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~TOS DO PODER EXECUTI\10 
DECRETOS 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do d~s atribuições que lbe conferem os itens 1 e VII, do arti
go 4 .• do Decreto-Lei nr. 5.839, de 21 do setembro de 1943, 
e tendo em vista o que constll. do Processo nr. 853/70-SGT, 

R ES OL V E: 
'l'ornar scu1 efeito a Portarirt Governamental nr. 453/ 

6! -G AB datada de 14. de novcl.llbt·o de 1939, do seguinte 
teor: 

«Conceder, à Emilia Martins Ventura Picanço, oeupan
te do cargo da Clacsse «P•>, da série de classes de Méllicu 
nível 22, do Quadro de Funcionários do Govêrno dêste 
·~erritório, lotada na Divisão de Saúde, seis !6) meses de 
licença especial, contados nos períodos de 1º do janeiro a 
l:8 de fev~rei ro de 1970 {1.0 período); 1.0 de Janeiro o 21:! 
de rcv~reml de 1.971 (2.o perlod0 ); e 1.0 de janeiro a 28 do 
{evereJro de 1.972 (3.0 período>, nos têrmos do artigo 119, 
da Lei nr. 1.711, de 28 de outubro de 1952, regulamentado 
p~Io Decreto no. 38.204, de 03 de novembro de 1955, em 
vutud~ da refe~ida servidora haver completado um (1) 
dE-cênJ~ de. efett'I'O exercício, compreendido no período de 
(12 de llll!eml 8e 1954 & o~ de janeiro de 196-4. 

Palácio do Setentriilo em Macapá, 0::2 de fevereiro de 
1.970. 

General Ivanhoé Gonçalves Martias 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Gover~ad?r_ do TPrritório Ferlcral do Amapá, 
usando das atnbmçoes que lhe conferem o& itens I VII e· ' 
IX, do artigo 4°., do Decr~to-Lel no. 5.839, do 2l de s~
tembro de 19 1~. e tcnt.lo em vtsta o que consta do proces
so n•. 826/70-SGT, 

RESOLVE: 

. Aposentar, nos têrmos dos artigos 176, item lli c 
178. 1tem III. todos da Lei n°. 1.711 de 28 de outubro de 
1952, combinados com os de nos. 101, item I e 102, alínea 
«b», da Cilnstituição do Brasil. Raym un ·~o de Barros. ocu
pa.nte do cargo de classe «B», de sé1·is de classes de Assl~
tente qomercial, nível14 (Código AF-103.) do Quadro de Fun
cionárws do Govêrno dês te Tt rritório lota<io no Serviço 
de Administração Geral. ' 

Palácio do Setentriáo, em Macapá, 27 de fevereiro 
de 1!:170. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro A:ves Cavah:anti 
Secrc tá ri o-G c ral 

