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Decretos 
(P ) n 9 0004 d e 13 de janei ro de J!n8 

O Governador do Territór io Federal do Amapá. usa n• 
do daa atribuições que lhe sijo conferld Ai pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei nº 411. de 08 de janeiro de 1869, 

RI!:SOLVD:: 

Art. 1." - Designar o Doutor P::tulo Fem andu Batia
ta Guerr.a. Secretãslo Qe Educação e Cultura de Gov erno 
d ~s te Tt!rri t órlo. para v i6 jar da sede de sua~ ·a~ribuições -
Macapá - a té à cidadP. dE Belém-PA, no trato di arsun
tos llga.dos a o Setor Educaciona l des ta Unidade. junto à 
U ntve rs ld ade Fedel'al do P ará , no período de 13 a 14 de 
j an eiT.o do Ot:lruente ano. 

Art 2° - Revogam -se as dhposições em contrário. 

Paláelo do Setentrião, em Maca pá , J 3 de jane l ro C.e 
1978, 89~ da República e 35º de Crla~o do Território Ft~de· 
rAI do Amapá. 

Arthur Azev edo Hen nlng 
Governador 

(P) N. 0 0065 de 13 df' jan ei r o rle 1P78 

O Governador do Território Fede ral do Arnapá. usand o 
das a tribuições que lhe são conferida~ pe lo artigo lR, Item 
II, do Decreto-Lei n 2 4 11. de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar Silvio Sobrinho S oares Ca stlll o, 
Prefe~so r do Ensino Médio, pa ra exerce r acum LJ iathtl 
me ntk!, em su bs tituição, o ca r go de Secr e t fl rlo d e Ed ucação 
e Cultura, do Quadro d e F unclonfl ri os do Governn deste 
T erritérlo, durante o imped iniPnto do r9spectivo titular , 
n o pe rfodo de 13 a 14 de ja ne iro d o col"'' ente an o. 

Art. 2." - Revogam-se as di sposições em contrário 

Palácio do Set entrião, em M11capá, 13 de ja neiro 
de 1978. 89g da República e 35º da Criação d o Território 
J<'pdor al do Amapá. 

Arthur Azevedo H ennlng 
Governador 

(P l n2 0006 de 13 d e ja n e iro de 1978 

O Governador do T erritório Federal do Amapá. usan 
do das atribuições que lhe são conferidas pe lo artigo 18 
Item I!, do D ecr eto-Lei nº 411 , de t•S de jane iro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. I º - De sig asr, nos termos dos arlt.gos 72 e 73, 
da Lei n º 1711, de 28 de o utubro de 19~2, Dougla s Lob at o 
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RECLAMAÇO ES - 24 horfiR llpós a circulação do 
Dit.rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

Ol''fCIO OU MEMORANDOS - Deve ::tcompanh:~r 
qulll<wer publicação. 

ASSINATURAS - Capitlll. Municí~ios e outro~ 
estados em qufllqner época. 

FO R MA DE PAGAMENTO 

Avuls'1: Em moed;; corrente 

Assinaturas e P11blicações: Em cheque nominal para 
«Serdço de lmprens:t e Uadiodifusiio elo Amapá 

SIRDA •> 

Asl<inatun.s vencidas rodcrão ser suspf'nsas 
sem aviso pré\•io. 

- EstE> Diár io O ficial i> rncontrarlo parll LPitura Pfl~ 
repre~entaçõE>s do Governo do Amapà em BrR~i l ill-DF 

f' Belé>m, Es tado do Pará. 

Lopes. Engenhei ro. nh:el 22-B, do Quadro de Fu·ncir f ;:.Jic s 
do Gov erno deste T errit Qrio. &tualn ente no exer ucic· co 
ca r>go em comissão, símbolo 5-C. de D itre lt r da Di\ ÍlffO 

de Serviço~ Públicos, para exercer a.currulativ&n l'nt fo fm 
substitui cão. o cargr. de .Secr E'IÃ ri o à e OI- I ?~ Ft h:ir f~ r o 
Quadro àcima refPrido. ciurante o Impedimento cio 1 €E J: I'C 

ttvo titular , n o perfodo de J6 de JBn(ill a 14 de feHH iJo 
do corrente ano. 

Art. 2." - Revogam-se as disposições 1"111 contrhrio. 

Pal8clo do Setentrlão. em Macapá. 13 de janeiro de 
1978. 89.o da Rer{JblicR e 359 da Crir;~Ção do Terr itório Fe
de ral do Amapé. 

