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ATOS DO PODER EXIVUTIVO 

(~l nº 0637 de 28 de outubro de 1977 

· O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são CÇJ'lferidas pelo a~o 18, 
itens II e VIII, do Decreto~Lel n.0 411, de 08 de janeno de 
1969. RESOLVE, 

PROMOVER: 

De acor1o com o artigo 29, da Lei nº 3.7811, df' 12 de 
jolho de 1960 , combinado com o artigo 3.0

, do Decrt- to nº 
53.48il, de 23 de janeiro de 1964. 

No Quadro de Pessoal - Parte Permanente - d'o 
Gove·· o deste Território, a contar de 1.0 de outubro do 
corrente ano: 

I - Por Antiguidade 

- Na série de alasses de Assistente 2omeroial, Có
d igo AF-103: 

1. Expedito Pinheiro dos Santos, mabrícula número 
1.962.530, do nível 12-A, para o níveA 14-B, vago em vlr
~U'de da aposentadoria de João Espíndola Tavares. 

- Na série de classes de Arquivista, Código EC-303: 

1. André Per eir.a da Graca, matrículA n.0 2.260.146, 
ào nível 7-A. para o nível 9-B: vago em virtude do fale
cimento de Hélio ele Oliveira Pinto Correa. 

- Na série de classes de Auxiliar de Enfermagem, 
Código P-1701: 

1. Sandoval Macedo da Luz, matrícula nº 1.962.773, 
dll olvel \3-A, para o níve l 14-B, vago em virtude da 
promOoQão de Odor lco M• raes dos Santos. 

- · Na série de classes de Auxiliar de Portaria, Có
digo GL-303: 

1. João Holanda de Oliveira, matrlcuia nº 1.637.155, 
doa niYel 7-A , para o nivel 8-B, vago em virtude da pro
m oção por acessQ de Alberto Monteiro AlbertiO. 

2. Fernando Ramos Vaz, ma'trlcula n.0 2.071.747, do 
nlvel 7-A, para o nlvel 8-B, vago em vlrtud€ da promoção 
por ace11so de Adalgisa d~ Oliveira Melo. 

- Na série de classes de Carpinteiro €ódigo A-601: 

I. João BarboS'a de Souza, matricula n..0 2.071.848, do 
n ive1 !0-C, para o nlve1 12-D, vago em virtude da apo~ 
sentadorla de Afonso d e Deus Mac~el. 

2. Luiz Pantoja da Silva, matricula n.0 2.071.657, do 
nlvel 9-B, para o nivel 10-C , vago em virtude da promo
ção de João Barbosa de Souza. 

3. José Barbosa, matr ícula nQ :?.260.262. do nlv~ 8-A, 
para o ni'V'el 9-B, vago em virtude da promoçã o de Luk 
Pantoja da Silva. 

- Na série de classes de Desenhista. Código P-1001: 

1. Izamor da Silva e So1:1za , matricula nº \.837.304, 
do nlvel 12- A, para o nivel 14-B, vago em virtude do fa
lecimento de Raul Clemente Paulo Callns. 

- Na série de classes de Datiiógrllfo, Código AF-503: 

I. Raimundo O~vio de Brito Nunes, matricukl n.0 

2.273.845 , do nivel 7-A, para o nlvl'l 19-B, vago em virtupe 
da promoção per acessGI de Claudom!ro Fukuoka. 

- Na série de classes de Dt?tet1ve, Cóçiigo 
P O L-404: 

1. A.Hrio Duarte Vinhas, matr1a>Ula n.0 1.6.87.646, 
do nível 13-C, para o nível 15-D, vago eJ;Il u iãtu de 
da aplíca~;ão do Decreto n º 70.572, rle Iº de m aio 
de 1 n2. 

- Na série de classes de Escri~urário, Código 
AF-202: 

1. Marta .Djanira Vasconcelos Bezerra, mat<rí
cula número 1.902.798, do nível 8· A, para o nível 
10-B, v11go em virtudo da promocão por aces-so de 
Mari•jalva Rodrigues dos Santos. . 

2. José da Silva Santana, matrictila n.0 2.256 .. 1a2, 
do nível 8-A, para o nível lO-B, vago em virtude 
da promoção por acesso de· Pedro Braga d,e Sour.a. 

3. Hercília de Oliveira Almeidoa, matrít'ula FJ .0 

1.962.582, do nível 9-A., pbra o nível 10-B, vago 
em virtude da promoção de Henrique Wanzellar 
Abreu. 

- Na série de classes de Escrivão de Polícia, 
Códig9 POL-301: 

1. Francisco Chagas Valente, m atrícula n2 
2.091.720, do nível 11-A, para o nível 12-B. v'ago 
em virtude dsa PXoneração de Alfredo Augusto Ra
~alho de Oliveira. 

- Na série de classe.s de Eletr!Ícista Instala
dor, Código A-802: 

1. Osvaldo Pereira Melo, matr'icula nº 1.962.590, 
cto nível 9-B, p&ra o nível 10-C, vago ~m virtu <ie 
da promoção de João OH.veira da Silva. 

- Na série de classes de l<"'erreiro, Código 
A-1703: 

1. Admar Pinheiro da Silva, matricula nº 
2.071.804, do nível 10-C,· para o nível 12- D, vago 
em virtude da promoção pon acesst;> de Manoel 
Augusto Palheta. 

