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Poder Jud:ciário 

Justiça Federal de Pri1neira Instância 

Seção Judiciária do Amapá 

Ediiul de P rimeira Praça com o prazo de 30 (trinta) 
dias na forrn:.t abaixo; 

O Doutor Mário Mc~q uita Mflgalhã ".3, Juiz fi'e:leral 
da .:Seção Judiciaria du Amapá, po~ nomei.lc;ão na forma 
da lei e oso de stw~ atribuiçõ-.:s : 

FAZ S.I\BER aos que o presente E d i t a I de 
Prlro~ira Praça com praz.1 de 30 (trinta) dias vl'\'em, ou 
dêle co 41' cirneoto tivert-m, que no dia 2 de abril de 1~70, 
às.lO:OU horas, na sala de Audiências dêsle Juizo, ~ Av. 
Procópio Rõla, 277, em Miwapá. pelo LellOt'iro desta S(•ção 
J udictária. senhom 1'\eusa Ribeiro dos Santos. sarúo leva
dos à Primeir·R. Praça, de venda e Arrematação os lleuti 
penhora&ob a Manilel Rodrigues Costa, para pagam ~nto 

. de principal, juros de mora, multa, correção ruonctária e 
t::lli'IRI!, no~: A ntos du ExPru1 i\' o Fí~ca l no 1 !'lP n ur. lhe 
move a Umão Federal, conbtaute doe f.éguintcs béus: Um 
(1) lote de tcrrn nr. 22, Quadra n°. 42, situado na Aven!C.:a 
G~neral ~urj>lo, esquina com a Rua Tiradentes, nntlga 
:Nua Cel. J o8é lilerafím, medindo oito (8) mt:!ros de frente 
pur trinta t30) mctro!l c viote (20) centímetros do fu.lldos. 
conl'orroc Alvará de n°. 188, expedido P•:lla P~teitura Mu
nicipal de Macapá, em nom e do executado; Uma easa de 
madeira, com pr.l\Ias, contendo 4 (quatl'O) cômodos assim 
distr:tmfdo~: Uma (I) sala. dois (2) quarto::. c uma (1) cozi
nha, estando a mesma edificada no lote acirua menuionado 
e encôntra .se em pâssimo c;;tado de conservação. Total 
tia Avaliação dos bcn~;> acima descritos: NCr$ 3.000,00 (t1·es 
mil cruzei roR novos), e, quem dos mesmos quizcr lfJDçar 
nunca intt'l rior à avalit.çilo, compal'eça no local dla e hora 
m un.cionado!>, que o Leilocir·o raceberá o lance c entrega
rá os ramos a qut-m u.ai~ úer e m*:ior p~eço ol'oreccr 
aeima da. dita avaliucão. E, qu<' chegue a noticie ao c.on~el'i
mel'lto de todo~ os interess,ldos. mandei p~tssar o presen
te Edital e mt~is três de Igual teor que serão pub1icades 
e afixados na forma da Jel. 

Dado e paRsado nesta cidade de Macnpá. capit».l do 
'Território Federal do Amapá, aos quatro dias do mês 
de março do nno de hum mil novecentos e setenta (19701. 
Eu, Jql'l(' Távora Gonsalveti, Auxiliar J t:d ic1úr lo PJ-7, o 
mandei datilograiat· c cor:ft:>ri, e cu, Guilbermo Nascimen
to dos S:mtos, Chefe da Secretaria, subscrevo. 

Már·io Mesquita Magalhães 
Juiz Federal 

Edital de SegunJa Praça com pr azo de 20 '(vinte ) 
dias na forma a baixo : 

O Doutor ;.tá rio ~~esquita ~lagn lhiies , Juiz Ft•
dcral da Secão JudiciürÜ\ rto Amapu, por no
meação na forma da le i e no uso de suas 
ulribuições : 

FAZ SAl3ER aos que o prcs ;,mt~> O'lital rl·' ~>agunda 
praça ~:oru o prazo de :..o (vinte) diaa virem, oo df:le coohe
ciroc nto tiveL"em , que no dia 22 de ma~ço de 1!J70, t:s 
10:00 horas. n>L sal.<t dr A•;d iências dêste Juízo, à Av. Pro
cópio IW:u. u.0 2i7. c:m ~ a :: tPá, pelo Lello t>i ro desta Se
cão Juü i<•i[wia, Senflo1a l'-leusa Ribeiro dot> ;:>unto-s serüo 
Jevndos à Segunda l'r ;.tça ele ventíla e Arremut~çilo os 
bens penhorados a J. Barreiros para pagamento uc pr ill-

cip:1L juros de mor a, multa, correção monett\rla c custa R 
nos A•nos do Executivo Fiscn l n.0 188, que lhe .move o 
Ina•iluto Nacional <!c Previdência Social, constante dos 
seguir.:es bmEo: Um (11 lútc de terra n.• :J.774, medindo 
qui!JZ (15) "1\dtos de ~rente por trinta (30) ditos de fundos 
situa• '' à rua Gen . Ltoudon, Bairro do Trem, nesta cida-

