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ATOS DO PODER EXICUTIVO 
(P) n 2 0135 de 28 de fevereiro de 1177 

O Governador do Território Federal do Amapá. usan
do das atribuições que lhe síie conferidaQ pelo artigo 18, 
Item li, do Decretg-Lef nº 411 , de 08 de janeiro de I !l69, 

RESOLVE: 

Aposeniólr, de acordo c"m o artigo 176, item Ill, com
binado com o artigo 178, Item III, da Lei n~ 1711, de 28 rJe 
outubro de 1952, Mateus Leite Filho, matricula n .0 

2.273.867, no cargo de Marinheiro, CT-305. '1 , de Quadro de 
Pessoal -- Parte Permanente -- deste Terri tório (Processo 
n.0 0124/ '17-SAF). 

Palício do Setentrião, E'm Macapá, 28 cie fevereiro de 
l9n. 88.0 da Repúbllea e 34.9 àa Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henll'!ng 
Governad0r 

(P) n.0 OUi de 23 de fevereiro ~e 1977 

0 eovernad~tr do TerriióriG Federal do Ama))á, usa!'l
(!e das atribulçõea que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Uem 11, de Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Jli!:SOLVE: 

Ape!e!liar, de acordo com o artlge 176, item III. da 
Lei n .o 17 11 , de 28 d e eutubro de 1 9~2. ob~ervado o item 
li da artigo l!l2, llla Emenda Constiiucinal n .0 OI, de 17 de 
outubro de 191!1, ltalmwndo Gomes, matr ícwla n.0 1.777.235, 
ao garge de Operário Rural. P -207. 6, do Quadro de Pes
soal - Par\e Permanente - de11te Território (Proceuo n.0 

01 70/ 7'r-SAF). 

Palhlo do 3elentrilc>, em Macapã, 2i de fevereiro de 
11)77, 8Bt! da Repúblita e 342 da Crla~lo do Território l"ede· 
ral àe ArA&P' · 

ArUJUr Azevedo Hennlng 
Governa ~for 

( P ) nQ O 137 de 02 de marçe \te 11'1'1 

O Gever!laci&r do Terrlt.rfo J'edenl de A ma pá, lASBll· 
lilo lias atl'l~uf~ões qwe lhe do cecferidas paio arifgo 11, 
Item li, do Decre,o-Lef nV 411 , de 118 d e janeiro de 1989, 

IlESO LV~: 

Art. 1 o - Designar, nos \ermos ~os artigos 72 e 73, 
da Lei nu 1711, ch Z8 de eutubro da 195!, o f'rof. Paulo 
J'erRantie Sa\isia Ouana, Té enlc0 para o Proirama de Mo
clernlzaçAo Administratfvll , atualmente na exerelcio du 
fu.nções de Diretor da .Asseuoria de A dministração da 
Edueaç~o . para exercer ac:umulatlvamenla e em •ubsliltul
tão, o car1o llle Secretário de Edu.:ação e Cultura , do Qua
tlrfl de J'unolenárfoa lllo GoYtrno dute Território, durante 
a lmpedlmen'o do r espeeiivo \ltular, a partir de 02 de 
nurv• ll.o ano em swrso. 

Ari. 2.0 
- RevoiaGas as dlsposlçõu em eon,rário. 

Palálllo de ietentrUio, em Macapá, 02 ele marto de 
1177, 88.0 da Repúbliaa e 342 da Criaeãe de Território Fe-
4eral •• Amapá, 

Arthur Azevell.e Hermlne 
'ioveraa•or 

(P ) n 2 0138 de OZ ae março ele 1977 

O Governador cto Terr·itórfo Federal do Amapá, usan
do das atribuições que ~he são Gonferldas peJg artigo 18, 
Item ll, do DE>creto-Lei n.0 411, dP 08 de jenE>Iro dE' IP69, 

RESOLVE: 

Art. 1 Q - De!lgoar o Eogenheiro Manoel Antnôlo 
Dias, Seo..-etérlo de Obras Públicas it:Io Governo de$'e Ter
r"ório, para viajar da seoe a e suas aHvictades - Maer pá 
até Brasília e Rio de .Tanl'iro. no tr9to d., aasuntos ào in
teresse d!l Administrac.ãa ;,mapaf'n~E'. no p <>r!o&o de 05 a 
09 de mar~G do corrente ane. 