Arthur Azevedo He nning 
Gover nador 

Conselho Territorial do Amapá 

Edital de Convocaçã'O 

O P resiàente do Conselho Te.rritorial do Amapá, 
d e ac ordo com o artigo ~6 do Derreto n°. 411/69 
e arti-go 15 do Regimento Interno, convMa os 
Senh or66 r::~nsPlheiros para a 41.a (quad ragé~ima 
primeira) ReUllião Ordinflri a a se r realizada n~"~s 
dia s 24, 25 e 26 rie janeiro ·oo ano em curso, cem 
a fin a lidarie d e: 

I - Re uni ão com o «s t aff» da ACAR / Amepf.l; 

TI - Reunião oom a Diretoria do SESI/ A P; 

III R eunião com a Gerência da COBAL/ AP; 

IV E':oltudo, a pre ciaç~o f> a n áli~e ele Prct'f5:-
sos , ?.lanos e Projetos oritt·rd r.s na árE'a G overna
m enta l; 

V - Lei tur.a doj: expe di e ntes: 
expedid os e das Atas das Reuniões 
e d-ezembrc>/77 ; 

Tecebidos e 
d«! novnnbro 

VI - Apreciaç~o d os resultados da5 R""uniões; e 

VII - O que mais houver. 

Malcapá (AP), 13 de janeir o de J 978. 

Albe rto da Silva Lima 
Preslle n'te 
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Prefeitura Municipal de Macapá 

DecrPto n.t' 02/ 78-?MM 

O Pre feito MunfdJ;'al de Macapá, usundD riAs a trthu1 
ções que lhe Rào confe r ida,; pelo fn ''i<0 \'I , J. rln t\rt. tofi. rln 
DPcreto-Lei n.'' 1 11 . rl<> OR d e J:lnefro de 191\9; 

Com f pJ c r ll no qu" di • p õ f o Of'l' <et •' 11' 51/77-PMM. 
de 18 de méiÍO rJe J!J77, 

DECR~TA : 

A r t. 1° Des ign ~t Luiz ele Mat os Araú)C', OC'Upan t e 
ch r ate !;nri<l F'unciQn al AAA.I3L~ . pertencente ao Qu~dro 
rJ<> P.es~oéll V:,riRVPI cia rrefdt llra Municip a l de M~oo):l(l. 

r ,," exer~er o C Argo d f' Of\cia l de Ga h 1nett• , fne r enlle ao 
r-'>r! i ~o C!'\1. 2 2.3. 

Art. V' E~tf' fe n l' lO entra ra t>m \'lgor a partir cio 
O? de j!lnelro ct " JW;R lP\ og!Hl:l ~ us ci isposiçõf'~ r '· ' ront r il 
rio. 

Pa lár10 :n de Março, 09 ri C" Jl! nl'iro df> 1!1iR. 

C'leiton FigllPÍ r E'cfO riC" AZE'VC'rio 
Prefeito Municipa l de l\1acapll 

Pnblir"'rln nestE' 0Pp::ut:=tme nto de Adminis tração, AM 

ng rlias do me~ ele j:=tnE'iro de IP 'il1 

. Jflc,V .l fl1, 0 "11 Costa 
J)JrPtnr do Dept'' rf E' 1\ri m ini strR t. ão 

Decreto N° !1~ '7R- P MM 

O PrPfl'fto 'V1unfcipal de !Vf'lcao:\ . nsAnrio das a\d~ui
c <J es quP lhe ião Gonf;ri cl as pOI' lei. e tendo Pm vista e 
flUI" con;;ta n r, Pr" CI' ' SO d"P n° 1>192 í 7 P :V i\1 rl ::~ C'hP.fe ela 
S Pc.i\o de Aco mpanhamento Funci\ m.l. det&dn de 21 ÔE' 
dlEZPmbro de 1977 . 

DECRETA: 

A rt>. 1." - <\pos enta r na tormR do ird~!' JT. do a rt 1(11 
1~ t:onstlituicãn rl::J Repúblfca F'Pctcra ti\'a do B ra s il. cpm
hinad o com o -\ r t. 176 , inc i.so 1, ,h Lei n° 171, , cie 28 doe Oll
lubro cie 19:i2. A.~ico Roch;. L im 1, ocu nante do Cargo de 
\uxili<lr dE> A r tíficP - A.ART ' 21 .4, l t> tado no Oe.pa tto

,.,'ntl) d" Obra ~ do Quadro de Funcionári(JS da Prefeitura 
i\ll llnicipal d<> MaC'apá, ::j oonta .. dP 1.0 dE' ja neiii"O de 1978. 

Art. 2." -- Este Decr eto pntJra r á e m vigor a p::nlir 
rle 1~ dP iannf'i r o rio Rnn rjp 197R. re\'OI!Pdas a~ d fS'POSiçõe s 
em contrário. 

CurnprR· ~e. RE'gfstr p se P Puh liquP-S!' . 