- Na série d e classes de Guarda Territorial , 
Oódigo POL- 506: 

1. Osana Barbosa da Silva, matrícula n.41 

1.962.417, do nível 12-A., para o nível 13-D, vago 
em virtude da promoção por acesso de Antonio 
Gomes D' Avila . . 

2. Hilton Pontes Távora, matrícula nº 2.079.635, 
do nível 12-C, paria o nível 13-D , vago ~:m virtu
de de. promoção por acesso de Sebastião Lamarão. 

3. Mamédio Ama raa ::la Silva~ matricula n. 0 

1.887.187, do nível 10-B, para o nivel 12- C, vÇ~go 
em virtude da promoção de Osana Barbosa da 
Silv&. 

4. Raimundo Duarte Paes, rr:atrícu~'l n.0 

· 2, 079.82'?, do nível 1 0- R pera" o n ívf' 1. l z-·c; \Z"' gp 
em vir tud. ·de promo~~·ide · Hilto·n Pootes TA'vora . 
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As Repartições Públicas 
Territoriais deverão remeter o 
expediente destinado à publi
c&Qâo neste DIÁtilO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE i As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às as;;ioaturas 
anuais renl)vadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFJCIAL 
~ 

O fRETO R 
As reclamações perlinen

les a matéria retribuída nos 
casos de e.r ros ou omissões, I 
de~Jão ser formuladas por 
l!Scdla, a Seção de Redação, 
das: e às 12:()0 horas, e das 
UJJ>ú" às 17:00 Llo ras, no máxi
mo até 72 horas após a saída 
dos órgãos oficiais. 

Iranilrto 'lrindade Punles 
..p.~ 

Dli\. ~ :10 OFICIAL 

A fim de possibi!it~r " 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cbeque ou 
vale postal. 

lm~re5so .Js Oiicinas da Imprensa Oficia l 
M.\CAPA - T. F. AMAPA 

~~ 
ASSINATURAS 

Apual Cr$ 50,00 Os suplement•JS às ccii· 
çõ~;s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. em no ato da 
assinatura. 

Os or~gmais deverão ser 
da}Pogralados e autenticados, 
ressalv.ada8, por quem de rll
reito rasuras e em(•ndas. 

Sem estral. . 25,00 
Trimestral . « 12,50 
Número avulso . . . « 1,00 

~ O funcionário público te· 
dera!, terá um desconto de 
10%. Para [azer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas aiS pua o ex
terio.r, que serão s e m p r e 
rnuals as assinaturas poder
se-l!.o tomar, em qual-quer 
êpoca. por seis meses ou um 
ano. 

· BRASÍLIA - Este '1iário Oiicial e encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Int arnscional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no •[>rasíEa Imperial Hotel•. 
--- ---------------

Para facilitar aos ~ssinan- A ~im de evitar solução 
tes a verificação dv prazo de de continuidade no rcce;ll 
validad< de suas ~sinaturas, mento dos jornais. devem 
na parte superior áo endere- os assinantes providenciar ll 
ço viio impressos os números . respectiva renovação com 
do talão de registro o mês e I antecedência mlnima de trinta 

O custo de cadc.. exemplar 
atrasado dos óq;ãos oficiais 

As assinaturab vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano rm que findará. (30~ dias. 

erá. na "enda avulso acrcs
L a de Cr$ 1,00 se do me~:mo 
ano, e de Cr$ 2.00 por a no 
decorrido. 

5. Antonio Dias da Silva, matrícula n.0 

2.258.697, do nívt>l 10- B, para o nível 12-C, vago 
em virtude da promoção de Htrundino do Espíri
t o Santo. 

6. Raimundo Che1 mont da Si lva, matrícula nº 
2.079.ti38, do nível 8-A, p 11 ra o níve l \0-B, vago 
em virtude da promoção de M1médio Amaral da 
Silva. 

7. Alberto Pacheco Ferreira, m a t r í cu lu n.o 
2.260.187, do ní vel 8-A, para o níve l 10-B vago em 
vir tude da pr omoção de Antonio Dias da Silva. 

8. Maurilo Silva, matrícula- n. 0 2.244.8 18, do 
n ível 8-A, para o nível 10-B, vago em virtude da 
promoção de Raimundo Duarte Pa-es. 

9. Antornio de Melo Ferreira, matrícula r .. o 
2.259 .803, do nível 8-A, para o níve l l 0-B1 va.go 
e,m virtude da promoçiio de Sandoval Santos. 

- Na série d€ ~lasses de Guarda, Código 
GL-203: 

·1. Raimundo Novaes, mstrícula n. 0 2.259.994, 
do nível R-A, para o nível 10- B, vago e.m virtude 
da aposentadoria de João Ba~ista Araújo Machado. 

- Na série de classes de Inspetor de Aluno11, 
Córiigo EC-204: 

l . R!limunda Reinaldo dos Santos, matríc u la 
n.0 2.250.091, do nível 9-A, para o nível 10· B. va
go em virtud e da promoção por acesso df Vasco 
Gomes da Costa. 

- Na SQri~ de classes d~ Itlspetor da Guarda 
Territorial, ~ódigs P~L-505: 

1. Ao&>lÍino Gonçalves dos Santos, matrícula nº 
1.6g 7.690, do nível 14-A, para o nível 15-B, vago 
em vir tude d e Antot1io de Sousa Oliveira. 

