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ATOS DO PODER EXICUTIVO 
(P) n° OH2 de 04 de m:uqo de 19?7 

Nome!& o ser v idor João Humberto de Azevedo, 
para dlrl~ ir a Coordenadoria de Admini••n<·ão. da Sean
tarla de Adminlstraçlo e Finançu. 

O eovernader ~o Ter!lltórlo P'ecl.eral do A"'apá, no 
uu ias atFi bul~õts que lhe confer e o arllgo 18, itens li 
e Vlll, fio Jtunte-Lel a.0 411, cl.e OI de janelre de 1989, 

RUOLVJ:: 

Ar\. 1.0 - Nomnr João J.Iumberto de Azevelilo, Ba
charel em Administração de Empreus, htnlllonârlo do 
Quadro de Pessoal 'l'emporârlo do Govenao do Terri\órlo 
Federa l do Amapá , para exerctr o cargo de Chefe da 
Coordena4orla de Adm inistração. cria da pelo Decrete (N) 
n.o 006 de 04 de mar9o d e 19?7. 

Art. 2.0 
- Es te Decr1üo eA\rorá em vigor a partir de 

1v de Março de 1977. 

Art. s.o - Revogadas as cl.lapoBições P.m con\rárlo. 

Palácio do SetcmiriA", em Muará. 04 de maro11 ia 
117?, 889 411a "República e 34.o da Criação cio Território Fe-
4era1 do Amapá. 

Arthur Azeve.Io HeRnlng 
Gevern11dor 

(Pi n.• 0143 de 114 de marto de 1977 

O Governador do Turltórle Federal do Amapá, llsaa
do das atribuições que lhe alio aonferldu flele uUg~ 18, 
Uem II, Elo Decreto-Lei n° 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Rl!lSOLVi:: 

Art. I q - Oeaignar, no a termos dos 1utigos 7:2 e ~ 8. 
da Lei ni J T Jl. de 28 da oviubre 4e 19U, Antere Duarte 
Dias Pires Lopes. TPcnico para o Plro&rama de Mo4eralu
qio Ad mini strativa , atualmente no t~xerciclo da (unção d e 
Chefe da As!lusot•ia de Planeja meRto e CoordenaçAo Geral, 
para exercer &eumulatlva mel'lte, em s,.bstituitão, • cargo 
de Governalhr deste Território, du rante 11 hnpedlmento lilo 
respectivo ti~ular, a eon,ar de OI de março do a~ao em 
e uno. 

Art. 2.0 - Revoga4as a s diSJOSiç1íu em ctmirárle. 

Palácio elo Setentrilo, em M&oapá, 04 ie marvo 
4e lt7T, 88" da República e 34.0 da C rla~Ao de Território 
J'e4aral do A!'llapá. 

Arthur Azevedo He nAing 
Gevernador 

(P) n.9 G141 tte 21 de fevereiro de 1977 

O Gl!lveraadar de Terrlt6rlo Federal cl• Amapá, llQ&a

do das atl'lllllui~Oes qutt lhe sAo gonferldas Jelo artigo 18, 
1\em li, do J!)urelo-I.ei "Q 4U, tie i8 cl.e janeiro de 196g, 

RBSOLVE: 

Art. 1 g - Nomeu, • Dr. Jo s• Hlldebra ndo Guelilu 
Mon\enegro , para membro de Conae!hg Penitenciário fio 
Terrl\6ril) federal óo Amapá, na. v.aaa deixada pelg Dr. 
Manoel Joaquim Amoedo da Carvalho J!rull . 

Art. 2v - Revogadu u cllsposlçõu em contrário. 
Palício elo Se•entrilo, em Maeapil, 28 de fevereiro de 

111'77. 11.0 da República e 34.0 da Criaçãe àc Território Ft
dPral dct A111apá. 