Pai:írio ::11 rl e Março. 10 rle jroneiro dP 1978. 

riE'i ton Figueiredo de A7E'Vedn 
PrPfE'ftO Mllnlc.-ip?.l OI' :'vTAcapA 

Publfcado neste Oepartaml'nln ele Actmfnf~traç?o, aos 
lfl cifRo do mf>s dl' janE' irn de 197R 

Jacv .Tansen Cos ta 
Diretr>r do Dept0 d r> Arlminis tracão 

Associação Bra:;;ilcira de Criminalística- ABC 
Fundaria em 22 de S~etE'mht·o ele Hl77 

Extrato de F}statuto 

A AS!';Oci!!ção Brasiler ra de Criminalí sticll -ABC 
é uma sociedade civil , com personalidade junídica 
rl e direito privado, cem sedf> Fm Bras'lia-Dü;trito 
F'~rleral , rle â mhit.oo !'lacional e rle d UJ.pçâo indetH
minarla, d e cará t e.r eminen tf"mer,tP cultural e re
prec;t>ntativ•) de cls~l' (art. 1º e 2º) sem visar A 
obten,ção de lucro·; (a rt. 13). 

A ABC é administrada por uma Diretoria. por 
um Conse lho FiscRI Del iberati vo e pela ARsem
bléj;a Geral (art. 12). A Diretoria, oonstituída por 
um Presitiente , um Vi.coe-PresidPnte. dois Secretá
rios e d ois Teso'uireiros, eleita para mandato de 
dois anos, reele-grv el uma vez; h à t ambém Direto
ria Estaduais e Territoriais ~ompostas pelos cargos 
df> Vice-Pre~idente, Secretário e Tesoureiro, e'eito ~ 

p{'l os sócios da AB C d os res pectivos E10t ados ou 
T e> 1 ritórios. (art. 21 e 41). 

O Conselho Fiscal Del1berativo é compost 0 
po r repr-esentante àe cada Est&do e Territóno 
(tH t . v .f) . A A~-.err. blé ia Geral, órgão ~obe1 ano de 
de liberação , i! connituída por tcdos os socws em 
pleno gozo d f' seus direi t o :; sociais (art. 18). 

Para todos os fi 11s de Direito a Asso cia ç~o 
tem foro privilegiado no Distrito FedH:i l, rec;pon
d · nd P por e le o se u P1 e~id en~ (a r t. 2r5), Sl'ndo 
Clllf' a AB C' e seus associsd0s não J l's·pondt: m à.
yuolquer fot t:I.& . à iret.a ou ind iretame11te, ~ el•-~ 
atos, fH tos ou comp romissos contraídos, E-xplí ci ~ 
ou implici t an Pnte, em nome df-IR. fa lvo qu_,J ,co 
bssumiclo~ na torma do tslabt>lecido n e~te Es tb tut .~ 
(art. 3 °)_ O patr mônio da Assorircão f> N'pl FSf r
t:r!" pn r bens mó vf'is e im6veis P pr r salrlr ,., , 
ponívtis ori t!n dos dt renitas di1versas (art. 14). 

O Es tat u to da ABC de'VHá ser reformu1Arl0 
n0 prazo máximo de ·dois (2) anos, a part11 o•a 
dbta de !'ua E<pr ovsção (a1t 7-t) pela A!lse mbléia 
G f' ral. R qual porlerá ~~'- mp1 e f>m l' nri ar ns !<:!'tatu
to~ r ~t. 18) . 

A. AB C somente poder<; s e r d i Sl'lvida por 
··ü:: I.ibe raçào de zn da toraJid~Sde dos fÓCÍ OS CO n!': 
t ant es jo quad1 o SC'ci& l, e-m Assl mbléia Gtl ai t-X-

1 pressa.men t e convc cacla paPa esfe fim, deven do seu~ 
bens te.r a desünação que a mesma Assembli!ia 
d••termina;- (art. 63), 

Para reger os- destino~ ria /\B C n este Territó
rn fo i compo~ta pelo~ seguintf's sóc-iM. a prim~irli 
[),rPtor ia d·a entidade: 

Vice-pti'Sidente: Dr. Alfr~'d o l1;1ajoa Braga 
12 Sec r~'tário : João Vilhena de Andrad e 
2 ° r< : Dr . Jocy F·urtedo de O ltveirP 
J.ó Tf'sOUrPioro: Dr. Arthur dP Lin a Tnrrinha 
:l.o « : Or. Raimundo Aires da Costa 

l' 'Iacapá (Ar). l 3 de janf'iro de J WiS 

João Vilhena de And rade 
1 º Secretário 

·"ffii.Janhia de Eletricidade dr) Amapá-CF.A 

Ata da Assembléia Ge ral Ex1rao~dinflria, n-sli
' 'ria em 22 de ci~zembro de 1977. 

