur Azevedg Henmag 
Qovernade>r 

lP) n.0 01211 de 21 de feveniro de 1977 

O aoverna<111r do Terrllórlo Federal do Amapá, usa n. 
de das atrlbul,õea que lhe são c:onferldas pelo artigo 18, 
It em Il, lia~ Deere•o-Lel nV 411, de 011 de janPiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ape senhu. de acerde llem o artigo 176, Item I II. da 
L ei n° 1711, de 21 de outubr o de l!J52, observado o Item 
Il do artigo 102, ds Emenda Consmucional n° 01, de IT do 
outubre de 1969, Jbimundo Eàuarde Marinho, ma\r icula n.o 
2.071.782. no car :e de Auxilia r ela Artífice, A-202.5, de Qua· 
dro de P euoa l - Pa.r•e P erman ente - deste T~rritórto 
1Pro11esse m.0 21i8/TI-S Al'). 

Pal6elo de .Setentrilo, em Macapá, !8 de feverei ro de 
1977, 88' da Rep ública e 34º da Çria11Ao do Território Fede
ral ~~~ Amapá. 

Artillur Azevedo HenaiDg 
Cltoveraa c or 
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As Repartições Públicas I 

Territoriais dcYerão remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DIÁRIO OFICIAL J 

diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE I 
As Repartições Públicas 

cingir-se-tio às assinaturas 
anuais rcMvadas até 23 de 
fevereiro d(• cada ano P às 

I iniciadas, em qualquer época 
IMPRENSA OFJCIAL 

-<:::r~ 
DIRETOR pelos órgãos competentes 

As reclamaçõe1 pertinen
tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões., 
deverão ser formulapas por 
escrita. a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas. e das 
1!1:09 às 17:00 horas, no máxi
mo até f2 horas apGs a saída 
dos órgãos oficiais. 

Lranildo Trindade Pontes 
~~ 

A fim dr possibilitar " 
remessa de valores acomps • 
nhados dt> cRclarcciment0s 
quanto a sua aplicação, soli
eitamos usem os interessados 
prPfercncialmcntc chrque ou 
\'ale postal. 

DIÁRIO OFICIAL 
lmpr<>sso nas Oficinas da I!Tiprens<J Ottc ta l 

MACAPA- T. F. AMAPA 
~~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 
(( 

« 
« 

:10,00 
25,00 
12.50 

1.00 

Os suplemento& às cdi
çõt::s dos órgãos oficiais só 
se !orneccrlio aos assinante~ 
que as qoJicit. ('m no ato da 
a>:sinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados.j 
ressalvadas. por quem de di
reito rasuras c emendas. ~ O funcionário pü blico fe

deral, terá um desconto dr 
10°'o· Para razcr jus a CRie 
desconto, deverá provar cstn 
condiçii0 no ato da assinat11ra. 

., BR ASlLIA - Este T)iário Oficial é encontrado parn leitu-
Excetuadas as para o ex

terior, que sertio sem p r e 
anuais as assinaturas poder
fir-ão tomar, em qualquer 
época. por seis mescs ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Int<•rnacional da Imprensa da 
COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel • 

Para facilitar aos assinao- A fim de PYitar solucão 
trs a vNificação do prazo de dr continuidarlP no rrcébi
validade de ~>Uas assinaturas, mento dos jornais. dC\'('JD 
na parte superior do endere- os a~sinantPs providenciar a 
ço vi\ o impressos os nlimeros I rc~pectiva rc•novaçiio com 
do talão dP rt>gistro o mês c antceedência mínima de trinta 

As assinaturas vencida~ 
noctcrão ser suspensas sem 
a viso prévio. o ano em QUE' findará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
será. na H·nda antlso acres
cida de Cr$ 1,00 se do mcxmo 
ano, e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

(P) nº 0130 de 28 de [everelro de 1977 

O Governador do Terrltórlo Federal do Amapá, usan
do du atrlbulvões que lhe são eonferldas pelo artigo 18, 
item II, do Decreto-Lei ftg 411, de UI! de janeiro de 1989. 

