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ATOS DO PODE· R EXECUTIVO 
Pt·e~idên~ia d&t .incpiublica 

Decreto N°. 63.379- de 9 de outubro de 1968 . 
Dispõe sôbre a instituição do contrôle 
dos dispêndios com o pessoal da Admi
njstração Federal Direta e autarquias fe
derais, e dá outras providências . 

O Presidente da República, u sando da atribui
ção conferida pelo art. 83, item II, da Constituição, 
tendo em vista o disposto no art. 66 , § 4°., da mesma 
Constituição e nos arts. 94, item IX, 98 e 151 do De
creto-lei número :!00, de 25 de fevereiro de 196'7, e 
de acôrdo com o Decreto nr. 61.930, de 21 de 
dezembro de 1967, decreta: 

Art. 1°. Fica instituído o contrôle dos disnên
dios com o pessoal da Administração Federal Dire
ta e das autarquias federais, qualquer que seja o 
regime de prestação de servi•;os a que estiver su
jeit0. 

Parágrafo úuico. O contrôle abrangerá tam
bém outras entidad es da Administração Federal In
direta contempladas no Orçamento Geral da União 
com recursos destinados a atender despesas com 
pessoal. 

Art. 2°. O contrôle a que se refere o art. 1°. tem 
por objetivo, além do acompanhamento dos gastos 
com pessoal, Ct)m vist as à adoção das providências 
necessárias à sua contenção, o fornecimento de da
dos que possibilitem o estudo dos p roblemr-s de 
administração de pessoal, em geral e, especialmen
te, dos relacionados com a classific;;:ção de cargos, 
a organização de quadros e tabelas, a fixação de 
!otações numéricas e de níveis de vencimentos, vHn
tagens e salá;:ios do pessoal da Administraç.'io Fe
deral e à.as retribuições pela prestaç~o de ser viços. 
sem vbculo empregatício, m ediante recibo. 

Art. 3°. O contrôle d e que trata êst e [)ecreto 
será exercido por uma Comissão de dois membros, 
sendo um designado pelo Minist ro do Planejamento 
e Coordenação Ge ral e outro pelo Ministro da Fa
zenda. 

Art. 4°. Os órgãos integrantes do sistema clP. 
pessoal civil da Administração Federal direta e das 
entidades a que aludem o art. 1 °., e seu parágrafo 
único, ficam obrigados a form·cer m e:nsalmente à 
Comissão referida no art. 3°., independentemente da 
respectiva liquidação, cópia das fôlhas de pagam=ntos 
a qualquer título, do pessoal efe:t i vo e do submeti
do à legislqção trabalhista, e r elação dos recibos, ou 
documentos equivalentes, correspondente à retribui
ção de prestação d e serviços sem vínculo emprega
tício, na formo do disposto no art. 111 do Decreto
lei n r. 200, de 25 d e fever eiro de 1967, qualquer 
que seja a dotaçãa orçamentária respectiva . 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos de que 
trata êste artigo proporcionar à Comissão de con
trôle quaisquer out ras informações ou elementos 

que a propósito lhes forem requisitados. 
Art. 5°. Competirá à Comissão referida no 

art. 3°.: 
I - fornecer aos t~Hnistérios do P lanejamen

to e Coordenação Geral e da Fazenda, em relação 
a cada exercício financeiro, o valor global do dis
pêndio orçament ário com o pessoal de cada Minis
tério e entidades a êle vinculadas; 

II - acompanhar a execução orçamentári~, 
no tocante às despesas com p~ssoal; 

III - apurar mensalmente o custo d cs dis
pêndios com pessoal, discriminando os de caráter 
f ixo e os de r..atureza variável; 

IV - manter registro atualizado dos atos q ue 
importem em alterações das previsões de gastos com 
pessoal; 

V - controlar a observância dos limites de 
créditos orçamentários destinados a pessoal. cien
tificando os M~nistérios da Fazenda e do Planeja
mento e Coordenação Geral, bEm como a autorida-

~ 
de competede para a adoção das medidas indis-

1 

pensávei~ à correção dos excessos acaso verificados; 
VI- emitir, quando solicitado, parece, do pon

de vista do contrôle a seu cargo, sôbre projetos de 
leis, decretos e outros atos normativos de caráter 
genérico, que po3sdm envolve r acréscimos de despe
sas de pessoal, bem corno sôbre a concessão de cré
ditos adicionais a estas destinados, visando a evitar 
qu e os encargos decorrentes de suplementações de 
verbas excedam os limites estabelecidos n a progra
mação financeira do exercício; 

VIl- elaborar relató:·io periódicos, consignan
do inform ações e dados estatísticos que demonstrem 
a adequada execução do contrôle dos gestos com 
pessoal. 

Art. 6°. Até ulterior deliceração, ficam subor
din&dos à prévia e ex pressa autorização do Ministro 
de Estado competente, quanto aos órgãos e entida
des de que tratam o art. 1°. e se'U pa rágrafo único: 

a) a admissão de pesscal sujeito a legislação 
traba,lhista. 

b) a efetivação de pagamentos por p restação de 
serviço sem vinculo empregatício (art. 4°.); 

c) as gratificação de que trato o art. 145, inci
so III, V, VIII, IX e X, letra a da Lei n°. 1.711 , 
de 28 de outubro de 1952. 

§ 1°. A autorização ministerial será precedida 
de audiência da respectiva Inspetoria-Ger:-11 de F i
nanças sôbre a existência de dispoaibilidades orça
m entárias. 

§ 2°. O ato praticado em desobediência ao dis
posto neste artigo será considerado nulo e de ne
nhum efeito, e importará em falta grave de quem o 
praticar. 

Art. 7°. A liberação dos recursos corresponden
tes a v.:rbas consignadas no Orçamento Geral da 
União e destinadas e despesa do pessoal dos diver-
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As He.par.tlçõea Públicas/ 
·rerritQr.lals deverão remeter 
o ex~edieute destio.ado à pu- 1 
~~Hca·~;~iio neste DlARIO OFI-

1
· 

EXPE:DIENTE i Alil Reparti~ões Ptl~as 

I eingir-~e-ão às aam~atu.ra11 
anureis renovadas o.te 28 ãe 

C!AL, dül.riamentt;l, até às 
18,/10 horas, execto ans oába-1 
dos (iUnndo deverão fazê-lo 
tlt.P. à,c; 11.,36 hOrllfl . 

imp~·~m§§a Oficiam 
DIRETOR · · j 

fev.ereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer épocs 
pelos órgãos competentes: 

SILLAS RIBEIRO DE A$$IS 

l 
A fim de possibilita<r a 

remessa de valôres acomf)&· 
nhe.dtíls d~ eselarecimemt~s ·Ao: raclamações pertinen

tes à matéri.c. retribuida, nos 
'l(t!los de erros ou omissões, 
-•'>! ·~erão ser formuladas por 
c,~'<l''itO, à ~eção de Hectação, 
amq u às 13.3U horas, no má
·.:~mn nté ?2 horas após a 
f;ãl\Ja dos órg5.os oficiais. 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oiicr..tas da Irnprem;a Oficial 

!vlACAPA -· T. F. AMAPA' l quanto à sua aplicação, eolt• 
cHamos usem os interessados 

I preferencialmente cheque eu 
1 vale postal. A S S I N A 1_' U RAS 

Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 7,UO 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1,45 
NGr$ 0,05 

Os suplementos às edl· 
ções dos órgãos oficiais IJIP 
se fornocerii o aos e.esin.an iiOl 
que as solicitarem no nto ,s 
assin::~tul'a. . 

Os originais de-verão ser 
datuogta[ados e ~.utenticados, 
rr.estüvadns, por quem dc' di
reito, rasura~ t' emendas. 

R'l:cetuadas as par& o ex
~rim:, que serão sempre 
·"'~l!tti:.l, as e~sinaturas poder
,._~-ão tomrtr, em qualquer 
-''<Jqca, por seis meses ou um 

<~B!U~S!LL1 - Este Diário Pticial é cnc:mtrado parl!. leitu
ra no Salão Nacional e li>Ü:rnaciona.i G.a Imprensa, da 

COOPER PB.ESS, no llra~ília Impcrh'.l Hotel.» 

o funcionário público ~
deral terá uin desconto dt> 
10%. ' Po.ru. fazer jus a êste 
de'sconto, deverá prov&r e11ta 

Pam racilitar aos nssinau- 1 A, fim de evitar solução conr.içõ.o no ato da Ms~nat\lJI. 
tes a verificat;Jilo do pmz9 de de cc:>n<Eímida.de no recebi- O custo de cada exem
va.lidude ue suas assinat\lras, mento dos !ornais, de vem plar atrasadP doa ó r g ã o s 
ua parte superior do enderê- os assiaanten providtmciar a oficiais será. no veneta avul
ço vão impressos o número reape<\tiva ranovaçílo com sa, acrescido de NCr$ 0,01, se 
do tale.o de ragistro, o mês e antecedêt)Cla mínima, de trln-1 do mesmo ano, e de NO:$ 

..,. no. 
Ao a.ssinatnras vencldas 

•wder~o ser suspensas sem 
«Vi&o prévio. o anv em que flnd~rá. ta (30) dias. , . . 0,02, por. ano def.lorrido. 

sos órgãos e entidades da Administração Federal fi
cará condicionada à efetiva e integral observância, 
pelos órgãos e entidades int::~essados, dos precon
ceitos dêste d ecreto, especialmente de seu art- 4°. 

