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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1070 de 04 de novembro de 1983 

O Governado r do Território Federal do Amapá,usando das 
atribu i çÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decre t o- Lei n9 4 11 , de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vi sta o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, e Oficio n9 03367/&3-~EEC, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar , a tÍtulo precano , JOSÉRIBANARDOS 
SANTOS, ocupante do emprego de Agente de Portar ia, Código ·LT
PL- 1101.A, Classe "A" , Referência NM-3, da Tabela Perma.nen 
te do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Ed~ 
cação e Cu l tura-SEEC , para exercer a função de confiança,de 
Diretor da Esco la de 19 Grau "Igarapé dos Macacos" , Código 
DAI-201.3, da Div isão de Ensino de 19 Gr au-DEN/SEEC, a paE 
tir da presente data . 

Art . 29 - Revogam- se as dispos i ções em contrário . 

Pa l ácio do Setentr ião , em Macapá , 04 de novembro de 1983 , 
949 da RepÚb l ica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1071 de 04 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
at ribuiçÕes que l he s.ão conferidas pelo artigo 18, i tem li, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista os t e rmos do Ofício número 3373/83-GAB/ SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar ANNIE VIANNA DA COSTA, Secretáriade 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof~ . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUI Z I RAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secr etário de Seguranca PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr . JOS~ CABRAL DE CASTRO 

Educação e Cu l tura do Gove rno deste Terr itório , para vlaJar 
de Macapá , sede de suas atividade s, at~ as c idades de Curi 
tiba-PR e Rio de Janeiro-RJ,a fim de partic ipar do I Forum Na 
cional de Secretários de Educação e Cul tur a e tratar assun~ 
tos relacionados com o Proj eto Col~ia,no Cent ro Educacio -
nal de Niteroi , no período de 10 à 17 de novembro do corren 
te ano . 

Art. 29- Revogam-se as di sposiçÕes em contrário . 

Pa l ácio do Setentrião,em ~~capá,04 de novembro de 198~ 
949 da Repúbl i ca e 419 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SERVIÇO P0BLI CO FEDERAL 

GOVERNO DO TERRIT0RIO FEDERAL DO ANAPÁ 

PORTARIA (P) n9 305/83- SESA. 

O SECRETÁRI O DE SA0DE , com base no artiso 10,1temXXXI , 
da Lei n9 6. 43 7, de 20 de agosto de 1977, constante do Pro
cesso s/n , da Divisão de Fiscal i zação do Exercício Profis
s i ona l, 

RESOLVE : 

Ap l i car pena de Advertência à Empresa Ol iveira & Bentes 
LTDA , s i t uada à Rua Genera l Rondon, n9 210, por haver a mes 
ma abe r to suas portas quando se encontrava interditada pelã 
Divisão de Fiscalização do Exerc í c i o Profissional da Secre
taria de Saúde . 

Dê- se Ciênc i a e cumpra- se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAODE, em Macapá,04 de novem 
bro de 1983. 

Dr. JOS~ CABRAL DE CASTRO 
Secretário de Saúde 
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TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 101/83- PMM . 

O Prefe ito Municipal de Hacapá , Capital do Territór io 
Federal do Amapá, usando das atribuiçÕes que l he sao confe 

c 
T I P O S 

A 

ridas por lei ; e 

CONSIDERANDO, a necessidade da fixação de novos va lo
res do met ro quadrado das edificações do Município de Maca 
pa para f ins de tributação , desaprop r iação e outros . 

DECRETA : 

Art. 19 - FIXAR os valores do metro quadrado das edif~ 
cações do Munic ípio de Macapá, segundo o tipo e categoria , 
conforme o Quadro abaixo : 

