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Decreto 

(P) Nº 0022 de 19 d·e jandro de 197P 

O Governador do Territórid Federal do Ama• 
pã. us;ando das atribuições que lhe são conferidae 
pelo artigo 18, item II, do Decreto-Lei n.0 0411o, de 
08 de janeiro:de 1969, resolve, 

PROMOVER: 

De acordo com o artigo 29, da Lei n.0 3.780 
de 12 de julho de 1960, combinado com o artigo 
32, do Decreto ll1.0 53.480, de 23 de janeiro de 19541 

No Quadro deo pessoal - ?arte Permanente -
do Governo deste Território, a contar d~.: 30 de ju
nho de 1978: 

I - Por Antiguidade 

- Na série de classes de Auxiliar de d~ En
fermagem, Código p, - 1701: 

1. Adão Francisco de Oliveira, matrícula n.0 

1.962.769, do nível 13-A para o nível 14-B, vago 
em virtude do falecimento de José Pereira Gomes1 

- Na sél'ie de classes de Escr~turãrio, Cl>digo 
AF-202: 

1. Emfdio Rola Soares, matr'icula n.0 !.258.U5, 
do nível 8-A pera b nivel 10-B, na vaga decol'l
rente da promoção de Carlos Cantidio Cortes. 

- Na série de cla:sses de Guarda Territorial, 
Código POL - 506: 

1. Antônio Gadelha da Gama, matrícu~a n2 
2.071.741, do nível 10· B para o nível 12-C, na va
ga r1ecot<rente d& aposentadoria de Nata•ino de 
S0\.\98 Borges. 

2. José Ferreira Guedes, matdcula n.r> 2.071.650, 
do nível 8-A pari\ o nível 10-B, na vaga decorren
te da demissão de Raimundo Duarte Pereira. 

- Na série de clal3e& de Guarda, Cóª.igo GL 
-203: 

1. v ·llldomi'ro Ferreirll, matricula n.0 1.962.595' 
do nível 8-A para o nível 10-B. na vaga decorren
te do faleci/Dento de Joaquim Quintlino do . Nasci-
mento. - -

Nit série de classes de Motorista, Código ai' ·-
401: 

· 1. Manoel França da Conoetçãoi - matricula · n.-o -
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1.962.602, do nível 10-B para {l nível 12-C, na va
ga decorrente da aposentadoria de Vi va ldo Gon
çalves Ramos. 

2. Raimundo P ontes Quare~wa, m qtrícula n° 
2.'258.581, do nível 8· A para o níve l 10-B, oa vaga 
deC'orrente da promoção de Manoel Franç-& na Con
ceição. 

- Na série de classes de P or te iro, Código GL 
- 302: 

1. Amrea Marinho Dias , matrícula nº 1.837.552, 
do nível 9-A para o nível I 1-B, na vaga deco rnm
te do talecimento de Guilherme Nogueira de Melo. 

- N~ série de cla~ses de Pedreiro, Código A 
- 101: 

1. L"aouro Livramento Ribeir o, matrfcula n.0 

2.258.626, do nível 10-G para o nível 12-D. na vtga 
decorrente do fal ecimt'I1to de Cícero Marques de 
Sousa. 

2. João Cânoio Barbosa da Conceição, matrí
cula n .0 2.079.692, do nível 8 -B para o nívPl 10-C, 
na vaga decorrente da prcmcçã o de Lauro Livra
mento Ribeiro . 

3. BP.nvindo Pereira da Silva, matrícula nº 
2.260.243, do nível 8-A para o nível 9-B na v~ga 
decorrente da promoção de João Câncio Barbosa 
da Oonceição. 

- Na tsérie de olasses de Profe ssor Auxiliar do 
Enstno Brimário, Có1igo EC - 516: 

1. Maria Ferrei•·a do Nascim'ento, matri cula n ° 
2.079.841, do nível 7 para Professor do Ensino 
Pré-Primário e PPimário, nivel 11 , na vaga decoP
rente da aposentadoria de Rossilda Soeiro Costa. 

2. Odília de Souza. Martins, matrícula n.0 

2.079 .R52, do nivel 7 para Professor do Ensino 
Pne-Primánio e Primário, nível 11 , na vaga de
qorrente cta aposentadoria de Miryan Fon~ca de 
Castro. 

- Na sétie de class.es de Serviçal, Código 
GL - 102: 

1. Laura Cativo de Oliveira , matrícula n.O 
:l.259.907, do n.ivel 5-A para o nível õ-B, na vaga 
decorrente da aposentadoria de Corina Gomes de 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro pt.Jr coluna Cri :!O.úu 
Preço deite Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 à s 12:00 e das 
14:30 às 17::l0, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaç§o de 
Di:;.rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estadas 

6FlCIO OU MEMORANDOS - Deve (Companhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

A vulsn: Em moed& corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nomina, par'> 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

AssinaturbS vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em Brasília-DF 

e Belém Estado do Pará. 