Art. 2.0 
- Revogaàas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentr!Ao, em Macapá, 02 fie mar~o 
ele 1 ~77, 880 da República e 34.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Ggvernador 

(P) n.0 0139 de 02 de março ele 1977 

O Governadof do Terri1t6rle Federal do Amapá, tJ M il
do das atribuições que lhe são eonfericdu pelo artfg(p 18, 
Item II, ào Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro da 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar, o D.e. R1.1bem de Baraúna, ocu
pante do cargo de Searetárlo de Saúda e Atão Social d o 
Governo dPst~ Tc·rrltilric, para vlaj"r dll sede de suas ati 
vidade:~ - Marapá - atei Braailla, capital do Distrito Fe
dera l, no ill'11to ih! a1iaunt11s de lntereJse da Administração 
amapaen~e. no perí11do de 05 a 07 de março do ano em 
ourso. 

Art. 2.0 - Revogadas as dllf)oslções em contrário. 

Palácio do Setentriíio, em Macapã, 02 de m arQe ele 
1877, 88Q da 'República e 34.0 da Criação do Território Fe
deral do AmapÍI. 

Arthur Azeveflo Heanlng 
Govern~dor 

(P) nº ül44 de 28 de feverefn de 1977 

O Governador do Terrltórlo Federal do Amapâ, usan
do das atribuioões que lhe aão eonferidas pelo artigo 18, 
Uem II, do Oecreto-Lef nQ 411, àe 08 de janeiro de 19U, 

R~SOLVE: 

Apo~entar, de ac~trdo aom • artigo 176, item HI, da 
Lei n~ 171 I, de 28 de outubro de 1952, observado o item 
11 d iJ arilgo 102, da Emenllla ~onatltucional n° OI, de 17 de 
eutubr~t de 196!1 , Izaias Gomes d& Souza, matrícu:a n.0 

2.258.647, no Qargo de Servente, GL- 104. 5, d o Quadro da 
Peuoa l - Parte Permanente - deste T!irritório \Processo 
n.o 1985/71-S AF ). 

Pa!áci11 diJ Seientrião, em Macapá, 28 de fevereiro de 
1977, 81.8 ala Rerúbllca e 341 da Criaçã" tio Terriiório Fe-
4ieral ue A111apá. 

Arthur Azevedg Hennlng 
Govtrnaàor 
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As Repartições 4 .Püblica81 
Territoriais dcvcrãotr"emcter o 
expediente destinado à publi
cação neste ])IÁRIO OFICIAL 
diariamPntC' att\ as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Ptí blicas 
' ctngir-sc-ão às a ssinatur ... ~ 

I anuais rPnnvadas até 2i! de 
fevereiro de cada ano (' ús 
iniciada!'. em qualquer época 

IMPRENSA OFJCIAL 
-.::::.7'~ 

DIRETOR peloR órgllos competC'ntes 
As reclamaçõca pertinen

tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser formuladas por 
l·scrita, a Seçfio df' Redação, 
elas !) às 12:00 horas , e da~ 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 horas a pós a safda 
dos órgãos oficiais. 

Jranildo T1·indade Pontes 
~~ 

A !im dr poss ibilitar b 

remessa de valores acompa 
nbados dP esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli
('i tamos usem os interessadM 
prrfprenclalmenlt> cheque ou 
vale potital. 

DIARIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da ITT'prens~. OficiHI 

MACAPA - T. F. AMAPA 
.....:?-~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 
(( 

{( 

{( 

50,00 
25.00 
12,50 

1,00 

Os suplementos às e<li
çõt::s elos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos a ssinantl's 
que a s solicit. "m no ato da 
assinatura. 

Os origma is deverão ser I 
datilografados e autenticado~ . 
resllalvadas por qu~m de ~,;i 
rPito rasuras e emendas. ~ O funcíonáno público fe

deral. tt-rá um desconto de 
10<1'0 Para fawr jus a (',;te 
desconto. de verá provar esta 
condição no ato da assin!ltnra. 