Parágrafo único, Ocorrendo descumprimento 
das disposições dêste Decreto, caberá à Comissão 
responsável pelo contrôle daa despesas do pessoal 
representar à autoridade competente, dando ciência 
aos Ministérios .da Fazenda e do Plan·ejamento e 
Coordenação Geral. 

Art. 8°. Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua p ublicação, revogadas as qisposições em 
contrário. 1 

Brasília, 9 de outubro de 1068; 147°. da In
dependêcia e ú0°. da' República. 

A. Costa e Silva - Luiz Antônio da Ga ma e 
Silva - Augusto Hamann Rademaker Grunewald -
Aurélio de Lira Tavares - ]\.1Iário Gibson Alves 
Barbosa - Antônio Delfim Neto- Mário David An
dreazza - I v o Arzua Pereira - Tarso Dutra -
Jarbas G. Passarinho - Márcio de Souza e Mello 
- L eonel Miranda - José Costa Cavalcanti -
José Fernandes de Lima -Hélio :Seltrão - Afon
so A. Lima - Carlos 1". de Simns. 

':'ranscrito do Diário Oficial da União nr. 
197 de 10 de outubro de 1968. 

Poder Judiciário 

Justiça Federal de Prirneirà Instância 

I 
Seção Jndicif1rlr. do Amapá 

Boletim da Justiça Federal 
Nr. 026/68-JFA 

2a. Região - - Seção Judiciária do Amupá 

· DISTR I BU IÇ ÃO 

Distribuição dos ieitos ela · P1·imeira Instância, polo 
Dlstribuldo1·-Contador. 

AO MIVI. JUIZ FEDERAL 

I - Ações Ordinárias 
Ação Ordinária de Indenização 
Processo nr. 90 
Reclamante: Raimundo R. da Silva 
Reclamada: Construtora do Aeroporto da Amazônia 

(COMAHA), 
Adv~gado: Doutor Cícero Borges Bordalo 
Autuação: Ein. 05.09.1968. 

Carta . precatória citatória 
Processo m·. 91 
Deprecante: Juiz de Direito dos Feitos da. Fazen~a do 

Estado do Pará 
Deprecado: Juiz Federal da Primeira Instância, por 

redlstribuiçfio. 
Réu: Manoel NunC>s Sobrinho 
Autuação: Em, 05.09.1968, 
Ação de reintegração de posBe 
Processo nr. 92 
Requerente: Osmarina M. de Oliveira . 
Requerid a: Prefeitura Munlclpal de. ~tacupa 
Advogado: Duutor Cícero Borges Bordulo 
Autuação: Em, 05.09.11-168. 
A<iáO de reinteg1·ação de posse 
Pro00sso nr. 93 
Heqt'lerente: tv'1Fia C. Santos e Mil.noel Pedro dos 

Santos ' 
Requerida: Prefeitura Municipal de Macapá. 
Advogadü: liontur t:íc;;ro Borges Bordalu 
Autua.,;il.o: Em, 05.09.1968 

VII - Ações Cr iminais 
Inquérito Pol\chtl 
Prece~so ur. 94 
Autora: A .Ju;;tiça Pllbllca 
Ré n: Oriv:m d3 Cat::tro Sussuaraua 
Advogaào: DGutor LaUl'o Sedu~ Gomes 
A utuaçã.o: Em, 05.09.19G8. 

VII - Ação Crimiual 
Inquét'ito Policial 
Processo nr. 95 
Autora: A Justüia Pública 
R3u: Pedro Loureil·o de Abreu 
Advogado: 
Autn~ção: Em. 05-09-1963 
Ação Criminal 
Inquérito Polidlll 
Processo nr. 96 
Autora: A Justiça Pública 
Réu: José do Ca1·mo Braudão 
Advogado: 
Autuação: Em 05-09-1968 

Açií.o Criminal 
lnquér·ito Policial 
Pt·ocesso nr. 9í 
Autora: A Justiça .Pública 
Réu: Edgar Chagas Costa e outros 
Advogado: 
Autuação: Em, 05-09-1968 

III - Executivo Fiscal 
Ação Executiva Fiseal 
Processo nr. 98 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: D. Moreira & Cia. 
Autuação: Em , 07-10-1968 
Ac:ão Executiva Fiscal 
Pro~esso nr. 99 
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Autot': I.N.P.S. 
Réu: <Jiáudio Melo 
Autuação: em, 7-10-1968 
Açà(J Ex~cutiva Fit>cal 
P;·ocesso nr. JOo 
Autor: LN.P.S. 
Réu: A.A.S. Távora 
Autuacão: em. 7-10-1968 
Açfio Exe0utiva Fiscal - Proc. nr. 101 
Autor: l.N.P.S. 
.H.eu: Antônio Mor·ais Cardoso "' 
Autuação: em, 7-10 1968 
Ação Executiva Fiscal 
t •rocesso nr. lO~ 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: Jauá!ra Furtado 
Autuação: em, 7-10-1968 
Açãa .Executiva Fiscal 
Pl·oceseo nr. 103 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: Francisco Rodrigues Santana 
Autuação: em, 7-10-Hlô!:l 
Ação Exeeutiva Fi!:lcul 
Processo nr. 104 
Autor: !.N.P.S. 
.t\.~u: José Augusto Navegante 
Autuaçíio: em, 7 -10-l!:ltiS 

lll - 1:\xacutivo Fiscal 
Ação Executiva Fiscal 
Autur : l.N.P.t:i. 
]:{éu : Dulce frene de Almeida Coutinho Teixeira 
Autnação : em, 7-10-1968 
Ação .b.:xecutiva Fiscal 
P1·ooesr:~o m. 106 
Autor : I.N.P.S. 
Réu : Edgãr Vitório da Costa 
Autuação : em, í-10-19íiS 
A~ão Executiva Fi~cal Prc. nr. 107 
Autor : I.N.P.S. 
l-teu : A. '1'. Az{!vcJo 
Autuaçao : em, 7-J O-i968 
Ação l!.xecuth a Fiscal 
.Ptucet~so ur. l Utl 
Autor : l.N.P.S . 
Héu : B~nectlto Almeida 
Autuaç!lo : em, 7-10-61:1 
Açíi.u ExecuM v a Fil:ícal 
Proces~o nr. 109 
Autor : LN.t'.S. 
ltéu : Pinheito & Cia. 
A utuação : cru, 7-10·68 
.Açã~ Exceu~iva Fiscal 
Processo nr. 110 ' 
Autor : I.N.P.S. 
Rtiu : P<tdro uc Li ma Nunes 
Autuação : em, 7-J0-19ti8 
Açüu Executiva Fiseal 
Processo nr. 111 
Autor: l.NJ"'.S. 
Réu : Manoel Antônio rlcrnédlos 
Au tuat,:ão : 7-10-HJíiS 
Ação Executiva J:.\s~al 
P1·oces$o nr. 112 
Autor : l.N.P.:S. 
Itéu : Siaudio Assunção Lemof3 
Autuação : 7-10-tiS 
Ação Executiva Fiscal 
Proces:;o nr. 113 
Autor l.N.P.S. 
Héu : :::; . Távora 
Autuaçã11 : 7·10-1968 
Açãu Executiva L'i:;cal 
Processo nr. lU 
Autor : LN.P.S. 
Reu ; Mano~! Monteil·o 
Autuaç.áo : 7-19-68 

l - Ações Ordinárias 
Aç~o Ordinát·la de Iudeniz!l.ção 
Pl·ocesso nr. nr. 115 
Hequerente : Antônio Ficanço Gemaque 
Heqaerl!la : Preteitura Municipal de Macapá 
Advogado : Dr. Cícero Boi·ged Bordalo 
Autu<l~~ão : em, 8-10-!i!l 

VIl - Ação Uriminal 
Inquérito Policial 
Processo nr. 116 
Antora : A Justiça Federal 
ltéu : Mári o da SiiYeil'a Uchõa, João Flávio da 

Rocha, J (lll l!.!l Pereira da Fonseca, Raimundo Oliveira e 
José Lôbo Rodrigu('s. Incursos nos Arts. 31 2 Pará;rreí'o 1". 
e 180 caput do C. P. 

