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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n º 1011 de 25 de setembrn de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 1831/ 74-GAB, 

RESOLVE: 

Art. Iº - Designar nos termos dos artigos 72 e ?:'!, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, João Francisco 
Cardoso Neto, ocupante do cargo de Guarda Territorial, 
nível 8-A, do Quadro à e Funcionários do Governo deste 
Terr itório, lotado no Gabinete do Governador, para exercer 
acurnulativamente, em substituição, o cargo em comissão, 
s ímbolo 5-C, de Assessor Especial de Segurança e Informa
ções, do Quadro acima referido, durante o impedimento de 
seu titular que entrará em gozo de férias regulamentar es. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário 

Palácio do Setentrlão, em Maeapá, 25 de setembro de 
1974, 85º dR República e 32." da Criação do Território FP. 
deral do Amapá. 

A rthvr A7evedo He'lning 
Gov~rnador 

(P) n.0 1012 de 25 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá no 
uso das atribuições que lhe são conferid:as em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - DesignBr nos termos dos artigos 72 e 73, 
tia Lei n.0 1711 , "e 28 de outubro de 1962, o 22 Tenente 
PM (Estagiário H) Euslmar Lima Costa, Subcomaadante da 
Guarda Ter ritorial, símbolo 7-C, do Quadro de Funcionários 
do Governa deste Território, lotado na Secretaria de Segu· 
r:õ~nça Pública, -para exercer acumulaUva mente, em substi
tuição. o car2o isolado de provimento ~m comissão, simaolo 
5-C, de Comandante da Guarda Territorial, do Quadro 
acima referido, durante o Impedimento de seu titular que 
entrará em gozo de fér ias regulamentares. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácjo do Set~ntrião, em Macapá, 25 dE' setembro de 
1974, 86º da República e 32Q da Criaqão do Ter>r itório Fede
ral do Amapá. 

Jos6 Daniel de Alenc:ar 
Governador Substituto 

(P) n.0 1013 de !5 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso da!' atribuições q uo lhe são conferidns em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 475/74-SE!GUP, 

RE S <!> L VE: 

Art. 1.0 - lllesigra r nos t ermos deu artigos 72 e 73, 
da Lei n! 1711, de 18 de out ubro de 19&2, Raimundo Car
melo Pinto, o~rupante do c:argil de Batiloscopista, nl11el li-B, 1 
do QuadJJo de Funelonários do GGVIU'IlO deste Território, 
lotado na Seuet:ar ia de Seguran~a Pública, para exercer 
acumulativamente, em substltulqão, a função grat ificada 
símbolct s .. F, de Chefe de Serviço de Identificação, do Qua
dro ad ma referido, durante o impeàlme:;rt o de seu titular 
que se ene&ntr a em gozo de fé r ias regulamen\ares. 

Art. 2.0 - Reveaadas as dlsposiqões ~m contrário. 

Palácio d11 Setentrião, em Macapâ, 25 de 9etembro de 
1974, 35.0 da República e 329 da Criação do Território Fe· 
der a! do Amapá. 

J osé Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

(P) n.0 1015 de 25 de setembr o de 1974 

O Governador do Tet rltório Feder al do Amapá. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n 2 1927 , 74 .. GAB, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Arlindo Silva de Ollveira, Me
cânico de Aeronaves, nível 12-D do Quadro de Funaloná
rios do Governo deste Território, Chefe da Seç§o de Manu
tenção . do Serviço de Aeronáutica e Emanuel Ro<lrfa ues 
Cardoso, Piloto Cl\'11, da Tabela de Pessoal Especialista 
Temporário, lotados no Gabinete do Gover nador , para v ia
jarem da sede de suas at ribuições - Macapá -, até a ci
dade de Belém, capital do Estado do Pará, conduzindo a 
aeronave de P refixo PT-FNQ, de propriedade do Ad minis
t .-ação amapaense, a fim de ser submetida a revisão t écnica. 

Art. 2 ° - Revogadas as disposições em ccmtrá!'!o. 

Palácio do Setentrlão, em Mac11pá, 25 de setembro de 
1974, 859 da República e 3211 da Cr laçio do Terr itório Fede~ 
ral do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Subst it uto 

Secretaria de Segurança Pública 

Por taria n.o 321/74· SEGUP 

Dispõe sobre procedimentos polfciais e laudos peri
ciais, e dá outras providências. 