T E G o R I A s 

PRECÁRIO I POPULAR I MtDIO I FINO LUXO 

CASAS ....................... · 11 .500,00 I 27.200,00 I 42 .200 ,00 I 74.400 , 00 98.000 ,00 

87 .000 ,00 

77.000,00 

87 .000 ,00 

APARTfu~NTO ... .... ........... I I 27.200,00 I 47.800 ,00 I 67 .000 , 00 

SALAS ............... .. ... .. . -I I 26 .000 ,00 I 42. 600 ,00 I 60 .000 ,00 

LOJAS ........ ...... · ... ····· -I 10.900 , 00 I 25 .000,00 I 38.000,00 I 66.000 ,00 

I NDOSTRIA .............. ·····-I I 22.000 , 00 I 28.000 ,00 I 60.000 ,00 

GALPÃO ................... .. . - I 8.400,00 

6.000,00 
I 16.000 , 00 I 25.000 ,00 I 54 .000 ,00 

TELHEIRO ....... . ....... ····· -I I 12 .000 ,00 I 18.000,00 I 
ESPECIAL .................... . 35 .000 , 00 59 .000 ,00 81. 800,00 106.200 ,00 

Art. 29 - Fica revogado o Decreto Municipal n9 100/82-
PMM, de 30 de novembro de 1982 . 

Art. 39 - Es t e Decreto ent rará em vigor na data de sua 
publ icação , revogadas as disposições em contrário. 

MI-GOVERNO DO TERRITÕRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA POBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 

PORTARIA N9 038/83- DETRAN/ AP. 

EMENTA : Suspender por 365 (Trezentos e Sessenta e Cin 
co) dias o direito de dirigir veículos motorizados, da moto 
r i sta profiss ional "o", MARIA JUS!! FLEXA PEREIRA. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO AMAPÁ , no uso de suas atribui~~es legais: 

CONSIDERANDO as conclusões du Laudo de Exame Pericial B 
n9 132/83, .do Departamento de Polícia Técnica ; 

RESOLVE: 

I - Suspender o direi t o de dirigir veículos motorizados 

Dr- SE CI~NCIA , REGI STRE- SE E PUBLIQUE- SE. 

PALÁCIO 31 DE ~tARÇO , 31 de outubro de 1983. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

pelo prazo de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias , de 
acordo com o preceituado nos artigos 187 item IIIe 199 , XIV , 
c/c § 19 do Reg . do CNT, con tando o prazo de suspensão a pa r 
tir da efetiva apreensão do documento de habilitação , da mo 
torista profiss ional "B" .~!ARIA JOS~ FLEXA PEREIRA, portadora dã 
CNH n9 003504077-AP, prontuirio n9 139032126-AP , e por ter 
i nfringido os arts . 175 , I , li e 181, VI do Reg . do CNT, de 
ve pagar as mu l tas correspondentes . 

II - No t ifique- se ao DENATRAN, CONTRAN , DETRANs dos de 
mais Estados e CONTETRANs dos Territórios, em virtude do que 
dispõe os artigos 30 , li e 169 do RCNT e que sejar.1 feitas as 
devidas anotaçÕes em seu prontuário. 

D~-SE CigNCIA E CUMPRA-SE 

GABINETE DO DIRETOR DE TRÃNSITO, em Hacapá, 17 de Outu 
bro de 1983. 

Dr . fRANCISCO nr; /,SSIS HENEZES 
Diretor do DETRAN/AP . 

,...----------DIARIO OFIOIAL----------""' 
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Território Federal do Amapá 
.DIRETOR 
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~!l-GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A.'IAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPART~IEliTO DE TRÂ~SlTO 

PORTARiA :-.19 039/83- DETRAN/A P. 

EME~TA : Suspende r po r 365 (Trezentos e Sessenta c Ci n 
co) dias , o di reito de dirigir ve í cul os moto r izados , do noto 
rista profissional "B" , RA I~IUNDO Cm!ES DA ROCHA . 

O DI RETO R DO DEPARTA.'IENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRIO f' E 
DERAL DO A~L\PÁ, no uso de suas atribuiçÕes lega is : 

CONSIDERANDO as conclusões do Laudo de Exame Peric ial 
B n9 166/81, do Departamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE: 

L - Suspender o dire i to ae d1ngu veículos Motorizados 
pelo nrazo de 365 (Tre zentos e Sessenta e Cinco) dias, de 
acordo con o preceituado nos arti r.os 187 item LI! e 199,XIV, 
c/c i 19 do Reg . do CNT , contanc;.., ,:, pr<.;:o de suspensão a par 
tir d.J efetiva apreensão do documento de habilitação,do no 
torista profissional "B", RAIXU:>!DO r.o~IES DA ROCHA, portador 
da CNII n9 003501050-AP , pron t uár i o n9 139010416-IIP,e por ter 
infring ido o artigo 175 , I do Reg . CNT, deve pagar as mul 
tas co rrespondentes . 