Arth11r Azevedo Henning 
CleYunacter 

(Pl n° 014? de 04 de março da ll=l7/ 

O Governador do Território FedE'ral do l< mupá, usan
do das a'rlbulc;ões que lhe ~ãi'J conferidas pelo artigo 18, 
item 11, do Decreto-Lei n• 411. dto 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Retificar a redaçllo dada ao DE'cret«~ IP) n ° 09 76, d e 
25 de novembro de 19?6, publicado no Diário Ofici;d n°a. 
2.377. de 2 e 3 de dezembro do me~mo ano, que pas sa a 
v1gorar com o seguinte teor: 

- Con<!Pcler aoosentndnrla, de aeordo com a Lei 
Complementar n .• 29 , de 05 de julho elE' 197@, obser vado G 

Item li do artigo 102 da Em end a Cor~tltuclcnal n.• tll, de 
17 de outu bl''' de 19fi9. à Valdalícia Silva Uchôa, matrícula 
11.0 2 2~8.396, colocada em disponibilidade. pela Pc..rtart.a 11 º 
267 de 29 de julho de l!l69, do Minis~édo do Interior, pu· 
blh:ada no Dlárlfl Oficial da União de 05 de Eie~to ào 
mesmo ano. em virtude da declaração de de11necessiàade 
elo car~o de Zelador, GL-101. ?-A, do Quadro de Pes~oal -
Parte Perman-.nte - do Governo deste Território tPro· 
eesso n• 1.970/?6-SAT). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 1\4 de março de 
1917, 81'" dli Repúbllua e 34." da Criaçio do Terr!iérlo l"e
deral àu Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

DECRETO 

O Governadon do Território Fe:dcral do Amapá, 
u sando das ntribuioãe:. qu~ lhe são conferidas Em 
Lei, e tendo em vista o que cor.sta do ProQeSS0 
nr. 995/ 70-SGT. 

Resolve: 

Alterar, o Decreto datado de 24 d e março de 
1970, publicado no Diário Oficial ms. 1123 e 1124, 
de 24 e 25 do mesm~ mês e ano, que apttsentou, 
nos termos do item 11, do artigo 176, c)a lei nr. 17U, 
d e 28 Ele outubro de 1952, combinado com os de 
nrs. 101 , item lll e 102, item I, alínea «8», da Cens
tituição do Brasil, Paulo Roberto Corrêa, ocupante 
do cargo da cla!ile «D », da sene de classes 
de Carpinteiro, nível 12 (Código A-601), do Quadro 
de Funcionários do Governo deste Território, lota
d& r1a Divisão de Educação, para deélarar q ue a 
aposentadoria em apPeço , deve ser con!liderada 
efetivada com base nos ar11igos 101, item III e 102, 
ite m l , alinea «a,, da Constituiçio do Brasil 
Emenda Constitu::ional n. 0 1/69, e no éargo de 
Carpinteiro A-601.12.0 (Matricula do IPASi: -
1.962.9f>2). 

Palácio do Governo, em Macapá, 15 de junho 
de 1972. 

Ivenhoé Gonqalvu Martins 
Governador 

Waldemiso Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SAG 

(Republlca!Jo per ter saído com iuorreqôea) 
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As Repartições Públicas 

Territoriais dt'verão·remeter o 
expediente destinado à publi
cação lleste DIÁRIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais reMvadas até 2:3 de 
fevereiro àe cada ano c às 
inic~;tdas, em qualquer époea 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DIRETOR 
As r('clamações pertinen

tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões, 
deveriio ser formula~as por 
l'SCrita, a S('ção de Redação, 
nas 9 às 12:00 horas, e das 
15:09 às 17:00 horas, no mlb.i
mo até 72 horas após a saída 
dos órgãos oficiais. 

Jrrmildo Trindade Pontes 
~~ 

DIÁRIO OFICIAL 

A fim de possibilitar a 
, remessa de valores acampa ! 
uhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicaçll.o, soli
citamos usem os interessados 
pre!Nencialmente cheque ou 
vale postal. 

Impresso nas Oficinas da Iwpren s? OfieiHl 
MACAPA -T. F. AMAPA 

...c:7"'~ 
ASSINATURAS 

Anual Cr$ 
Semestral. . (( 

Trimestral . (( 

Número avulso (( 

50,00 
25,00 
12,50 

1,00 

Os suplementas às Pdi
çõ<::s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. "m no ato da 
assinatura. 