Advegado : 
Autuado : em, 7-10-1968 
Ação Criminal 
Inquérito Policial 
Pro~esso n~ 117 
Autor : A Justiça P ública 
Réu : J osé de Ribamar Sousa. Incur so no Art. 

33~ C.P. 
Advogado : 
Aut•Jução : em, 7-10-6!l 

V - Aç ões G!i\•er<as 
Açiio d e c on signação de Pagamento 
Processo nr. ! 18 
Requerente : !.~. P.S . 
H.equerirlo : Aml.Jrosina Ferreira Coêlllo 
Advog11d0 : 
Autuação : t:m, 9-10-68 

VI - Ações diversas 
Vi:;tor\a «,\d Perpetuam Rei Memoriam» 
Processo ar. 119 
ltoquerente : Vicent6 Pontes Sobrinho 
Requerida : Prefeaura Muuicipal de l\íacapá 
Advogado : 
Autuação : em, 9-10-1968 

VIT - A.çíl.o Gi'iminal 
Inquérito Polieial 
Processo nr. 120 
Autora : A J usUça Federal 
Réu: MiJar Ramos da S!iva. e outros inc. Arts. 329, 

331, cjc. Art. 25 C. P. 
Advogado: 
Autuação : em, 17-10-613 
Inquérito Policial 
Processo nr. 121 
Autora: A J\tstir;a Pública 
Rén: Armando Sylvain Ledde. Iocurw no art. 334 do C. P. 
Advogado: 
.1\utuação: em, 17-!0-1968 

V - Acõtls diversas 
AÇão de Conslgnaç1lo de Pagamento 
Pc·ocesso nr. 122 
Hequerente : Mnria de Belém Monteiro Xavier 
Requerido : Gevêrno do Terl'itório do Amapá 
Advogado : Dr. Cioero Borges Bordaio 
Autuaçã.o : em, 17-10-tiS 

EX PED IE NTE 
Juiz Federal: Doutor Mário Mesquita Magalhães 
Chefe de Secretaria R<:l!3p. p/Expediente: Guilllerme 

Ka~cimt'nto dos Santos 
Expediente : 18 de s0temb!'O a H! de outubro de 1968. 

IIl - Executivo Fiseal 
Ação Execl.!tiva Fiseal 
Processo nr·. Stl 
Autor: I.N.P.S 
Tiéu : Durval Figueirelto Bl'ito 
Despaeho: Cite-s& por Edital. M'acspá, 2 de outubro 

de 1968. (as ) lvi.M. ~1ag& lhàes 

V ll - Açõf.!s Criminais 
Inqué rito Polici!!l 
Proc3sso nr. 94 
Autora : A Justiça Pública 
Réu: 0 1·ivan ele Castro Sussuaraua 
Des pacho: Designe a secretaria dia e hora desim

pedidos para a re~lização da t>.udiência d~ interr ogatór io 
do indiciado, O!'denando citação do réu (art. 394 CPP), 
dundo-se vi sta p!tra ciência ao Doutor Pro:::urador Regio
nal da Ropúb!ica. 

Mucapá, 2 d o outubro de 1968. (as\ ~1.11I. I\IagaiMes. 
Em cump!'imento ao respeitávtll despac!Jo do Exce

lentíssimo Senhor Juiz Federal, Hc11 der;igoado o dia 17 
de1outut;;:o do corrente an0, às 9:00 horas éla manhü, para 
a audiência tlo int~rrogató ,·io do i.ndici~do . l\!ncapá, !G de 
outub: o ue 1!:68. G .~ . d0s Santos. Resp. pfExp. da Secre
tari!l. 

Tuq uérito Poli cial 
Processo nr. 4~ 
Autor : A Jus tiça Pública 
Réus: Agneio Mal·ques de Souaa. Oscar Mauito 0.a 

Silva, J oaquim Barbosu da C:mceiçUo e outros. 
De8pacho: Ao Cont'ld.n. Mncapá, 3 de outubro de 

1968. (as) M. ~.1. Magu lhâes 
I - Ações Ordináriss 

Cat·h.: Precatória Citatória 
Processo nr. 9t 
De;:n·ccar1te : Jnízo rle Dir~it~ dos feitos da Fazenda 

do Pará. 
Uept·ece.do: Jui<: Fe.Jeral de P. lostô.ncia, por redis

tl'llluiçií.o. 
Despacho : Cite·Sf>. p1·ovili·:mciando a Secretaria. com 

mgõncia . \la capá, 4 de outnb:·o d•" 1968. (a s) :\1.M. 111agalhil.es. 
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De' conformirlade com o artigo 128 do C.P.G. nomeio 

o sr. Florisano ào Oliveira Nobr~. m icial je Justiça AD
-HOC. Macapá, 10 de outubro de 1968. (asJ M.M. Magalhães. 
1li - Executivo FiRcaJ 

Ação Executiva Fiscal 
Processo nr .. 1013 
Autor: I.N.P.S. 
Réu : Benedito Almeida 
Despacho: Cite-se. Macttpá, 10 de outubro de 1968. 

(as) M.M. Mugalhães. 
lii - Executivo Fiscal 

Ação Executiva Fiscal 
P1·ocesso nr. 110 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: Ped:-o de Lima Nunes 
Despacho: Cite-so. Macal}á, 10 de outubro de 1968. 

(as) M.M. Magalhães. 
Pt·ocesso nr. 111 
Autor : I.N.P.S. 
Réu: Mano&! Antônio RemédiOEl 
Despaeho: Cite-se. Maca pá, 10 de outubro de J 968. 

(as) M.M. Magalhães. 
Processo nr. 112 
. '\.utor: J.N.P.S. 
Réu: Siaudio Assunçã.o Lemr,s 
Desp1wlio: Cite-so. Maeapá, 10 de outubro de 1968. 

(as) M.M. Magaih!'Les. 
Processo nr. 113 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: S. T&vora 
D2spacho : Cite-se. Macnpá, 10 de c.ntubro ele 1068. 

(as) M.l\1. MagalMes. 
ProcAsso nr. 114 
Autor : LN.P.S. 
Réu : Manoel Monteiro 
Despacho: Cita-se, Macapá, 10 de outubro de 19ü8. 

(as) M.M. Magt\lhEes. 
Processo or. 98 
AntOI': I.N.P.S. 
Réu: D. Moreira & Cia. 
Despacho: Cite-se. Macàpá, li de outubro de 1968. 

(as) M.M. M"agalhíles, 
Preceaso nr. !OI 
Autor : l.N.P.S. 
R6u: Antôn io Mo 1·ais Care!cso 
Despacho : Cite-se. M.M. Maga.!hi1oa. 
Processo nr. l02 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: .Jandh·a Furtado 
Despacho: Cite-se. Maeapá, ll de 0utubro de l91l8. 

(as) M.M. Maga lhães. 
P l·ocesso nr. l04 
Antot··: I.N.P.S. 
Réu: José Augusto Na.vegante 
Despacho: 'Cite-se. Macnpá, 11 de outubro de 1968. 

(as) M.M. !\-1agalhães. -
Processo nr. 105 
Autor: l.N.P.S. 
H0u: Dulee !rene de Almeidl.'. Cnu!lnho TeixeiJ·a 
Despacho: Cite-se. Macapí1, li de outuhl'o de 196ft 

(as) M.M. J'rfagalhãe~. · 
Pl'oceGao nr. 106 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: Edgar Vító:lo da Co~ta 
Despacho: Cite-se. Maca pá ll de 011tubrú de 1968. 

(as) ?.J.M. lv!ngalhi:lcs 
erocGsso nr. J07 
Autut' : I.N.l~.s. 
Réu: A.T. A.ze1•êdo 
Despacho: Idem, Idem. 

Ili - Execntivo Fiscal 
Pro cesso m·. 72 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: Fro.nceli110 Oliveira de Carvai!HI 
Despacho: J. Como reque1·. Cite-se. ;ijacap;j , 14 de 

outubro oe.,l9G8. (as) i\1.M. M:agalbães 

Pl'ocesso nr. ?4 
Autor: I.N.P.S.' . 

Sentença: Vistos, etc. Face ao recibo constante na 
.Guia de fls. lO. julgo extinta a presente ação pelo pagll
mento do débito, a fim de que surta seus devidqs efeitos, 
detemJinaodc a baixa na dif:trlbuição. P.R. Macapá, 14 de . 
outubro de 1968 (a<;) M.M. Me.galllã.es. 