• BRASli .IA - Estt> '1iário Oficial é encontradn para leitu-
Excetuadas as para o ex- ra no Salão Naci lnal e Internacional da Imprensa d:~ 

tcrior. qu<• ~Não sempre COOPF.Il PRESS. no «Brasília Imperial Hotel o. 
anuais as assinaturas poder- - - -- . . - . •. . 
~e-ão tomar. em qualqu~>r I Para .r~ethtar aoP a~sman- A -~~ .elr eVItar ~oluçã.o 
épora. por ~ris meses ou um tes a \'t'Ti lJcação dv prazo de de contmmdad<• no r<·cebJ
Iino. \'alidade dt' s uaR assinaturas, mrnto dos jornais. d<>vrm 

na partP supNior- elo enderc- os as~inantt·'{ providPnc·ilH a 
ço vão imprC'ssos os números I rr~p<>ctiva re novação com 
do talão de J'('g"istro o mês r anl<'crMncia mínima de lrinta 

O cul'to de cada exemplar 
arrasado do'> órgãos ofic iais 
sP rá. na \ 0nda a vul~o a crPs
cida de Cr$ 1,00 IH' do mesmo 
ano, e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

As asHinnturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
a viso prévio. o ano em que \indará. (30) dias. 

---------------------- ·---
(N) n.• 003 de 02 de m11rço dP 1977 

- Fixa a gratitl•ação de Localiliade E~piclal par11 
os Policiai& Militares destaoados em regiões assim consi
derada~~ . Elo Território Federlll do AmBp'Í. 

O Governador do Território Federal do Amapá, uun
do da& atrlbui;ões que lhe são Qonferldas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n2 4ll de OR de janeiro de 1919. e 

CONSIDERANDO · 

- Que 11 Lei n.• 5901 ci11 Remunilrflç!o do Corpo de 
Bombeiros do Dts,rlto Federal, não esp!!c lfica gratifica~ão 
pan looalldadc upeclal. 

- Que os Polfc la is-MIIitarPs da Pol íeia Militar da 
Amapá, pocierão ser transferidos para qualquer região do 
Terdtól'lo, no lttteresse do S11rviço e Se~uran911 Pública. 

- Que existem regiões do Terrltódo ll'ederal !ilo 
Amapá, em que as condiç ões de v ldR Fão JIUCárlas, dHí
cels e quase qwe Inóspita•. 

D!:C~ETA: 

Ari. 1.0 - A gratlfiução de LocallclaGie Especial é 
aaloulada sobre o Bt>l41Q de PC!lito lõllA graduaçio, eom os 
seKI!Intu valores· 

I - Tipo A 50'.1 0 (cinquenta 'or ceni~J 
I I - Tipo 11 21~ 0 (vinte e o ince por certo) 

Art. :2.0 
- A gratffica,ie t ipo B, 1er8 eencedld a aos 

Polfclaii-Milliares classificados na secle dos Munidp!Qi d e 
Mazaglle, Amapã, Caleoene e Olapoque. 

Parãgrafo Únloo - A gra\ifla;;qão ~ipo B, aerá ooru:e
dlda ROR Polfciai&-Milltares d.estac;dos nos DIRtrltos e Sub
Distritos do Munic!pio de Muapá cujas dislftnclu ex~edem 
a mei1 dl'! 'O Km da sede do referido Muniolpie. 

Art 30 - A Gratifica~ão tipo A seri concerild 11 aos 
Pollelals-MIIItare• cleuifieados no Interior dos munlelpios 
menoiondt's ne artlogo 1º (C'aput) 

Ari. 4.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

i'alâc:lo do ietentrião, em Macapâ 02 ele mar~·o de 
1P77, as• ela Rapú.bllca e H t d" Crlaeão do Território Fede
ral d1> Amap' 

Arthar AZe\·eào Hennh1~ 
Gevernader 

<Republlca àe por ler saído c4lm lnccrreo5o) 