, d<.>, eom um (!) barr·::~rã o constr uiclo cm madeira de lei, 
cob(" to Je palb.a, co m instalàção elêtt"ica, e a purte infe
•·ioJ· C<JC!;plr.tam t• nt c d~v:;sfada com piRo de chão batido, 
em péssimo esUi;1o de cons;•r vnçlio, mer!indo nove (9) me
tros c ;,etenta centtm ~tl' Jõ ele frente por treze metros e 
qul'lr•·n!H eent1rnetl'oa de fundos c umu CllE:a edifirada fm 
n~adeira de lPi, coberta de rnlhas, tipo um (1) com instala
ç:1o elétt·ica anexo ao barradlo medindo quatro (4) me
tros e trinta centfmetws cte fret~tc, por :lO (trinta) metros 
d.:: fundo~. contendo seis (6) cotnpartimentos a~sim discri
minados: Uma (1) sala, quatco (4) quarto~. uma ( !) cozi-

' nba, sanitários construidos em aivenaria, por terminar, 
sem pintura e e:m mau e~tado de conservação. Oitoda 
casa foi edi[icad"l, conforme Alvará de Licença n.• 316/56, 
c:mcedido pela Prefeitura. Municipal de Macapá. Total da 
avaliação dos brms acima descritos: NCrS 6.000,00 (seis rni 
cruzeiros novo6). eom o abatimento de 20% (vinte pol 

' ee nto), e quem àos mesmos quizCI' lonçm·, compareça nr 
local dia e hom meo1.üonados, que o Leiloeiro receberá e 
lance e entregarit os ramos a quem mais der e maioG 
proco (liereccr ,.cima da dita avaliação, com o respectivr 
~:~batimento de 20%. E, para que chegue a notícia ao 
conhecimento de todos os interest.ados, mandei passar o 
presente Edital e mais três do igual teor que serão puo 
blicados e afixados na form a da lei. 

Dado c passado ue11ta cidade de Macapá, capital do 
Território Federal cio Amapâ, aos três dias do mês de 
março do ano de hum mil novecentos e setenta (19í0) 
Eu, José Távora Gansalves, Auxiliar J udiciário, Símbolo 
PJ-7, o mandei datilografar e conter!, e eu, Guilherme Nas
cimento dos Santos, Uheic de Secretaria, subscrevo. 

Mário Mesqulta Magalhães 
Juiz Fed~rnl 

Poder Judiciário 

Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 

forma abaixo : 

O Do ~tor Mário de Almeida Costa , Juiz de Direito 
ca Coma rca de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc 

Faz s&ber a todos os qu~ o presente Edital, com 
prazo d~ 15 dias virem, ou dêlí! tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites um proce-sso em c;ue é 
2cusado: Osmar Rodrigues, como incurso no art. 217 e 
a rt. 220, combinado com o art. 222 do C. Penal Bra~iieiro. 

E, como tenha o Ofi-::ial de Justiça déste Juízo cer
titlcado não o haver encont1ado nesta Comarca, não sendo 
possív.;)J citá-lo pessoalm ente, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juízo, no edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida AiTtazonas, n". 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano J ucá, nesta cidade, no dia 2B de ab1·il, às 09:00 
horas, a fim de ser inte rrogado. promo·;er sua defesa e ser 
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1'UL{6tiafs deverüo remeter 
o e::\pedleute deslin!J.do à pu- j 
bllcação neste OlARIO OFI- · 
CIAL, dtàriamontP,, até às ! 
t:l,:1!l horl'\s, c:-u:etPaos sâba
rlo::c q UillliiO uevot·ão fazê-lo 
fL to~ il,.., 11 ,;)(} horas. 

l\ ~ I'eclamn.çües pBrtinen
tes :1 materie retrihuida, nos 
casos de erl'os ou omissões, 
dt.werü.o ser formuladas por 
e-;<wlto, à Seção de Redaçiio, 
.:itl>l il às 13,30 horas, no má
x'mo até 72 h o r a 1\ após a 
stttda dos órgãos oliciais. 