O Secretário de Segurança Pública do Territ6rio Fe
dera l do Amapá, usando de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO: 

a) qu e os fnqu<éritos policiais e proce ssos reunam 
elemenkos lnformatlvGs de grande va lia para e a plicaçã o da 
lei pen:al; 

b) que, por iss 11 meamo, eumpre cercar 01 atli" e pro
cedimentos de Pollaia Judiciária das necessár ias garantias, 
que lhes P~reaervem ao máximo a cred lbldade e o valor 
provante, em Juizo; 

c) que tais atos e procedimentos se ressentem , atull l
mente, de algumas falhas que, multas vezes, vão se refletir 
na aC}ãO penal, com indiscutíveis IDrejulzos para a Justiça e 
para a sociedade; 

d ) finalmente, a conveniência de estabelecerem-se 
aormas para a regu1:arida de desses proeedlmentos, v isando 
sanar as falhas existentes e apr imorai.' a sua feitura. 

RESOLVE: 

1 - Dlsposiçõe• Gerais 

Art. 1.0 - O!! Diretore s de Divisão, os Delejlaàos tde 
Pollcia e demais ór gãGs au xiliares da P eiteis J udiciária, e m 
todo o Ter r itório Federal do Amapá, dever iio, no q 1.1e lhes 
competir, obs11r var o disposto nesta Port aria. a Um de dar 
fie l cumprimento às norma• processuais penais. 
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As Hepartições Públicas 1 
ferrnQriai& denrlo remetf1 

1

, 
o .-~edlente deetinado á pu
blicaçào nel.lte DIÁRIO OFI
CUiL di"àriame-ate, até às /' 
llNI0 horas, exceto aos dba
t.let quamdo deverã.; fazlalo 
até às ll:!iO bn.rss. 

Aa reclag)a~ões pei'tioen
tell à matrrla retribulàa nos 
IIIL~e• de erros ou amis~ôea, 
ttnerilo ser formuladas por 
eaal'ito. A !lleQ:"l6 ie Redação, 
dae 9 àt1 a:ao boras, no má
"lCÍIDO até 72 h o r a e após a 
!i{da dos ~rgãos oficiais. 

EXPE DIENTE 
IMPRENI:St.A OFICIAL .. ..,. ..... 

Dlftml'OR 
CaTlos de .Andrede fonhes .,. ....... .. 

DIAiiUO @FIOIAL 
i m p reHiO nas Otrolbu da Im'-reut. 

MACAPA- T.~ Á~PÁ ·······* ASS INATU RAS 

Oficial 

Aa B•part14õea Públt0a& 
cingir-slllt> àe assinaturu 
aaua,l• re•ovl\daa até 23 ele 
Iévereire de cada. ano ~ à1 
iafofad'a&, em qualquer épooa 
pelos ór~!ias eompetll~s. 

1 A fiin de pouibllítar 11 
1 remtlaa de valores acomp.~
, abados de eselareehfien'tt• 
! qua·Bto à eu ai)llca,lo, ~;~1\-
oitali'oa Uliem ~s interts~adtJs 

! prelerenclalmnte cheque OI' 
1 vale postal. _ 

Anual. 
Semestral. 

Cr$ 
., Os suplementos AI "dl-

25,00 ções do& órglioa oilc!ats lló 
12 50 1 se fornecerã o aos usinantêa 

Trimestral 
' · que as aolicitarem no sto da 

« 6,25 aosiuatura. 
Número avulso. 

Os erlginels ci evei'ão ser 
daUlógrafades e autenticados. 
rea!llll vadns, por q·uem de r1i
••Ctq •e.suras e en:cr;da~. 