- Na séri e de classes de · Motorista, Código 
G T-401: 

1. Euclides Souza Esteves , matrícula n.0 

2.071.091, do nível 10-B, p&ra o nível 12-C, vago 
em virtude da aposentadoria de Rivaldo Corrêa de 
Se na. 

2. João Batista Moreira. matrícula n º l.í77.774, 
çio nível U-A, _para o nível 10-B, vago em virtude 
da apo~>cntad,<lriA de ManoiJ Call<loso Coota .. , 

• • o .... 

Na série c1e classes de Mecânico de Máqui
nas, Có <iig.o A-1306: 

1. Antonio Pant-oja Lobo, matrícula nº Z.071.G24, 
do nível 8-A, para o nível !-. P vago e n . virtude 
da d-emissão de Carlos .-\lberto ~oures. 

- Na serie de classes de Mecânico de Motr.
res a Combustão, Código A-1305: 

1. Vicente Tavares de Sousa, matricula n.0 

' ·2.0 '71.774, do nível 10-C, para o nívei 12-D, vago 
~m virtude da aposentadoria do. Crescêncio Ay r es 
da Silva. 

2. Vicente Moacir de Lir. ~, matricula n .0 

2.079.650, do nível 9-B, para o ni\'el J 0-C, vago 
em virtu de da promoção de Vicente Tavares de 
Souza. 

3. Antonio Honorato Barros, matricula n.0 

2.079.852, do nivel 8-A, para o nivel 9-B. vago em 
virtude da promoção de Vicente Moacir de Lima. 

- Na série de classes de Marceneiro, CóCigo 
A-603: 

1. Pedro Raimundo Borralho, matricula n. 0 

2.273.709, do ni ve l 9-B, para o nível 10-C vago em 
virtude da promoção de Licío de Jesus Souza. 

- Na série de cl1.sses de Oficial de Adminis
tração, Código AF-201: 

1. Genésio Cardoso do Nasciment o, matric.u ·a r.º 
2.07 l.f\20 do nivel 12-A, para o nivel 14-B, em 
virtude da &posent'adoria de Francisco Sales Lima. 

- Na série d•e classes i!e Pintor, Códlt.go A-JOf,: 
1. Nehoon Antunes Coêlho, matrícul a n°. 

2.2.44.838, do níVIel 9-B, para o niv~>~ 10-0, vago 
em virtude da aposentadoria de Al!tonio Farias 
Filho. 

2. R aimundo Ferreira da Silva, matricula n° . 
2.079.747, d o nivel 8- ~. para o nível 9-B, vJogo t-m 
virtude da aposentr.~d~ria de Jerônimo dos Sant<-s 
Vascon celos. 

- Na série de cqas~f:S do P:rofessor do EnEino 
Pré-Primá rio e Primário, Código EC-5 14: 

I. Maria da Conceição Fernandes Vale, ma
tricula n°. 2. 079 .825, do nivel 9, pa'f'a o nível 11, 
vago em virtude da ~po!>entadoria de .Raimunda 
Ferreira da Silva. 
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2. Donilda Eufrasi.a de Sousa, matricula n°. 
1.962.779 do nivel 9, para o nível ll, vage em vil
tude da aposentadoria de Oneitie Pi<nto Urna . 

3. Pedro Ferreira Rodrigues do Amaral, ma
tricula -nº 1·.962.383•, do nível 9, PS~a o ni~l Jrl, 
vago em virtude da aposentadoria de Maria José 
Pontes Barata. 

4. Neide de Castro Magave, matricula n°. 
1.96%.301, do nível 9, para o nivelll, vago em vi'Ttude 
da aposentadoria de Zulmi'r.a da Silva Farias. 

5. Maria Leonice ~e Sousa Ca!tillo, matricula 
n.0 2.079.6'35, do nível 7, {lGra o nivel 11, vago em 
virtude da aposentadoria de Epaminondas Feio de 
Paula. 

6. Raimunda Altaides de Sousa Cordaejro, ma
tricula número 2.079.854, do nível 7, pare o nível 
11. vago em viTtude da exonen.ção de Corina Ame
ras de Araújo. 

7. EEtelina Lope3 dos Santos Quadro, matri
cula número 2.079.804, do nivel 7, pa ra o nivel 11, 
vago em virtude da exoneração de Etelvina Gomes 
da Cu't1ha. 

8. Júlia Romão da Silva, matricula n°. 2.062 362. 
do niv el 7, para e nivel ll, vago em virtude da 
exoneração de Marilene Anaice de Oliveira. 

g Nair dos Santos da Silva, matríe!ula nº 
2.079.546, do nivel 7, para o nível 11, vago em 
virtuJe da exoDeração de Silvio Sobrinho Soares 
CasHllo. 

1.0. Graziela Peixoto de Sousa, matrícula nº 
2.071.807 , do nível 7, para o nível 11 , vago em 
virtude da exoneração de Maria Inerine Pinto Fe
reira. 

- Na série de classes de Profes-sora Ruralis
ta, Código EC-517: 

1. Adalgisa Tereza' Braga_ de Souza, matrícula 
n.0 2.079.783, do nível 7, para o nível 9, vago e m 
virtude da promoção de Neide de Càstro Magave. 