Preço 
., 

d.O 
Cr$ 

exemplar: 
1,00 

Bruynzecl JfadeiTas S.A. - BRUJ1ASA 

Assembléia Geral Extnaordinária 

Primeira Convocação 

Ficam convidados os senhores acionista~ da 
cBru\n7eel Madt> ira s S. A. B R U ivi AS!\» 
(C.G.C. 05.9f14.Hg5/ 0ú01-06) a se reunirem em assem
bléia geral fi!Xtsaordinária, em primeira convocação. 
na sede social, na Avenida Amazonas sfn.0 , nesta 

1 cidade, às dezesseis horas do dia 30 de março 
próximo, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem de dia: 

a) aumento do capital soda! de Cr$ 35.000.000,00 
para Cr$ 46 .000.000,00, mediante subscrição em 
dinheiro de ações preferenciais classe :B; 

b) alteração do artigo 5.0 do Estatuto Social; 

c) assuntos gePais. 

Macapá, 28 d~ fevereiro de 1977. 

Samuel Fineberg 
Diretor-Superintendente 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 
EDITAL 

Tomada de Pnj&s N' 05/77-~PLOS 

A V ISO 

O Presidente dll Comls s~o Permaaenie de Lioltnçãe 
de Obras e Suvlçoa, designada através do Deareie (F') n° 
()';~1 /7~ do Exmo ir. G& vi!rnaeior do Terriióric Wederal dn 
Amapf!, torna público. para o conheclmentQ, de qullntes pos
sa m se inte ressar, que se acha aberta a Licitação de Tom&da 
di'' Preços nP O!IJ77-0PLO.II Jari ex ecuqAo dos serviços de 
Ampliacão. Ad11ptaçào e Reforma d~s Blvcos Administra
tivos e OflclDa d a Secretaria de Eduoatão e Cultun. 

A licltaçà0 realizar-se-i ;h 10:00 horas do dia 111 G!e 
março dG ano ele h u m mil noveunto1 e setanta ute (197T), 
t~a sala de Reuni ões de. Surdar!a •e Obra s Públicu ~ ito 
à Av. F AB, N.8 12711. nesta ea~ital. 

O Edi\11 • os esclareetmentos complementar&~~ serão 
fouu!ti6s Ji&la Sect·etarfa de Obras Públieu, nas heras 
n ormai s di expedieat&, no enderego aeima mencionado. 

Nac:e.pá. 03 rl e ma1·c;o tie 1117T. 

.11'11• Manflel AAiônfo Diu 
P1·uiecnte 
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Mi11bHtrie cio 'Jrabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extrah1 de Acordo Especial, celebrado pelo Mi· 

nistério do Trabalho/ Secret•r.ia d~ Mão-de-Obra/ 
PIPMO - Comissão E~peoíal do T. F. do Amapá. 

a) Objeto: Capacitação de Recursos Humanos 

b) Dispositivo Legal: Decreto 53.324, de 
18.12.63 - Portaria n. 0 46 de 31.01.'4 e De~reta 
nº 75.081 de 12.12.74 

c) Entidade Convenentt>: Serviço Social da 
Indústria - SESI 

a) Númer-o do Acordo: 06.1 O 1.008/77 
b) Vigência: 02.02.77 à 3l.J 2.77 

c) Classificação OI:çsmentár-ia da Despesa: 
2612.1445.2172- 430 - 3.1.4.0 

Macspá, 18 de fevereiro de 1977 

Leandro Alcântara Filho 
Comissão Eapecial do T . F. do Amapá 

Coordenador 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordinária 

O presidente da Ceoperatlva Mista Agropecuária de 
M119apé, usando dali atrlbultõu conferidas pelo Estatuto 
Soe la!. convida os seah~res Associados da n!erld:. Enti
dade. para tGmal'em parte na As1embJéfa Geral Ordinária, 
a realizar-se na Sede da Oooperatlve. à rua Jovino ~inoá 
n !! 3.!88 , no dia ZO (vinte) de março, às 9:00 heras em J'rl
melra <!onvodaçilo, com a presença óe dQis terqo1 do núme
r o tetal de~ usoelados. Ca•o não haj11 númere legal pua 
a1 dellberuqõu a Assembléia será realizada no mesmo dia 
e loc11l. em segunda eonvoca4ão às 10:00 !dez) horas , com 
a prt~en<;a !lia metade mais um dos associados. Persistindo 
a falta de quorum Jess l, a Ass&mbléia será real~ada no 
mesmt 41a e lotai em 'ercelra c:onvocaqlo às 11 :00 (onze) 
horas aom a presença mlnima de dez : 10) associados para 
fielilterarem solne a matéria IOnstante da Ordem eo Dia : 