Acs vin tP e dois dias d o m€1.-. de de7E:>mbro dP hu m 
1' ' 11 novecentcs e <> ~ te nta P ~ e te. às de?. horas, reu
n ira m -se na sede socia l da Bm pre~o, na Ave nida 
r' a'ire Jú lio Maria Lombae; d , nº 190p, nesta cida
rJ u de Maoapá , capit a l do Território F'edpral do 
A ma pá, em Assem blPi a Ge~ft IDxtraodin~ ria. os 
ario r.istas da Companhia de Eletricidade do Ama
P ~ - C EA, pweselntes mai s de dois t erÇ'('s do capit&l 
s 1ci al com direi'to R voto, c<.w:tstatado pela11 asslt'l)J'
tura '> do Livro df' Presença, na fortne da leg~ sla 
çi'io vigPn1te. ~erificad a a existêndH do q uorum 
!Pga l, assumiu 'l P residência da Ass~'m_tl r''ia df' 
arordo com o 1rt 2.~ n. 11. dM Esbe1utos ~rc)fis, 
o eeJ R/ 1 .Jos; Marcos Bezt>rra Ca.ve.lcanti. Dire
bor Presid entE' d8 CompanhiA, que convidot• o fun
cionário André Lui z Rangel Gom e5 d& S :Jl.v '1, A~
sis tePte da Diret oria Admin i.;tr at ivP. para ~ocrPts 

riar a reunião e, numa defF-1 ência toda e :< peda l. 
para A Presidência de HonrP, o Sr. Com~nc!ante 
Arth,.w Azevedo H e n ning, G<•VPrnadur d0 Territó~ 
rio I'ederal do !\rr.aril e acioni~tP majoroitá lio da 
Empresa .~ Credenciado pelo of. sc-ge- 329/77 , 
de 1~ de d e z e m b r o de 1 9 7 7, com 
pareceu o Dr. Haroldo Eáuaroo Ignáci o d o D omin-
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gues., representante da ELETROBRAS, Dan do iní 
cio aos trabalhos. o Sr. P•re's)cente determine u que' 
eu\ secretário, procedesse à leit-ura do Edital de 
1 ·orwocacão , publicado oo Diá rio OficiAl do Terri
tório, de uQs 262-4, c26~5 e 2'6.26, respectivameJ!te de 
O'i/1 '2/77, 08;'12/77 e IJ 9/ l.2/7 '7 . Em seguida , o Sr . 
Pre~ident·e p res tou aos ac'io ndstas os :-.eguintes es
clH.edmentos: a) - que & R eso.Jução .n. 46/77. 
de 14/ 12/77. da Inspetoria Geral de Finançns do 
Ministério da Fazooda , remetid-a a esta Cornp&nhia 
0~!na, em s'ua letra b, no sPntid'b de que seja ob
tiâ.a <~ autorização do Flxce lentíssimo Senhor Pre 
s ici<>nto da Rep,ublic!!. nos tf'rm0s da Rc<;oltJtão n° 
1 n r:l e 20/04/77 , do Con~ .- l ho de DeselnvoJvime:nto 
Bconôrn ico, deterrni·n~ ndo que no f'X Proícáo de 1977, 
qualquer o~tm e nto de' oapitaJ por parte de e mpre
.•::ts sob cont role diret o ou indir~to do GoveTno 
Fe'i eral , qu~ im pliquP em efetm1 r chamadas por 
slubscrição, mesmo qua ndo ncorw simultanea
mente bonifica ção t m açnPf', depende de pr·évia 
a uto.ri:oação do P r e si d e n t ~ da Riopública »: 
b) - que em Ofício n .0 041/77 -PRE-R. de 
1 ?, / 12/ 77. do Oiretor Presirll'n fp da CEA, d>iri.gido 
ao Sr . Mini s)ro do l nt r> rior f,; c; nJkif!HlA a autori za
ção d e que trata a F Psol_ução n. 10, de 20/ 04 i77 , 
dn Conselho df' DE>senvolvi rr rnto Econôrn§co: c) -
que até a presentE' rlate nã o hsv~ sido recebido 
qua lquer expedrente relati.vo à autori7ação prrvta 
rlo sr. Presidente da Rel)ública para o aumento do 
capital de que trata o Edital de Convocação de fta 
Assembléia Geral. Prosseguindo, após os e~clare
cimentos prestado!' pE>Io P'rPsid fn t e da Assembléia , 
o sr. Goverl1adol' do Territóbo, acioni sta ma joriM 
rio, propôs o E>ncerrarn ento do o; trabPih0s, diante 
d a impossibilirfade d e votação da maté ria constan
t ~ do Edita,] respecbivo. Esta proposta , submetida 
à d !:> liberação da Assep1bléia, foi aprovada por 
unanim~ade . Nada rnllli s have ndo a tratar, o sr. 
Presir:!Qntl! co locou a palavra ~ di sposição d0s srs. 
acionistas E', corno ninguém delA de~ejou fazer uso. 
forllm c;usoensos os ttabaltH>s pelo tempo necessá
rio à lavratura da presentt! ATA que. depois de 
riria e aprovad'a por todos os acionistas pre~ente~ , 
vai por todos assinada e eu André Lui z Rangel 
í;omef' da Silva, na qualitlad e de 8Pcret ?. rio. subs
crevo e juntamente com oc; demais acion•istas, as
~inn. Macapá. 22 ::i·e dezembro ele 1977 . (aa ) André 
Luiz Rang <> l Gomes da Silva - St>e retflrio , Arth~n 
Azevedo Henníng , Jo~é ~"'arC"M nf'zerra r:avalcanti, 
Doly Menr:le9 Boucinha. Cleiton F1gueiredo d"! 
Azevedo . J osé Júlio de Mi·ranrill'l Cotda. Aracy 
Monterro Costa, Evil~io Prrlro de Lima Fer.reir a 
f' Hilroldo E·duardo Ignácio Doming ues. 