Moraes . 

- Na sene de classes de Zelador, Código 
GL- 101: 

1. Hildete Favila GentH, matrícula n.0 1.962.562, 
do nível 7-A para o nível 8-B, na vtaga decorrente 
da promoção de Raimundo da Si1Iva Picanç,o. 

IJ - Por Meredmento 

- Na série de classes de Auxiliar de Enfer
magem, Código P - 1701: 

1. l<:ugênia Soares dos Santos. matrícula n.0 

2.079.954, do nível ·13- A para o n4vd 14-B, na vaga 
dPcorre nt e da Fpos., nt1ldoria de Maria da Conceição 
Belo de Sena. 

- Na série de classes de E.-;criturár'io, Código 
AF- 202: 

1. Guiomar dos Santos Monteiro, m strkula n .0 

Ul37.5g.8 , do nível 8-B. para o nível l 0-B. na vaga 
decorrente da promoção dt Orlandina Bel trão Braga. 

2 Alzerina MRci E> l de Souza, matrícu]a n. 0 

2.258.693, do nível 8-A para o nível 1 0-B, na vaga 
decorrenté da promoção de RainJUndo Pue1ra dos 
Santos. 

- Na série de class'es de Guardoe Ternitorial, 
Código P OL - 5ú6: 

1. 'Ileófilo de .Souza e ~ilva, matrícuJa n .0 

1.962 441, do nível 12-C para o ·nível J3 .. D, na vaga 
decorrente da aposentadoria de Orton Vieira de 
Castro. 

2. J oaclno dos Santos Nascimento, matJrícula 
n.0 2.260.167, do níve I J 0-B para o llÍVe I 12-C, na 
vaga decorrente da promoção de TEéfilo de Souza 
e Silva. 

3. Antônio de Oliveira Filho, matricula n.0 

?. ~72 .559 , do nível 8·A para o f'lível 10-B, na vaga 
decorrente da promoção de Joacino dos Santos 
Nascimento. 

4. Veríssimo RodriguP9 dos Santos, matrícula 
n .0 2.071.680, do nivel 8-A para o niv t- 1 10-B, em 
vaga existente no Q•Jadro de Pessoal Permanente. 

5. José Cardoso da Silva, matricula n.0 1.77-7.266 
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do niV>el 8-A pa1.1a o rúvel, 10-B, ~m vaga ~xisten
tle no Quadro de Pessoal PePmanente. 

- Na sévie de classes de Guarda, Código 
GL- 203: 

1. Vicente Ferreira Lima, matrícula n.0 

2.258 653, do nível 8-A para o nívellO-B, em vaga 
existente no Quadro de Pessoal Permanente. 

- Na s'éri'e de dasses de Inspetor de AlunrJs, 
Código EC - 204: 

1. Rai'mundo Valente Batreirds Filho, matricula 
n. 0 2.258.263, do nivel 9-A para o o rve l 10-B, em 
vaga exi~ente no Quadro d:e Pessoal Permanente. 

- N& série de classes de Motorista, Código 
CT - 401: 

1. João F erreira Dalmácio, matricula n.0 

2.071.5.30, do nível 8-A para u nível 10-B, na vaga 
deco rr ente da promt,ção de Jc sé Alves de Queiroz, 

2. José Rubens Bastos, matricula nº 2 .~60.188' 
do nível 8-A para o nível 10-B, na vaga decorrente 
da promoção de Manod Fnmça da Conceição. 

3. José de OJive)fa Pont~~. matricula nº 
2.0'?9 655, do nivd 8-A para o nível 10-B, em vaga 
existente no Quadro de Pessoal Petmanent~. 

- Na série de classes de Oficial de Admini~
tração, Código AF - 201: 

1. Alzira Neuza Oliveira das Chagas, matricula 
n.o 1.962.553, do nível 12-A para o nivel 14-B. na 
vaga decorrente da aposentadoria de Mari9 Palmyra 
Coelho Costa. 

- Na série de classes de Porteiro, Código 
GL- 302: 

1.. Antônio José Ribeiro, matricula n.0 2.:144.845, 
cio nível 9-A para o nivelll-B, na vaga decorrente 
da aposentadoria de J osé Borges 'l'avare&. 

- Na sé11ie õe cles~es de Professotl Auxiliar 
do Ensino Primi.rio, Código EC - 514: 

I}. Cícero Ribeiro de Freitas, matdcula rt.0 

2.258.181. do nível 7 para P'T0fe~sor do Ensino 
Pré-Pzimár·io e P'rimário, nlvel 11, na vaga decor
rPnte da exoneração d·e Mar4a Izaias de Crastro 
Araújo. 