digo, de Amapá, neste 'l'errltório, com o prazo de dez <10 
dias, para responder aos têrmos da Ação Executiva que 
se encontra dig&, que se processa neste Juizo, movida 
pelo Banco de Crédito da Amazônia S/ A, cstabeleoido nes
ta cidade à A ''enida Independência com a Cora de Carva
lho, podendo contestá-la, sob pena de rev"lia, no prazo de 
<dez) 10 diils, que oorreri em Cartório, após a terminação 
do prazo do Edillll. n~.o s térmoo e de a.côrdn com a petição 
c despacho a s:>gulr transcritos: - «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de lJir~ito da Co~nar-ca de MacapA - Amapá. O Banco de 
Crédito da Amazõnia ~/A, estabelecimento com t>ede em 
Bl!lém, cvpital do Estndo do Pará e Agência nesta cidade, 
à Avenida Independência çom a Cora de Carvalh0, por 
seu procurador judicial infra-assinado, UT instrumento 
auexo, advogado inscrito na Ord(• m d0s Advogados do 
Brasil, Secçiio do l'ará, Ca rteira n.0 687, insc. E-36, contra 
Raul Jesus do Nascimento e sua mulher, O. Este li ta Bar
bom do Nascimento, braal:alros, casados, pecuaristas, resi
dentes e domiriliados no Município de Calçoene, Comarca 
do Amapá, neste Território, vem respeitosamente expor a 
V. Exa., para afinal requerer, o seguinte: - 1. Em data 
de 24 de fevereiro de 1959, os Suplieadns firmaram com o 
Supt:cacte um contrato por escritu1a pt.bhca, de abertura 
de crédito com garantia pignoratícia e hipotecária, pelo 
prazo de 3 anos, vencendo-se, coo!:)egulntemente, em 24 de 
leTereiro de 1962 corrente, o qual tomou o prefixo no 
Banco de FP-SVA-57·59/J, cujr; valor atora juros e comis-
sões, é de Cr$ 864.000.00 (oitoc<:lntos e sessenta e quatrtt mil 
cruzeiros). 2. Nos têrmos da cláusula i!" do contrato, a 
falta de cumprimento de qualquer das obrigações assumi-
das pelos Suplicados ou pela ocorrência de algum dos 
casos de antt>cipação legal do vencimen~o. é conferido ao 
Suplicante o direito de considerar vec.cido o contrato, 
ps)dendo ser exigido o toal, digo, total da dívida. 3. Em 
garantia do referido contrato, conforme a cláusula ga, foi 
dado com as prefen1nclas asseguradas pela legislação em 
vigor, em primeira, única e especial hipoteca, o bem imó
vel ali descrito, as:;im como, em penhor pecuário, os se
moYcntes, na m~sma cláusula discriminados. 4. Ainda, 
pro fôr.;a. da cláusula lOª do mesmo instrumento, os ani
mais apenhados deveriam ricar depositados no imóvel hi
potecado. em podCL' e guarda dos Suplicados que, sob 
a~ penas da Lei , se comprometeram, na qualidade de 
fiéis depositários da propricdado, a não agravá-los, alie
ná-los ou removê-los para fora dus Jimites da proprieda
de, sem a expressa autorização do Banco. Todavia, apesar 

Poder Judiciário 
Cartório «Eloy Nunes» 

da rigidez dos tê rl.llos da cláusula precitada, os Suplica
dos vêm dando dcs~ino ignorado aos bens em penhor pe
cuário, conforme foi Cf>nstatado pelo serviço de fiscaliza
e!io bancária, conHgurando-se, desta lorma. além do ven
«imcnto normal do contrato, infração contratual, o que obri
ga o Banco a exigir, de imediato, a totalidade do débito. 5. 

1 outrossim, diante de tais irregularidades. está o Banco em 
condições de exercer o diroito que lhe foi outorgado pela 
cláu~ula, digo, cláusula 6. ª do contrato em foco, mercê da 
autorização especial e irrevogável para vender, pública 

Escrivão do Crime, Cível, Oficial do Registro 
de Imóveis e d~mais anex·>s desta Comarca 
de Macapá, por nomeação llgal, etc. 

Edital rtc Citação :le l{aul Jesus llo Nascimento e sua mu
lher D. Estelita Barbo~a Na<;cimpnto, com o prazo 

• de dez (10) dias 
Na forma abaixo o Doutor Antônio AlberLo Pacca. 

Juiz de Blreito da Comarca de Mucapá 
FAZ SABER ans que o presente eiital virem ou dê

le con hecimento tiverem qtw, pelo pr0sente cit•~ l1aul Je
sus do Nascimc ntl) e ~:ua mulncr O. hstclitu. Barbosa do 
Nascimento, bmbi1eil·os. casados, pccuarJstu!', residentes e 
domiciliados no ~1undpio de C'a!çoer.e, Comarca de Mac~pá, 