Il - Notifique- se ao DENATRAN, CONTRAN, DETRANs dos de 
mais Estados e CONTETRANs dos Te r r itór i os , en virtude do que 
dispÕe os artigos 30 , li e 169 do RCNT c que sejar.1 feitas as 
devidas anotaçÕes e~ seu pron t uár i o . 

Dt-SE CitNCIA E CU~IPRA- SE 

GABINETE DO DIRETOR DE TRi\NSITO , er.1 Hacapá , 17 de Outu 
bro de 198 3. 

Dr . F~~NCISCO DE ASSIS ~!E:-.IEZES 

Diretor do DET~\N/AP. 

~ti - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A.'IAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTA!!ENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 040/83- DETRAN/AP . 

EHENTA : Suspender por 240 (Duzentos e Qua renta) dias,o 
direito de dirigir veículos r.10torizado, do motorista profi~ 
sional "D", HANOEL B~\GA PEREIRA . 

O DIRETOR DO DEPARTA'!ENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO A.'~PÁ, no uso de suas atribuições legais ; 

CO~SLDE~\~DO as conclusÕes do Laudo de Exame Per icial 
B N9 164/83 , da Departamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE : 

I - Suspender o direito de dirigir veiculos motoriza
dos pelo prazo de 240 (Duzentos e Quarenta) dias , de acordo 
com o preceituado nos artigos 187 item TII c 199, XIV, c/c 
§ 1Q do Reg . do CNT , contando o prazo rlP suspensão a partir 
da efetiva apreensão do documento de habi l itaçio, do moto
rista profissional "D" , '~NOEL BRAGA PEREIRA, portador da 
CNH n9 003506 76 1- AP, prontuário n9 1390 22848-AP , c por t er 
in fringido o artigo 175, I do Reg . CNT, dev e pagar as mul 
tas correspondentes. 

li - Notifique- se ao DENATRA:>i,CONTRAN,DETRANs dos de
mais Estados ~ CONTET~\Ns dos Territõ r ios, em virtude do que 
dispõe os art igos 30, l i e 169 do RCNT e que sejam feitas 
as devidas anotaçÕes em seu prontuário . 

DÊ-SE CIENCIA E CU~IPRA-SE 

GABINETE DO DIRETOR DE TRÂNSITO , em Hacapá, 17 de outu 
bro de 1983 . 

Dr . f'RANCISCO DE ASSIS ~!ENEZES 
Dire tor do DETRAN/AP. 

HI-GOVER~O DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al'IAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTM!ENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 041/83- DETRAN/AP. 

EMENTA : Suspende r por 180 (Cento e Oitenta)dias, .o di 
reito de dir igi r veículos motorizados, do motorista profis~ 
s i ona l "D", ~\U!UNDO PU!ENTA DA SILVA . 

O DIRETOR DO DEPARTMIENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO ANAPÂ , no uso de suas atribuições legais, e 

CONSiDERANDO as conclusões do Laudo de Exame Pericial B 
N9 118/83 , do Departamento de Polícia Técnica ; 

RESOLVE: 

I - Suspender o direito de dirigir veículos motorizados 
pelo prazo de 180 (Cento e Oitenta) dias, de acordo com o 
preceituado nos artigos 187 item III e 199 , XIV, c/c § 19 do 
Reg . do CNT , contando o prazo de suspensão a partir da efeti 
va apreensão do documento de habilitação, do motoris ta pro 
fissiona l "D" , RAUIUNDO PUIENTA DA SILVA, portador da CNH n9 
003508625 , prontuário n9 139032606-AP, e por ter i nf ringi do 
os art igos 175 , I , li e 18 1, VI do Reg. do CNT , deve paga r as 
multas correspondentes . 

li - Notif i que- se ao DENATRAN , CONTRAN , DETRANs dos de 
mais Es t ados e CONTETRfu~s dos Terri t ór i os , em vi rtude do que 
dispõe os art i gos 30 , li e 169 do RCNT e que sejam fe i tas as 
devidas anot açÕes em seu prontuário. 

DÊ- SE CIÊNCIA E CUNPRA- SE 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE TRÃNSITO,em Haca 
pa , 17 de Outubro de 1983. 