« 0,30 0 fUDCÍOOàJ'JO pública ft-
." "'• • • • * • . der&l, terA um desconto à ~; 

«BRP. SlL~A - E.ste Dtárlo Oficial é encontrad!l pólra >t:Jtu- lO%. Para fazer jus a êste ~xcetuadas as pnra o cx
teri0r, ~ue serll0 s e m p r e 
ethtals as assinaturas ptH.lôlr
s&•ão tomer, rrr. qualquer 
l!peca, po1· st:i~ m,·t-el' ou um 
!IUQ. 

rn no ~alao NaCJ(mal e Innrnaclonal d~ Imprensa, da desconto, deveré provar eata 
__ COOF'EF PRES~ 1u •Brasflla Imptmal Hotel>, ___ eondi~lio 00 ato da assinat\ll'!l , 

PAra fB(:i!Ha-r aos al!sin·a.n- j A tfm de evitar Boluçlo 
tes a verificação do pra1o di de eoatilluidade no recebi-. O eusto de oada enmplar 
validade de suas aesinaturu, me11to dea jor~eis, 8 e v t!l m 1 atrasado dos 6rgão11 ofl
nu parte ~uperior do enderê· os attsinantes providenciar a I ciais sera, nu. venda avulao 
ço vã o impresos o número respi'ctin renovação com acrel'lcida de Cr$ e,Ol se da 
do tallio dP registro o mês e antecfld&'ncia mínima de trin-l mesmo ano, e de (),;5 P,OO 

As usln ~tt urae venc idas 
ucderfio ser suspPnsas sen: 
u ieo prévio. o ano em qne findará. ta (30) àla11. por ano decorrido. 

----------------------------------- ---------------------------------
Art. 2.9 - Os atos para os quafs a Lei ~xige a pre

sença da a utoridade policial, como a lavratura de flagran
tes, Interrogatórios e outros, não poderão sem e la ser r eali
zados. sob pena de responsabilização dos que deles parti
ciparem ou neles consentirem. 

Art. 3.0 - A demora na instaura ção de inquérito ou 
pteeessos sumários, bem como quaisquer a trasos verificados 
no seu andementG, deverão ser devidamente justificados 
nos autos e nos pedidos de d ilatação de prazo. 

Parágrafo Únie;:o - O Escrivão que receber autos para 
prctsaegulmento tieverá eert!flcar eventuai~ excessos de 
prazo ou retardamento de diligências, fazenda-os conclusos 
à Qutoridade competente, para as providências cabíveis. 

Art. 4." - Havendo acusações r eciprocas entre co
de!lquente!, Impossibilitando a defesa pelo mesmo advogado, 
deverá ser nomeado defensor ou curador para cada um deles. 

Parágrafo único - As autoridades policiais dever ão 
evitar, sempre que possível, a nomeaqão reiterada dos nos
sos proflsslenals para curadores ou defensores, nos casos 
sob sua jurisallção ou que ' lhes sejam distribuídos por deter
minação superior. 

Art. 5Q - Na Capital, o loca l oride ocorreu o fate 
criminoso deverá ser descrito eom a Indicação de rua , nú
mero, bairro e j•Jrisdic,ão ou distrito policial. 

II - Processo Sumário 

Art. 6.0 - A pl!lrtarla ir.icia l do processo prev1sto na 
Lei n.o 4,611 , El e 2 de abril de 1965, deverá descrever 
Gl fato com a necessária precisão e indicar a modalidade 
de culpa (imprudência, negUgêAcla ou imperícia). 

§ 1.0 - Os autgs serão Instruidos c"m croqui& de 
local e q uando houver suspeita de embriaguez, aom, o exa
me de dosagem alcoólica (artigo 35,) 

§ 22 - Os lauGl~ts periciais deverii~o ser pormenorizados. 

§ 32 - A vitima salvo moMvo de fcnça maler, devi
damente justlfloado nos autos, será sempre ouvida. 

Art. 7º - Os processos ccmtr avencionals por vacila
gero d~tvarã0 ser lns~ruí.:Ios aom sindiaância em que se apu
re a v ida pregressa elo contraventor. 

Ill - IAquerlto Policial 

Art. Bº - -· Os autos 1\i()S inquéritos peholals ser !i e 
organi:a:ados a par tir da t>Ortsria Inicial, ()bservando-se rigo
l'€>9amente a sequência cronglógiea dos at!'>s, que deverão 
ser precedidos alos n speotivos dcupaeb!is ordinários, veda
da o acúmulo de peças JiHUa posterior mont.agem e nume
ração. 

Art. 9~ - Quando o iodleiada ccmfesnr a práticaa de 
outros erime1 além dos que estejam sendca apurados no 
inquérito, deverá ser inquerido sobre o looJ:<l e as ohlcuns· 
*âncias em que G delito foi cometiliio, a, seMpre 114ue poSI1-

vel e necessário, deverá indicar pes!oalmente o local, do 
que se lavrará auto. 