2. João Augusto Frezão Neto, matrícula nº 
2.259.210, do nível '7, para o nível 9, vago em vir
t u de da promoção de Maria da Conceição Fer
nandes Vale. 

3. Dilci Bati'sta Ataide, matrícula n.0 2.079.793, 
do nível 7, para e nível 9, vago em vir
tude da {11'omoção de Pedro Ferreira Rodrigues do 
Ãmaral. 

4. Luoimar Gemaque Andrade, matrícula n.0 

2.0.79·.618, do nível 7, para o nível 9, vago em vi'Jl
tude da prom ooão de Donilda Eufrásia de Souza. 

- Na série de classes de Serviçal, Códig"O 
GL·102: 

1. De uza Trene Maria das Dores Ataíde, m~
trícula n.0 2.079.957, do nível 5-A, para o nivel 
6-B, em virtude da aposentadoria de Faustina 
Borges Barbosa. 

- Na série de classes de Tratorista, Código 
CT-404: 

1. Adauto Gemnque Coimbra, matrícula n.0 

2.079.&45, do nível 7-A, para o nível 7-A, para o 
nível 9· B, em virtude do falecimento de Artur 
Bar.reto dos Santos. 

- Na série de classes de Telegrafista. 
Código CT-207: 

l. Guilherme Teixeira lia Roch&, matrícula 
n. 0 1.887.2·3:<, de nível 14-B, para o nível 16-C, 
vago em virtude da aposentadoria de Waldomiro 
Fig'u.eiredo lia .Silva. 

II - Por Merecimento: 

- Na série de classes de Arquivista, Código 
EC-30C: 

1. Dulce Carmo T'Bvares, matricula n.0 2.258.l8-'1, 
do nivel 7-A para o nivel 9-B, vago em virtude 
do ~aleciomento de Maria d•e LouoJes Tamoeiro 
Leôncio. 

- Na série de cla\9ses de Auxiliar de Pox:tar.ia, . 
Códlgo GL-303: 

1. Clementina Ramos dos Santos matricula n.0 

2.258.119, do nivel 7-A, para o nivel 8-B, vago ~m 
vi:Ptude d>a promoção por acesso de Snnão Benedi
to dos Santos. 

~. Abela rdo Mendes da SUva, matricula n.o 
~.258. 1ô5, do nivel 7-A, para o nivel 8-B, vagf> em 
decorrência da aplicação do Decreto n.0 70.572/ 72. 

3. Edgar Ayres de Ca&tro, matricula n. 0 

2.079.722, do nív el 7-A, para o nivel 8-B, vago em 
decorrência da a plicaçãe do Detreto n.0 70.57%/ 72. 

- Na sé rie d e clasfes de Alfaiate, Código 
A-7(11: 

1. Leonino da Fonseca Ben~omim. matritul& r1º. 
2.259.905, do niv.el 10-C para o ni.vel 1~-D, vago 
em decorrência da aplicação do Decreto númer~ 
7.572/72. 

Na série dle clafses de Cez4pinteiro, Código 
A-601: 

1. Benedito da Costa Barriga, matricula n.0 

2.071.545, do nivel lO·C, pa.ra o nível 12-D, vago 
em virtude do falecimento de Renato Pereira de 
França. 

2. J oaquim Gomes da Silva, matricula n.0 

2.258.139, do njvel 10-C', para o nivel 12.-D, vago 
em virtude da exoneração de: Waldir Lira Rodriguu. 

3. Veil"ils~;imo Teixe ira das Chagas, m&trioula 
n.0 2.07!.596, do nivel 1.0-C, paro o nfvel 1~-D , 
vago em vjrtude da aposentadoria de Abrâo Fer
nandes de Oliveira. 

4. Leopercio Costa Amana jãs. matrioula n.0 

2.:?l>8.538, clo ntvel 9-B, para o ntvellO-C, vago em 
virtude d~ promoção de Benedito da Costa Bar
riga. 

5. Felioiano Sá dos Santos, matt'icula nº 
2.879.743, do nivel 9-B, para o nivel 19-Ci, va,go 
em virtude da promoção de Joaquim Gomea da 
Silva. 

6. Antonio Magalhães, matricula n.0 2.071.91~, 

do nível 8-A, para o nivei 9-B. vago em virtude 
da piromoção de Leopétio Costa .A.man&;á.B. 

'7. Pedro Mngalhães, matricula, n.0 2.071 .916, 
do nivel 8-A, para o niv-ei 9-B, vago em virtude 
di promoçãp de li'eliciano Sá dos Sa.ntos. 

8. Raimundo Ferre~ra dos Santos, n:)Btrieula 
E.0 ~. 582.259, do nivel 8-... , para o niv~l 9-B, vago 
em virtude da aposentadoria de Gasparino Ohu
cre de Matos. 

- Na s<.?rie de classes de Cozinheico, Código 
A-501: 

1. Antonio Ferreira Holanda, matricula n. 0 

2.258.:-no, do nivPl 5-A, para o nivel 8-8, v&go em 
decorrência da aplicação do Decreto n.Q '70.572í 72. 

- Na série de classes de Datilógrafo, Código 
.AF-503: 

1. Luilz A lberto Azevedo Bezer ra, matricula 
n.0 2.259.897, do nivel 7- A. para o nivel 9~B, ya
go em virtude da promoção por acesso de R-i-
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mundo Pereiea dos Santos. 