Dr . FRANCISCO DE ASSIS ~!ENEZES 
Diretor do DETRAN/AP. 

m - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~IAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURfu~ÇA PÚBLICA 

DEPARTA:'IENTO DE TRÂNSITO 

PORTARI A N9 042/83- DETRAN/ AP. 

E'!ENTA : Suspender por 180 (Cento e Oitenta) dias , o di 
re i to de dirigir veículos motorizados , da motorista profis~ 
s i onal "B" , IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA . 

O DIRETOR DO DEPARTA'!ENTO DE TRÂNSITO DO TERRITORIO FE 
DERAL DO A.'~PÁ, no uso de suas atribuiçÕes legais , e 

CONSIDERANDO as conclusões do Laudo de Exame Pericial 
B N9 206/83 , do Depar tamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE : 

I - Suspender o direito de dirigir veículos motoriza -
dos , pe lo prazo de 180 (Cento e Oitenta) dias, de acordo com 
o preceituado nos artigos 187, item III e 199, XIV , c/c § 
19 do Reg . do CNT , contam.lu u prazo de suspensão a partir da 
efetiva apreensão do documento de habilitação, da motorista 
prof i ss i onal "B" , IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA , portadora da CNH 
n9 003500942, prontuário nQ 139009370-AP , e por ter infr i n
gido os art i gos 175, I, VIl e 181, IV do Reg . do CNT , deve 
pagar as multas correspondentes . 

li - Notifique- se ao DENATRAN, CONTRfu~ , DET~~Ns dos de 
mais Estados e CONTETRANs dos Territórios, em virtude do que 
di spÕe os artigos 30, li e 169 do RCNT e que sejam feitas as 
devidas anotaçÕes em seu pron t uár io . 

Df:-SE CirNCIA E CU~!PRA-SE 

GABINETE DO DIRETOR DE TRÂNSITO , em Nacapá , 17 de Outu 
bro de 1 . 983. 

Dr . FRANCISCO DE ASSIS HENEZES 
Diretor do DETRAN/AP 
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MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 043/83-DETRAN/AP. 

EMENTA: Suspender por 365 (Trezent os e Sessenta e Cin
co) diasJo direito de dirigir veículos motorizados, do mo
torista profi ssional "A2B", JORGE FERNANDES DE MENEZES FI
LHO. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL· DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais , e 

CONSIDERANDO as concl usões do Laudo de Exame Pericial 
B n9 195/83, do Depar tamento de Polícia Técnica; 

RESOLVE: 

I - Suspender o direito de dirigir veículos motoriza -
dos, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)dias , 
de acordo com o preceituado nos art igos 187 item III e 199, 
XI e XIV , c/c § 19 do Reg. do CNT , contando o prazo de sus
pensão a partir da efetiva apreensão do documento de habil i 
tação, do motorista profissional "A2B", JORGE FERNANDES DE 
MENEZES FILHO, portador da CNH n9 003505717-AP, prontuar1o 
n9 139051279- AP, e por ter infringido os artigos 175, I, VI~ 
XVI e 181, IV do Reg. do CNT, deve pagar as multas corres 
pendentes. 

li - Notifique-se ao DENATRAN, CONTRAN, DETRANs dos 
demais Estados e CONTETRANs dos Territórios, em virtude do 
que di spõe os a rtigos 30, II e 169 do RCNT e que sejam fei
tas as devidas anotaçÕes em seu prontuário. 

DR-SE CIRNCIA E CUMPRA-SE 

GABINETE DO DIRETOR DE TRÂNSITO, em Macapá , 17 de Outu 
bro de 1983. 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS ~ffiNEZES 
Diretor do DETRAN- AP 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

QUARTO (49fTERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 049/82-PROG , QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, 
E A SOCIEDADE AMAPAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - SAMEC -
PARA OS FINS NELE 'DECLARADOS. 