nu particularmente, a seu critério, os bens apenhados, 
11plicando o líquido apurado no pagamento da olvida, com
p•;ee nd endo o principal, juros e acesflórios. Isto pôsto, já 
esgot!.ldos os meios suasól'ios para uma soluçúo amigável. 
quer o Suplic~nte, com rundamento no Art. 298, itens VU 
e XII do Código de Proce~so Civil, intentar a competente 
ação executiva contra o s r. Raul Jesus do Nascimento e 
sua mulb.er. pelo que rcqueu a V. Exa. se digne mandar 
citá-los, por qualquer meio <'m direito pt>rmitiuo, especial
mente por n.auclaclo ou carta precatória, para virem a 
Juízo pagar. no prazo da 21 horas, a quantta constante do 
extrato de contas anexo, de CrS 917.530,40 (novecentos 0 
dezessete mil quiobentos e trinta cruzeiros e quarenta 
c<;ntavos), mas as cowissõcs e juros bancários e morató-
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As R~partições Públlcss l 
Tt:n.i6rla1s deverão remeter 
o &xpedleute destinado à pu- i 
bUeação neste DlÁRJO OFI- ~ 
CIAL, dlàriamentP., até às. 
l:'\,::!0 boras. e x1:eto a os sába
rlos quando deverão fazê-lo 
11. tl! à'! 11 ,30 horas. 

A."~ reclamações pertinen
tes A mutérlt. retribuida, nos 
casos de erros ou emlssõeR, 
deverão ser formuladas por 
e 'I<Jt'ito , à Seção de Redaçll.o, 
.taR 9 às 1~30 hor,a11, no mã
x lmo até (2 h o r as ap(>s. a 
alUda d os órgãos oficiais. 
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DIRETOR 
<.:ARLOS DE A,NDRADE PON'PES 
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MACA.P.A - '11. li. AMAP.A 

AS S INATU 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

RAS 
NCr.t 7,80 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1,45 
NCr$ 0,05 

2a. pt\g. 

1 As Repartiçõt:ls Públicas 
cioglr-se-ilo às assinaturas 
anuais renovadas a té 23 de 
fevereiro de cad:1 ano e à~ 
Iniciadas , em qualqu er época 
pelos ór~ãos competentes. 

I 
A Um de possibilitar a 

~emessa de valôr,es acompa
nhados d~ esclurecimentos. 

• quanto à sua aplicação, eoll· 

l citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

1 vale posta~ . 
Os suplementos às edl· 

ções dos órgãos oficiais da 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato só 
assinatura. 

Os originais deverão ser. 
õatuegrafallos. e autentlcad6s, 
~essalvadas. por quem de di-
r eito, rasuras t1 emendas. cBRASlLI,~ - Este Diário Oficial é eacontracJo para lf'itu-

EKcetuadas as. para 0 ex- ra no Salão Nacion~l e lnt-c:rnacion~l da 'Imprensa, da 

O. funciollári o público fe
deral, te rá uru desconto de 
10%. Para fazer jus a êste·· 
desconto, deverá prov"r esta 
condição no a to du assinatura, 

tertor, que serão 1 a JP. p r e COOPER PRESS, no Brasíli~ Iruperial Hote_I.,. 

anuais, as assina~uras poder- Para facllitar aos ustnan- 1 A fim de evitar solução 
ee-llo tOII!tlr, em qualquer tes a verificaçlo do prazo de de continuidade no recebi
é pf)ca, por se is mes.es. ou um validade de suu assinaturas, mento dos jornais, d e vem 
a.no. na parte supcr!•r do enderê- os assinantes providenciar a 

O de custo cada exemplar 
atrazado dos 6rgão10 do ofi
ciais será, no. venda avulsa 
acrescida de NCr$ O,Ot. 'IA 

do mesmo ano, e de N {; r $ 
0.02. por ano d~com.l !). 

As assinaturas vencidas. [ ço vão impressos o número reapectiva renovaç~o com 
poder!'!Q ser suspensas sem do tal!!.o de r egistro, o mês e ant~cedência mínima, de h·in-
avlso prév.lo. o ano em que findará. ta (30) dias. 

r! O!!, contades a partir de 30 de j •nho de 1962, mais a 
multa . contratual de 1!1% sôbre tudo o que estíver a dever 
(cláusula ~a) do principal. juros e despesa•, comi~sões, 
o11slas judiciais e demaia despesas até final, sob a pena 
<je nao o fazendo, usar o Banco · no dispOsto no item 5 