RESOLVE: 

Aposentar. de neo1·do r;om o artlf.(o 176, item III. com
binado aom e artigo 178, item III, da Lei n.o 1711, de 28 
de outubro de 1951, Antonio doa Santos Almelàa, matricula 
n. 8 2.258.464. RO aargo da Motorista , CT 401. 11-A, do Quadro 
de Pessoal do G4!v&rnlil de11te Territórfa - Parte I'erma
nente - (Precuso n. 0 2.066/ 76-SAF). 

Palácio do Sa*tmtrlão, em Ma~;opá, 2!! de fevereiro de 
1977, 88.0 da República e 34' da Crlaçh do Território Fe
deral do Anupé. 

Artht1r Azevtc!C!I Hennfng 
GBvtnnador 

(Ni n.• 003 de 04 d e mar~o de 1977 

- fhajuata, venciment11s. ulárfo1 e gratlflca
fÕea cies servidores do GovernCl deste Ter
ritório. 

Q GE>vernador do Território J'edual do Amapá, lU&n
do das &tribulções qwe lhe são aonferidae pelo artigo 18, 
Uem li, ~o Deore~o-Lel n ° 411, de 011 àe janeiro de 1969, e 

CONSIDE RANDO Que os Territórios não foram in
cluldoa no novo Plano •e Clessificaçiio Cle Cllrgos, ooRfer
me • Avl11o-Ciõirsular u .0 1.413/GM, de O~ àe outubro de 
1ns; 

t30NSIDE1\ANOO que &s \'eRolmentos, salários e 
sratltl&atõea não vêM sofrencio rc11justes; 

:ON3IDEJtANDO a constante I'VIlSAo de p~!lêBI que 
ocupa oarse em comiuãe e f11nqAo ~n•ifia&da. e a mo
bilidade de funcionários em geral, 

Rli:IOLVJ:: 

Art. 1.0 - Reajwstar em trfah1 per cento (aoo 0) os 
atual! valores de vencimentos, salários e gratificações, dos 
Fun&ionórlos <h Goverao desie Território. 

Art 2.0 - Revogaàas u dl,polições em contrário. 

Feláclo do Sitentrtão, em Maeapá, Of àe nurço de 
I&TT , as.c da itepúblltte e 34.0 da Criatio do Território P'e
deral do Amapá. 

A rt 1l! A, evado Hena!np, 
~O'YMnader <1o Território •o A mapà 

Leat <4r o\ h , s •al'fa filho 
St~;retárlo rh ~Cmlalitrilvlo c Ul'llll&U iM exenieig 

Paulo J'ernancle Batl~tM Guerra 
Seeretárlo de EducaQão e Cultura. em E-xercício 

Rubens tili B&raúna 
Secretúrio de Saúde e A~ão So4!lal 

Om~r Gonçal\•es de Oliveira 
Seoretarlo de Seguran~a Pública interino 

Mano<!! Antônle Dias 
Secretário de Obras P'úbllces 

Júlio Armando Horna Cantelli 
Secretário de EconQm!a. Agrfoultura 1 Crdonizaflio 

Antero Duarte Dias l'irea Lopes 
Assessor de Planejamento e Coordenação Geral 

~ecreto 

O Gov'ernnder de Tel)ritót i o Fe(jeral d€> Amapá, 
usando das atribuições que lhe conftt~em os itens 
I, VII e IX, do artigQ 4º, do D&creto-lei nr. i.!.l39, 
de 21 de setembro de 1943. e tendo em vista o 
que coasta de Pn>cessQ número 3.320/59-SGT .. 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto dallado de 06 de junho de 
1969. publicado no Diár.io Oficial nrs. 977 e 97tl, 
de 1 O e 11 de junho do mesmo ano, que aposen
tou, nos termos dos artigos 176, itE>m III e 178, 
Hem III. todos da Lei nr. 1.711. de 28 de outubro 
de 1952, COh1binados com os de nrs. 160, ítem I e 
101, item I, alínea «b », da Constituiç&o do Brasil, 
Maria llnah Souza de Almeida, ocupante do car
g .... de Professora do Ensino Pré-Primário e Primá
rio, nível 11 (Código EC-~14), do Quadro de Fun
cionários Públicos do Governo oeste Território, 
para declarar que a aposentadoria em apreço deve 
ser considerada efetivada eom ba11e nos avtig~s 170, 
item UI e 1 Ta, item III, tedos àa Lei nr. 1.711, de 
28 df eutubro de 1952 e no csrg& àe PPofessora 
da Ensino Pré-Primário ti Pdmário EC-514.11. (Mat. 
dQ IPASEl - 1.887.175). 