E}{PEDIENTE 
lmpren§a oneild 

DIRETOR 
CARLOS DE ANDRADE PONTES 

DIÁRIO OfiCI.AL 
Impresso nas ür.icin.as da. imprensa Oficial 

MACAPA -· '1'. F. AMAPA' 

ASSINATU 
Anual 
Semest ral 
Trimestral 
Número avulso 

R AS 
NCr$ 7,80 
NCd 3,90 
NCr$ 1,45 
NCr$ 0,05 

1 . ~s Il!lpar~ições · ~'übliras 

I 
CMlgtr -se-ao as assmaturaa 
anuais renovadas n té 2:3 de 

1 reverelro de cada ano e às 

I
. iniciadaR, em qualquer época 
, pelos Ói'gãos c&IDíJ€tentcs. 
I A fim ác pessibllitar a 

·1 rcmes!la de va !ôres acom;Ja
uhsdos d~ esclar ecimentos 

1 quanto à ~:~ua apllcaç!lo. solí-

l<.:itamos usem os interessados 
p1·ofe renoialmente cheque ou 

! vale posta~ . 

I Os suplementos às edí· I çõos dos órgãos oficinü~ da 
se forneceriio nos assinl:lnt~s 
que a& solfcitarem no ato só 
assinatura. 

Os originais dc.>verão ser 
uatttoqraradoA e autenticados, 
::esaaivadas, por quem de di
reito, rasuras e P-mendas. 

&cetnadas as para o ex
terior, quo serii.o ·"'em p r e 
aauo.is, us assinaturas pod~r
Sd·áo tomn.r, em qualquer 
época, por seis meses ou um 

«BRASlLL\ - ~ste Diário Clticial é encontrado pen1. l~itu- d ? f:tn~iOllárlâ públ;co ~e
ra no Salão Nacional e lt;t:::rnacional da Imprensa, da 1 efa • er.a un; e~con.o . ~ e 

COOPER PRESS no Brasília Imperial Hotel.» 10 ~o· Para fazo: JUS a e. te 
' desconto, devera provar et.t:.l 

Para facilitar aos nt>sinan-1 A fim de evitar solução condição no ato da assinalllrr., 
tes a verificação do prazc) d~:~ l de cont::Imidade no recebi- O de custo cada exemplar 
validade t.le suas assinRturas. m~nto dos jornais, d e v em atrazado dos Mgão~ do o~l 
na parte super ior do enderê- os assinantes providenciar ai ciais será, no venda avult!a <1'!0. 

As assinaturas vencidas ço vão iGJpressos o nümero respectiva renevaçr.o com acrt! Scid a de t~Cr$ 0,01 se 
pv~er:nl ser suspensas sem I do talão (\e registro, o mês e an tecedência mín ima. de trm-

1 
do mesmo ano, e de N c r !i 

aviso prévio. o ann em que findará. tl:l (:iO) dius. 0,02. po r ano d!::con·~Jo . 

--~----------------~-------

notificado dos ulterior es têrmos do processo, a que deverá 
comparecer, sob pena de r evelia. P ara con~eci~1en~c de 
todos é passado o present e Edital, cuja 2a . VI~ ficara afi
xada no lugar de costu::!le. Dado e passado nesta cidade, 
aos vinte e três dias do P1ês de fevereiro cio ano de mil no
vecentos e setenta. Eu, Nino Jes'.ls Aranha Nunes, - Escri
vão Subtituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa. 
Juiz de Direito 

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

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do Território Feder l!l do 
Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz saber a todoi os que o presente Edital, com prazo 
de 15 d ias virem, ou dêle tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites um processo em que é o.cusado: 
Carlos Vitor Cardoso Jt,arias, come incurso no art. 217 do 
Código Penal Brasileiro. 