· dêste petitório, ou de lhe se rem penhorados tanto' ben• 
quantos bas tem para o integral pagamento ~a tlívlda, lnti
mando-t:Je o Supllcade e sua mulher para. se qulzerem 
oferecer a defesa que tiverem, pros<Jegulndo-se 1\0B ulte
riores lle direito, em tudo observadas as formalidades le
gais. Nestes têrmos. protestando por todos os meios de 
p rovas ad rp.!tidos em direito, depoimentos pessoala, exa
mes, vistorias, perieias, arbitramentos e tudo mais que 
carente &e torne, dando a eat& o valor de Cri 917:5S0,40, 
pa ra efeitos fiscais, pede deferimento. Macapá, em 80 de 
julho de 1962. P.P. Evandre Dipiz Soares - EV ANDRO 
DIN!Z SOARES - Advogado -.» DBSPACHO: - S6bre 
três estampilha& federais, devidamente inutilizada~: «A. 
Oomo r equer. Recebida hoje. Macapá, 9/ 1 /~63. a.) Jarh1 
de Amarim Cavalcanti.» E para que chegue ao conheci-. 
mt-nto d os int eress~pos e n!lo possam. de futuro , alegar 
Ig norância, expedi o presente e outros iguais nesta cida
de, digo, iguais que aerão publicados e afixados ne lugar "e costume na forma da Lei. Dado e pa:Jsado neata cida
de de Mac .::pá, ca pital do Te rritório Federal do Amapá, 
a os qua tro dias do mês de novembro do ano de mil uo
vetentos e sessenta e nove. Eu. Nino Je1us Ara&ha Nu
aes - Esrrevente Juramentado. datilorrafeL E eu, Eloy 
~lentelro 1unes - Escrivão, subscrevo. · 

Antônio Alberto Pacca 
Juiz de Direito ------------··----------

Div isão de Obra_t; 
Aprovo e Publlq ue-se : 

Gea . hanhoé Gonçalv<>s Martins 
Gove rnador 

COPIA AU'l'I!:NTICA tia ata da reunião para recebí
mentp e julgamento de propo1tas para a execução de 
servl~os de eonstrução do Hospital de Pediatria. 

Aos vinte e dei1 dias do mês de dezembro do áDo de 
h11m mil novecentos e sessenta e nov.e. na Sala de R~unlões 
do Palácio d6 Govêrno, sita a Avenida FAB, nesta c idade 
perante a Co.mtssãe pre1ldida pelo Comanda11te Luiz Gon
zaga Vall~. substituto legal do Senhor Secretário-Geral e 
ainda os senhf>res En&~nheiros Joaquim de Vilhena Netto 
e o Capitão F'rancliico Me deiros de Araújo, compareceram 
~s senhores J os6 Policarpo de Miranda. procurador da 
firma Construtora e Imobllil\ria Fonsêca Ltda, José Alves 
Braga,_ represe11taute da Cons.trutora Unidas Ltda, Getúlio . 
do• Santos Braga, representante de Platon , Engenharia e 
Comércio Ltda, a fim de toqJsrem parte da Tomada de 
Prêços para a execução dos serviços de ampliaçio de 
Hospital Geral de Macapâ , (Constração elo Hospital de 
Pediatria), nesta capltal como assistente, anota-se a pre
sença do engenheiro Alfrlo Marques de Souza Rodrigues, _ 
representante da CONTERPA - Construções, T erraplena
gem e Pavimentação S/A. Preoisameate, ài 16:00 horas, 
deu-se Inicio aos •rabalhos tendo-se examinado a do
cu.mentaf,',ão d os concorreates, obserYando-se que o aco
lhtmen!o da proposta de Platoa, Engenharia e Comércio 
Ltda, fica condicionada a exibida posterior da prova do 
capaeldade técnica, prevista no Item 4.2. - letra ~ b•. do 
Edital n.• 15/69-DO. Ialclalmen te, recebeu-se u propostas 
dos concorrentes chegando-se a seguinte conclwsão: 

Const. Fonsêca Ltd!l, Const. Unidas -Ltda. Planto n , Eng3 . e Com ércio Ltda. 