Proceeso nr. 77 ' 
Autor: l.N.P.S. 
Réu: Araújo & Souza 
Despacho: J. Come r equer. Cite-se. M~capi, 14 de 

outubro de 1!lô8. {\!s~ M. ~.-1. Magaihã~s. 

Processa nt' . 79 
Autor: I.N.P.S. 
Réu: Felípe Cas~;im 
Sentença: Viotos, etc. Face ao recibo conbtante na 

Guia de fl s. 10, julgo i':rtinla t\ presente ação pelo paga
mento do débito, a fim de que surta Beus d?.vidos o legais 
eieitrJs, determinan do a competente baixa na dis tribuição. 
M:..c!'l.pil, 14 ca2 ®UtUbl'O de 1968. (as) M.M. Magalhães. 

ProcEsso nr. 71 · 
Autol': LN.P.S. 
Héu: Adamor Primavera da Silva 
Despacho: Diga o Doutor Procüradc.r Regional da 

República sôbrc a pio moção de fls. 10. MacLt.pli , ~5 de ou
tubro do 1!-168. (as) tti .i\1. Magalhães . 
VII - Ações Criminais 

Pt'ocesso nr. fJ'7 
Autora: A Justiça Pública 
Ré\}s: ,Edgãr Cb.agas da Costa, Raimundo Pereirll 

Fernan~es u Raimundo Pontes 'l'uvares, incursos no Art. 
33:1 do C.P. , 

Despach~J: Face ao pronunc!am~nto ào Dou!or Pro
curador Regional da República, àa fls. 55, solicite-se ao 
Com!l.nd.o do 4°. Distrito Na vai ew Belém do Pará o enca
rnlnhtlmento a (\ste .Juízo - Tênno de e.preensiío de con
tr-ubundo - objeto dêste processo cl"ime, por constituir 
dta.:Uil!ento essencial em face da lei. Mscapá, 15 de outu
bro de 1968. (P.s) M.M. Magalhãe!!. 
HI - Executivo Fisct\l 

Açã.o Execuli v a Fi;; cal 
Procossc• nr. lOC · 
Autor: I .N.P.S. 
Réu: A.A. Távora 
Despacho: Cite-se. Mecnpá~ 15 de outubro de 1968. 

(as) M.M. Mngaihii.es. 
IV - Ar,õesJ Executivas 

i\çilo Ex~:cutiva de C0brança 
Ptnc€sso · nr. OG 
Autor: Ba.uco do B!'usil S.A. 
Réus: Izabel Benjamin Cúota e Flioorei:'.o Vilenu Custa. 
Despuclw: A Srt:rt:id!"ia p~ra providenciar o Edital 

de Pre.çn, ateml endo :'!!'< formai ir!ncies legois. l\laeupo, 16 
d~ outubro àe i\lC7. (v s) ;\1 .'[Yl. ~ .flgaJhàüo. 

Proce~so nr. 0!3 
Autor·: Banco do Bra sil S.A. 
\teus: Gr.mt(quo A!mei c: a. e Agenor Garvalho Abr€u. 
Despach0: A St\crei:a.ria para pro\'idenciar o Eàita l· 

de Praça, ate-ud\das às YornHt!idudes \pgal3. Maee.pâ, 16 do 
outubro de 19t'S. (as) M.M. M~>gnlbüe!:i. 

VII - Açõ0s Gl'in:.inais 
Pr(;cesso nr. ~;(i 
Autor: A Jus tic;a Pública. 
H.éu~: José r!o Ca1·mo B;·andão, incurso no nrt. 312 § 1°. 
Despscho: Des igt;e a ~l!:lcretaria dia e hora desimpo-

diuos para a redizat;fio da aurliência de inquirit;ão das 
. trlstemunha~. ater.clldne às formaii dfl íles legai~. Mac:apá, l{j, 

de uutut>r0 de HlSS. (2 s) M .. M. Magalhãe;;; 
Processo m. 116 · 
Autor: A J nstiça Pública 
Réus: Mário da· Silveira Ucliôa, João Flávio tla Ro

cha, Jonas Pereira da ~\•nsecl'\, Raimumlo Oliveira e José 
Lõbo Roórigue::: , . incur.~ os nos arts. i~12 , 312 § 1°. e 180 
caput, do C.P. · · 

Dtspacho: De~'igne a Secretaria o!a e hora desimpe
didos ~a ra a realiz!lçãn das testemunhas arroladas. Inti
me-se d!l.ndo-se ciência oo Doutor Procur~:~dor Regional 
da República. MttC<lpc; , 16 de outubro de 1908. (as) M.l\IL 
Magalhães. · 

P1•oeesso nr.1:17 
Autor: A .Justiça Pública 

. Réu C. Mntias & Ci<i. Ltda. I 
Sentença: Vi~>tos , etc. Face oo recibo constsnte na 

Guia de fli3. 10, julgo extinta a precr;nte ação, peio paga- , 
menio do débito, a fim de que surta seus devidos e legais· 
efeitos, determinatJúo a competente baixa aa dlstribuiQão. 
P.H. Macapá, 14 de outubro de 19fill. (as) M.M. Magt>IMes. 

Réu: José Ribnmar Souztl. incurso uo Art. 33:J C.P. 
cornb. cfart. 1°. itens A f . lJ da Lei 4.729/65 . 

Db~pacho: Diga o Doutor i>rocurador Regi o na! da R e
pUblica. Me.capli.,'lü de outubro de 1968. (as) M.M. Magalhães. 

Processo nr. 75 
Autor: I.N.P.S. 
Héu: Nabi Amim Richene 

lii - Executivo ·.Fiscal 
Processo ' nr. 73 · 
Autor: I.N.P.S. , 
Réu: Filoct·eilo Vilena Costa 
Despacho: Oficle-se ao Sr. Agente do I.N.P.S. de ~>ta 

. cidade requisitando os procesGos nr0~ . 15.786/ (:5 7.682/65, 
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Rara serem apensados a êstes autos de Ação Ex ecutiva 
I•iscbl, para fins de dit·eito. ~!acaoá , 17 de outubro de 
1968. (as) .M.M. Mag!l!hães. • 
V - AçõP.s Oi.-er3us 

Açüo dt• c ,Josig-n!lção de Pt~ga~nento 
Processo nr. 11 b 
nequereutc: I. N. P. ~-
Requerido: 1.\mbro~ino Fer!'eir:l Co(·Jho 
Despacho: [nicialmenta, Ct·mo m0did:1 ot'd':lo alória à 

boa_ marclla pruc~ssu:1J, inti!l!e-3o o Ins titu to de Aposenta
nona e Pensoes dos Indu3triát•ios, atualmente I.N.P.S. pnr11 
quo se_ manifesto n o praz'l de dez (10) dias, se :ouusi stmn 
HS ruzues actermJnan tes l'la A~·5o de Consignacão em Pa
f!ltmento ioten tar!u contra A rubi·o s l:Ja FerreiJ'a Coé lho ora 
J'C:Jistrlbuída à Justiça Fcdecal de Primeira Instância.' Ma-

. capá, l 'l de outubro de 1968. (as) ~1.1\1. ;\hgalhães. 
Pl'Ocesso nr. 122 
Rcquer!!ute: ~·faria de Belém Monteiro Xavier 
Rt::queri.Jo: Govêm o do Tcrricório do Am[l.ptí 
Desp!lcho: loicia.ltnonta, :)Orno medida ordt>natória li 

boa marrha p~u ~eE<s•ml. in timc-:;e llit>.l'ia de Belt>m Mon
teiro XaYiel', rcprcfen tada neHes antos pelo !Jou
to r Cícero Borgrs Bor,.:a lo , !nra qul' ~e m anH!'s ic no 
p;:azo de d ~:·z (10) d ias se '3Uh!.'lste m as r ezõGa dete;mi
nDd!ls da Ação de Cr~ nsigrH><·ão em P::!gumeotc, intentada 
eon.tra. o 9ovêrno do 'J'ei'l'itório Feder r.! do Ama pá, ot·a 
r edts trJhtllda ll. .Justiça Ferlcra\ de Pri meira In.stâncla. 
Macapú, 17 de outulit·o de 19li8. (as) i\1.;\I. Magalhães. 
VI! - Ações Cri:-n inuls 

Proc~s~o nr. fi7 
.l.u tora: A ,Jtlsliçl). P ública 
lt éu: Pdd t•o }\.:rnt!r!tl<•H B.l'is 

_ D~sp~co o: Vista ao Do•llor Advogado do Réu para 
razoes flnaJs. Macupa, 18 de outubro de 19ôo. (asl r.i.M. 
Mllgalbíiel'l. 