1 - Apresentação do Relatórle de 1976 
2 - Aprueratatlo lle Balanço Geral 6!e 1976 

3 - Ar,resentaqão das eomas de Resultado 
4 - Ptano lie Ativ idades para e exercido 1977 

li - O que ocorrer. 

Macapá-AP, 03 da JRarço de 1977 

Joio lhan1ellsta Alves Pereira 
~residente 

Sindicato dos Arrumadores do Território 
Federal do Amapá 

Edibal de Convooação N.0 03-SATA/ 77 

AssembléiA Geral Extraordinária 

Por este Edit:al fi«am convocados tt!l dos os as
seeia<ios deste S indicato, em plen• gez8 de seull 
d!ra)tes sindicais, para reunirem-se em Assembléitl 
G eral Ext11aordinária no próximo dia quinze (10) 
de m arço corrente às 9:00 horas em primeira con
vecação cgm o JOÍnirne de 2/ 3 dos associaàQs, f!U 

à' 10:00 horas em s f:! gunda C()nvflca~ão c0m qual
quer número de associados presentes à sede social 
desta entidade, sita à Av. Mendonça JúniCJr nQ 268, 
nesta "idade, afim de tomar.em codheoimento e 
deliberarem sobre a seguinte ordem d o dia : 

a) - Leitura , discussão e aprovaçãe da ata 
fia Astembléia anterior; 

b) - Escolha, através de escrutínio 1ecreto, 
fie 83 (tre&) associacio• para comp"nm a lis~a bí-

plice a ser enviada ao Tribunal Regicn&l do 
Trabalho. 

Tratllndo-se de assunto de grande tmportâr1Cis, 
a Direto i< sn•;,·!t a o comparecimento de todos os 

j sssociados. 

I Macapá. 01 de março di ) 977. 

I 
I 
I 
I 
I 

Manoel Mercês da Costa 
Presidente 

CPF 00459022 

Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Traba
lhadores nas Indústria::; de Serrarias e Móveis 

de Madeira do T.F.A. 

Sindicato dos Ofici&is Marceneiros e Trabalha
dores nas Indústrias de Serrarias e Móveis de ~•Ta 
deira do Território Federal do Amapá. 

F.dital de Inscrição para a Lista Tríplice e Vo
gal da Junta de Conciliação e Julgamento de Ya
capá. 

Pelo presente Edital porticipl!l aos aenhores 
associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus 
Direitos Sindicais, que st> achrm abHtas as inscri
ções para registros de candidatos que concorrerão 
a Lista Tríplice a ser escolhida em eleição que se
rá realizada no dia 15 de março às 09:30 horas, 
em 1 ª convocação e, às 10:30 horas em segu11da 
convocação, na sede do Sindicato Rito à Av. Men
dença Júnior nQ 268, de ac~rdo com a Part& ria nº 
16 de 13 de janeiro de 1977. do Poder Judioiário 
do Tribunal do Trebalho da 8!'. Região. 

Os interessados podellão inscrever-se na Secre
taria do ·;indicato no hoTário de 09:00 às 11:00 
horas pela manhã, e das 15:00 às 17:(90 horas p ela 
tarde. 

Macapá, 09 de março de 1977. 