A pres~nte ~ópia foi f'Xtraída fielmentf' por 
mim do Livro d e Mas de Assembléias Gerai~ da 
Companhia da Elletfiicidade do Amapá-CEA, eu 
André Luiz Ranlgel Gomes da Silva, serretárin da 
AGE de 22.12. 'T7. 

Vist'o: .José M&rcos Beze'rra Cavalcanti 
Diretor Preside'n'te- CEA 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 

CERTIDÃO 

Certff fco que a prfmefra vfa d E'st e documenf o. por 
despacho do Presidente da JUCAP. nes ta dAta. foi :J r flll f
ve<'IA sob o número 0790. 

Macapá, 16 de janeiro ele 1978. 

Benjamim Almef<'la SoareF 
Secretário Geral- .JUCAP 

CPF - 003896762 

Secre taria de Segurança Públtca 

DIVISAO DE TRÂNSITO 

Portaria Nº 001 j78-Dt!TRAN· AP. 

O D1r .: tur da Divisão de Trâns1to. usbnào das 
atribuições que lhP são ~onf~ rid·a.~ 1 r 1 I fi. f f, nco 
em vista o que c< nsta do U.udo Pe r teia! B nº 
ll.i9/ 77, 

R1':SOLVE - ~ u ~pe ndt>r o ddreiio de d i11gi r 
ve.íc ulo aut< mot or, pN tr int11 (~O) dias, a contar dE> 
311 2.77, de acordo com o artigo 1!19, XIV.§ I º do 
Regulamento do Código 1'\Pcic na! de Trânsito. do 
motori sta pr o'íi ~Si()nal «A>· B('ntdltc Correa drs 
Santos, prontuário n. 0 00~:1958-Ap tf•l, f prr C]tlP 
pos ~a vol te"r a dirig1r, apó~ o curr.prirrer tl rJs citada 
suspensão, devera se r submrlido a r xame p~trn
técnico, conforme dt ~põe os BITligos 159, ~~ l .c• P ? 0 

do RCNT e 77 da Rf'soluç-ão ~04/7fi do COTRAN. 
e por te r infringido o disp0slo no arlif'O 17:1, I 
também do RCl\T d'evt>rá pagH a multa conpc 
pondente. 

Noti fi que ~c ac!' DETRi\Ns dos F:~tadM e rl<>. 
mais Tenitó r ios. conforme dispõe o~ m tJgc~ .~o . 
II e lf:9 do sup rac it &do d1pkma IE-gé1l e qu~ ~~';..m 

ft-itas ú rlPvidPs a-no t acêif'~ Hr ~e u pHntnírH. 

Diretorira da Dn' i ~ão de Tr~n1'r1o, Fm Marf'lr n
Ap., 04 dP jane·iro dP 1978 

Joaquim Fernand~s dP Lima Quf'in ga 
DirE>t<' r Substit>uto 

PORTAR IA Nº 002/ 78-DITRA N-A p. 

O Dilétor da DJV!~ ão dP 'Jrân~ito, u•ando rl a<> 
atribuições qut- lhe ~ã o confelida~ p.or l<•t . e te11d o 
em vista o que ~on ll ta do J.au 1o de Exame Pf'ri 
cial R nº 1!14/ 77, 

RESOLVE - F ll ~J'}f'nder o r]Jff ito df' dirigir 
veículo sut0mntor, por frinté1 (;W) dJFi'. b con tar 
de 2'!i-. 12.77 , de acordo cC'm o artigo J !<~J. XIV. ~ 

1.0 do Rq;:ulam E>nlo do Código Nacional rl(' Trr.r,. 
s ito do motoris ta Pmad0r . ~m·enal <ie Art:n\i(l f\. 
pron tu ár io n° < 0o1nfi9-AP-o('l, t 1 f r fi quP possA 
volta.- a dirigir, após o cumprimfn1n rl a citfl rlR 
pena de susoet1sâ<· , rif·verá ~cr f. utmel ire P f "XI n P 

ps i<:otécnico, confrrrrP di~ré'e cs Prtiprs I !Hl. ~~ I 0 

e 2° el o RCNT E' 7'7 cte R~>s.o luç5o '!i04/ 7fi-CON1 R..A.N 
e ror ter in hingid0 n rli~p0~f ,"1 no art igo 1 i '!i r ~ 
Il'l. tarnbrrn do RCNT dn·eré papat a>' rr ult as 
co r respond ent rs. 