2. Dnris Oeiras Botelho, matrícula· n.0 2.258.185, 
do nível 7 para Professor do Ensino Pré-Primário 
e Primário, nível 11, na vaga decorrente da apo
sentadoria de Nelly de Uma Redig. 

3. Francisca da Paixão Seabra, matricula h .0 

2.259 .15fi, do nivel 7 pena Pnnfessor do Ensino 
Pré-Primário e Primário, nível 11 , na vaga decor
rente do falecimento de Jost!fa Jucileide Amoras 
Colares. 

4. Raimun-'~a .Alcântara Carvalho Rocha, ma
tricula nº 2.258.258, do nivel 7 para Professor do 
Ensino Pré· Prin.ário e Prlrni>rio, nivP] 11. na vaga 
decorrente da &posentadoria de Raimunda Cordeiro 
Pinto. 

!5. Raimunda dos Santos Pa"ntaleão) matricula 
n.o 2.258.259, do nive} 7 para Professor do Ensino 
Pré-Primá rio e Primário, nivel 11·, na vaga decor
rente da exoneração de Jorge Guimarães Colares. 

- Na sénie de classes de Serviçal, Código GL 
- 102: 

1. Delourdes Ferreira da Silva, matl'icula n.0 

2.260.085, do nível 5-AI para o nível 6-B, na vaga 
decorrente do falecimento de Julieta Anunciação 
S1q11.1eira Valente. 

2. Maria da Conceição Gomes Ferreira, matri
cula n.0 2.258.356, do nivel 5-A para o nivel 6-B, 
na vaga deoorrente da apos~ntatioría de Eurico, 
Costa. 

- Na série de clas~es de Tratorista, Gódigo 
CT- 404.: 

1. Jorge Soares Leal, matricula nº 2.260.1::!1 
do nível 7-A para o nivel 9-B, na vaga decorrenbe 
da aposentadoria de Jair Edilson Pinto Corree. 

- Na sé-rie de classe de Técnico de Labora
tório, Cód<igo P - 1601: 

I. Ada'lto BasJlio dos Santos, matricula n2 
1.887.314, do nível 12-A para o nivel 14-B. na V'a
ga decorrente da exoneraÇ'ão de Miracy Mauricio 
N'eves. 

Palácio do SE'temtrião, em Macapá, de ja~ 

neiro de 1979, 90.0 da República e 36.0 d~ Criação 
do Território Fede:ra 1 do Amapá. 

Antero Duarte Dias Pires Lopes 
Governador Substituto 

PODER JUDICIÁRIO 
Justiça dos Territórios 
Comarea de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamentt> 

O Ofi~"ial do Registro Oivil de Nascimentos, 
Casamentos e Úbitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do Território Federa-l do Acnapá, República 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc. 

Faz Saber que pretendem casar Vandim Alves 
Rojrigues e Natercia Gonçalves 'dos Santos. 

O primeiro é brasileiro, viúvo, maior, enge
nheiro agrônomo, nstural de Breve.s, Estado do Pará, 
resideotê e domiciliado na Av. Ernestino Borges 
1423, nesta cidade, com 39 anos, nascidc• em vinte 
e nove (29) de novPmbro de mil novecentos e 
trinta e nov~ (1939), filho de João Câncio Rodrigues 
e de Inez Alves Rodrigues. 

A segunda é brasileira, so~teira•, maior, bioqui
mica natural de Belém, E~tado do Pará, resident~ 
e do~iciliada na Av. Einestino Borges 1423, nesta 
cidade com 29 anos, nascida em oito (08) de no
vem br~ de mil novecentos' e quarenta e oito (1948), 
filha de Ovidio Ferre1ra dos Santos e de Nàtália 
Allva, digo, Natália Alda Gonçalves dos Santos. 

Quem Souber de qualquer impedimento legal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
fiz este edital que será publicado pel& imprensa e 
afixado no lugar de costume, em cartório. 

Macapá, 22 de ~janeiro de 1979. 

Jasé Tavares d•e Almeida 
Oficial do Registro Civil 
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Pcder Judiciário 
Justiça dos Territór ios 

Território Fede ral do AmaJ:á 

J uízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edi tal d e Citação. c1 m o p1azo de 15 dias, 
na fo1 ma abaixo : 

O Dvutor B ~nja mim Lisboa Rayol. MM. 
Juiz em ExercJclll da Cc rr.ar ca de \llacapá, 
capital d o T.-rrit:ório Jo ederal do A matá, na 
forma da Lei, etc. · 

Faz saber a tc dos os que o presente Edital 
com p razo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que ne5.te .- u izo corre SPUS t1 âmites 
um proc.- sso em que é a ou sado Ab raã o Manoe l 
Pacheco como incuno no an. 129, § 2.0 , IV do 
Código Penbl. 