Palácio do Governo, em Macapá, 18 de Janeiro 
1971. 

u-General lvanhoé Gonçalves Martins 
GovernadoJI 

as-Coronel Adalvar_, Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral. 

(Republieade po; ter saído ~,;" n' ln~:orutõu) 
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Comauca de Macapá 

Juízo de Direito 
Edital de Cita~ão de Fl'anoisco N ery da Costa 

com o pruo de 40 dia& na forma abaixo 

O Deutor :Semjamim LJsboa Rayol, MM. Juiz 
Temporário c/ Jurisdição P lena ria Comarca de Ma
capá, Capital do TerPitório Fedt-ral do Amapá , na 
forma da lei etc .. . 

Faz saber ao!l que o presente Edital virem ou 
dele conheaimentG> tiverem que, pelo presente cita 
Frandsco Nery da Costa, residente à Av. Caramu
ru, n.0 1277, atualmente em lugan incertc e nfio 
sabido, com o prazo de 40 dias, para resFonder os 
termo& da ação Executiva Fiscal, que se processa 
neste Juizo, m ovida por. Ins\itu to N acionai PI'evi
dência Social - INPS, autarquia criada pe lo decreto
Lei 72, de 21 de novembro de 1966, p~dendo cott
testá-la sob pena de revdia, no prazo de 40 dias, 
que ocorrerá l'm Cartório, apÁs a terminação do 
ptazo do edital, nos termos e de ace~rdo cetm a 
petição inicial e despacho a seguir tra nscrito: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz. O Instituto Nacional Previdência So
cial-INPS, autanquia federal criada pelo Decreto-lei 
n.0 72, d~t 21 de novembro de 19~6 , po:v seu pro
curador infra-assinado, vem, na forma previ~ta pelo 
atual ~ódigo de prooesso dvil brasileiro, pn~por & 

competente proce:sso de execuÇão para cobrança da 
dívida da adiante especificada: E~pecificação da 
Dívida, etevedcn Franoi~;co Nery da Costa, residente 
à Av. Caramuru, n .0 1277, n. 0 do feitio 119 e 120, 
n. 0 da matricula do deuedor 250030019457, período 
da dívitda 0869 a 0970, contribuições Cr$ 353,82, 
juros Cr$ 168,43, multa Cr$ 176,96, cornçio mo
netária Cr$ 271 ,53, valor da dívida Cr$ 9T0,54, 
código clo feito 01, n°. <io p11ocesso 0008903 e 0008918, 
código de Orão de origem 12020, zona judiciári a 
1202QO 1, data da FSF 120774, iuRdamento legal: iafra
çlo tio att. 0 ?g inciso li, 1 § úni~o do art. liH, da lei 
3807, de 26. 0R.70 , e art0 . 35, § 2.0 da lei n.0 48'/3, de 
29.11.6~, p0I' não uecolhido, na époQa, as contliibufções 
devi<iu do Instituto e às demais etltidades de fundê. 
Assim, com apoio nos dispoaitivos legais supracita
dos e na forma dos art. 566 e seguimtes do Ptual 
óódigo civil, lei n º 5869, de 1 ~ de janeiro de 1974, 
JHde a eita9ão do d• vedor acima q ualificado para 
pagar o valor do débito, corri rido de acordo com o que 
determina a L E: i nº 4357,· de 16.07.1964, acrescido 
dos honerárias do advogado do exequente a razãe 
àe 20% sebre o valor do déBito, ltustat e demai1 
des pesas judiciais, esclarecendo que o valor estar 
sujeito a ser atuali~ado na data da liquida~ão, ou 
unãe, pagar, nomear bem a penhora, requerendo 
desde já intimat:iio dos credore~t in~luídGs dos a ri. 
615, inc:iao II do códi~o do Procetoso Civil bruilei-
11!:>, pro•seguin<io a tXIecução nos ulteui(i)res de di
reite, DO final, julgada proeedente a exeooção, ser 
o executado condenado ao pagamento do que 
acima requer. Junta, para instr-uir • açãQ, procura
gãe e cerVi<:tão d.e inscrição de vivida, e protesta 
por todes os dem ais meios de prova acimitiàoa em 
direito. Nesaes termos. J:'lede IDeferimento. Macapá, 
02.10.75.a.) Joaquim Gomes de O liveira-advogado. 