Notifiqu e - f'~> aof- DETR AN1= dD~ Fstuiu " rlF
mali~ Territórios, conforme di~põe os artig0s :w. li 
e 169 do supracitad o dipiMna lt-gal f' que seJam 
feitas as de\·idas ano1AçÕ.Ps f' m seu prontuár i0. 

Diretoria da Dhi ~ão de Trânsito, e-m l\1acé1pfl 
Ap., 04 de j:meiro df' 1978. 

Jo2quim IFernan rle& dt" Uma Qutioroga 
Direton S ub stituto 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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Secretaria de Segurança Pública 

Di vtsão de Trânsito 

Por.taria !:\1.0 OOJ/ 78-DIT'RA N-Ap. 

O Diretor da Divisão d e Trâns1to, usando de 
suas atribuições lega i s. 

Re solve - s u~pender o düeito de dirigir veí
culo automdr, p o n tr'inta (30) d1as, a contar d ~ 
1.0 .01.78, de acorcJ.o com o arti.g·o 19!:1, item I do 
ReguL:~mento do Cójigo Nacional àe Trânstto, do 
m )to ri sta amador Raimundo Maciel de Araúj o, 
Pr'o ntuá nio n .O 00419<:!-A P-001 e por t .:r infringido 
o d.isposto no art igo 18 1, ll, também do RCN T 
d~ve rá pagar a multa e•) rrespondente. 

N0tifique-se aos DETRANs doe; FJ~tllr:los e 
T>r ritr)ril~, d e C•Jnformidnde com o qu~ dis;_Jõe o s 
artigc:1.> 30, H e 169 d o supracitarto diploma }egal. 

Di retoria da Divisão ::!e T râ nsito , e m Mac(l , I 
04, d':! janeiro de 1978, I 

Joaquim .F'ernand'E's de Lima Que irog.a 
Diretor substituto 

Portaria N.0 004/ 78 - DITRAN- Ap 

O Diretor da Divisão de Tr.ânsito, usando d -" 
suas at r ibu ições h·w~is P t~>n do em vista o qu , 
const a do Laudo de Exame d e Dosagem Alcoólicn, 
fei t o na pessoa de A:ntônin Almeida Coimbra cuin 
resu.ltado apontou 2,8 g;l1 , ' " 

RRESOLVE -suspe nder os düeitos de dirigir 
veíeulJs autom otor, por 180 dias, a co ma r. d.e 10.12.77, 
r:le ac-ordo com o artí go 19.9. 11 do R egulament <• 
rio C6::iigo Nacional d e Trâ nsito, do motorfsta oro
fisgi o n~l «A» Antonio Almeida Coimbra, proptuá 
r io 0003381-AP-001 e por ter infringido o dispost o 
110 artigo 181, nr també m do R C N11 d evHá pB.gar 
a multa correJs pondentt . 

Notifique-se aos DETRAN,. d os Estados e Ter · 
rit.:'>rios na forma doi> artigos 30, II e 16g do su
pnacitado dipJ..om a hegal ~: q ue seja m feitas aç de
vidas anotações em seu prontuário. 

Dire t oria d11 Divisão de Trânsito, e.m Macapá , 
05 rle janeiro de 197'8. 

.Joaquim Fernandes d e Lima QueiToga 
Diretor Su bstituto 

PodeF Judiciário 
Justiça :los Territór!os 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital d e Praça e Leilão d ns B em:; Sem~ovente& : 

O Douto'r Benjamim Lisboa Rayol, MM. Jui7 
d e Dtre i~o em Exercício da Comarca de Macapá , 
Capita l 1o Territó rio Fede-T-al do Amaoà . no forma 
da lei etc ... -

fi1gz Sab~r a qoontos ao presente Edita l virem , 
com o orazn de 3'0 dias, que o Porteiro dos au<ii
tórios deste Juizo ou quem sua~ vezes fizer . trará 
a Público p\felgão de venda e árrematação a qu'em 
rl <> r o maior lan-ço oferecer, acima Gi·a avallaQão, n o 