E, ccmo tenha o Oficü:l de Justiça dêste Juízo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca. não sendo 
possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelo presente a compa
recer neste Juízo, no edifício do Forum desta Comarc&, 
sito à Avenida Amazonas, nr. 26, esqui na com a rua Cel. 
Coriol:mo Juca, nesta cidade, no dia ~5 de março, às 10:011 
horas a fim de ser interrogado, promover sua defesa I! ser 
notiii~ado dos uiteriores têrmos do p rocesso, a que deverá 
comparecer, S:úb pena de revelia. Para . conhcciment.o d: 
toctos é passado o presente EDITAL, CUJa 2a. via f1cara 
afixada no lugar de costume. Dado e pas sado nesta cidade, 
aos vinte e três de fevereiro do, digo dias do mês de feve
reiro do an0 de mil novecen tos e setenta. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nunes, Escrivão Substituto. subs;:revi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDIT.'\L DE Cll'AÇÃO, c0m o prélzo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do Torritório F ederal do 
Amapá, na forma da lei, etc 

Faz saber a todos os que o presente Edital. c0m pra
zo ge 15 dias vLrem, ou dêle tiverem conhecimento, qu~ 
neste Juízo corre seus t râmites um pwces~o ettl que e 
ac usado: Joãv <.!e Melo Bahin, comu in eurso no 11rt. 
217, do Código Penal Brasileiro. 

E como tenha o Oficial de Just lça dêste Juízo certi· 
ficado 1;õo o ha\·er encontrado nesta Comarca, não sendo 
po!lsivel citá- lo pessoalmente, cita-o pela presente a com
parecer oeste Juízo, no edifício dG Forum des ta Comarca, 

sito à Aveni:Ja Amazonas, n~ 26, esquina com a r~a Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia ;~ de ' abril, às 1!:00 
horas, a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores têrmc:.s do processo, a q L e de\•e rá 
comparecer . sob pena de revelia. Para conhecimento cle 
todos é passaao o presente Edital, cuja 2.~ via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado ~:: passado nesta cid2àe 
aos vinte e dois dias do mê1 de févereiro do ano de mil 
novecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes Es
crivão Substituto, subacrevl. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo <!e 15 dias, na 
form a abaixt:J: 

O Do utor Mário de Almei da Costa, Juiz 
de Dire ito da Comarca de Macapa, ca
pital · do Território Fede1·a1 à.o Amapá , 
ua forma da lei, etc 

Faz saber a todlf!s os qut:: o presente Edital, com 
prazo ele 15 di&s vi rem, ou dêle tiverem conhecimento, 
que neste Juiza corre seus trâ mites um pro1:el!so em que 
é acusado: Eli José da ljiJva, como ineurso no art•. 129, § 
1•, i tem L do C.P.B. 

E, como tenha o Oficial de J ustiça d iste J uízo cer
Uficado nãú o haver eullontrado nesta Comnrca, não sen
do possi>·eJ cHá-lo pcssoalm!!nlo, eita-o pelo presente a 
comparect>r nestu Juizo no edifício do Forum deeta Co
ma rca, sito à Avenida Amazonas. nc. 26, esquil'la com a 
rua Cel. Coriolano J uc:í, nesta ci<lade, no dia 7 de abril 
às 09:00 horas, a fim de ser iuterrogRdo, promover sua de
fetSa e ser uotHic:ado dos ulteriores têrmos do processo, 
a que deverá comparecer, sob pena de revelia'. Para co
nhecimento de todos é passado o p~:esente Edital, cuja 2". 
via ficará afixada no lugar de costume. Dado e passado 
nesta chlade, aos viole e dois dias do mês de IEtver11íro do 
a no de mil novecentos e setenta . Eu, Niao Jesus Aranha 
Nunes, Escrivão Substituto, subscrevi. 

111úrio de Almeida Costa 
J ltiz de Direito 

EDITAL DE Cl'I'AÇÃO, com o prazo de 15 d ias, m~ 
forma ubtl i>..o : 

O Doutor l-1itrlo tl e Almeida Costa, J uiz de Direito 
àa Com~trca de M.acapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, e tc 

faz ~:aber a todos os que o presnte Edital, com 
prazo de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, 
qne neste Juízo corre aeus trâmites um processe em ql:le 
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ó acusado: Raimundo Pcqullo Góes de Almeida - vulgo 
~Mucura•, como iacurso no art• .. 218 do C.P.B. 

E, como ~eoba o Oficial de JusUça dêste Julzo cer
tificado nfio o h a ver encontrado nesta Comarca, não sen
do possível citá-lo pessoalmeute. cita-o pel0 presente a 
comparecer nePte Juízo, no edifa:io do Fotum desta Co
marcll, s.to à Avenida Amazo o1:1s, El 0 26, esqu ina com a 
rua Cel. Coriolano .lucá, nesta cidade, no dia 6 de ubril, 
às ll:ao horas, a Hm de ser interrogarto, prornovar sua 
defesa e ser nctHicado dos ul teriores têrmo~ do proce~so, 
a que dever!\ comparecer, !'Ob pena de r~velia. Pura co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 
2! via ficarA afixada no I ugar de costume. Da do a · Pas
StldQ nesta cidade, aos vinte e dois dias do mês de fe \·e
;·eiro (lo ano de mil novecentos e selenta. Eu, Nino Jesus 
Aranha ~unes, Escrivão Substituto, subscrevi. 