Prazo Preço 

300 --1 --~ 19.471 ,00 

De a côrdo com o . quadro . acima verifi ca-se q~e a, 
melhor pro posta apresentad~ , lol a da firma Plato'Q, En~ 
geoharía e Comércio Ltda, a quaL serl\. subm~\idll a , su
perior apr ociaçã !) do Ex mo. S r. Gov~rnador . d~ T~ni,ório. 
Na opor tunidade, acolheu-se a propoRta oferecida. pela 
Construtora e Imobiliária Ponsêca Ltda e~ , a~tlnçii~eBto . a 
Ca rtll -Convite ex pedida pela Divisão dE> Obra11, _ para a 
execuçilo de se rviços de repa roa a açlaptações no prédio 
do Cine-Tea tro T~rrit o rlal. Pela refrr ida propost!l a E~
prêsa se propqe a exec tft~r q:fer irl oi serviços pela QUI,lU· 
tl ti de vinte e seis mil , oi tocentos e setenta . e oito cru
Zttiros noyos e cinqüenta centavof,) . nu prazo de sessenta 
dias, sem no entanto executar a s ín1talações de central 
de ar r e[riaerado e exaustores. Esta. propoata também se
rá submeti~a a eoasideraçlio do Gov!'rnador do. Territó~lo. 

Praz,o I Preço . Prazo 

250 1---- -497.996,80 27 0 · 

Na.da mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que . 
1egue datada: e assinada pelos pre~tentel. · 

Macapá, 22 de dezembro de 1.969 

a,) Luiz Gonzaga Valle 

Eng.• Joaq uim d~ Vllbena Netto 

Cap, Fra ncisco Medeiros de Ara \tja . 

Sr. José Policarpo de . Miranda 

Sr. José Alves Braga 
Sr. Getúlio dos Santos Braga 

Eng.0 Alirlo Marque!! de .Souza Rodrigues 

Sr. D~lelo Rall\OS Duarte. 

~x~rai~o de livro , próprio as fô l11a, 53-V, 54 e 54-V. 
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Di'visão de Obra·s 
Aprovo e Publique-se : 

General Ivanhoé Gonçalves MarUns 
Governador 

COPIA AUTP:NTíCA, da a.ta da reunillo para recebi
~ento e jwJgamento de proposta~ p11ra execução de ser
VIÇos de couslrução do Colégi.o Comeraial do Nnapá, de 
acôrdo com o Edital nq: l:iJ6U-DO. 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de· 
hum mil novecentoa e sessenta e nove (t969), na sala de 
reuniões do Palácio do Govêrno, sito à Av.enlda FAB, 
nesta cidade, perante a Comiss&o deslgaada pela Portaria 
Governamental n•. 474/68-GAB, constituída pelos senhores 
C&ronel Adálvaro Alves Cavlllcantl, E.ugenhelro JoaqtJim 
de Vilhena N,etto e o Ca pitão. Francisco Medeiros de 
Araújo, Presidente e Membros, compareceram. os senho
res, Eng. Clarck Charles Platon, gecente da firma Platon, 
Engenharia e GClmércio, Eng. Alfrio Marques Ele Souza, 
rere11te da. firma Construções Terraplenagem e Pavl
mentaçllo S/ A - CONTERPA -, José Policarpo de Mi
randa, Pr:ocu.t;ador da üraa ConEtrutora e Imobiliária 

OBRA Flaton, Enga. e Comércio 

Preço I Praz0 

Colégio Comercial 
do Amapá · 841.393,00 270 

De acôrdo com o resultado acima; verifica-se ser 
a melhor proposta a apresentada pela firma PlaLon, En
genharia e Comércio L~<ia., a qual será submetida à su
perior apreciação âo Excelentlssimo Senhor· Governador 
do Território. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ••a que segue datada e assinada pelos presentes. 

Macapá, 17 de dezembro de 1969 

aJ Cel. Adálvaro. Alves CavalcaDtl 
Engº. Joaquim de Vilhena Netto 
Cap. Franclsce Medeiros de Araújo 
Eng•. Clarck Charles Platon 
En1f0

• Alfrlo Marque• de Sou~a 
Sr. José Policarpo c e Miranda 
Engº. Jos6 Edirardo Santos 
Sr .. D.lpi.o Ramas Duarte 

Extra!do do livro próprio as lôlbas 11° 52-V, f1:i e 53-V 

Tribunal de. Contas da União 
DELEGAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ 

OF. 36 de 28 de janeiro de 1970. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Amapá - AP. 