O Governo do Terr itório Federal do Amapá, neste ato re
presentado pel o seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS , do 
ravante denominado simplesmente GOVERNO e a Sociedade Ama~ 
paense de Educação e Cultura, registrada no Cadastro Gera l 
de Contribuintes , Ministério da Fazenda, sob o número 
04 188 025/000- 11 , l ocalizada à Av. Diór.enes Silva, n9 752, 
bairro do Trem, doravante denominada simplesmente SAMEC e 
representada neste ato pelo seu Diretor Superintendente , Se 
nhor HAROLDO Jose PANTOJA FRANCO, brasileiro, casado , jorna 
lista profissional, CPF 024 798 692-53 , resolvem de comum 
acordo celebrar o presente Termo Aditivo, consoante as cláu 
sulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo t em por ob
jetivo a alocação de recursos financeiros para aquisição de 
vagas pelo GOVERNO junto a SAMEC , para candidatos reconheci 
damente carentes cursarem o preparatório aos exames Vestibu 
l ares/84. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O va l or dos recursos mencionado·· na 
Cláusula anter i or é na importância de Cr$ 4 .000,000,00 (qu~ 
tro milhÕes de cruzeiros ) , a l ocados do F.P.E. - Programa 
08431884 . 768 - Natureza da Despesa 3.2 .5 .4.00, consoante 
Nota de Empenho n9 8408, emitida em 18 de outubro de 1983 , 
no valor acima mencionado . 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os r ecursos destinados pelo presente 
Termo Aditivo , serão liberados de uma só vez , após a ass ina 
tura e publicação deste instrumento no órgão oficial do Go 
verno deste Território. 

CLÁUSULA QUARTA : Ficam mantidas as demais cláusulas e 
condiçÕes do Contra to original. 

E, para firmeza e validade d~ que pelas partes ficou es 
tipulado , lavrou-se o presente 1nstrurnento em cinco (05) 

vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de direito , na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá(AP) , 27 de outubro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HAROLDO Jose PANTOJA FRANCO 
SAMEC 

TESTEMUNHAS : 
Ilegíveis 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MACAPÃ 
C. G. C. (M. F.) N9 04 . 195 . 525/0001 - 80 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convido os associados quites e em pleno gozo de seus di 
reitos sindicais a comparecerem à Assemblé i a Geral Ordinár ia 
queserána SalaSocial ,naAv. FelicianoCoelho ,n975 1, Macapá 
T. F. do Amapá, no dia 29 de novembro de 1983, com i ní cio às 
08:00 horas em primeira convocação e às 09 :00 horas em se
gunda convocação , em conformidade com o previsto no Art . 22 
dos Estatutos desta Entidade, combinado com o Art . 524, alí 
nea "C" e "E" da C.L.T . , com a seguinte Ordem do Dia: 

- Apresentação do Bal anço do exercí cio de j unho a dezem 
bro de 1982 e o Parecer do Consel ho Fiscal. 

- Proposta Orçamentária para o exercí cio de 1984, i ns -
t ruída com o Parecer do Conselho Fiscal . 

Pelo presente Edital convi do também os associados quites. 
e em pl eno gozo de seus direitos sindicais, a comparecerem 
à Assemblé i a Geral Extraordinária , que será realizada logo 
após o encerramento da Assembléia Geral Ordinár ia do di a 29, 
se estendendo até o dia 30 , para deliberarem a respeito da 
seguinte Ordem do Dia: 

- Mensalidades . 

- Programa de atividades pa ra o exercício de 1984 . 

Macapá , 08 de novembro de 1983. 

MANOEL DE NAZARETH ALMEIDA PANTOJA 
Presidente 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÃ 

EDITAL DE PRAÇA , COM PRAZO DE 20 DIAS. 

O Doutor Juiz do Trabalho , Presidente da Junta de Conci 
l iação e Ju l gamento de Macapá . 

Faz saber a t odos quantos o presente Edital virem, ou 
dele notícia tiverem que , no dia 30 de novembro de 1983 , as 
12:00 horas, na sede desta Junta, à Av . Duque de Caxias , 
s /n9 , serão levados a pÚblico pr egão de venda e arrematação 
a quem oferecer o maior lance s/ avaliação os bens penhorados 
na execução movida por MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, contr a JO
se DIOGENES TRINDADE JOMAR bens esses encontrados à no depÓ 
sito des t a Justiça , e que são os seguintes: um televisor ~ 
marca PHILLIPS, de aproximadamente 14 polegadas , preto e 
branco , n9 HD-00308-000239, em perfeito estado de funciona
mento e conservação, o qual foi avaliado em Cr$ 110.000 , 00 
(cento e dez mil cruzeiros) . 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia , hora e local acima mencionados, ficando ciente de 
que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
207. (vinte por cento) de seu val or . E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados , é passado o presente Edital , 
que será publicado no "Diário da Justiça" e afixado no lu
gar de costume , na sede desta Junta .Macapá , 07 de novembro 
de 1983. Eu, (Lourdes Dreyer) Técnico Judiciário, dati logra -
fei. E eu Eu ton Ramos Chefe da Secretaria, subscrevo . 