Mário 1le Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇAO, com o prazo Ll e 15 dias, na 
forma abaixo : • 

O Doutor Mtirio de Alrn ciJa Costa., Juiz de DiJ·e(lo 
da Comarca de Macapá, capi t~:~l do Tei'ritórlo Federal i!o 
Amapá, na forma da lei, etc 

Faz saber a todos r.s que o presente Edital, com 
prazo de 15 dias vi rem, ou dêle tlver·em c·onhecimeoto, 
que neste Juízo corre seJs trâmites um processo em que 
é acusado: Franeisco Sales Lobato de Almeida, corno ln
cut·so no art. 217 do COdigo fleual. 

E, ae:no tenha o Oficial dB J11stiça dêste Jufzo cer
tiiicado não o h·aver encQntnulo nesta Comt~rca, não eendo 
poR!!ívcl citá-lo pessoalmcute, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, no ed!Uclo ào Forum desta Oomarca, 
sito à Avenida Amazou&.s, n.0 26, csquiua coro a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 2 de abril. às ll:GO 
horas, a Um de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notUicadCl dos ulteriores têrmcs tto processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimen
to de todos. é passado o prez;e11te Edital, cuja 2.~ vla fi
cará afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
eidade, ao• ' 'inte e dois dias ao mês de IevQreir~ do auo 
de mil llovecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes - Escrivão Substituto, subsr.revi. 

Mário de AIIUeida Costa 
Juiz de Direito 

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

O Douter Má rio de Almeida Costa, Jui?. de Direito 
da Comarca de Macapt, capituJ do Território Federal do 
Amapá, na forma da. lei, ele 

Faz saber a to i os os que o presente Edital, com o prazo 
do 15 dias virem, ou dêlc ttverem coohecimer.te, que netHe 
Jufzo corre seus trâmites um proeoss~ em que é acusado: 
Antônio Américo B11lieiro de Matos, como incurso no 
artigo 2t7 do Código Penal. 

E, camo tenha o Oficial ~c ,l ustica dêste Juizo cer
titlcadQ uAg o haver enetJntrado nesta Comarca, não sendo 
possível aitá-lo p&ssoalmente, oita-o pelo presente a corn
pa.recer ne~to Juízo, no edliicio do J:o'orum desta Comar
ea, sito à Avenida Amazonas n°. 26, esquina com a rua 
Cel. CQ~tiolaoo Jucá, nesta cidade, no dia 3 de abril, às 
11:30 horas, a lim de ser interrogado. promover sua defesa 
e ser notibeado de!> ulteriores têrmos do processo, a que 
deverá compareeer, IW b pena de revelia. Prtra conheci
mento de todos Á passado o presente Edilal, caja 2". via · 
fiaará afixada no lugar de costume. Dado ~ passado 
nesta cidade, aos viot<: e deis dla.; uo mês de fevereiro 
do ano de mil novoflontos e seteuta. (l970).Eu, Nino Jesus 
Aranlla Nunes. Es~rivâo Substituto, t ub3crtvi 

Mário de Almeida Co .c~ ra 
• Juiz de Direito 

EDlTAL DE CITAÇ.i\0, com o pra1.0 de 15 dias, na 
forma 11 baixo: 

O Doutor Mário de Alm r ida Costa, Juiz de 

DIARIO OFICIAL 3a. pág. 

Dii'eito cla Cemarca de Maoapá, capital d o 
Território Federal do Amapá, na forma da 
lei, etc 

Faz saber a todos os que o presente Edital, com 
prazo de 15 dias virem ou dêle tiverem conbecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites um proeesso em que 
é acusado: Washlugton Guimarães de Andrade, como ia
curao no art0 • 217 do Código Penal Brasileiro em VIgo r. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dêste Juizo 
certificado uã0 o ltan~r encontrado n!:'sta Comarca, não 
sendo p6ssivel citá-lo pesi>Oalrneoto, eita-o pelo presente 
a €Ompareccr neste Juizo, no ediHcio do F<.~rum \"testa 
Comarca, sito à Av enida Amazonas, u.':l 26, e&quin~t com 
a •·ua Ccl. Coriolano Jucá, Besta cidade, nu dia 8 de abril 
às 8:30 horas, a fim de ser interrogado, proaover sua 
Gto[esa e ser n<lltificado dos ulteriores têrmos do procosljo, 
a que deverá comparecer, EOb pena de revelia. Para 
cuuheeimento de todos é pas:;ado o presente Edital, cuja 
2a. via Hcará af1xada Gio lugar de costume. Dado e pas
SI!do ucsta cidade, aos vinte c três dia s do mês de feve
reiro \lo ano de mil novecento:> e seteotu. Eu, Nino J e
sus Ara nha Nunes - EiJcrivão ~ubs li tuto, substituo, digo 
S l!bSCI' <.: \ i. 