Os origmais rtE>verao ser 
datilografados a autenticados, 
resRalvadas, por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ 

"BRAS1LIA - Este lJiário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão N~cional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PBESS. no <<Brasília Imperial Hotel». 

O funcionário púbtico fe
dC'ral, terá um d('sconto dC' 
10° 0. Para fazer jus a C' SI e 
desconto. deverá provar esta 
comlição no ato da assinatura. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão s e m p r e 
anuais as assinaturas poder
sc-ão tomar. em qualquer 
época.. por sPis meses ou um 
ano. 

Para facilitar ao~? assinan- A :im de evitar solução 

As aRsinaturas vencidas 
poclerllo ser suRpensas sem 
aviso prévio. 

tes a verilicação do prazo d& de continuidade no recebi
validade ds suas assinaturas, mcnto dos jornais. dt>vcm 
na parte superior do enderc- os assinantes providenciar a 
ço vão impresRos os números I respectiva renovação com 
c!o talão dt: registro o mês e antrcedêneia mínima de trinta 
o ano Pm que findará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado das órgãos oficiais 
será, ua \enda. avulso acrrs
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

Conselho Territorial do Amapá 

EDITAL DE CONVOCACÃO 

O Preeldente do Clonselho Territorial t'.lo Amapá. cle acordo 
com o ar\lgo 26 do Decreto-Lei n.0 411/69 e artigo 15 de 
Regimento In~~rno, «onvol;:a 0s ienhores Cens~lheiros para 
a Trigésima Primeira (31ª) Reunião Ordinária a ser reali
zada nos dias 23 e 24 de março do ~:orrente exercício, com 
Inicio previsto para às og:o5 horas e com a finalitiade de: 

I - V!sitll à Secretaria de Segurança Pública; 
II - VIsita à Policia Militar <!le Macapá; 
UI - Visita il Searetarla de Saóde e A~ão So@lal; 
IV - Visita à S&cretaria de Educação e Cultura; 
V - Estudo, :Jpreciaqãe e análise de Process~s. Pla

nes e Projetos oriundos da área governamental; 
VI - Aprealaqão das resultados das visitas; e 
VII - O que mais houve-r. 

Mecapá-Ap, 11 de mar~;o 191'1. 

Nlliile Ceelliano Santiago 
Prlillidenh• 

CONTRATO Nº 02/77-CJ 

Termo d~t contrato que entre si celebram 
o Governo do Territódo Federsl do 
Amapá e a fir:ma Costa Sales Ltda. para 
forneciminto de cópia~ xerográficas, con
soante declaram -abaixo. 

Preâmbulo-

C0ntratantes: Governo de TeFritório Federal 
do Amapá, a seguir denominado simplesmerüe Con
tratante, e a firma Costa Sales Ltda., doravante 
designada CQntratada. 

Local e Da1a: Lavraclo e ass;inado nesta cidade 
de Macapá, Capital do TerPitório Federal do Amapá, 
na Av. F A 9, no edifício sede da Governo do Ter
rittbrio, Palácio do Setentrião, aos 04 (quatro) dias 
do mês de marçt;> do ano de 1977. 

Representantes: Representa o Contratante o 
Exrno. Sr. Secretário de Administração e Finanças, 
Domício Cam)!'os de MagalhiE!s , por força do De
creto (N) nº 034 de 30 outubro de 1975 e a Con
trata<ft o Sr. Gecu5e C. A raújo. Gerente da fi&ma. 

Sede da ContrJ~tacls: A Contratada tem Side de 
suas atividades em 1\~:;-:·•oil, capital do Território Fe
deral do Amapá a ~-u~ C . .mdido Menóes, nº 1071/83. 

Fundamento do Contrato: Este Contra~o decor
re da homologação pelo Exmo Sr. Governador, da 
Canta Convite n. 0 002/77-CPL, realizada em 19 àe 
j aneiro de 1977. 