Parágrafo único - Se as v ítimas desses delitos não 
tiveram dado noticias à autoridade poliulal , de suas degla
ra~ões devorá constar expressamente ta l circunstância. 

Art. 10 - A atividade dt~lituQsa do roceptadur será 
apur ada em um só inquérito, ainda que vários sejam os in
quéritos contra o indiciado de quem adquiriu ou recebeu a 
coisa. 

Parágrafo Único - - Aplica-se também o disposto nes
te artigo qmmdo se tratar àa apuratão de furtos e roubl's 
que, oelas elrcunstânll!as, possam ser tidos como crime 
continuado (Código Penal, art. 51, § 22 ). 

Art. 11 - Sempre que houver participação de m&no
res Inimputáveis em crimes contra • patrimônio, a autori
dad& colherá Informe~ de sua vida pregressa , regi1\res no 
Juizado de Meaores, sltuaqão famillar, local de tr:abalhll e 
ou\ros elementos pelas quais se possa a ferir lila existência 
do crime ele corrupção, definlà o na Lei nº 2.252, de 1.0 d e 
julho de 1954. 

Art. 12 - No relatório (Código l!le Processo Penal, 
ar,. 10, § 2.0

), ou em informa9ão 01 parte, a autoridade po
licial indleará gutras testemunhas que t enham conhectmen
ts do fa to a possam suprir em Juizo, a falta das qu11 ha
jam sido dúvidas no Jcquérlto. 

Art. 13 - Nos autos de exibição e apreensão, deverá 
ser tdentiflcado e quallflc11do o exfbidor (&rt. 18 desta Por
taria), de sorte que, em juizo, possa estabelecer como e 
onõe foram l rJcallzadas, am coisas apreendidas. 

Art. 14 - Os objetos furtados serão relacionados e 
descritos, não sendo permitida a mera lndleação de Lotes 
ou nómeros de ordem do depósito policiei. 

Ar~. lfl - O produto de ar!me, nio recuperado, 
deverá ser avalio~~Cilo indiretamente, recalnd• a nomeação de 
a valiador s0bre pessoa espeelalista no ramo a ele a·e!erente, 
salvo se enexistlr especialistas no loeal. 

Art. ! fi - Todos os abjeto• relacionados direto ou 
indiretament e crom a crime, bem como os instrumentes 
U9aftOI na sua perpetração e 011 dele precedante, serlo 
apreen6'11dos e swbmlltldoa a exames, à escie que peasam 
fornecer lndlcos sobre as cdrcunstânc:las do delito. 

Parag11afo Unico - ExGetuam-se deste &rtlgo, t anto 
quanto poss ív el, es Bl'mementoa perteaoentu à oavga ciesta 
Secretar!& e r;la Guar&ias Territorial, uso em que 011 0utros 
de a pre ensão • de en trega deverão substituir a arma com 
a deelaução cie que esta fleará à dispo11ição da Justiça 
para exibição na épaca op&rtuna. 

Art. 1 T - O reconhesimeoto •e pessoas ou coisas 
teite cem rigorosa observãacia lias normais lagals 
(Có<iiige de Processo Penal, arts. 221 - 228) e, a autorida
c1a, umpre que pouivel, il1o11trará 011 autos aom a fotu{lrafla 
do reconheeelllsr apontandG penes GU oliljeto raooflheclde. 
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Parágrafo Único - No caso de reoonhecimeRto por 
fotografia, será elaborado auto próprio, Instruido com a fo
tografia da pessoa ou do objeto, devendo constar de seu 
texto o número de fotos examinados •bservações sobrli! a 
segurança ou hesitaçllo do recochecedor e eutras elrcuns
tâncias que Interessem 110 fate. 

IV - Dos Indiciados, ré us, vitimas e testemunhas. 

Art. I B - Além dos da tos exigidos pela . Lei prooes
sual , constuá da qualificação dos l~diciados, réus v itimas e 
testemunhas: 

I - endereJO residencial ; 

II enden<:o do local de trabalho, se possível com-
provado pelas anotações da cartei ra profissional. 

§ !." - Dos informes de intimação constará que o 
interessado deverá apresentar-!e mu!lido de documento 
comprobatório de sua identidade. 