Mário de Almeida Costa 
J ulz de Direito 

EDlT.\L DE CITAÇÃO, coLC. o prazo de 15 dias, na 
! OI'ffi li ui.Ja ixr>: 

O D0utor Mário de Almeida Costa, Juiz 
de Direito da Comarca de Macapá, capi
tal do 'l't!rritórlO Federal, da Amapá, na , 
Iorma da lei, etc 

Faz saber a todos os que o presente Bdital, com o prazo 
de lõ dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, que neste 
.Juizo corre se us trâmites um pror.asoo em que é acusado: 
F~1wcisco Viana da Silva. C8lmO incurso no art0 • 121 
do C. Penal. 

E, gomo tenha o Oficial de Justiça dêste .Juízo centi
fiGlado nllo G haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
passível citá-lo pessoalmente, cita-o pclQ presente a com
parecer nes~e Juízo, no ediifci& do I<·orum desta comarca, 
Bito à Avenina Amazonas, n°. 26 t:squioa com a rua Cel. 
Coriolano Jncá, nesta cidade, no dia 8 de abril, às 11:00 
horas, a fim do ser interro.gado, promoveJ' sua defesa ~ 
ser notiliG:ando dos ulteriores tõrmos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimen
tQ ae todos é passado o presente Edital, euja 2a. via fica
rá afixada no tugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, úos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano 
de mil moveceutos e setenta. Eu, !'oliono Aranha Nunes Es
crivão Substituto, subsctevi. 

)lârio de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE OITACÃO, com o prazo de 15. dias, na 
[orma abaixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz 
de mreito da Comarca de Macapá. capi
tal do Tdrritório F'ederal do Amapá, na 
forma da lei, etc 

Faz sabttr a tgdos os que o presente E~ital, com 
prazo de lú dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, 
que oeste Juizo corre seus tt·âmites um processe em que 
é acusado: LeopQldino Freitas da Triodadt>, como incurso 
no art.0 217 do Código Penal Brasil~iro. 

E, como tenha o Oficial de JuRiiça dêste Juízo cer
tificlldo ni\o o haver encontrad'l nesta Comarca, oãa sen
do possivel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a 
comparecer neste Juízo, no edifício do For um desta Go
m<trc~:~ , sito à A vcnida Amazonas,nº 26, esquina com a rua 
Cel. Coriolano Jucá, nebta cidade, DO dia oa de abril, as 
10:00 hgras, a fim de sei' interrogado, promover sua defe
S!I. e ser notificade dos ulteriores têrmos elo processo, a 
que deverá cempu recer, sob pena de revelia. J:'ara conhe
ctatento de todos é passadú o presente Edital, cuja 2a . 
via ficarA afixada no lugar de costume. Dado e passado 
nesta cidade, aos vinte e três dias rio mês de fevereiro do 
aoo de mil nt.~ vccent9S e s t>tenta, Eu, Nino Jesus Aranha 
;"li'uoes - Escri vão Subst1tuto, subscl'evi. 

~1ário de Almeidv. Costa 
Juiz de Direito 
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COltüssrio de I nquér ito Administrativo · 

P ORTARIA N.O 80/70-GAB 

P O R T A R I A N.0 1/'IO·CIA 

O Presidente da Comis5=ão de Inquérito 
Administra t i v o designada pela Portaria 
n. 0 R0/70-GAB, 27 de fever eiro de 1970, 
do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Território Federal do Amapá, 

RESOLVE: 

Na form a do § 2.0 do Art0 . 219 do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União (E.F.P.C.U.) 
d esignar Esmaelino Pimentel Caràoso, Topógrafo, 
nível 10-B, para desempenhar as funções de Se
cretário da Comissão acima mE>:lcionada. 

Macapá , 05 de março de 1970 

F lorisano dP. Oliveira Nobre 
Presidente d a C.I.A. 