~tacapli , 18 de ontnb:-o de 1968. 
Guilherme Nascimento dos S»ntos 

Rcsp. p/Exp. da :);;cr<H,l ria 

Comissão de Inquérit ::> Administrativo 
(,..,o-taria 5~4/68-GAB e 550/68-GAB) 

EDITAL DZ CITAÇÃO 

E DI TA L 

O Secre:tário da Comissão de Inquérito Admi
nistrativo designada pe1ns portarias n°s. 534/68-
GAB e 550/€ 6-G.t\B, de 30 ele setembro de 1968, 
e J 4 de outubro d0 1868, re~pectiv<:. rr: ente, do Ex
c.:=l~ntíssimo .Senhor General-Governador do Terri
tório F ederal do Amapó, em cumprim ento de or
dem do Se:1hor Presid!.!ntc da referida Comissão e 
tendo em vis ta o disposto no § 2u. do ertigo 222 
do Estatuto dcs Funcionários Púbticos Civis da 
U nião, C I T A, pelo presente Edital, os serv ido
res Del:-rüro "Vit::i!·a P eixoto, Auxil1ar de Inspeção 
Sanitária e Rur:>l, nível 8; e Linv Pires da Gam2, 
ocupante do cargo de Auxiliar Rural, nível 3, am
bos lotados n a Divi[;~O à e Produçkio, do Govêrr:.o 
do Território Federal do AmaEJá, J:ara, no prazo 
de quime (15) dias, a parti:· da publicação e afi
xaçê:o dêste, compareCei·em em uma das salas d o 
prédio onde f unciona a mvisão de Producão. u fim 
de acompanharem, pres tarem d eclarações- e.' poste
riormente apresentarem defesa escrita, dentro de 
dez dia s, n o p r ocesso Administrativo a que res
pondem perante esta Comissão, sob pena de r evelia. 

Macapá, 31 d~! outubro de 19GS. 

Ruy da Silv.::ira Barbosa 
Secretftr!o 

Poder .1 udiciário 

Justiça Federal de Primeira Inctância 
Seç·ão Judicii:rin cio Amapá 

Editais de Citaçfio 

O Dot!tO!' Mório Mesquita Magalhães, Juiz Fe-

dera! da Justiça Federal de P rimeira Instância, 
Seção Judiciária do Amapá, na forma da lei etc., 

Ji'm. Sabe r a todos quantos virem o presente 
edital, expedidos nos autos do executivo fiscal que 
o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
Agência desta cidade, move contra Dulce Irene de 
Almeida Cou~inho, que por es :e meio f ica cit ado o 
executado Dulce !rene de Almeida Coutinh o, domi
ciliada e residente no Mercado Central, s/n, nesta 
cidade, a tualmente em lugar ignorado, para apre
sentar sua defe~a l!a referida a ção até f inal senten
ça e sua execução . 

O presente edital será afixado no lugar de 
costume e pub1icado na forrna de lei, e seu prazo, 
que correru da prim eira publicação, considerar-se· á 
tra11scorrido assim que decorram (20) vinte dias, a 
partir da data da (1 a.) p rimeira publicação, ficando 
a citação p erfeita. 

Dado e . passado nes·ta cidade de Macapá, capi
tal do Território Federal do P>map:'l, aos vinte e 
cinco d ias do mês de outubro de mil novecentos e 
sessenta e oito. En, GuilheJ:me Nascimento dos 
Santos, respondendo pelo expediente da Secretaria 
desta Sc:ção Judiciária, o escrevi 

lVItrio :0/Iesquita k~agaihães 
Juiz Federal 

Faz Saber a todos quantos virem o presente 
edital, expedidos nos v.utos do executivo fiscal que 
o Institu to l'bcionai de Previdência Social (JNPS), 
Agênc.:ia desta cidade, m ove contra Manoel Antônio 
Remédios, que corre por êste . j uíz·l Federal e sua 
Secretaria , que por êste meio f ica ·citado o executa
dó Manoel Antônio Remédios, domiciliado e resi
dente à Praça Veiga Cabral, n/ .'> , nesta cidade, 
atualmente em lugar jgnorado, para apresentar sua 
defesa ,,a referida açilo até fina! sen tença e sua 
execução. 

O presenLe edital s erá afü:ado no luesr de 
costume e pu~licado n a forma da lei, e seu prazo, 
que correrá da primeira publicação, considernr-se-á 
transcorrido assim que d ecorr:1m (20) vinlc dias, a 
partir da duta da primeira (1 a.) publicação, ficand o 
o. cit<.~ção perfeita. 

Dado e pQ~sado nesta ciàade ele Y a capá, ca
pital ào Território Fed~rsl do Am<>pá, aos vinte e 
cinco dias do mês de outubro de mil noventos e 
sessenta e oito. E~l, Gui.lhen'1 e Nascimento dos 
Santos, rzspond·=ndo pelo expedien~e da Secretaria 
desta Seção Judiciária, o escrevi. 

l\1úrio Mesquita Magalhães 
Juiz Federal 

.!\ta da ,'l..ssembléla de Co~tstituir):o da «Centnil 
Açucarcira do Amapú S.A.•>, realiztidi:l no dia 
7 de novembro de lSG8. 

Aos set(' rU<Js elo mês de novcmbt o de m il n!.lvecen
t os e sessent:J e oito, nesta cidade de Macapá, Terrltórlo 
Fed<:r al do Amap:i, à Ave ni:l a írc>(;ema Carvão Nunes, n°. 
100, us dez horas, re uniu-se a tot<~lidõd~ dos sócios funda
dores da «Central :\çucareir<l do Amapá S.A.» nb<:i:<O as
sinndcs. As~umin<.!o, por ~ctamaç2o, a presidência da as
gembl éiil , o Sr. AntOnio Eva ldo \ nojos~'! de At~drade convi
dou a mim. H ome:-o l nfljcsa de Andrade, para sccrdarior 
os tr<Jbalhvs. Ccnstit u íd.,, assim, a mes~. o Sr. ? reside-nte, 
infon nr.ndo que se achavam presentes à r1 ssemblé ia para 
e·,en tua :s esclarecimentos ao!J seóhores ~ócics fundado!·(·S, 
os senh ores J osé Luiz de Mouru Perei ra, Ja iro de Moura 
P.:>reir:.~ e C lark C h<lrl ~ s P laton, J;eritos ncmr a d os na assem 
b léia de 28 de outubro de 1968, para precederem à avalía · 
çiio d os bens loca!izadc·s em Pôr to P laton, que a CompR
nhia ? regresso no Amapá ·- COMPRAfl1f se huvla propos
to 1:1 i n~o;·pc·rar, c omo c <> plta l, p~:lo valor g ltibal de NCr$ 
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57S.99l,O:l (quin!1ento9 e ~>etenta e nove mil, no\recentos e . 
noventa e um cruzei ros novos), à Centr·al Açuc11re:ra do 
Amapfl S.A., determinou fôsse proc~dicln à leitura do res
p ectivo laudo de avaliaçiio documento êsse do seguinte 
teôr: <:],audo de A-va.Uação>>: Os nb.::ixoa assinados, peritos 
nomeados pela Ass embléia Geral dos Subsc:;·itort::s do ca
pit.al da «Central Açucareira do Amapá S.A. >>, s0cieclade em 
org::miz1Cicio, para procederem a avaliaçi'i1J dos bens <JUe a 
Companhia Progresso do Arn:ipil - COPRAM pretende 
r ealizar sua subscrição, após exam[narer::J os documentos e 
r egistros contábeis relativos Hvs met~cir;nados bens. cujo 
estado conhecem, chegaram de comum acôrdo à seguinte 
conclusf>.o: I - Os bens com que 2. Companhia Progresso 
do Amapú - COPRAlVI desP. ja r ealizar f• ~ub:;crição que 
efetuou do capita l d a «Central Açuca;·einl do :\mapá S.A.» 
estão relacionados nos anexos I a V, ~utent:icados pelos 
peritos ab2i.xo assinados, que ficam Ü1ZE:nc1o p;nte inte
gra::te do presente laudo p1ra !.of.os os ef:!lto:1 de direíto; 
II -Aos referidos b~ns íoram atribu!à'Jf: va!ores it~·.r. por ite m 
confo!'me se vê d::>s anexos raenciünados, tendf• resultado 
para os be~1s rel;Jc(unados em caàa an~~xo, os seguintes 
m entc.ntes: Anexo I- Equipnmzntos agríco;.as - NCr$ 
52.881,73; - Ane.w 11 -- Fertilizantes e corretivos - NCr$ 
86.742,28; Anc;co lJl ·- Fungicidas, ;JdesivoG, h erbicidas e 
inseticidr.s - NCr$ 23.1103,:16; Anexo I V - f'!ant:;ção d e 
202 HA de cana form<lda - NCrl:l 202.020,08; A.n.e.::o V -
Estud<)S técnlccs c:Jntrat~dos c p01gos peln COP RAM -
NCr$ 20!.444,00; iH - Assim sendo, os bens e :n ex:l:ne 
apre.sentam um valor global de NCr$ 5!!1 371,3?; ( q•1fnhentos 
e oit.õnta ~ um mil, trezentos e setenta e um cruzei ro·s no
vos e tr inta e sete centavos), peio q éle >e conclui quê ditos 
bens podem ser incorporados DO cr.pit& l da «Cen~ral 
Açucnr~ira do Am~pâ :.: .A.>, pelo volcr C::.! NCr$ 5?iJ,!3fJ!,OO 
(quir!hento·3 e set<:nta e nove rnii, DO \'e 2,~'1tos e noventa e 
un1 cruzeiros nov-os), que lhes foi ~!tr~b!t[(!v pE: !H Co1r1pd.nhia 
P rogr<:sso do A mapá -- COPB.AM <W ;,~·:inar o bnlHl:r.. de 
~ub!>crição . iVI2éapil, i.l de novembro d;~ : ti5S. (::::::} J6sé Luiz 
de Moura Per~ira (Cart. PrcL 62331 súr ie 4Ga.) -- J<tiro àe 
Mou!·a Pereira (Cart. Pro~. 9t!D/D l a. Região - Reg. CREA 
944) - Cbrck Charles Piaton (Ca:·t. Prcf. 4•19/D - CREl\ 
ta. Reg!iioJ. Terminadfl a leitura, o Se. Pr()sld~ate subm~teu 