· - Na série de classes de Dete1ive, Código 
POL-404: 

1. Duraste! Franco Nunes., matricula n.0 

1.887.421, do nível 12-B, para o nivel 13-C. v~go 
em virtude da promOIÇão de Alirio Dua. tt- Vinl.as. 

2. Pedro FranciscQ do Rosárj.(J, matri cula n.0 

1.687.409, do nivel 10-A, pare. o nível 1'2-B, vage 
P.m vlutud~ da ptromoção de Díirattel Franco Nu
nes. 

- Na série de classes de Escrfturhio, Oód.j,.. 
go AF-202: 

1. Edemburgo Coêlho de Alme.ida, matricula 
n.o ·2 . .071.912. d('l nível 8-A, para o nivd 10-B, va
go em virtude da promoQeo por acesso de Elza 
Ohagas dt> Sena. 

2. João Picanço de Manezes, matricula nº 
l.ea7.!l72, do nivel 8-A, para o ni vel 10-B, vago 
em virtude' da promoção por acesso de JoiSé Ce
cilto Dias. 

3. Maria Cristjna Homobono Brito, matricula 
nQ 2.258 .i\33. do nivel 8-A. para o nivel10-B, vago 
em virtude oo promoção por acesso de Maria O!ga 
d.e Melo Pereira. 

4. Dahil Rodnigues LebatQ, mawic.ula n.0 

2.259.809 , do ~ivel 8-A, parll o ni-vel 10-B, vago em 
virtude tb promoção por acesso de Filomena Gon
çalves Brandão. 

5. Fra~cisca Pereira da S'ilva, matricula n .0 

2.258.401. do nível 8-A, para o nivel 10-B, vago em 
virtude da pDomoção por ace sso de Isabel Silva 
Çot1ho. 

- Na série de classes de Eletricistra Instala
dor. Cédigo A- 802: 

1. João Oliv.-ira da Silva, matllicula nº 1.687.199, 
ao Rinl 10-0, para o oivel 12-D, vago em decor
tê,nda da aplicac;ão do Decreta número 70.572/72. 

2. M-arcellno Portal de Souza, matricula n.0 

l.N2.il8, do nível 8-A, para o nivel 9-B, vago em 
virt-ude de promoção de Osvaldo Pereira Melo. 

- .Na série de classes de Ferr-eiro, Cl•digo 
A;l703: 

I. Domtroo Campos de Magalhã~s, m~ricula 
n.e 2.258.560, do nivel 9-B. para o nível 10- C, va
go •m virtude da promoção de Adernar Pinheiro 
dá Silva. 

2. Teotonio Gortt&a1 matricula n .0 :Uf71.599, do 
mnl' 8-A, para o nivel 9-B, vago e m virtude da 
pro-mo~&o de Domicio Campos de Magalhães. 

' I 

- Na shie da classe's de Guarda Territor·ial, 
Cédigo POL-506: 

I. Lul:z: Reis de Mekl, matricula n .0 1.962.337, 
do aivel 12-C, para o nivel 13-D, vago em virtude 
da J"remoqão po& acesso de Manoel Benicio ào1 

·Anjos . 

2. AriosvaJdo Cássio do Val e ·Rayol, matricula 
náJftere 1.887.0.82, do nivel. l2-C, para o niv~l 13-D , 
vaQo em virtude da promo~ão por acesso d-8 Orlan
do Mendes Dias. 

3. Herundino do Espírito Santo, ma'bricule nº 
2.258.507, do m vel 12-0, para o nivtl 13-D, vago 
"em virtude da p'l'omoção por acesso de ~bastião 
Mlunde 

4. Adauilo GonQalve's Nob-re Fil'ho, matricula 
n.0 2.2.44.804, do nível ·10-B, para o rúvel 12-.0, 

vago em virtude da aposentado'ria de Matias 
Rabeltb. 

5. Rosalvo Melo Bitencourt, matricula n.o 
1.95~.459, do nivel 10-B, para o nivel 12-C, vago 
em virtude da aposentadoria de Franoisco C(dino 
Mendes Ferre1ua. 

6. Sandoval Santo~, matricula n.. 0 1.777.473, do 
niyel 10-B, para o nive.l 12-C, vago em vitTtude da 
aposentladoP.ia cle Raimunco Lopes de Souza. 

7. João Francisco Cardoso Neto, matricula n.0 

2.079.26'6, do nível 1 O· B, para o nivel 12-C, vago 
em vil'tude do faleciment-o de José Rodrigues Cor
deiro. 

8. Geminiano Evangeli&ta dos Santos, matri
cula n.0 1.962.655, do nlvel 10-B, para onivel 12--C, 
vago em virtu~e da prom,>ção de Ariosvaldo Cássio 
do Vale Raiol. 

9. Serv1:1lo de Deus e Silva, matricula n .o 
2.260.183, do niv~l 10-B, pera o niv~ l2~C. vago 
em virtude da {:Vomoção de Lui,z Reis de M'e•lo. 

10. Antonio Ferreira dos Santo'S, matrit ula nº 
2.244.816, do nível 8-A, para o nível 10- B, vago em 
virtude da promoçãe de Rosa] v o Melo Bilen c c u rt . 