i 

dia 23.02.78, às lO:OD horas, na porta do Ed~fício 
d o Forum d·esta Comarca os seguintes ber s pe
nhorados a Jo'!>é t:onceição Rocha e s ua espo~a 
N euziana GJl Almeida Lima em Sequestro que p or 
Pste Jui170 lhe move Banco do Brasil S / A , a iiSber: 
Qua.renta (40) reses , sendo um reprodutor, vink' e 
t rês ( 2..1) vacas , dez (•lU) m~motas e bezerras~ SE: is 
(,(l (j ) mamotcs e bezeros e cinco (05) búfalos, todH 
d e marca holandesr:., r eferidos bens er.contram -se 
em pod er do cjepositário senhor João d os Santos 
Rocha, na F'b Ztnda Macacoari Município d e MecB 
pá; uma pa~te cia posse •Prazeres» com 68 ha , 
Jucóllz&da à ma1gem d o Rio Ma cacosry , Mvni c1po 
de Ma capá, registr&d~:~ rob o n° 2260, fls. 11 f rw 
Jiwo 3-E, em 02. 01 e 30.03.64, rro Certório d~ F\P
gJ!>tro dt !móveis da Comarca de Macai-á. Os 
bE>ns pode t ão ·s e r a r nmata do pelo preço supericr 
ao rla avaliação que é d e Cr$ 94.";60,00 (r.oYer. tR e 
quatro mil, quinhentos e seSJSenta cr-u zeirM ), 5< ndo 
que as r eses es tão avaliadas no valor de €t $ .. . . 
7~.600.(;0 (stten ta e nove mil e seiscentos CJ LL.~J

ros) e a parte da posse rs tá anliada em C1 $ .... 
14.9fi0,00 (.quator?e mil, novecentcs e se ~F en ta ctu
zei ros). 

Se n ão for alcançado lanço superior à a\·a Jia 
ção, seguir-se-á no dia 10.03.78, às 10:30 hons, no 
m esmo local a sua venda a que m der m aior lanço. 

E para que a alienação chegu e ao conhecime 1 t r· 
d e todos, passou-se o presente , que será fi x ado nr 
á trio do Edifíl'io do F0rum publicado uma (O 1) vc 7 

no Diário O ficial. Dado e passado Pesta cidade 0~ 
Macapá. aos treze dias do mês de janeiro do a r • 
rie hum mil novecentos e setentA e oito. Eu LePr 
dro Marque5 Alberto, escrevente juramentado r n 
impedímPnto do titular, subscreví. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz d e Direito em ex ercício 

Coordenadoria de Administração 
Serviço de Pessoal 

Visto: 

Domício Campos de Magalhãfs 
C11efe da C.A . 

Concurso Públi-co 

EDITAL N°. 01 /78-SP 

A Diretoria do Serviço de Pes soal da· CccrdE
nadoria d~ Administração do Go~erno rio Terri
tório Federa l do Am ap&, t or na público qt:e enror 
tram -se abertas as inscnçoes pare o Conc\kso 
Público des"tinado aeJ proviment0 dt? Emprego's, 
regidos pe~a Co_nsolidação das Leis Tra balhi~tas . 
gara o preenchimento d E' vaJ!!'~ , ra s <>f'guin~E'< 
categorias funcionais: 

l . Au.xÍihr dE' Admint~tração 

2. E~riturário 

As inscri ções dos candidatos SPrâo p1 ccedida' 
mediante as especificaçõ~ s abaix0: 

I -- Das inscrições: 

l. PHíodo: 23 a 25 de jane iro cJ.e 1978 

2. Loca]: Reprt?sentação do Goverro dr Arrer fl . 
Ministério do Intericr. 4.0 Andar, Bn~s ilie-D·F' 
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3. Horário: 09:06 às 12:00 h ora s e das 14:JO 
às 18:00 h oras ; 

4. Os prognamas dos 
instíUç.Ões serão entregue-s 
das inscriQães. 

Col'lcursos e temais 
aos ~ndidatos r o ato 

II - Dos requisi,tos bás1cos para inscrição: 

1. Se r bras il ei ro nato ou natura-lizado: 

2. Estar quile com a~ obrigações militare s, 
em C!."o de candidatos do sexo masculino. 

3. Estar em dia com as ob rigações eleitorais; 

4. T er limite d e idade en ' re 1 R e 45 !inos; 

5. Comprovar o · ecolh1mento da taxa n o valor 
rle Cr$ 5o,oo no loc a.d dac insrriçõrs, em fiormul á
rio próprio: 

ô . Aprese'll1tar X('f'OX autenticada de DiJtloma 
ou Certificado de ;:o ncluf ão dE: 2º pr&u para os 
candidatos ao cargo de Aue<:ilÍl!r de Administn; ção; 

~ . Apresentar X"fflX df' Diploma ou Certifica
do de conclu&'io do 1.'' lf.'élU para os can Ji ,i Rt os 
ao ca rgo ~ Escriturário; e 

8. AP'resentar Cuteir:1 de IriPntidade . 

III - Das ProV"as: 

1. Os concursos constar.ãf) de te stes objetivos. 
com vale>r máximo de lto o ponotos, exigindo-se para 
apro vação do candidato, o limite mínimo de 50 
pontos nas seguintes maté rias : 

l.l . Para Auxilia-r de Administração: 

a) Comunicaç.ã o e Expressão da Língua Portll-
guesa ; 

b) 11aternátioa ; e 
c) Noções gerais de contabilidad•e. 