o meneionado La~do de Ava.liação ao exame e discussão 
dos presentes, ao~ . quais foram pre3ta dos pelos senhores 
pP.ritos· todos vs esc1 ar eclmentos sol!cit r:dcs . Em seguida, 
L:li o citado laudo submet.i.do à vobçã.; , verificando-se ter 
5ido o do..:umento aprovado pel& :manimidude dos s6cics 
fund!ldores, abstendo .. se de vot<:::r o representante tla Com
panhia Prog:resso do A:napá - COPRAoVI, que, todavia, 
jecl<!rou concordar e m que fôssE-m os citadr1s bens incorpo
r~dos pelo n ior de NCr$ 5í9.9í)l,OO (CJL~inhentos . e sdF. n
t a e nove mil, novecento~ e novc:qta e tnll cruzeiros novos), 
n ão obstante te~ sido Hg-,irumente superior o vôlor que 
lhes at ribuiram os senhores peritos. Decl::rc u o Sr. Presi
dente , em seguida, que, face à aprovação do rt!F:! P-cion2do laudo, 
d everiam os senhores sócios fundad (rr 'ó!S ratificar as p;;rcel:ls 
q ue iriam subscrever da c:::.pibl social da ''Central Açucareira 
do Amapá S.A., , que s;;rio de NCr:> 32ü.OnO,O:l (oitocemos 
e vint.e e oito rni.l cruzeiros novos'), diviclído em !i28.COO 
(oitocedas e vinte e oito mU) açõ::s, do va lor nominal de 
NCr$ 1,00 (hum cr~eiro novo) cada uma, s~mdo 423.0~0 
(quatroce::nüts e vint~ e oito ruill açõe.; ordinárias e 400.000 
((!uatrocentas mil) ações prdereuciai~ . Ern seguida, falando 
cada qual por sua vez, i oi dito: 1) Pelo Sr. AnLônlo Evaldo 
l nojcs;; de Andr.::de, brasileiro, cç;s::::io, intb::;tria!, domkiii
<:do e resldenta e::'l Campos, Estado do Rio de Janeiro, que 
sucscN via e:n d irúeiL'O 21.41J (vint<> e uma mil e quatrc'
centas) ações ordinárias , do valor global de NCr$ 21.1 00,00 
(vinte e um mil e qu.~trocentos cruzeiro~ no-;;os); Z i Pelo Sr. 
Gilda Inojosa d~ A:1drade, brJsileiro, c<Jsu .:lo, industrl::d, do_ 
mi::i!iEJJo e r esidente em Maceió, _:,.l<'!goas , que sllbscrevi<l 
em dii>heiro 51.200 (cinqüenta e um mU e trezentas) ações 
ordinári~n. do v alor global de NCr$ 5!.300,00 (cinqüenta e 
um mil e trezentos c!·uzeiros nov;;s); 3} P elo Sr. Jessé Ino_ 
jos= d e A!ld rade, b!'c:s ilei.co, casado, industrial, domiciliado e 
r es idente em l'r1Gcei0 Alagoas, qut' subscrevia em dinheiro 
51.300 (cinq i.\entu c um ma e tre zentns) ações odinária~· 

do v:1 lor g~obe l de !\:Cr$ 51.3GC;GO (cinqüenta e vm m!l e 
r ezentos c ruzeiros novos); 4) P E:lo Sr. Homero I:wjos::J d e 

Andr.:F.!e, brasi!ci~·o, C'lsado, industrial, domi\:.iiiado e resi· 
dentt> em Macf:ió, Alagoas, q ue subscrevii'l e:n dinheiro 

98.-ií)'J (nover.ta e o!to tni! e quatro;:ent;1s) açõ.:3 odirlf\ri.~s . 

do valor glt:bal de NCr:3 98.400,00 (noventa e oito mil e 
qua-trocentos cL'uzeiros novos); 5) Pelo Sr. Ber nahard Geor
ge Enders, alem~o . engenhelro-agr·õnomo, casado, domicilia· 
do e réridente e m Maceió, Al::Jgoas, que subscrevia em dl
nheíro 25.600 (vi11te e cinco mil e sGiscentas) ações ordiná
rias, .3o valor gi obal d E' NCr$25,.[)00,00 (vinte e cinco mil e 
seiscentos cruzeiros novos); 6) Peio S:'. Augusto Trajano de 
Azevedo Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliildo 
e resider.te n0 Rio de Janeiro, E~tado da Guanabar<:, que 
subscrevia em dinh::iro 7 (sete) ações ordinárias, do valor 
global de NCriJ7,00 (sete cruzeiros novos); 7J Pela Companhia 
ProgressrJ do Amapá - COPHAM, com sede em Macap;J, 
Território Federal do A;:;;apã, inscrita no Cadastro Geral àe 
Contribuintes ;wb o n°. 05.964.9,15, por seu representante 
que subscrevia, com a incorpor.:1ção de bens acima referi~ 
dos, 179.921 (cento e setenta e nove mil, novecentas ' e no_ 
venta e u:-nal ações c~·dinnrias, do valor global de 
NCr$179.D91,0C (cento e setenta e nove mil, novecentos e 
noventa e mn cruzeiros novos) e 400.000 (quatrocentas rr.il) 
ações preferenciais, do valor global de NCr$ 400.000,00 
{quatrocentos mil cruzeiros novos); 8) Pelo Sr. Hermeli,no 
H<!rsbstel' Gu smão, bra3ileit·o, casado, médlco, domiciliado e 
residente no Rio ' de Janeiro, Estado da Guena bnra, que 
subscrevia em dinheiro 2 (duas) nções ordinárias, do valor 
globai de NCr$ 2,00 (dois cruzeiros· novos ). Colocou o Sr. 
Presidente, em seguida, em ;:iiscussão o projeto clo Estatu
to Social da nova Sociedade, cuja leitura à eterminou, vasa
do nos seguint3s têrrnos: «GentTal Açucm·ei?'a do Amapá 
S./r.. - Estatult; .)'DC'ial - Caz.útulo I - Denominação, 
sede, objeto e duraç:ão - aTligo 1°. - A «Central Açu
care·ira do Amapá S.A.» r eger-se .. á pelo presente estatuto 
suci~ll e bgislação np!ícável. - ATtigo 2°. - A Sociedade 
terá se:Je na cid'.lde de Macap3, Território Federal do Ama
pÁ, e p :-derá. criar e extinguir, por deliberação da Diretoria, 
fil!ais e sucursais, agências e d epósitos em qualquer parte 
do território nacional ou no estrangeit·o. - A·rl'igo 3°. - A 
Socledad5 tem por obj~to a expioração agr ícola da cana e 
a indústria e comércio do açúcar, álcool e seuG <ieriva
dos. - PtLrág·rafo · Único .:.... A Scicieda.de poderá : .a) -ad
quirir e plantar ca na-de· açúc:::r por sua conta 01,1 em con
trato com t erceiros, nas t erras de sua propriedade 011 de 
propriedade alheia; b) a proveitar os terrenos não apropriu· 
dos à cultur.a de cana-de-açúcar, para qualquer outro gê· 
nero de utilidade; c) exp!orãi' qualquer outro ramo de indús
tria, comérdo, agricultura e pecu{ala, ~;imil ar ou não ao 
r eferido nas alínea s anteriores, para o aproveitamento r.:le 
sua energia f•~bril, instal::>,ções, terrenos, edifícios e possibili
dades; d) associar-se a qÚa\que1• corporação de classe para 
a m p a r o da e x p 1 o r a ç ã o e c o n ô m i c a d e s u a 
i n d ú s t r! a e c o rü é r c i o, q u a l q u e r q u e se i a 
a fo1.·ma J.e t~l curp:n·ação; e) fundar ou as
sociar-se a qualquer emprê3a de tl·ansporte por viação ter
restre, marítima ou fluviél. que interesse à distribuição de 
seus produtos, }'enlizailclo as operações nccessári'ls; f) exer
ce-r e praticar quaisquer atos à !o! cotr.érci<J no País e no es
t rangei ro. - Artigo 4°. - A Sociedade terá duraçãu por pra
zo indeterminado. - Cri[l'ltulo 11- Capital social e açiJes -
A1'ligo 5°. O capit al social é de I\' Cr$ 328.000,00 (oitocentos 
e vinte e cito mil cruz~i:;c.s novo3), dividido em 428.000 
(quatrocent3G e vinte e alto mil) ações ordlnária:s e 400.000 
{quatr;;centus mil) ações pr eferenciais, do valor nominal de 
NCrS 1,00 (hum cruzeiro nôvo) cada uma. - Pa.rág1'afo ] 0