Cláusula Primeira - Do Obj~t0: Natureza dos 
Serviços e forma de sua Execução: O objeto deste 
Contrato é a execução de sl!rviços de extração de 
cópias xerox pela Contrat·ada para atendimento das 
necessidades do Contratante, obrigando-se àquela a 
atender as solicitações deste em qualquer otaortuni
dade, entregan'io-os imediatamente independente 
de dia e hora. 

Cláusula Segunda - Da Vigêticia do Contrato: 
O t:ontrato vigirá a partir da data de sua publica
çã(l) no Diário Oficial eté Jl de dezembro de 1977. 

Pvorrogaçio: O Gontrato poderá 5o e r prorroga
do a critério do Contratante, fundada em conve
niência administrativa, d~sde que tenha sido reque
rido pela Contratada durante a vigência do Con
trato. 

Cláusula Terceira - Valor do Contrato, Paga
mento e Dotações: 

Valor do Contrato e ·Forma de Pagamento: Pe
la execução dos serviç0s previstos o Oontratante 
pagará mensalmente a medida em que os serviçes 
.forem sendo prestados pela Contratada, ao preço de 
Cr$1,50 (hum cruzeiro e cincoenta centavos) a uni
dade. 

Dotação: As desp~tsas d~?correntes deste Con
trato, correrão inicialmente à conta tios Recursos 
elo Fundo de Participação dos Estados, Distrito Fe
deral e Territó!lios, Programa 87070212.499 - Ele
mento de desp~sa 3.1.3.2 - Administnsção Geral, 
conforme Nota de Empenho nº 71, no valor d& 
Cr$ 4o ooo,oo (quarenta mil cruzeiros), emitida em 
'J.7/ 01 /77 pelo Contratante. 

Cláusula Quarta - Despesa~: Todas as despe
sas c:om a axecução dos servi~os correrão por con
ta da Contratada. 

Cláu~ula Quinta - Reajus1lamento: O preço 
proposto, aceito e €stipulado na cláusula própria é 
fixo e irreajustável 

Gláusula Sexta Rescisão: Este contrato po-
derá ur rescindido de pleno di ··eito, • u~tildeHl-
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ment4 pelo Contratante, independentemente de • 
interpelação judicial ou extra-judicial , stm que a 
Contratada caiba direito a indenização de qualquer ' 
espécie, quando essa: 

a) Nã6 cumprir a1 obrigações estipuladas ; 
b) T·ransferir o contrato a teuceiros, no toda 

ou em parte, sem prévia autorização do Contratar1te. 

Cláusula Sétima - Foro: As partes elegem com 
exclusão de qualquer cutro, o Foro de Maéapá, Oa
pital do Território Federal de Amapá para dirimM" 
qualquer dúvida oiiunda do presenf..e instrum ento. 

E, por estar;em assim justos e contratados, 
mandal'am que lhes preparasssem este instrumen to 
em 10 (dez) vias, de ig ual Teor, para um só efeito, 
sem rasuras ou emendas o qual depois de lido e 
achado conforme perante as duas testemunhas 
adiante nomeadas e as si nadas, a todo ato presente, 
vai por todos a3sinado, para que produza seus ju
rídicos e legais efeitos. cY>mprometendo-se as par
t es contra tantes a ~umprir e ~azer cumprir o pre
sente Contrato, tãc• intetro e fielmente como sa 
contem, em tod&s as suas cláusulas e condições, 
por si e seus sucess0res, dando-o sempre por firme, 
bom e valit>so, em juizo ou fova dele. 

iv1acapá, 04 de março de 1977. 