Comunico a Vossa Excelência que o Egrégio 
Tribunal de Contas da União, tendo presente o pro
cesso n°. 8.923/ 69, da orestação de contas dos re
cursos provenientes do- FÚndo de Par.ticipação dos 
Municípios - exercício de 1968 - resolveu, em 
Sessão de 11.12.69, julgar regulares as r~feridas 
Qontas. 

Saudações. 

Antônio José de Fre,itas Ramos. 
Delegado 

Comissão de Inquérito Administra·tivo 
Portaria n.O ~9/70-GAB 

P O R T A R I A N.0 01/ 70-CIA. 

O Pre1.idente da Comissão de Inquérito 
Administrativo designada pela Portar:i.a 
n,0 29/ 70-GAB, d~ 29 de janeiro de 

Fenstca Ltda. Precisamente às 16:30 horas deu-se inicio· 
aos trabalhos da Tomada de Preços anunciada pelo Edi
tal no. 13/69-DO. publicado a~t «Diário Ortciab U0 S- 1.07:1 e 
1.074! de 27 e 28 de novembro de 1969, para execuçlo 
dos serviços de coastruçllo do Colégio Comercial do Ama
pá. Iaiclalmeate o senhor Presidente da Co_missão conce
de~ 10 minutos de tolerâ.ncla logo em segwda expôs os 
aotivos do sr. P~:ocurador da firma Construtora e Imobi
liária Fonsêca Ltda., o qual solicitou lôase a referida 
reunião transferida para as 11:00 horas do dia 17 do cor
rente mês, em virtude da. searetária da firma em aprêçe 
se encontrar doente, o que fol aprovado por todos os 
componentes da Gomi1slio e representantes dos concor
rentes. Precisamente. às Hl:OO horas do dia dezessete d& 
corrente, foram reabertos os trabalhos, esclarecende • 
senhor Presldeaie que a Eomisaão deliberou que e~eo
lherla. em relação ao item 4.2. - letra "'» do Ed1tal, 
comprovação da cnnacldade técnica no mínimo ele setenta 
e elnce por cento d·a área útil da obra em ll?itaçlo. Re
gistra-ee a presença do senhor Engenheiro Edtrardo Saa
tos, procurador da emprêsa Construtora Unidas Ltda., cocao 
assistC' nte dos trabalhos. Em seguida passou-se a receber 
as ,r-opostas dos licitantes que apresentou o seguinte re
sultado : 

C. I. Fonsêca Ltda CONTERPA 

Preço Praz• Preço I Prazo 
--~----~~--~---------

1.900.4·39,30 390 1.394.202,01 360 

1970, do Exm0 . Sr. Governador do. 
Território Federal do Amapá. 

RESOLVE : 

Na forma do § 2.0 do Artigo 219 do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União, designar 
Maria Lucy Silva, Escrevente Datilógrafo, nível 7, 
lotada na Secretaria Geral e com exercício na Di
visão de Obras, para desempenhar as funções de 
Secretária da referida Comissão. 

Macapá, 4 de fevereiro de 1970. 

Klinger Fontinele 
Presidente 

Sindicato dos Trabalhadores nas· 
Indú·strias. Extrativas do Território 
Federal do Ama,pá e Estado do Pará 

Assembléia Geral Ordinária 

CONVOCAÇAO 

P e.lo presente Edital ficam convocados todos 
os. associados do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Extrativas do Território Federal do 
Amapá e Estado do Pará, em pleno gôzo de seus 
direitos sociais, para uma reunião de Assembléia 
Geral1 0rdinária que se realizará em sua sede so
oial, à Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n.0 2832 
nesta capital, no dia 15 (quinze) de março corrente, 
às oito horas, . e às dez horas, em primeira e se
gunda convocação, respectivamente, a fim de estu
darem, discutirem e deliberarem sôbre a aprova
ção da Prestação de Contas relativa ao exercicio 
de 1969, de conformidade Cbm as exijlênciu da 
lei e normas estatutárias da entidade, 

Macapá, 1.0 de março de 1970. 