11. Napoleão Guedes de Azevedo, matricula nº 
1.777.247, do nivel 8-A pera ~ nível lv-B, vago em 
vir~ude da prom~ção de Adauilo GcnçslvEs Nobre 
Filho. 

12. José Dornelas Costa, matricula n º 2.244 .RC8 
do nível 8-A, para o nível l{l. P , vago em virtude 
da promoção de S~õrvulo de Deus e Silva. 

{3. José Soarés Duart~. matricula nº 2.273.696, 
do nível 8-A, para o nível 10-B, vago em virtude 
,,a promoção de Osminiano Evangelista dos San
tos. 

14. Fofancisco da Silva Cat_narão, ma~ricu~a n.0 

2.260.171, do nivel 8-A, para o nivel 10-B, vago 

I em de~or'rêncta da promoção Ele João Francisco 
. Cardoso Neto. 

15. José Teodoro Mereira, matricula n. 0 

2.071.738, do nivel 8-A, para o nivel 10-B, vago 
em virtude da aposentadoria de José Soa r es de 
Se na. 

16. Rosevelt Cavalcante Maci:'el, matricula nº 
2.25S.424, do nível 8-A, para o nível 16·B, vago 
em decorrência da apostntadoria de José Marques 
Dan11as. 

- Na série de classes de Gu!lrda, Código 
GL-2013: 

1. José de Souza Pereira, matricula n.0 

2.079.877, do nível 8-A, pa1a c nível 10-B, vago 
em virtude da a)!"osentadoria de Luciano Fnreira 
Farias. 

- Na série de clAsses de Motoilista. Código 
CT-401: 

1. Alci.ndo de Mendonça C0elho, Il'!atrícula 
n º 2.071.593 , do nív el 10-B, para o nível 12-C, 
vago em virtude da a.posentadoria d E' João Leite 
Coutinho. 

2. Rosen<io Araujo da S'ilva, matrícula número 
2.273.759, do nível tl-A, para o nível 10-B, vago 
em virtude da aposentad'oria de José Bahia Braga. 

3. Durv«il d~s Santos Torrinha, matrícula n.0 

2.071. 7 55, ds ni vel 8-A, para o niveJ 10-B, vago 
em ~if'tlude da promoção de Euclides de Souza 
IDsteves. 

4. Se~astião do6 Reis Silva, matricula n.0 

2.079.775, do nível 8-A, para o nível IÕ-B, vagQ 
em virtude d~ promoção de Alcindo de Mendonça 
Coelho. 
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- Na série de classes de Mecân~co de Má

qtünas, Código A-1306: 

1. Eutorjo Alves de Az;aújo, matricula n.0 

1.777.283, do nível 8-A, para o nível 9-B, vago 
em virtude da aposenta doria de Alvaro Bonfim 
dos Reis . 

- Na série de classes de Meoânico de Moto
r-es a Combustão, Código .\--1305: 

1. José da Si~va Magalhães , matrícula número 
2.25~'-4:~5, do nível 8-A, para o nível 9-B, vago el;Il 
Vlirtude da apotlentadoria r)e João Pereira oo Silva, 

- Na sP.rie de clacses de Marceneiro, Cód·igo 
A-603: 

l. Ll\cio deJ~sus Soulll, matrícula n.0 2.2:50.117, 
do níva1 10-C, para o nível 12-D, vago ~m virtooe 
da p romoção por acesso de Manoel José dos Passos. 

2. Martlinho Lopes. matrícula nQ 1.837.065. do 
n ível 8-A, para o nível 9-B, vago em viTtude da 
promoção de Pedro Raimund'O Borralho. 

- Na série de classes de OfidaoJ de Adminis• 
tração, Oódrigo A F-201: 

1. Vand.im AI ves Rodirigue.s, matrícula nº 
2.079 . ~ (}9. do niNei 12-A, par.a o nível 14-B, vago 
em vtrtude do falecime.nto d e Francisco Bahia de 
A raÓJO. 

-· :--1a série de classes de Pintor, Código A-105: 

l. Altino Ferreira Chagas, matrícula 2.258.4fl0, 
do nível 9-B, para o nível 10-C, vago em vtrtude 
da aposentadoria de Raimuf)ljo Souza. Santos. 

2. Pedro de Castro e Silva, matricula n°. 
2.071. 579, do nivel 8-A para o nivel 9-B, vago em 
virtude da promoção de Altilno FerreK-a Chagas. 

3. Sábirro Peres da Fonseca, matricula n°. 
1.777.605, do oível 8-A par-a o níve l 9-B. vago em 
virtude da FJC'Omoção de Nelson Ant'Un '!s Coêlho. 

- Na série de clas'ses de Professor do Fmsino 
PPé-Pl'imâri.o e Primário, Código EC-5 H: 

1. Maria de Queiroz Castro, m at1ricu la n°. 
1.952.788, d() ndvel §, para o nivel 11, vag<> em 
virtude d-a exoner-ação de Leonil de Aquino P ena 
Amanajás. 

2. Esmeralda Albuquer q ue Tavares, matrícula 
nº 1.962.382, do nível 9, para o n ível 11', vago em 
virtude da exoDeraçã.o de Sônia Marift da Costa. 

3. Walquiria dos Santos Cabral, matricula n.0 

2.258.7.~5, dt:> nivel 9, para o nivel 11 , vago em 
virtude da exoneração de Santa Craz Barbosa 
Chagas. 