Dr . ANTONIO CARLOS AREAL 
Juiz do Trabalho Substituto na 

Presidência da JCJ de Macapá 
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JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-IAPÁ 

I~ CI RCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA -- ~IACAPÁ 

EDITAL DE INTUIAÇÃO E PRAÇA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, Ml'!. JUIZ DE DIREITO DA PRI -
~ffiiRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~IACAPÁ , CAPITAL DO TERRI
TÓRIO FEDERAL DO Al-IAPÁ, NA FORNADA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem , que o Porteiro dos Auditórios,d~ 
vidamente autorizado por es t e Juíz o, promoverá , em has ta p~ 
blica, a venda do bem abaixo discriminado, penhorado nos a~ 
tos de Execução n9 9.054/78 r equerido por ALVES E ALVES CO
M~RCIO S.A. rontra N. A. NOGUEIRA DIAS, no átrio do Forum , 
sito à Avenida Amazonas, 26 , no dia 11 de outubr o de 1983 , 
as 9:00 horas, em primeira praça, por preço igual ou acima 
da ava l iação. Não havendo licitante , será realizada a segu~ 
da praça , no dia 11 de novembro de 1983 , às 9:00 horas, p:
lo maior lanço oferecido, tendo o bem a seguinte caracter1s 
tica: 

Uma ( I ) Casa construída em alvenaria e madeira de lei~ 
com piso em alvenaria , medindo 15 metros de frente por 30 d.:_ 
tos de fundos coberta com telhas de brasilit e barro , toda 
forrada com tkbua machiada , pintada com tinta a Óleo, nas 
cores verde e branca, com água e luz ; o comércio, com as S! 
guintes divisões um amplo salão, onde funciona uma loja de 

' ... • 11 confecções e a outra par t e onde funciona a farmac 1a Bom 
Dia" , com um pequeno ambulatór io e um gabinete , com a fren
te toda calçada, com as portas que dão acesso ao interior do 
imóvel são do t i po metálica e em n9 de quatro. Na parte de 
tráz existe uma casa res idencial em madeira de lei, edifi
cada, no mesmoterreno,com as di visões acima descritas, ava
liada em Cr$: 1. 500.000,00 (hum mi lhão e quinhentos mil cru 
zeiros). 

Fica o executado intimado das datas designadas, atra -
ves do presente Edital, caso não seja intimado pessoalmente. 

E, que os mesmos quizerem arrematar, deve~á c~mpa~ec:r 
no dia hora e l ocal ciente de que a venda sera fe1ta a v1s 
ta , emdinheiro em espécie ou através de cheque visado , ou , ai_l! 
da, mediante caução idônea . 

E, para que chegue ao conhecimentos de todos e , princi 
palmente d~s i nteressados , passou- se o presente Edital em 
mais de tres vias de igual teor, sendo que será afixado no 
lugar de costume e publicado na forma da lei . Dado e ~assa
do nesta cidade de Macapá, aos vint e e seis dias do mes de 
agosto do ano de hum mil, novece~ t~s e oi~en:a.e t rês: Eu , 
Agostinho Ibiapino da Silva, Aux1 l1 ar Jud1c1ar1o, dat1logr~ 
fe i e eu LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, Diretor de Secre t~ 
ria da V~ra Cível , subscrevo e assino por determinação do 
~N. Juiz. 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Portaria n9 005/83 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAI-IAS DE CASAl-lENTO 

O Oficial do Regist r o Civil desta Comarca de Macapá 
Ter. Fed. do Amapá , República Federativa do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar : VALDEIR AL~!EIDA DELMONDES e RU
TILENE JUCÁ DE SOUZA. 