Reg~mento I nter no da Cânta'ra 
fi!Iunicipa l de Ma capá 

RESOLUÇÃO n .0 1/'70 de 10 de março de 1970 

Dispõe Sôbrc o Regimento Intt:rno àa Câma
ra .Municipal de .~facapá 

A Câmara Munlol_ilal d. e Macapá - Tcrritó1'io Fede
ral dr, Amap~, dcercts e prom~:tlga a soguintc tlesehwão: 

Título I 

Da Câmara Muuia lpal 

Capítulo f 

Oi sposiçõeil Pu!iminares 

Art. 1• - A Câmara Municipal é órgão legisl&tivo e 
deliberativo e compõe-E>c de vcreadore1: eleitos de acôrdo 
cem a IE'gi slaç~o vigente. 

Art. 2°- A Cfiroara tem funçõ es legislativas e de
liberativas, atribuições para fiscaliza r c as::.cs:,ort>r o Exe
cutiTO e competcncla pura C;i"gau:z.a;· e d lrigil' '-IS seus ser
Yiços internos. 

§ 1° - A função legislativa c delibe!'at!va consiste 
em elaborar leis sõbua tôdus ;,s m:uérius \!e competôn~ia 
do ~~unieípio (Cunslituição d0 Bn:!oil. urt. 15, n em ii, e 
Decreto -Lei n.0 4.11 - de 8 de jancirJ de 1<169. 1Hts. 54 e 
ii6). 

§ 2° - A funçi:o dr fi scalização e coutrulo é de ce
rá ter polit!co-administrativo c se exerce ave Na e sôbre o 
Pre!elto, Secretário e Dire tores t:os D,_,pa rtamentos du 
l'refeilnl'!l , e Vereadores. 

§ :;o - A fuoçi<' de asse::soramrnto consi ~te em ~u
geri r medidas de iRtf.!r~ese público :t(l Exccuti \·o, median
tE' ind ica~·õPs. 

§ 4° - A fuuçfio admini btra\i va é rest l'ita à sua or
ganlza~fto interna, à regulr.me:-ttaçõo dCI st:>u fun eioualis
mo e à cstrutura~ão e dit('Çá•l de seus auxiliares. 

§ 5°. - A Câmara exercerá suas Funções com in
depcndéncia e harmouia. em re!a~tiio ao Executivo, de:ibe
rando sõbre tôdos as ma ~é 1 ies cJc sua com~:~etfncia, ila 
fo rma dos parág1·aros 1"., 2•. e :Jo. do artigo litl d êste Re
gimento. 

§ 6°. - Xa constituição 'das comissõc:'l, uasegurar-se
á , tanto quunto possÍ\'el. a repr .JRC:ltlção proporciOna! dos 
partidos políticos quP. participuu t1rt rc• ,;pec~l'' a l'tlmai'<L 

R 79
• - Não poderá ser real i r.~.d o. m<~is tiH uma tW&

são orllwúria pot· rlia. qua ndo o r,ll.llldhlo Wr remunerado. 

§ 5°. - Nüo ser.í autwriz~.!a a !Jubiicação de pi'CJ
nuuoiamentos que envo!Yerem of('ll S&3 às In stitu ições ?\a
cionais. prop~g:iloda do guerra, de nubv~nsão óa ordem políti
ca ou social, de preconceito tl e mça, de religião ou d& 
classe. eot~!igurarem crime:> co:itrn a haura ou contiverem 
incit'lmcnto à pn'tlica de crimes dr qualq uer natureza. 

§ 9". - A Mcs:1 da Cô.:nara encaminhurá por inter
médio de> Prefeito, somente os peditlos de irnforn,ação ~; õ
bre fato relacionado com matéria lcgis!ativa fm 
trâmia· ou sôbre rato eujeito ll. Hscalizaçiig lln respectiva 
Cúmara td:l Vereadore s. 

§ 1ll0 . - \"ão Ecrú de qua!qu(:r m(')do sti bvencionada 
viagem ae Voreadúr ao cxter·Jor, sa lvo no dE.'!>en~I.H:t. ho de 
mls~ão tempori.lria, dC! ~a ráte r P~tnturn~ate funcional. me
cl iimt~ préviu dc.,i g-nação do Prefeito e couce::;~üo do licen
ça lla lâmara; 

A rt. :1°. - A Cârn!u'a Municipal tem sua sede no 
edifício-Pa!:.:clo «iH de fl1arço •, Pl'eh.·ittna Mun:c;p:.l de 
Macapú, ~ila à Av. FAB, n°. oJO - ,\[acupil ~ 'fen·itói·io 
l<'cde1·ai do Amapá. 