4. Maria José Amoras Távora, matricula n.0 

2.079.832, do nivel 9, para o niv~l 11, vago em vir
tude sa exonaração àe Fransf}is<k Alves d•e O li v eira. 

i. Zueicie Alves de $Q~, matrieltla q.0 

2.079.855. do i!:\Vel 9, p~a o. ' el 11 , vag_.o em 
v-irtude da exo'iieração éte 'S:;: ía Soa-res C"as tdfo. 

6. Marli da Cunha Sá, ms br'icula nº 2.0'79.844, 
do rii vel 9, para o ni•rel 11, \A,ago em virtude da 
exoneração de Joana de Souza M.oreira. 

7. Raimunci& I jarina Souza Vieira,, ·matricula 
nº UM2.370, do nível 9, para o nivel 11, vago em 
virtude da exoneração de Francelina de Oliveira 
Gouveia. . 

8. Isabel Lu21 da Conceição, matricula n2 
1.962.362, do nível 9, para o nível 11, vag~ em 
virtude da exoneração de J os·é Leite de Mendon-

'· ça. 

9. Jor-ge Guimarães Colares, matricula nº 
2.258.217, do nivel 9, para o nivel 11. v~o ein 
virtuds> da exoneração de Maria José Silva dos 
S~tos. 

10. Ma.rlene Pontes Távora, matricula n º 
2.258.238, do nivel 9, para o n ível 1 r, vago em 
virtude da exoneração de Lindaura Chagas da 
Silva. 

- Na série cie claS~Seos de Professora Ruralista, 
Códdgo EC- 51 7: 

1. Marlene Leal da Ounhl:', mstri~ula nº 
2.079.872, do nivel 7, para o nivel 9, vago e'm vir
tude d·a promoção de Maria de Queiroz Cesürb. 

2. Ca'rmen Dini.z da ~uz, matricula nº 
2.079.790, do nivel 7, para o · nivel 9, vago em 
virtude da promoção de E!; m e ralda Albuquerqu~ 
Tavares. 

3. Maria das Neves Dias Costa, matricula nº 
2.079.604, do nivel 7, para o ni'.M' l 9, vago em vi~
tud~ da promoção de Ralmunda Ilarina Souea 
Vieira. 

4. Lucimar Mira Coêlho, matnicule •n-. 0 2.079,817 
do nivel 7, para o nivel 9', vago e.m v irtu de ds 
promoção de Izabel Luz da Concêiyão. 

5. Juracema Farias Tito, matricu la A~ 2.079.81á~ 
do nível 7, para o nivel 9, v ago em virtude da 
promoção de Walquiriao dos Santos Ce br&l. 

6. Juvenil Fe-rr'=ira dos Santp~, matricula nº 
2.079.613, do n ível 7, para o nivel 9, vago em 

1 
virtude da promoção Gle Ma.rly da Cusaha !-á. 

7. Maria dos Santos C6rvalho. matricula n .0 

2.079.643, do nivel 7. para o nivel 9, vago em vir
tude da pr omoção de Maria Jos'é A.moras Távora . 

8. Dometila Camarão Mom·a, matricul a nº 
1.962.'/95, do hivel 7, para o nivel 9, va go em vir-

1 tude da promoção de Zene.ide Alves d~ Soma. 

9. Altamir Oevalcante Lemos, naatriouJa n.0 

2.079 884, do nivel 7, para o nivel 9, v.ego em 
virtude da promoção de Jorge Guit:narães Cola-
res. 

1 O. Maria Lucilda . Gurjão, matFicula nº 
2.079.838, do nível 7, para o nivel 9, vago em 
virtyde da promoção de Marlene Pontes Távora . 

- Na sé'fie de classes de Redator, Código 
EC-305: 

L Carlos Oo.rdeiro Gomes, matricula n.& 
'1.777.!5&6. do nível 20-A, pera o niv~l 2 1-B, vag" 
em virtude da apo·sentadoria de Alcy Araújo Ca
vakante. 

- Na série de classes de Serviçal, Código 
GL~ 102: 

1. Terezinha Martins Panto ja, matricula nº 
3.260.2-69, do nível 5-A, para o nivel 6-B, vago em 
v.,de ,da aposentador ia de Benedida Pauta de;> 
Ná\éiment o Costa. 

- Na série d e classes de T'elegrafista, t::ódigo 
CT-207: 

1·. Raimundo Vasconcelos de Lima , matricula 
nº 2 253 .747, do nivel 12-A, para o nivel 14-8 vago 
em virtude da promoção de Guilherme Teixeir'a 
da Rocha. 

- Na Série de classes d~ Zelador, Gódligo 
GL-101: 

1. América da Silva· Tav11 res, m1\tricula n. 0 

2.259.888, do niv~l 7-A, para o nivel 8-H, vago em 
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vir tude· (}(') falecimento de Celest-e EmiHa Ant unes 
Be lé m . 

P alácio do Setentrião, ~m Macapá, 2R de ou
t ubro de 1977, 88º da República e 3·5.0 da Criação 
d o Terr itório Federal do A m apé. 