Francisco Frazão da Silva 
Presidente 

Miniitérlo àa Saúde 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

Diretoria Regional da SUCAM-Amapá 

Port!l11ia N.0 014 de 03 de março de 1977" 

O Diretor Regional da SUCAM-Amapá, da 
Superintendência de Campanhas de Saúde 

-Pública, no uso de suas atribuições, 

RE.SOLVE designar Celse Ferreira da Soledade, 
Agente Administrativo, Olasse «0 », Código SA-
81H.5, Matrícula n.0 1.843.95~, Almir Barros, Au
xiliar dl" transportes Marítimo e Fluvial, Classe 
«A», Código NM-1.038.1. Matrícula n.0 1.785.968, 
Otávie Aguiar Amaral, Agente Auxiliar de Saúde 
Pública, Classe «B,, Código NM-1002.2, Matr icula 
nº 2.224. 7! 2, todos do Quadro de Pessoa I do Mi
nilõtério da Saúde, Parte Permanente, em exercício 
desta Diretoria. para sob a presidência do primei
ro constituírem a Comi10são encarregada de proceder 
ao Inquérito, para apuração das causas, consequências 
e responsabHidades do acidente ocor rido no dia 17 
de ~evereiro de 1977, no trecho Goia bal Grande a 
localidade Cocal. Costa Atlântica de Calçoe.ne, oom 
a UBA SUCAM - 02.42 pilotada, pelo Avabador 
da Campo Clemente da Silva Magno Sá. 

Macapá, OI d.e ma!lço de lt77. 

Dr. Paulo Almeida Xavier 
Dintol' Regional da SUCAM-Amapá 
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Comanca de Macapá 

Juízo de Direito 

Edital de Praça dos Bens Pertencentes a José 
da Silva. 

O Doutor Bemjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
de Direito em exermcw da Comarca de Macapá, 
Capital do Território F ederal cio Amapá, na forma 
da lei etc ... 

Faz saber a quantos o presente Edital, com o 
prazo de 40 dias, qui! o P oFteiro, dos auditóriQS 
deste Juizo ou quem suas vezes fizer, trará a pó.
blico pregão de venda e arrematação a quem der 
<ll maior. lançll oferecer, acima da avaliação, no dia 
03.05.77, às 10:00 horas, na porta do Edifício do 
Forum de5ta <.:omar,ca os segu intes bens penhora
dos H José da Silva em eJ~ecução que pon este Juizo 
lhe move Júlio Afonso & Cia . Ltda, a saber: Uma 
(01) casa de madeira de Jei , coberta com telha s d e 
barro tipo convexa, sitmada na Av. Tre3e de setflm
bro s/ n, medindo 7,50m de frente por 22,00m de 
fundos, com uma área total de 165m2, di vidi~a 
para 04 maradas, em estado rtovo, em fase de 
ac!abamsnto, com as seguintes divisõu €ada uma: 
uma sala, d0is quartos, uma varanda e urna c~zi
nha, pintada à base d '-água e com ur..a só água de 
telhado, considerando o estado do refer ido imóvel, 
novo em fase de acabamento, o tipo de censtrução , 
avalir.da em Cr$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e 
duzentos cruzeiros). 

Se não for alcançado lanço superioP à avaliação, 
~eguir-se-á no dia 31.05.77, às 10:30 horas, no mesmo 
local, a sua venda a quem mais der. 

E para que a alienação ehegue ao conhecimento 
de todos, passou-se o presente, q ue será a.fiixado no 
átrio do Edifício do Forum publicado 1 (uma) 
vez no Diáuio Oficial. Dado e passado n~sta cida
de de Macapá, aos quatro dias do mês de ma·fco 
oo ano de hum mil novecentos e setenta e sete. 
Eu, Leandro Marques Alberto. Escrevente Juramen
tado nG impedimento do titular, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em Exercício 

Poder Judici:!trio 

Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
ffiDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Praze de 10 dias) 

Pelo pves~nte Edital fica Notificado Mário Dias 
Nascimento, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, reclamante nos autos :io processo nº 1070/ 75, 
em que Virgílio de Souza é reclamado, de que a 
MMª JCJ-Macapá, tomou a seguinte decisão: « ... Re
solve a MMª JCJ-Macapá, s em divergência, ex
cluindo da prel'\ente relação prccessual, José Torri· 
nha de Ataíde, condenar o reclamado Virg ílio de 
Souza, a pagar ao reclamante Mário Dias Nasci
m ento, a quantia de Cr$ 1.452 ,60 a título d~ A viso 
Prévio, Férias e 1 :iº Salário proporcionais e 
FGTS. lmprocedeQte a parcela de descanso remu
nerado per falta de amparo legal. Custa s pelo re
clamartte sobre a pa rcela Julgada improcedenteq ue 
se arbitra em Cr$ 200,00, na quantia de Cr$ 20,00, 
das quais fica isento na forma àa Lei ... » 

Secretaria da Jq 1,a de Conciliação e Julga
mento O. Macapá (.". p), "".03.'77 

Euton 1amos 
Diret$r de Se~ntaria 

Prefeitura JJ!unicipal de Macapá 
Beueto Nt 131 /76-J'MM. 