E para que chegu& ao conhecimento de todos, 
passeu-se o p re!e nte que será .6ixado no átrio dG 
Edifício de Ferum e publicado uma (1) vez no Diá
nio OfiCial. Dado e passado Msta cidade de Macapá, 
aes quatro d-ias do mh de fevereine tt. ano d.e hum 
m il novecentos e setenta • sete. Eu, Nino Jesus 
A ranha Nunes, Escrivão em Exercido subscrevi. 

Bemjamim Lisboa Rayol 
Jl,liZ Temp•rário cjJurildiçio Plena 

PreteitU?'a Municipal de Macapá 
, Concurso para pnvlmento de 12 (doze) vagas de Profes sor 

Primário. 

EDITAL 

O Departament-o de Adminlstra~ão •~ Prefeitura Mu
nlcl~tal de Macapfl, torna púhllce para conhecimento dos 
I ntt>rPs~adns. que estará aberta , no Serviço de Pesscal, a 
inscrição ao Concurso para provimertto de 12 (doze) vagas de 
Professor Prlmárül, de acordo com o art. 14 do Decreto n." 
34/76 - PMM, de 20 de agosto de 19i6. 

A iRscrição será realizada nGs dias 28 de fevereiro e 
1.0 , 2, ~ . e 4 de mar,o, uo horário das 7:30 às 11:30 e das 
14:30 às 17 :U h&ras. 

O requerimento de inscrição deverá ser preenchido 
pelu canàidato, conforme o modelo que lhe será entregue, 
e encaminhado ao .Presidente da Com issão do Concurse, 
Instruido dos documentos que comprove-m. 

a) Qir brasileivo; 

b) ter Diploma de Curso de Fom.ação àe Professor 
Prim1rio, ou comprovante de conclusA•; 

c) svr maior de 18 ano1; 

d) estar quite com as obrigações eleitorais para os 
candidatos ambos os sexos e militares para os de sPxo 
masoulino; 

•J folha corrfd&. 

Oa docum entos referidos poder.'io ssr substituídos 
por fotecópias ~utenticaàas. 

N• ato da inscrição o candidato apresentará, para 
fins de registro, carteira de lGiantldade e 2 Càois) retratos 
tamanho 3x4 e pacará uma t&xa de Cr$ l!II,OO tvlnte e cinco 
cruzeiros;, cujo ~tomprovante será apre>Rf·ntadH por ocasiãlil 
da ualiza,ão das provas. 

O aancuno aera alasiHle&tórlo abragends as matérias 
obrlgatériu do e"sino ele ).0 e 2. 0 grau. nas disciplinas de 
Oenhecfmentos Oerall, Estudos Sociais e Comunltatão e 
Jilxpre~s"o. 

As provas serã111 realizadas nos d!u abaixo relaciona
de•, obedetel'ldo aos seguinte• hor,rlos e local: 

Dia 5 - Das 8:0C às 11:00 hora a - Prova de Co
nhecimentos Genfs; 

!Via 6 - l)as 8:00 às 11:00 horas - f'nva de Estudos 
Sociais; 

Dia 7 - lhs 8:00 às 11:0!\ - Prova de Comunlcatão 
e ExpressAo. 

Os candidatas daverlo estar no local das pi'OV&S 30 
(trinta) minutos antu do infeto das me~mas, munidos lle 
canetas esferográli«a cem tinta azul. 

Ail provas aer!io reallzadsa na Escola Municipal de 
l.e Gnu Ar~ly Nascimento, à Rua Ria de Janeiro, em 
Crente ao Hespltal .Sio Camllo e Sio L11iz. 

O Candidato que faltar a qualquer }'rova. será eli
minado. 

- (i:assi!ioaqão FiRa!: 

Será feita por total dt> pontoa e obedecerá ali seguln~ 
tts normas: 

OI. Serh divulgados, spenas, 011 resultados f!na fa 
referentu ses ualiieataa habilitallos. 