Domício Campos de Magalhães 
Con t ratante 

Geflrge C. Araújo 
Contratada 

Testemunha ~: 

EldembuPgo Coelho de Alm42i<ila 
Francisca Farias Bosque 

Telecomunicações do Amapá S. A. 
TELEAMAPÁ 

CGC - MF - 01 .965.421/ 0001-70 
Empvesa do Grupo TELEBRAS 

Capital Autorizado - Cr$ 80.000.000,00 
Capital Subscrito - Cr$ 37.031.278,00 - CapHal 

Integra lizado - Cr$ 37.031.278,00 

EDI'IJAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senhores Acionistas da Telecemuni
caçõu do Amapá S/ A - TELEAMAPA, cenvida
dos para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, no dia 20 cie abril de 1177, às 15 hoPas, na 
sede da $oeiedade, sita à Av. Coaracy Nunes n º 
104:, em Maca pá, Território Federal d411 Amapá, a 
fim à·• delibuarem sobre a seguinte oraem do <iia: 

a) A preeiaçãet do Relatório da Dintoria, .to 
Balan~o Geral, da Demonstração da Conta de Lu
cros e P'erdas, referentes ao exercício findo em 
31.12.76. bem como do Parecer do Conselho Fiscal; 

b ) Elei~$ da Diretoria; 
c) Eleição dos Mtmbros do Conselho Fiscal e 

rupectivo Suplente; 
d) Fixa~ão de remuneraejio d91 Diret<Hes e dos 

Conselheiros Fiscal!: 
e) Oukes assuntos de intenue da Sociedade. 
Encontram-se à disposição dos Senholíes Ado

nistas da Telecomunicações do Amapá S/ A -
TELEAMAPA, os Documentos referidos no art. 133 
e seus J'lrágrafos, da Lei n 2 6.404, de 15.12.1976. 

Macapá , 16 de mar:ço de 1977 

Ubiz>aci Martins Ai res 
Diretor Superinttndente 

Prefeitura JJ.fnnicipal de Macapá 
Deereto Nt 009/ 'IT-OAB-PMM 

O Prefeito Municipal de Maeapá usando das 
atrl l:lui<'õns que lhe são oenteridas por lei e ; 

C f'tnslderando o d isposto no art. Hl, Inciso li, letra «B •, 
ds comtit uição da Re pt• bliea F ederati'IIB Br:ulleira, em con
son tm cia com os a r1!. 2:l e 2 ~ . da Lei n º 013/ '73-GAB-PMM, 
de 16 de novembro de 197~; 

Considera ndo que em razão doi auaessivos aumentos 
que SQ verificaram no combust !vel. lubrifkantes, peças e 
iiC G~ s ó rio .; , se faz mlstar a flxa(j'âO dos preços de passagem 
de t ranspGrte coletivo (ônibu~ J ; 

C0nslderancio que é de vila! importância à CQ1etivt
daale os serviços prestados pelo s transpor~es coletivos , me
r ecendo, portanto especial a tenção das autoridades locais; 

Cons iJerando, fin a-lmente. que competo à Pref1"itura 
Municipal dw Macapa cumprir e fazer cumprir t udo que 
seja de se u p ec uliar in ter t>s:s e; 

RESOLVE: 

Ar,. 1.0 - As linhas Je tr::msporte coletivo (ônlbui) 
terão ss seguintes preços , por p assage m. 

Linhas Urbanas: 

- MacapifSantana/ Fa zend inha iMacapá 
( quabro cruzeiros); 

- Macapá/ Faze ndinha/San tana /Macapá 
(quatro cruzeiros); 

- Demais Linhas 
(um cruzeiro e trinta oen\av os ) 

Llohas Interurbanas: 

- Maaapà/Porto Grande 
(dezesseis cruzeiros); 

- Potto Grande/ Macapá 
(dezeseeh; cruzeiros ); 

- MaaapájFerr~:ira Gomes 
(vinte e um cruzeiro•); 

- Fenelra Cklmesj Macapà 
(v inte e um cruzeiros). 

C1 $ 4,00 

Cr$ 4,00 

€r$ I,:w 

Cr$ IMO 

Cr$ 16,00 

Cr$ 21,00 

Cr$ 21,00 

Art 2.o - Este documente entrará e m vigor a parUr 
4o 4lia 26 de janeiro de 1977, nvogadas as disposições fim 
~onbrário . 

Cumpra-sA, Registre-se e F'ubllque-se. 

PaláCiG 31 de marwo. 26 de janeiro de l!j77. 