1.2. Para Escriturário: 

a) Oomu10icação e Ex:p-ressão da Língua Portu-
guesa ; 

b) Matemática 

c) Datilografia (prática) 

2 . Os canrtidatos deverão cf)mparecer ao local 
pre via mente de signado pa r a as prnvas , com an tP
cedênciA mínima dE' 30 minu.too do horário J)f'e• 
vi~to par& o iníci0 das m esmas. munidos de C<J n e t a 
esferográJca preta ou a zul . cartão de inscrição e 
docume>nto · de identidade; 

3 . Atribuir-se-á a nota zero às questões quE' 
contiverem rasures em suas respostas ; e 

4. Não haverá, s'ob qu~lquH pretexto, segunda 
chamada par& as provas. 

I V - Da Revi são: 

Serão aceitos pedidos r:le r evisa() das provas, 
desde que fundam e ntados, dentro das 24 hora~ 
so~equentes à publica~ão dos rPS'l)tados. diri•gidos 
à pessoa encarregada' da seleção . Ness~ p r dido , 
deverão ser inditcados, precisamente , os pontos ou 
qu estões a serem rev•ssoos . 

V - Da Cla ss• ficação: 
1. A clsssüicação será publi~da no Diárlo 

Oficial rfo Governo do Ter~ritório do Am~pá e 
divulgada em jornal editado em Brasília, com aso 
notas ~tribuídas em ordem decrescente, ineluindo
se nelas apenas os aprovado~ ; 

2. li:m ooso dt ·igualdade de pontos, ::ttrtbuir
se-á preferêflcia para E'ieito de admitssão , àqu eles 
que ~>pretentarem maior núrr.ero de títulos ou re
ferência . 

VI - Da Validade do Co ncurso: 

Os conoul\Sos tHão validade de um (01) ann, 
cont ados d'a da ta de •ho mologação do p1 oces!'o H'

letivo pela autorir:lade competPnte.. 

VII - Da Adm is~;.'ío -los Candidatos: 

1. Os candidatos classiiirados serão submetidos 
à entrevi-sta ·como parte do proceSSl' N! letn·o; 

2. Os seleciona i os apresentarão a documenta
ção abaixo disclriminada: pRT a fin s de c.o·ntratEçbn 
na Tabe•la de Pe~>SOR~ TE>rr;porário do Governo do 
T e rritólrio Federal do Amapá; ~onstante de: 

a) Car t e.jq a de Traba lho e PrevH:lênria Social 
(CPTS~ 

b ) Xerox do Titul0 de E lt> i tor; 

c) Xerox da Ca.rteira de Id e nttdade ; 

d) Xerox do C't!rltíi c&do dt: Hese>J \.i;..ta; 

e) C P .F. 

f) Carbeira de Saúde com exa mes atueHt fdCf . 

&:) Atestado d" Viria e Residência; 

h) Atestado de Bons A.ntecE' d"ntE's 

i) Três fo tos tt~manho h4 de fTe,ntF, recente:.. 

3. Os admitidos d~>verão aguardar chamado no 
endereço residencial cor-.st&nte - r:l& ficha de insocri
ção, através do Escritório da R ep re sentação do 
Amapá. 

Vf'II - Das Dispo~i ções Gerais: 

1. Será excluído do Concurso o candi,.~ato que: 

a) Fizer , em qualquer docu~nto, rlec laraçào 
falsa ou inexata; 

b) Se t o rnar cu lpado de incorreçà0 ou de 
des cortezia com qualquer membro da equipe e ncr r· 
rega da da realização das prc v.as ; 

c) Durante as re eli7eçõc~ da~ pr< ' 'af , fN ~urp r • 
endido em c0munice ção com outJ o can d.idatc. nrba l
m ente por PScrito p or ou por outrA qualquer fnrml} 

d) Durante a vista das prova~ adulterAr As 
respo~ta~, comprovanrlo-~e "SSP fato por flagrant"' 
ou perí c ia; 

e) O candirl a to que não ~C' ap r~sentnr rlPnt• n rln 
p~azo detel'minado no Editlil de ronvo ca ção, SPra 
ex cluido do proces~o Sf'.lf'tivo. facul ta n do-S E' à 
Administração a ccn vocação cios canciidatns se
gu•intes; 

f) A inscrição implicar~ n0 conh"cimento cirF
te EdHal Q das i'nstruções n0; cand1detos q·u(· ~ e 
enc ontrarão aHxados no local de inscrição, dos 
quais não -pod e r á srer Alegado ~ desco1 h 1cim e rt o. e 
compromisso tácito , por psrtP d0 candidato. 0e 
ac~itar as condições ~sUabelecidas para a re<~li u.
ção dos concursos fixadas ncs aludirl<'s atos: e 

g) o~ casos omissos serão reRolvidos pelo Di
retor do S€rviço de Pes's0al do Governo do Amapl> . 

Macap,á, 17 de jan.eillo de 1978 

Dr. Miracy Maurício Neves 
Diretor do S.P. 


	