Dispõe sobre abertura de Gredito Suplementar 
e anulações d e itens na Tlab~tla Explicativa da 
Despesa por Órgãe da Administração Municipal. 

O Prefeito Municipal de Macapã no uso das atribui
çõees que no lhe são o&~nferida~ por lei; 

DE:; RETA: 
Art. 1 º - Fica anulada a Importância de Cr$ 

22.700,09 (vinte e doi1 m il e setecentos cruzeiros), Fonte: 
Receita própria. no Orgamento Analitieo do corrente exer
oício. dos órgãos que compõem a Arimin!straqão do Municí
pio, pelos itens das dotações, conforme discriminaçãll aba ixo: 

D.A. 
4.0.0.0 - Despc3a de Capital 
4.1 .0.0 - Investimentos 
4.1.3.0 - Equipamentos e instal&ções 22.700,0!1 22.700,00 

TOTAL 22.700,60 

Art. 2º - Com os rPeursos provenientes das anula
ções fPitas pelo artigo ant erior, ficam suplemPntllàas na 
importâm:ia de Cr$ 22.700.00 (vintE' e dois mll e setecentos 
cruzeiros), FontP: Impos~o único sobre Minerais do Pais, os 
Itens das dotações do OrçamentG Analítico do eorr E>nte 
exer.cír;:lo dos Órgãos da Admínis~ração do Mun icipio, con
forme discriminação abaixo: 

D. A. 
4.0.0.0 - Deipesas de Capita l 
4.1.ú.O - Investimentos 
4.1.3.0 - Equlp'lmentos e Instalações 22.7tHl.OO 

TOTAL 
22 700.00 
~2.700,00 

Art. 3.0 - Este Decreto E>ntrará em viger na da ta 
de Aua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

I 'I 

Cumpra-SI', Registre-se e Publique-se. 
Palácio 31 de março, 31 de dezembro Qe 1976. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prdelto Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento cie Admini!traçio, a&s 
dias do mê~ de deumbro do ano de 1976. 

Jaey Jansell ®osta 
Diretor do Dept.0 AdmiAistraqão 

---------------------------------Poder Judiciário 
J ustlça dos Território~ 

Terrlt6rio Federal do Amapé 

Juiz de Direito da Comarca de Jlclacapá 
Edital de Cilação, com Praz.:> de 15 dias, na 

forma abaixo: 

O Doutor Benjami m Lisboa Rayol, MM. Juiz de 
Direito em Exercício da Comarca de MacRpá , Capital 
rlo Teuitório Fede!'al do Ama pá , na forma da Lei stc ... 

Faz sa ber a tod<•s os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Apolináliio Altino 
Ferreira da Silva como incurso no art . 129, c/c 
art. 44, n .0 Il , l etra~ «a » e «d» do O.P.B. 

E, come> tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifié-ado não o haver encontrado nesta Comarca, 
n ito sendo ~ossível citá- lo pessoalm ente , cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juizo, no edifíciQ do 
Forum delita Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n .O 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidad e, n o dia 23.03.77, às Q:3G horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua def~sa e ser 
notifica(jo dos ulteriores termos do processo, a que 
de~erá comparecer, sob pena de revelia . Para co
Rhecimento de todos é passado o presente Edital , 
euja 2.a via ficará afixa-ia no lugar de c<tstume. 
Dado e passado nesta cidade, aos vjnte e cindo 
dias do mês de fever.eiro do ano de hum mil novt
centos e setenta e sete. Eu, Leandro Marques Al
bevto, Escrovente Jura rr,entado no impedimentc do 
Titular, subsGrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
J u,iz te11n~orário cfjurisuido ~lli~UI 


	