Raimundo Cbêlho Leite 
Presidente 
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Prefei tura Municipal de .1mapá 
PORTAR I A 

N.0 04/70-PA. 

O Prefeito Municipal de Amapá, usando das 
atribuições que lh e confere o item V, do Art. 9.0 , 

do Decreto-Lei Federal n .0 5.839 de 21 d e set em
bro de 19~3. 

Considerando o que determina o artigo 80 do 
Decreto-Lei n.0 -l ll de S de janeiro de 1969. 

Considerando a determinação contida no rádio 
n.0 107/GAB, de 30 de janeiro de 1970. 

Considerando a necessidade de assegurar o 
bom f uncionamento da Câmara de Vereadores do 
Município de Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Colocar à disposição da Câmara 
de Vereadores do Mun icí pio de Amapá, o «Salão 
Nobre do prédio da Prefeitura Mu nicipal de 
i"\mapú. 

Art. 2. 0 - F icam revogadas as disposições em 
contrúrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Amapá, aos 
19 dias do m ês de fevereiro de 1970. 

Leonel Nascimento 
Prefei to Municipal de Ama pá 

Publicado n este Depart amento de Administra
ção, aos dezenove dias d o mês d e fevereiro de mil 
novecentos e set ent a. 

F rancisco José Almeida Filho 
Diretor do Departam ento d e Administração 

Poder Judiciário 

Justiça dos Territórios: 

Território Federal do Amapá 
Juiz de Dir eilo da Comarca de Macapá 
Ed ital de Citação. com o prazo de 15 dias, na forma abaixo: 

O Dflntor Mlirio de 1\lrueida Costa, Ju iz 
de Direito da Comarca de .Macapá, ca
pitnl rio 'l'erritó t· io Federal ~o Amapá, 
na forma da lei, etc. 

ft'az Saber a todos os que o presente Edilal, com o 
prazo de 15 dias vit·em, ou d ê le tiverem couhccimento, 
qut~ neste ,Juizo cone ~. eus trâmites um procc:sso em que 
é acusada: l\la ria dos Anjos Teixeira, como incurso no 
:..rt0

• 129, § 1°., item I e § 29, item IV. 

E como tenha o Oficia l de Ju~t iça dtlstl' J uízo cer
tificado nãu a haver encontrado nesta Comarca, não sen
do possivd citá-la pessoalmente, cito-a pelo presente a 
com parecer neste J uízo no ediHcio do Forum desta Co
m:mn. sito à Avenida Amazonas. nc.. 26. esquina com a 
rua Ccl. Coriolano Jucá, ncHta cidade. no dia 15 de abril 
ú& 9:00 llot·as. a fim de ser i:lterrogada, promover sua de
fesn e ser. aotUicada dos ulteriores tê rmos do processo, 
a que deverá comparecer, sob pena de revelia . Para co
nhec>mento de todos é passado o prC'sc nte Edital , ruja 2 ... 
\'ia ficará afixaJa no lugar de costume. Uado e passado 
nPsta rida~e. aos vinte e tres dias do môs de f('v erairo do 
ll.ilo rlt• mil nov('centos e setenta. Fu. Ni no J esus Aranila 
I-;uues -- v;scrivào Substituto, subscwvi. 

Mário de Alm e ida <'os ta 
Juiz de Ulreito 

L~>iT.\ 1. DE CJTAÇ.\0, com o prazo de l f1 dias. na 
forma ;t llaixo : 

O l'loutor ~l:irio ~e Almeida l' o~> ta . . Juiz de DireitG> 
1.l:l c,HIWr•!a de :.la~a p:i , capital do Tetritórlo Federal do 
Amap:.\. rhl torma da le i etc. 

Faz s~be r a toi os os que o presente Edital. 'com o prazo 
ele 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimer. to. que oe~te 
,Juizo c0rrc seus trâmites um proaesso em que é acusado: 
Manoe l ele Oliveira Jardim, como incurso no lll'ligo 217 do 
Código Pena 1 Brasileü·o. 