• 

- Cada açâ(J cndlnária dá dfr2ito a urn v oto nas delibera
ções da Assembléia Ger al. f;_s ações preferenci::.ls não d5o 
direito a voto. - l 'm·ágTafo 2<'. - As ações preferenci().is 
terão pricrldade apenas no reembôlso do capital, sem prê
mio, na hipótese de liqu idação da Socl::!dade. - PaTágra
fo 3°. - As açõe~ !.)odet·ão ser nomioativ.as ou ao portador 
à vontade dos acionist as , que r equererão a conver são de 
uma forma em outra à Dire toria . - Pa:rág1'af'o 4°. - ·As 
ações ser ão se;npre a ss inadas por do ls Diretores, podendo 
a Sociedade emitir titulas múltiplos e ca utelas. - Capí
tulo i! I·- Administ7'ai;üo - ATtiga C0

• - A Sociedade 
se1·á admin istradn por uma Dire toria compoEta . de tr~s 

'membros, acionistas ou não e r esidentes no ?aís, sendo um 
Diretor-Sv.perintendente, um Diretor-Agrícola e um Diretor. 
- Parágraro 1°. - O mandato dos Diretores será de um 

/ 

·I 
I 
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an€1, podendo haver r eeleição, e será pronogado automàti
camente até a eleição e a posse dos seus substitutos. -
Parág1·afo 2°. - :::::ada um dos Diretores caucionará , em 
garantia de sua gestão, 50 (cinqüenta) ações da Sociedade, 
de sua propriedade ·ou de terceiros. A caução só será le
vantada depois de aprovéldas as contas apresentadas pela 
Diretoria. A1·Ugo 7°. - A Sociedade será representada em 
Juízo e em tôdas as suas r elações perante terceiros pelo 
D1retor-Superintend~nte ou pelo Diretor-Agrícola que 
agindo em conjunto ou isolad.amente, poderão praticar todo~ 
os atos que se fizerem necessários à administração dos 
negócios sociais, inclusive étssumir obrigações em nome da 
Sociedade e constituir procuradores «ad-jud.i.cia» e «ad-ne
gocia».- Parâgrafo 1°. - Ao Dlretor-Superinte.:::dente com
pete, em especial, presidir as Assembléias Gerais e as Reu
niões de Diretoria, bem como organizar o relatório anual 
das operações da Sociedade e opresentá-lo à Assembléia 
Geral depois de aprovadt> pela Diretoria. - Parágrafo 2°. 
- Ao Diretor-Agrícola comp~te, em especial a admini~tra
ção ge::al dos negócios sociais cumprindo-lhe, para tanto. 
·organizar, fiscalizar e supervisionar a execução das ativida
des da Sociedade e pr aticar os atos necessários ao funcio
namento regular da Emprêsa. - Parág·rafo 3°. - Ao Di
r etor compete acompanhar os negócios da Empr êsa, exami
nando assuntos especiticos e aconselhando a Diretoria sô
bre os mesmos. - Parág·rafo 4°. - Ern suns faltas e im
pedimentos, o Diretor-Superintendente ser!l aubstituido 
pelo Diretor-Agrícola e vicé:versa. - CapUulo iV ·- Do 
Conselho F'iscal - Artigo 8°. - O Const.lho Fiscal será 
composto de t rês membros efet!vos e três suplentes, resi
dentes no País, acionistas cu não, elei tos anualmente pela 
Assembléia Geral Ordinária, podendo 'ler r eelei tos. -- Pa
rágrafo 1°. - As atribuições e forma de compos!ção do 
Conselho Fiscal são as estabelecidas por lei. - I'a·rágra
fo 2°. - A remuneracão dos membros do Conselho Fiscal 
sera Lxada anualmente pela Assembléia Geral que os ele
ger. - Capítulo V- Da Lhse-rnbléia Geral - Artigo 9o. 
- A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinàriamente, nos 
quatro prlmelros meses após a terminação de cada exerci
elo ~ocial, e extraordinàriamente, quando o interêsse da 
Sociedade o exiglr. - Parágrafo Únicu - A co!lvocação 
e funcionamento da Assembléia Geral obedecerão ao dls
pósto na legislação vigente. - ATligo 10 - A Assembléia 
G~ral será presidida pelo Diretor-Superintendente, que es
colherá, dentre os acionistas p resentes, um ou roais Secre
tários. No caso de ausência do Diretor-Superintendente , os 
acioni&tas escolherão o Presidente da Assembléia . - A·rU
go 11 - As deeisões das assembléias gerais serão tom:;das 
por maioria ab:>aluta dos acionistas presentes, em votação 
nominal ou par escrutlnio secreto, cada ação ordinflria dau· 
do direito a um v0to. - Pa1'ágrafo 1°. - Não será 
per.nitlda a t ransferAncia de ações r.os 8 (oito) 
dias imediatamente anteriores à r eallzação d a 
Assembléia Geral. - Parágrafo 2°. - à Assembléia Geral 
Ordinária caberá fixar a remuneração da Diretoria. 
- Capí t ulo VI- Bxercício Social·
il1·t'igo 12 - O exercício social terá início em 1°. de setem
bro de cada ano e t~:rminarn em 31 de agôsto do ano sub
seqüente. Feitas a!'! depreciações destinadas a ocorrer i! con
servação e substit uição dos bens que contituem o patrimô
nio social e levantado o balanço, tudo com a observâncla 
das prescrições leg::~is , Go lucro líquido serão deduzidos: 
a) 5% ( cinc<> por cento) para a constituir; à o do fundo de r e
serva legal, até que êste alcance o limite da lei; b) l O% 
(dez por cento) para a constituição de um fundo de partici
pação dos empregados nos lucros da emprêsa, participação 
essa a ser conccêlida por via direta ou por via de Assistên
cia Social; c) a quantia necessária, a critério da Assembléia 
Geral, para a constituição de reservas especiais; d) ao saldo 
remanescente será dada a destinação que, por proposta da 
Diretoria e ouvido o Conselho Fiscal, dell':>erarem os acio-