C leitoa ll"lguelrellio de Azeve•o 
Prefeito Muntcipal de Macapá 

Publl<:ado neste Departamonto de Administração, aes 
26 dias do mâs de janeiro do ano de 1977. 

Jaay Jansen f&osta 
Diretor do Oept.0 Administração 

Termo Aditivo 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N.O 
0004/ 76- CJ de prestação de sePviços cele
brado entn o Governo do Território FeGie
J4al do Amapá e a Firma Parabrilho - Em
presa de Pr:estação de Serviços Ltda., con
iorme Cláusulas e Cr~ndições abaixe: 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mê-s de janeiro 
do ano ~e hum mil novecentos e setenta e sete 
(1977) nesta cidade de Macapã, <,.:apital d·o Territó
ri~ Federal do Amapá, i! infra assinados, Governo 
do Território Fedenal de Amapá , representado pelo 
Senhor Leandro Alves Paiva Filho, Secretário de 
Administração e Finanças em substituição, e a fir
ma Parabrilho - Empresa de Prestação de Servi
ços Ltda., representada pelo seu gerente nesta ca
pital, Senhor Paulo Fonseca de A breu, por t~P~m 
vsli.oso e bom. assinam o presente Termo Aditivo 
à Cláusula Primeira r:>o Objet0 e a Clzusula 
Primei11a - do primeiro Terme Aditivo ao Con
lrato que diz sobre a Cláus\tla Sétima - Valor do 
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C' <"~. trato. P-ot~flmento e Dotações além de ac1 e::;cen
tar quadro de mão-de-obPa. 

Olãusuh Primeira: A Cláusula .Ftrimeira - Do 
Objeto, item I. f.erá acrescida dos serviços de lim
peza, conservação, jardinagem e vigilânde aos pré
diOs onda funcionam a EsGola de Primeiro Grau 
«Alexandre Vaz Tavares e o Ginásio Polivalertte 
Tiradentes», ambos p€rtencentes a Secretalia de 
Educação e Cultura. 

Cláusula Segunda: Pela execução dos serviços 
previstos na cláusula anterior, o Contratante pagará 
a Contratada a importância de Cr$ 184 296,59 (cen
to e oitenta e quatro mil, duze ntos e noventa e 
seis cruzeiros e cincoenta e nove centavos) despesa 
esta que correrá durante o fluente exercJcio a 
conta dos recursos do Fundo dle Participação dos 
Estados. Distrito Federal e Terraórios. Prog1 ama 
08390212.031 - Elemento de despesa :3.1.3.2 -
Empenho n°. 68, emitido em 2-l d6! janeir.o de 1977. 

Cláusula Terceira: Para cumprir o previsto na 
Cláusula P'rimeira deste Terr..1o Aditivo. a Contn
tada obriga-se a deslocar para prestação de s~rvi
ços nos pr-édios incluídos no contrato principal. os 
seguintes empregadas: 

a) Escola cle l.0 Grau •< Aiex~ndre Vaz Tavares>:: 

01 - En carregado 
1 2 - Serventes 
O I - Jardineiro 
03 - Capinadores 
03 - Vigras 

b) Ginásio Polivalente Tiradentes: 

01 -- Encarregado 
12 - Serventes 
91 - Jardineiro 
04 - Cnpinadores 
04 - Vlgtas 

Cláusula Quarta: O presente Termo Aditivo 
vi~irá a partir de sua publicaQão no Dlánio Ofictial 
até 31 de março de 1977. 

Cláusula Quinta: Permanecem inalterades as 
demais cláusulu e condições do contrato principal. 

E, por assim estarem de acordo, JUSto e conven
cionados assinam ú presente Termo Aditivo em 1 O 
(dez) vias de igual teor e ~orma, na presença de 
duas (2) testemunhas abaixo rt>lacionadas para que 
produza seus efeitos legais. 

IVIacapá, 25 de janeiro de 1977 . 