12. Os candidatos classltlcadoa terão exercfelo em 
caráhr prloritflrlo nas escolas da zona rural. 

03. Os c11adidatos no ato da inscrltão tcmal'ão conhe
cimento das exigênelu contidas neate .ll:dltal. 

- Os casos omissos suão resolvidos pelo Deputa· 
mf'nto de Aldmlnlstraqão. 

- O !'refel\o Munielp~!l de Mac:spá. atravh do De
partamento qe AdmlnlstraJio se resarva~;á o Elireao de 
aproveitar as nndlciatoa na ordem de claaslfiaação. 

Departamento de AdmlniltraçAo, 25 de feverelre de 
li7T. 

Jacy Jansen Co~ta 
))!reter da DeJ::t0

. <h Adntial••raflo 
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Sindicato dos Empregados no Comércio 
do T.F. do Amapá 

Edital de Inscl.'it;ão para a lista tríplice de 
vogal da Junta de Conciliação e Julga
mento de Macapá. 

Pelo presente edital, participo aos Srs. associa
dos deste Sindicato, que se acham abertas as ins
crições para registro de candidatos que concorrerão 
• lista tríplice, a ser esC'olhido em eleição a relizar
se no dia 15 do corrente, às 17:30 horas em Iª 
convocação e, às 18:30 horas, em 2.a convoc-a~ão, na 
sede social, sito à Av. Mendonça Junior, nº 268, de 
acordo com a Portaria n.0 16, d.e 13 de janei'ro de 
1977, do F.xmo. Sr. Presidente do Tt~ibunal Regio
nal do Trabalho da 8ª Região. 

Os interessados poderão inscr:ever-se na Se
cretaria do Sindicato, no horário das 15:00 às 
17:00 horas, fi cando aberto o prazo de lO (dez) dias, 
a partir da presente publicação. 

Maeapá-Ap, 1.0 de março de 1977 

Manoel Ferreira dos Santos 
Presidentt! 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas do Território Federa do Amapá e 

Estado do Pará 

Assembléia Gera I B:xiraordinária 

CONVOCACÃO 

Pelo presenie Jldltil flsam convoudoa to•oa os asso
alado• do Shtdlcato dos Trabalhadores nas In•ústrlas Ex
trativas do Território Fed eral do Amapá o Estade ào Pará, 
em pleno aozo de stnts •treitos siai<JiQais, para uma reunião 
de Asaemltltla Geral Ex~ra&rdlnérla, que r&alizar-se-á em 
sua sede aoclal, à avan!<ia Padre Júlio Maria Lomltaerd, 
lR32, nesta ciflade de Macapá ao dia 15 de março cio cor· 
r~>nh•, às 19:00 e às 21:00 horas, em prim&lra o aegunda 
oenvocaç:õas, respectivamente, para elelçllo dos nome11 que 
JepJo lnltiea4o• em llsta trlplice ilestlnada &o pre!lnohl
mento das funções de veg11l Gl.a junt11 d& conciliação a jl.ll
lllmento <ie Macapá, no triênio a lnlclar-sa lil 1.0 cio maio 
de 1977, de aeorclo cem a portaria n.0 16 de lJ de janeiro 
de I 977, baixada pelo Ex mo. Sr. Dr. Juiz Pruidenta do 
Tribunal Rf'gloaal do Trabalho da oltan Reglh. 

Maoapà, 03 elo mar~ o de I !177 

Jo11é Jaay .Ribelre Aires 
Presidente 

Mh1latérle lllo 'Irabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extra'e de Acordo Especial, celebrldQ pelo Mi

nistério do Tr•balho/Secretaria de Mão-de-Obra/ 
F'IPMO - Comisião Especial do T. F. do Amapá. 

a) Objeto: Capacitaçã0 de Recursos Humanos 

b) Dispositivo Legal: Decreto 53.324, de 
18.12.63 - Portaria n.0 46 de 3l.Ol.G4 e De'ireto 
nº 75.08 1 de 12.12.74 

c) Entidade Convenente: Capitania dos Portos 
do Estado do Pará e T e rritório Feder<il do 
Amapá. 
a) Númene do Acordo: 06 .101.006/77 
b) Vigência: 02.02. 77 à 31.12. 77 
a) Classificação bn~amentáDia da Despna: 

2612.1445.~ 17 2 - .30 - 3.1.4.0 

Macapá, 1~ '1• fevereiro de 1977 

Lo· nd1 fl I k àntara Filho 
C:~Jmls11G Jllsre• i r> I ie T. P'. da Amapá 

CnNe•a4ior 

.Tunta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
Edital de Pnaça com prs7o de 20 dias 

O doutor Juiz 1!10 Trabalho, Presidente da Jun
ta de Concilia~ão e Julgamento de Macapá. 