§ 1°. - Ruputum-se nulas as sessões da Câmara 
reali ;~adus fora de Eua scd2, C(Jlll excc<,:áo das se:.sõcs 86-
leucs ou coowmurdtivas. 

§ 2°. - Comprovatla a impossibil idauc de acesso ao 
recinto da Câmara, ou outra (;i.lll ti>l. que impü<,:a a :.ua uti
lizaçüo, a l'lcsa ou qualquer Vercadür süllcita rá ao 
J uiz de Direito da Coma,·ca a verHici!ção d11 ocou êuciu c 
a ctesignarf!~ú da on~ro Joeal para a wal iz~çüo das sl"s
sõcs. 

§ 3°. - )Ia Fe~ e dn Cârnara niio se l'ealizai'ão ates 
estranhos às fo nçõt>s, õem prévia autor!zaçt~o lia illcsu, 
s~;ndv ved11da a sua conc<!Ssiio para atos uâ•) o!icieis. 

Art. 4°. -- QualquCl' ci.ia:Lio podt-rc~ assi.> t1!' as se:;
sõero i! a Camara, u..t pa i·ta do 1 ccimu que lhe é l'es.~rvncla . 
desde que : 

I - estl'ja deeent(\mente t!'Ujndo; 
li - ol.lo porte arru:~.s; 
lll - cons~rve-sc em s.;ilêncio durante os trabalbo:s; 
IV - nlin ruanifeate apOio ou desaprovação ao qu~ 

s0 paa:;:a em Plen:) 1 i o; 
V - respeite os vcrctHio res: 
Vi - attmda as determinações da 'Mesa; 
VII - não interpa l~ os Vueadores. 
Parágrnfo Único - Pela tnobservànoia dustes deve

ree, plodera a Mef.i~ determinar a re tirada; do recinto, de 
tedoa ou de qualqur nsslshH•te, sem ~rejuíz<i de outras 
modidas. 

Ar t.0 1°. - O poiiciamento do rP.cinlo da Câmara 
cempeis privativamente à prMidêncla e será feito normal
mente pe1 seus runcumários. po<tead0 o pre ~;ideute requi
sitar elerueutos dQ corpol'aQões oiViil ou militares pura 
manter a ordem int&rnu. 

Art.0 6.0 - Se 110 recinto da Câmara ff)r cometida 
qualquer inücção penal, o pru: stdent\l ~ará a pris!lo em 
fll'lgr&nrc· , <Jprcsei\tuudo o infra tor à dutori ia ie pol!cia l 
competen.te, para l!lvratura do auto til iAetaul'acão cl ~ pro
oesilo-crime correspotJce,lle; se nã.o houvu· flagr1u; te, o 
presidente deverá coruu nicar o tato il autoridaút: policial 
rompetento J!Ur·a a lnstauração do ioqu&rtto. 

Capítulo li 
Dos Vereadores 

Seção t 
Do EX~J'Ciclo do l\land11.to 

Art. 72 - Os Veruadol'O:S são agentes pollticos in
vestidos !lo lllGIHlato 12gi llhltiV'; municipal para U!ll !:l legis· 
lar,ura, p~lo sistema part:darlo e dtl rcpr!ls0ntaçào propor
clt.Jillll, pc-r voto secreto e <1 i~cto . 

Art. 8°.- CoUlpele uo Vereador : 
1 - partlCip<li' de tôdas as discussões e meliberaçõe s 

!ilo Pleoario: 
li - v9tur na eleição da Mesa e das ComissCícs 

Permanentes; 
lli - apresen tar proposiçõils quli visem ao interes

se cúlctivo; 
· IV - coacorrer ao~ ca rgea da i\lcsa o das Comissões; 

V -- tl sl.l c ela pa lavra o!ll defesa ou em oposir:.ão 
às proposi~Õ(M apre::;entadus à àeliberaç&o do plenario. 

Art. go, - SEo obrigaçõ?.s c dever es do Vereador: 

i. - de;;iucompalibilizal·-su fazer declaração pública 
de bens, ao ato da P•13~ e; 

ll - ex c rue r as atribuições enumeradas no tutig.J 
an terior; 

Ill - co!,, pa.reee r dtceutemegte trajado às sessões. 
na hora prefrx~Làa; 

IV - cumprir os devert>s dos cargos para os quai 11 
fôr eleito ou de.;igaado; 

\.Continua no próximo nú nt cTo) 


	