E, como tenha o Oticial çie Justica dês te J uizo cer
tiftcado oãG o h:1.ver encontrado nesta Comaraa, não seudQ 
possfvel o:itú-lo pessoaimcute. Gita-o pelo presente a com
parecpr neste Ju ízo, no ed ifício do Forum desta Comar
ca, si to à Avenida Amazonas n°. 26, esquina com a Rua 
Cel. Coriolano Jucá, nes ta cidadl' , no dia 15 de abril. à s 
11 :::10 horas, a fim de s er interrogado. promovt' L' ~>Uil defPsa 
c ser notificado dcs ul teriores turmos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena do re velia. Para conheci
mento de todos (> passado o presente Edital, cuja 2". "Y ia 
tiaará a fixada no lugar de costume. Dado e passado 
nesta cidade, aos viute e três dias do mês de fevereiro 
do ane de lll tl novecentos setenta. Eu, :Nino J es liiS Aranha 
Nunes, - Escr ivão Substituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇAO, com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O doutor Mário de Almeida Costa, ,Juiz de Direito 
rla Comttrca de Macaoii , capital do Território Federa l tio 
Ama pá, na forma d'.l lei etc. 

Jl'az liabcr a todos os que o preseste Edita l. com 
prazo de 15 dias ví rem, ou clélP tiverem ~onhee i m ento , 
que neste Juizo co rro aeus trârrHeFi um proccst>o eo1 qua 
é acusado: J oão Hotl rigues Vilhena, como incurso ao artigo 
217 tio C.P. 

E, como tenha o Ofieial de .Yus tlça dêste Juízo cer
tificado não o haver encontrado nes ta Comarca, não sen
do possível ci tá-l o pessoalmente. cita-o pelo presente a 
comparecer ne~te J uízo, no edifício do Forum desta Co
marca, sito à Avenid a Amazouas, 1\0 26, esquina com a. 
Rua Gel. ~oriolano <lucá, nesta cidade, no dl 'l. 15 de ubril , 
às ll:Oll horas, a fim de ser interrogado, promover 1ma 
defesa e se r notHicado des ulteriores têrmos do processo. 
a que deverá. C(' Inparecer, sob pena de ravelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 
2ª via ficará afixada no lugar de costume. Dado e Pas
sado neBta cidade, aos vinte e t 1·ês dias do mês de feve
reiro do ano d"' mil novecentos e setenta. Eu, Nino Jesus 
Aranha ~unes, Escrivão Substituto, subscrevi. 

Mário de Almolda Costa 
Juiz de Direito 

I DITAL DE CITAÇAO, com prazo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O doutor Mário de Almeida Costa, Jutz de Direito 
da CúiL arca de i\laeap2, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz sabe r a todoH os que o presente Edital, com 
prazo de 15 dias vi rem, ou dêle tiverem ·~oghe~imento, 
que neste J uizo corre r;eus trâmites um proeesso em que 
é acusado: Paulo J osé da Silva, comG incurno no art. 121, 
item l V, cum biLJ ~:tdo com art. 12 do Código .Peaal Brasileiro. 

E, co :no tenha o Oficial de Justiça dêEte J ufzo cer
tiUcad') niio o ha ver encon trado nesta Comarca, não Eendo 
pot:: :;;ivel citá-lo pessualmcntc, cita-o pelo pr<!5ento a com
parecer nes te J ufzo, no edifício de For um desta Oomarca, 
sito à Avenida Amazon ~:~.EI, n.0 26, esquina co m a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nm.ta cidade, no dia 02 de abril. à s 10:00 
hora5, a i im de se r· inte rrogado, promover sua defesa e 
ser notificado dos ulteriores têt·mos tio processo, a que 
deverá comparet:er, sob peoa de revelia. Pa ra conhecimell
to rle todo& é paõsado n presente Edital, cuja :! . ~ via [i
ca rii. afixad a no lugar de cost\Jme. Dado e pa~>sado nesta 
cidade, aos vinte e três dias do mês de feYen·ir0 do an o 
de mil novecentos €· setenta. Eu, Kino Jesus Aranha 
Nun es - Escrivão Su bs titu to, snbsl'\revi. 

Mái'io J e Almeida Costa 
J uiz dt' Direito 

---------------·---------------------~-----

Preço do exemplar: 

NCr$ 0110 


	