E. como t enha o Oficia l de Jmtiça deste Juízo 
certificado não o haver fnC<' ntra d o nt- sta Ccm~>rca, 
não sendo po ~sível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
pr.:sente a compancer neste Juizo, no edifício do 
Forum dPsta Comarca. si to à Avenid a Am; z.onas, 
nº 26 . esquina com a Hua Cfl. Corilolano Jucá, r,es
ta cidade, no dia 31.01.79, à!! 08: 11 0 horas, 
a Hm de ser interrogado. prorrover ~m. defE-sa e 
ser notificad o dos ultHiores te1 rr os do prc ceHo, a 
que deverá comparecer , sob pen~ oe nvelia . P~:ra 
conhfcimento de t c.,dos é pa ~~a d o o pr fs~nl <- Editl:l , 
cuja 2a via ficai á afi x~ da no lug Fr de coSitt:rr.e. 
Dado e passado nesta cidade, a 0s d t zesse1e dif-s do 
m f> s de janeiro do ano de hum m il novece nto~ e 
setenta e nove . Eu, Jair. Quinta s Escrivão, wbs
cr-evi. 

Benjamim Lisbo1:1 Rayol 
Juiz em Exercício 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da S! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Ed-ital de Notificação 

Pelo presente Edital ficam noHficados: Jo&o 
Metias Santana e a fhma I rmãos Carvalho, ncla
mante e reclamada, respectivPmente, nos autos do 
Processo nº JCJ-MCP- 05C 4/ 78, atualmfnte em lu· 
gares incertos e não sabidos, de que foj ce!'ignado 
o dia 29.01.79, às 09:00 horas, para audiência inau
gural de instru ção e julgamel'l to do supracitado 
prucesso, devendo V. Sas. compartcerem à referida 
aud'iência. 

Secretaria da Jurlta de Conciliação e Julgamento 
de Macapá, 16 de janetro d e 1979'. 

Euton Remos 
Diretor de Secretaria 

Poder Judfdárfo 

Justiça do Trabalho da 8! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente Edital fica notificado Maria Se'l
ma So1tres da Sil va atualmente em lugar incerto e 
não S~>b)d o , ~:-x • quente n c; s autos do proce-sso n.0 

O 53/76, em qu e Pe.dro Lopes da Cunha, é ex~cu
tbdo, de que a Juíza Pre~idente desta J CJ·Macap á, 
pr11f t-riu nos autos d o procES~o supra, a seguinteo 
el e cisão: 

Vist0s, etc ... 

Em data de 8-6-1978, a exequente Maria Selma 
Soares da Silva, no pr0cesso J ( 'J-MCP.Q053/7S, foi 
notifi c~>da a in ·j icar bens à penho·ra. Desde então, 
a txequeClte não tcrr.ou mais qualque r. medida no 
processo, dt-m onstr a r. do, pc rta n to, o propósito de 
nâo seguir com o ft:ito. Dois anos passados sem o 
in-terf' SS.- da auto ra , presente está o seu dire.i.to, e , 
portanto, nã o há porque insistir na execução. 

Declaro, po~s, prescrito o direito da exequent:e 
Maria Selma Soares da Silva. 

Maca pá, 16 de janeiro de 1979 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Seção UJ 

Do Conselho Fiscal 

Art. 34 - O Conselho FiscAl, eleito anual
menti' pPla .-\sserrbH•ia G eral. será composto p or 
três (3) m embros efl' tivos e t·J"Iês (3) suplentes, sendo 
estes substitutos daqueles, todos sócios da 
Associação. 

Seção IV 

D'a Competência dos P odetres 

Art. 35 - Compete à Assemblé ia Geral eleger 
em escrutínio secreto: 

I - o PrPsldente E! o Vice--Presidente da 
me sma Assembléia Geral; 

II - o PresidenUe a o Vice-PrEsidente da 
Diret oria,; 

III - os membros do Conselho Fisw::al; 

IV - dar posse eo p ,residente e eoo Vicé
Presidente da Diretoria; 

V - D eliberar caso omis~o deste Estatuto. 

Art. 36 - A Assembléia Geral reunlr-se-á: 

I - ordinariamente, uma vez por eno, para 
e!Pger os seus Presidrnte e Vice dito, e deliberar 
sobre o Balanço Gere], o R elatório anual da Dire
t oria, e parecer do Conselho F iscal; 

(Continua no próximo númelfO) 


	