Leandro Alves Paiva Filho 
Sec. de Adm. e Finanças .9ubstitubo 

Paulo Fonseca de Abreu 
Rtp. da Contratada 

Testemunhas: 

E<lemburgo Coelho de Almeida 
Franoisca Farias Bosque 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Pr.aça com pr~zo de 20 dias 

A Doutora Jui7~ so Trabalho, Presidente da 
Junta de Conciliar: ') e Julgamento de Macapá. 

Fa2! saber a t odos c: 1antos o presenh Edital 
vi11em , ou dele notíc d ~;verem que n'G dia 2l de 
mar~o de 1977, às l2.3w hollas, na sede des~a Junta 

à Av. Duque de Caxias s/n. serão levados a público 
pregão de ve11da e arrematação, a quem oferecei\ o 
ma or lance ~;a\·aliação, os bem: p~>nhorados na execu
ção movida por Ana Rubia Monteiro Miranda . contra 
Josías N. Hagem Cardoso-Contabilidade e Repre
sentação , bens esses encontrAdos no depósitú desta 
Justiça e que são os seguintes: 

1 - Uma máquina de calcular, marca Bour
roghs, n .O 116Q97, em perfeito estado, a qual foi 
avaliada ern Cr$ 1.000,00 (hum mH cruzeiros). 

2 - Uma gt>ladeira elétrira, marca Consul, 
tamanho méd io, cor branca, n° A DL-2-342441 , no
va, a qual foi avaliada em Cr$. 1.300,00 (hum m~ e 
trezentos cruz&iro ) . 

3 - Uma máquina de somar, marca Olivetti, 
summa quanta :w elétrica. 60hz, n .o A3-287359. no
va , a qual fo i avaliada em Cr$ UiOO,OO (hum mil e 
quinhentos cruzeiros). 

-1 - Uma máquina de escreve r, marca Olivetti, 
de 140 espaços, cor cima. no Alô0027 , em perfei
to estado, a qual foi avaliada em Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros). 

5 - Um ventilador, marc:a Mitsubishi, quatro 
velocidades, de mesa, controle de tempo e rotaçf.o, 
série n.o 19.731, fabrkação japonesa, semi-novo, o 
qual foi ava liado em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzei
ros). 

6 - Uma mesa, toda em fórmica, para chefia, 
nova, a qual foi avaliada em Cr$ 900,00 (novecen
t os cruzeiros). 

7 - Duas mesas e!criturárias, todas em fór
micas, com três gavatas, cor branca, semi-novas, 
as quais foram avaliadas em Cr$ 500,00 (quinhentos 
cruzeiros), sendo Cr$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
cruzeiros) cada uma. 

Quem pretendei! anrematar ditos bens deverá 
oompanecer no dia , hoNa e loc;:al acima mencionados, 
ficando ciente de que deverá gar,antir o lance com 
o sinal cor.respondente a 20° 'o (vinte por cento) de 
seu valor. E. para que chegue ao ooRhecimento 
dos interessados, é passado o presente Edital , que 
strá publicado no « Di&rio da Justiça » e afixado no 
lugar de <!ostume, na sede desta Junta. Macapá, 24 
de fevereiro de 1977 . Eu, Raimundo Paulo Vieira 
BorgPs, Oficial de Justiça Avaliadon, datilografei. E 
6!U , Euton Ramos Diretor de Secretaria, subscrevo. 

Iracilda Câmara Cor rêa 
Presidenbe da JCJ de !.!acapá 

Poder Judic lárl• 

Justiçe do Trabalho da 8e. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Maca pá 

EDl'."fAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Prazo de 10 dias) 

Pelo pvesente Edital fica Notificado Benedito 
Oriosmídio de Souza atu&lmente em lugar incerto 
e não sab1do, reclamante nos autos :io processo nº 
1109/76, em que Pedro Lobato é I'eclamado, de qua 
deverá comparecer a Secretaria da Junta de Con
ciliação e Julgamento de Macapilll. a fim de indic:ar 
o paradeir6 do Supracitade Peclamado. 

s~cretaria da Junta de Conciliação e Julga
mento oe Macapá ( \p), 07.03.77 

Euton Ramos 
Diretor de Secr <>t aria 


	