Arthur Azevedo Henning 
Gove'rnador 

Fábrica Amapa~nse S.A. Indústria e Comércio 
C.G.C. - 05.969.670/0001 -34 

Averüda Ir acema Carvão Nunes, 109 - Maca pá 

Assembléia Geral Extraordinária 

Convocação 

Ficam os Acionistas da Fábrica Amapaense 
S/A. In iústri'a e ·comércio corvic.ados a se reu
ni.rem em Assembléia Geral Extra1 r dinúria a rea
lizar-se no dia 1 O de novembro próximo vindouro, 
em sua sede social A vtnida Iracema Ca rvã c. Nunes, 
109, às 10 horas para deliberarem sobre a seguin
t e m a t é- r ia: 

I) Autorização da Assembléin Gera l pa_ra a 1 

Diretori.a pod'er mover Ação de Rcspon5}8bihdade 

II) O que ocorrer d e int ... n> s st da SociedadP. 

Ma·capá, 30 d e outubro de 1977. 

José Barbosa de Oliv e i~a Neves 
Diret0r Presidente 

Coopera tiva Mista Agropecuária de Macapá 
C.G.C. 05.982.988/ 00 1 

Edital de Convocação 

As6emblé ià Geral Extraordiná l'ia 

4 ............ ... _ ... . . . "' _ .......... . ... 

Prefei tura . Muni cipal de Ma8tlpá 
Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n º 73.140/73) 

Instrumen to - Termo de Contr f to de Emp1 ei
tada n .O 28i77-PMM (Processo n.0 4.G48). 

Part e!> - Prefeitura Municipal de Macapá e a 
f irma M. P. cta Silva . 

Prazo - O prazo para conclusão total dos ser
viços será de trinta (30) dias . a contar da data da 
assinatura do presente Contrato e da Primeira 
Ordem de Serviço. 

Objeto - O objeto do presente Contrato con
siste na execução dos serviços de construção de 
um (1) Posto Médico na localidade de Iga rapé do 
Lago, Muniocípio de K1acapá. 

Valor - É de Cr$ 84.946,80 (oitenta o quatro 
mil, novecentos e quarenta e seis cruzeiros f: oitenta 
centavos), o valor do presente Contrato, fixn e 
irreajustá vel. 

Dotação - O pagamento dc.s serviços decor 
r entws deste Contrato, correrá à con ta dos n:cursos : 
Oonstrução e Melhoria das Organizações Hospita la 
r es - 4.1.1.0 - Empenho n.0 258/ í7. 

Fundamento do Instrum t>nto - Este Contrato 
decorre da Oarta-Con vite nº 0" 77- CPLC'. d e 23 
de setembro de 1977, f undamenta <.. a no qu.e preceitua 
o pa rárgrafo 6º, ~in fine>>, do art. 127, do Decr e to
lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Macapá , 14 de outubro d,e 1977. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Testemunhas : 

M. P. da Silva 
Empreiteira 

llegí v eis 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assembléia Geral df' 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do número a nterior) 

e) Respeitar as leis e 2catar as autoridades 
constituídas; 

f) Desem penBar bem os cargos, comis~ões ou 
trabalhos pare os quais seja m eleitos ou designa<J.os; 

g) Não tomar deliberações de interesse da 
AOAP se não esbiver credenciadc; 

h) ComunJ.car à Seor.etaria a mudan ça ct e n 
dereço e outras a lterações que julgar h e l! e ~si:rias 
à sua ·vida social; 

O Presidente da CooperaWí va Mista Agrope
cu~ria d e MBcapá, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 15 (quinze) do estatuto .sociaJ, 
co n voca os senh ores assoei& dos cujo número nesta 
dam t! de 49 '(q ua re nt-a e nove), para se J;:eU(lirem 
em Asse m bléia G &ral Extraordinári.a, a ser reali
zada no <:Pia 6 (seis) de novembro do ano de 1.97'7, 
na s ede da Cooperativa , à Rua Jovino Di·noá n .o 
3288 às 8:00 (oito) horas, e m primeira con votação, 
com a presença de dois terQ06 do número total 
dos associados. Caso nã o haja número legal p~ra 
as deli berações, a Ass em blé ie será real izada no 
m esmo dia e lo .)a ], em segundã convocação às 9:00 
(nove ) horas com a prese nça da metad,e mais um 
d os asso~:iados . Persil; t i.ndo a falta de quorum l~gal 
a A~ssmbl&ia sifá realizada no m esmo dia e lo·cal 
em ~erceira convo'a:ação às 10:0!.1 (dez) horas ' com 
a p ::-es! nça m íni m a de 10 (dez) aossociados para de
liberarem sobre a matéria cons tan te da ordem do 
dia: i) Indenizar a AC A P em qualquer pife juizo qt.le 

' eventualmente lhe t enha causado; 
I Discu ssão e aprovação de empr éstimo ao 

Itut ituto Nacio na l d e Colonização e Reforma Agrá
ria (INCRA) para capit al de giro da Cooperativa. 

II - O que ocorrer. 

Maocapá, 24 d e outu bro de 1977. 

J oão E vangellsta Alves P e r t-ira 
Presidente 

j) Tomar par te ativa em todas as ptcm oções 
rea lizadas pela ACA?; 

§ Único - De V'ioo ao caráter exctpcional os 
sócios aspi rantes fi cam obrigados a pagar somen
te 500·0 (cinquenta por celll to) da mensalidade · ofi
cia l ctos sóc.ios fundadores e Ef€tivos. 

(Continua no prÓximo núm ero) 
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