Fa21 saber a todos quantoi o presente Edital 
virem, ou dele notíc:ia tiverem que no dia 25 de 
março de 1977, às 12:30 horas, na sede desta Junta 
à Av. Duque r:le Caxias s/n, serão levados a público 
pregão de venda li arrematação, a quem oferece11 o 
maior lance sjavaliação, os bens penhorados na execu
ção movida por Bianor da Conceicão, contra João 
Oeiras Monteiro, bens esses encontrados à A v. Ca
pitão Pedro Baião n. 0 1315, e que são os seguintes: 

1 - Um guarda noupa de madeira. polido, duas 
portas, trê5 gavetas, em perfeito estado. O qual foi 
avAliado em Cr$ 700.00 (setecentos cruzEtiros). 

2 - Uma máquina de costurar, marca Gritzner, 
nº GN-03216, em perfeito estado, a qual foi ava
liado em Cr$ 1.200.00 (hum mil e duzentos cru
zeiros). 

3 - Um fogão butano, marca jangada, quatro 
bocas de oor branca, em perfeito estado, o qual foi 
avaliado em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros). 

4 - Um botijão de gás butano, ct qual foi 
avaliado em Cr$ 200,00 (duzentos cr.uzeiros). 

Quem pretendev anrematar ditos bens deverá 
oompauecer no dia, ho&a e local acima mencionados, 
ficando ciente de que deverá gaiJantir o Jan·ce com 
o sinal conrespQndente a 200 0 (vinte por cento) de 
seu valor. E, para que chegue ao •o•hec4ntente 
dos in,eressados, é passado lil present& Edital, que 
será pub,licado no «Diário da Justi~s » e afixado no 
lugar de costume, na sede dest1 Junta. A0& 25 àe 
fevereiro de 1977. Eu, Paulo Vieira Borges, Oficial 
de Justiça Avaliadou, datilografei. E eu, Euton Ra
mQs Chefe de SecretaPia, subscrevo. 

Icacilda Câmara Corrêa 
Juíza do Trabalho 

Prefeitura Jlrlunioipal de .Macapá 
DECRETO N~ 096, 77-GAB·PIV!M 

O Prefeito Munfclpnl da Maaapá, usando du atribal
tõf!J que lhe do conterida1 pelo artlge~ U cia La! n º 
53 'Tii-GAB-PMM. Ge o2 di sgotto de 1!176. 

BEQRETA: 

Art. 1.0 - Delegar atrlbul9ões ao !liretor do De
partamento óe Deseavolvimento Urbano - filDU - l:ne
ventes ao Planejamento, Organfzaqão ExeeutG.o, Ceordena
Jh e eontrele. até o dia 31 de dezembro de U'l'7, no1 se
guintes Óriiios Municipais: 

Serviço do Oparac:õu Indmtrial, Usin& 6e Asfalto 
1t l'abrl~:a de Artefatoa de Climente «la Depar
tamento de Obraa: Snviço de Apolo T~cnfee, do lileparta
mento Municipal de Estrada de Ro•agam. 

Ar\. 2º - :late Decrete entrará em "lgor a coatar 
àuta dat11 . re-.ogadas u 41aposiqões em contrário. 

Cumpra-se, Regi1tre-u o Publlque-ae. 

Palácio 31 de Março, 14 de janeiro co U7'1. 

Clelton Flgllolndo do Azevdo 
Prefeito Mlln!alpal do Maupá 

Publicado nute DPnartamanto cte Admlnlatraçlo, aoa 
14 dias •o mês de janau·o lllo ano de 11117. 

Jaoy Jan1u q;oata 
Diretor •o Dept.0 A411l ini3bath 


	