Ele é f ilho de Arcelino Clementino Delmondes e de Beli 
sá r ia de Almei da Delmondes . 

Ela é fi l ha de I zamor da Silva e Souza e de Rosení Ju
ca e Souza. 

Quem souber de qual quer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o outro , acuse-o na forma ·da lei . 

Nacapá , 07 de novembro de 1983. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevent e Autorizada 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLICO 

PROCLAI'IAS DE CASAI'lENTO 

O Oficial do Registro Civ il da Comarca de Nacapá, Ter
ritório Federal do Amapá, República Federativa do Br asil 
faz saber que pretendem se casar: SIDINEI ROCHA DE SOUZA e 
SONIA ~IARIA GUEDES DE OLIVEIRA. 

Ele é filho de Raimundo Henezes Souza e de Maria Rocha 
de Souza. 

Ela é fil ha de Aldenor Façanha de Oliveira e de Maria 
Dailsa Guedes de Oliveira. 

Quem souber de qualquer i mpedimento legal que os i ni ba 
de casar, um com o outr o, acuse- o na forma da Lei . 

Hacapá , 08 de novembro de 1983 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL&~S DE CASAI'IENTO 

o Oficial do Registro Civ'il desta Comarca de Macapá , 
Ter. Fed . do Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil , faz s~ 
ber que pr etendem se casar : JOS~ DA SILVA PICANÇO e RENI LDE 
SILVA DE ALBUQUERQUE . 

Ele é f ilho de Benedito Aurelio Picanço e de Haria da 
Silva Picanço . 

Ela é filha de Raul Gomes de Albuquerque e de Nila Sil 
va de Albuquerque. 

Quem souber de qualquer impediment o que as i niba 
de casar, um com outro , acuse- o na for ma da lei. 

Hacapá, 25 de outubro de 1983. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAJ~S DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civi l da Comarca de Hacapá, Ter
r itório Federal do Amapá, República Federativa do Brasi 4 
faz saber que pr etendem se casar: JOS~ TAVARES DA SILVA e 
RA!HUNDA DAS GRAÇAS ALVES FERNANDES . 

El e é filho de Benedito Ferreira da Silva e de 
Tavares da Silva (fa l ecida). 

Ela é filha de Abrão Fernandes e de Francisca 
Fernandes . 

Na ria 

Alves 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Hacapá, 08 de novembro de 1983. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA!-IAS DE CASAI'IENTO 

O Of icial do Registro Civil desta Comarca de Nacapá , 
Ter. Fed . do Amapá , República Federa tiva do Br asil, faz sa
ber que pretendem se casar : PAULO SERGIO SAJ>~AIO FIGUEIRA e 
TELHA HELENA DA SILVA HONTENEGRO . 

El e é fil ho de Antonio da Silva Figueira e de 
Sampaio Figueira. 

Alice 

Ela é filha de José Botel ho ~lontenegro Filho e de Osma 
r1na da Si l va Montenegro. 

Quem souber de qua l quer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse- o na forma da lei. 

Hacapá, 07 de novembro de 1983. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 
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. 15 DE NOVEMBRO 
PROCLAMAÇÃO DA REPOBLICA 

REPÚBUCA: ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA. 
O progresso político nos leva a uma sociedade pluralista e 

democrática, ideal que inspirou a Proclamação da República. 
Ordem e Progresso, união nacional, cooperação e 

harmonia, trabalho e espírito de colaboração· são valores da 
República e da Democracia que queremos. Praticá-los e 
promovê-los é um dever de todos os brasileiros. 

rr,:=::=~ (l)"MaL DeodOro da fonseca/Chefe doGovernoProv!s6no·· 
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(2) "O r. CamposSalles /MinosUoda Jusloça" 
(3) "Ouintino Bocaiúval Minislro das Re lações Exteriores" 
(4) " Tte. Gel. BenjaminConstant /~·hn•stfO da Guerra" 
(5) " O r. Demél rio Robeoro/Monlsuoda Agricullura. ComérciO e Obras Públicas" 
(6) "ConUa·Aim. EduardO Wan<lenl<olk/Minisuoda Maunha" 
(l) ''Dr. RuyBarboza/Mimstroda Fazenda" 
(8) " O r. Arisl ides LObo/MinlslrodO lnlenor" 


	