nistas. - Parágrafo 1°. - o pagamento dos dividendos 

poderá ser feito, p0r deliberação da Diretoria, em mais de 

uma prestação, dentro do exercício sociaL - Pa1·ág1·afo 2". 
- Os dividendos não r eclamados no p razo de 5 (cinco) anos 
serão considerados prescritos em benefício da Socied ade. -
Capí tulo VII - Liquida.ção - ATtigo 13 - A sociedade 
entn•.rá em liquidação nos cases previstos per lei ou em 
virtude de deliberação àa Assembléia Geral. - PaTóg·rafo 
Único - Compete il Assembléia Geral estabelecer o modo 
de liquidação, eleger os liquida!ltes e os membros do Con
selho Fiscnl que deverão funcion ar no período da liquida
ção, fixa!ldo-lhes remuneração;>. C{)mo ninguém desejasse 
fazer uso da palavra, foi o r eferido pn>jeto de Estatuto 
Social colocado em votação, verificc:ndo-se a sua apro
va~;ão pela unanimidade dos sócios presentes. Determinou 
o Sr. Presidente, em seg~ida, fôsse procedld2 à ~leição <los 
membros da D1retoria e ::!o Conselho Fiscal, veriiicandc-se 
ter em sido eleitos: para Diretor-Superintendente, Homero 
Inojosa de Andrade, para Diretor-Agrícola, Bernhard Geor~ 
Enders, e para Diretor, Hermelino Herbster Gusmão, todos 
já qual!ficados acima . Para membros efetivos do Cor:selho 
Fiscal, Homero Charles Platon, Vicente Pontes Sobrinho e, 
José de Ol!veira Neves para membros suplentes do mes
mo Conseiho !i'lscal, Francisco Adail de Lima, P aulo P er ei
ra Torres e Wilsom A ugusto Mendes. Foram em seguida 
fixados em NCrS 100,00 NCr$ 100,00, e NCr$ 100,00 og hono
r ários mensais, respectivamente, do Diretor-Superintendente 
Dire tor-Aglícola e Diretor, c em !'-l"Cr$ 10,00 os honorários 
ar..uais dos membros detivcs do Conselho F iscal, quando 
em exercício. Foram, por fim, o Diretor-Superint-endente e 
o Diretor-Agrícola invt-stíàos pela assembléia de plenos po
de res para, em conjunto ou isoladame11: e, na forma do pre
visto ho art igo 7°. do Ef:tatuto Social, tomur tôdas as pr o
vidências s~;bseqi.ientes necessárias à formaliza~:ão da cons
t ituição da «Central Açucareiro co Arr.apá S. A.», cabe::ndo
lhes, inclusive, proceder, de acôrdo com as necessidodes ca 
Emprésa e relativêlmente às subscri~ões fdtas em dinhei ro, 
às subseqüentes chamadas de "~p>tal, a serem ultimadas no 
prazo :náximo de dois anos, a c•Jntar desta da tu . Foi ainda pro
cedida a leitura do r edho p:·obatóriCl do depósito de dez por 
cf:nto do capital subscrito em dinheh·o, documento ésse do 
seguinte teôr: Banco do Brasil S/ A, rmc/Macapá (Ap), Q6 
de novembro de J9GS, N". 520008, BeL 31027 - Depósito!! 
Vincula dos, 98 - Outros d~,.,ósitos vinculados, Centrn l 
Açuca;:eira do A.napá S/ A (Local), recebemos de Central 
Açucareira co Amapá S/A. em organi?.ação, representada 
pelo Sr. Homerc:> lnojosa de Andrade, a quantia de vinte ~1 

quntro mil, oitocento cruzeiros novos e noventa centavos 
- NCr$ 24.800,90, prvveniente de quantias que recebeu dos 
subscritores constantes da rel<:ção anexa, evrrespondente a 
lO% do seu capital social, totalizado em NCr$ 248.009,0tl, 
depositada de ac6rdo com o Art. 1°. do Decreto-lei 5.9:16· 
de 01.11.43 e Art. H), inciso 5°. da Lei n". 4.595, dt- 3] / 12/64. 
Banco do Brasil S.A.- a) J oão Barbosa Meta - subgeren
te, Christil;no Argemiro de Souza Kzarn - Ajudante de 
serviço• . Nada mais havendo a tl'êltar, foi interrompida a 
sessão pelo tempo uecess<Íria à lavratura dt<sta at~. em seis 
vias de igual teôr, a q ual, lida e aprovada, v<Ji assinad::. por 
todos os presentes. Macapà, 7 de navembro de 1968. a ) Anto
nio Evaldo Inojosa de Andrade; (aa) p.p. de Gilda lncjosa 
de Andrade, Jessé Inojosa de Andrade e Bernhard Georg 
Enders; (:.;) Homero Inojosa de Andr:::de; a) Homero Jnojc!:a 
de Andrade p.p. de Augusto Trajnr o de Azevedo Antunc s 
(al Hermelino Herbster Gusmik, Companhia P rogrr:<:so do 
do Amapá- COPRAM - a) Hermelino H.•~rbs ter G~1srnão 

- Diretor , a} Herme!ino Herbtser Gusmão. 

Apresen tado Desta data, às 10 horas par&. Resgistro e 
arquivamento. Ap~ntaào no protocolo Ltvro r1°. HUM: fls. Hl 
sob o n". de ordem l.l60. Registrado em 07- ll-1968, às fls. 
lO do livro n°. DOIS de Registro do Comércio desta Con:,ar
cu, sob n°. de ordem 928. Macapá, 07 d e novembro de 1968. 

O Olicial de Registro de Imóveis 

Eloy Monteiro Nunes 
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PORTARIA' n°. 1/68-CIA · 

O Presidente · da Comissão de Inquérito' 
designada pela portaria n°. 516/68-G.AB, de 17 
de se~embro de 1968, de Exmo. Sr. Governador 
do Território Federal do Amapá. 

RESOLVE, na· forma do § 2°. do artigo n°. 
219 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União, designar Carlos Fukuoka, Escrevente
Datilógrafo, nivel 7, lotado na SUSNA VA, para 
desempenhar as funções de Secretário da mes
ma Gomissão. 

Comissão de Inquérit.o Administrativo, .em 
Macapá, 15 de outubro de 1968. 

Carlos de Souza Brito 
Presidente 

Comissão de Inquérito Administrativo 

(Portaria Governamental -N°. 516/ 68'-CAB) 

Ilmo. Sr. Raimundo Alves de Souza 

Edital de Citação 

De ordem do Senhor Presidente da Comissão 
de Inquérito Administrativo, designada pela porta
ria n°. 516/68-GAB, de 17 de setembro de 1968, do 
Exmo. Sr. Governador dêste Território, fica. Voss.a 
Seuhoria citado, para, dentro de dez (10) dias, a. 
contar da data da publicação dêste Edital, no Diá
rio Oficial do · Govêrno do Território Federal do 
Amapá, apresentar; na forma do lirtigo 222 do Es
tatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, de
fesa escrita no Processo A?ministrativo a que res
ponde nesta r epartição, para o que lhe será dada 
vista dos respectivo autos, no Alflloxarifado Gera.l 
nas horas normais de expediente. 

Macapá, 07 de novembro de 1968 

Carlos Fukuoka 
Secretário da Comissão 

Divisão de · Saúde 

APROVO: 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Portaria nr. 76/ô8-DS 

O Diretor da Divisão de Saúde, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei etc .. . 

RESOLVE: 

Designar Avertino Loureiro Accioly Ramos , 
Oficial de Administração, nível 12-A, do Quadro de 
Funcionários Públicos do· Govêrno dêste Território, 
lotado nesta Divisão, para viajar de sua sede (Maca
pá) até Belém, capital do Estado do Pará, a fim 

de tratar de assuntos de interêsse dà Divisão de 
Saúde, n0 que se refere ao Convênio IPA.SE/G'TFA . .. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

Diretoria da Divisão de Saúde, · em Maca pá, 
01 de novembro de 1968 . . 

Dr. Antônio Tancredi - Diretor da DS 

DIVISÃO DE PRODUÇÃO 

APROVO · 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Portaria N°. 10/68 - DP 

O Diretor da Divisão de Produção do Govêr-. 
no do TerritÓrio Federal do Amapá, no · uso lega~ 
de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Designar Francisco Hermógenes de Matos, 
ocupante do cargo de Eserevente-Da'tilógrafo, 
nível 7, do Quadro de Pessoal d()' Govêrno do Terri-
tório Federal do Amapá, lotado na Divisão 
de Produção, para responder pelo expediente 
da Seção de Fomento da .Produção Minera! . 
(S. F. P. M.), símbolo 3-F, do mesmo Quadro, duran
te o impedimento do r espectivo titular Dr. José 
Lima da Cos.ta, que se encontra em gôzo ·de licença 
para tr~tamento ·de saúde, a contar de. 27 ' de - s'ê
t~mbro de 1968. 

2. . Dê-se Ciência, Cumpra-se e Registre-se .. 
Gabinete do Diretor da Divisão de Produção, em 
Macapá, 06 de novembro de 1962. 

Luiz Alberto Lavôr Benigno 
Resp. pjExp. da Divisão de Produção 

Territó~·io Federal do Amapá 

Divisão de Educação 

APROVO: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Portaria Nr. 90/68-DE 

O ·Diretor da Divisão de EducaÇão, usando da!. 
atribuições que lhe são conferidas em lei, 

RESOLVE: 

Nesignar a supervisara Cybelle Gomes Ferreira, 
para inspecionar e prest~r assistência pedagógico às. 
escol&s primárias situadas no Arquipélago do Bai
lique, no .município de Macapá, em ~tendimento à 
daterminação do Exrr,0 • Sr. Governador do Terri
tório, .através a portaria n°. 224/68-GAB. 

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publiqu~-se. 
Gabinete do Diretor da Divisão de Educação, em 

Macapá, 23 de agôsto de 1968, 

Geraldo Leite de Morais 
Diretor da DE 


	