§ 2.• - 01: dados referidos neste artigo deverão ser 
anotados também pelas autoridades e agenntes policiais que 
atende rem as ocorrências externas. 

Art 19 · - Quando o indiciado alegar menoridade, cer
tificar.-se-á dos autos; a exibição que fizer dt documento 
comprobatório. 

PHágrafo Único - Não possuindo o indicado qual
quer doc11mento, será perguntado sobre o local de nascimen
to e a autoridade requisitará desde logo a certidão ao Car
tório de registro Civil respectivo. 

Art. 20 - Sempre que possivel serão juntadas aos 
autos fotogr afias do indiciado, a fim de permitir e seu re
conhP.clmento pelas testemunhas, em caso de revelia. 

Art. 21 - Sempre que se apresentar ferido, ou ale
gar que o esteja, o Indiciado será submetido a exame G.e 
corpo de delito, anexando-se aos autos o respectivo Jauào. 

Art .. 22 - Instaurado o inquérito, a autoridade re
quisitará desde logo a folha de antecedentes do indiciado e 
dllfaênclará para que seja juntada aos autos até 0 relatório 
final. 

§ 1.9 - Quando o indiciade nlio for nascido no Ter
rltúrlo Federal do Amapá a autoridade deverá Instruir os 
autos também com a folha de antecedentes ào Estado ou 
Território de origem. 

§ 2Q - Havendo 1u9peita de que o lndloiado tenha 
cometido infrações em outrEls Estados ou Territórios, princi
palmente em se tratando de cometido Infrações em outros 
Estados eu Territórios, principalmente em se tratando de 
crime organizado, deverão ser requisitados ainda o Bole•lm 
l"ederal àe Brasília e as folhas d'e antecedentes desses outros 
Estados ou Território. 

Art 23 - Havendo alega§lão de parentaaoo entre In
diciado ou acundo e vitima, os autos serão instruído• c:om 
certidões comprobatórias. 

Art. 24 - As testemuohu Instrumentárias, principal
mente as elo interrogatório, deverão ser esclarecidas sobre 
a natureza do ato e possibilidade dv eventual convoeação 
para deporem em ju!ze. 

Parágrafo únlt~o - As testemunhu Instrumentárias 
deverão ser pessoas alhei1111 aos quadros policial~, salvo se 
inexistirem outru no local. 

Art. U - Nos Inquéritos sobre homi!liliilo daverão 1er 
ouvldoi os parentes da ví~ima e outras pusoas q11e possam 
informar &obre sua vida pregreua, hábitee, Jitua,ãe fami
liar e de trabalho, poslçlio aoelal e eutras eircunstAnclas 
indicativa• de aeu caráter. 

Art. 26 - No1 erlmea contra os ao1tume1, deverão 
ser e~uvidas as pessou, de preferência não apareatulas eom 
a vitima , que, embera nlo conhecedoras do tato, pouam 
atestar sobre 11\111 honutlàalie, eonàw'a familiar e soelal, etc .. . 

Art. a7 ·- A autoridade mandará con1tar do atG~ de 
aureaqie suu obaeryaçeles somre o cvmportamento e rea
ções dos acareacie1, durante e at•, relevantes para o escla· 
rocimento cllas àúvlàu e contradltões existentea. 

Art 18 - Inouml9e à Delagacla que realizem o Inqué
rito policial ou ina•aurou o l!lreceuo sumárle procedar àa 
dillgbclu para .• locallução da& tes~eJ.Bunhu, a pii!diào 
àu autoridades JUdfeiárlas. 

Paráarafo únic:e ·- A própria autoridade pollc:ial, se 
aa CllfllllêRtlas res'liaaum infrutiferu e e praze • Jermltlr, 

Aoltcitará a ceoperaçiio da Delegacia de Capturas. 

V Dos exames fie eorpo de delito e períoia em 
geral. 

Art. 29 - Os laudos de necrópsia, noa casos de ho
micídio doloso, deverão ser acompanhados de ficha bio
mét!"ica da vitima e diagrama que mostre e loealização doe 
ferimentos e sua direção. 

Art. SO - Des laudos sobre lesões corporais. além do 
histórico e da oonclusão, deverá constar minunclosa descri
filiO dos fli!rimentoll , da qua l se possam aferir as circunstân
cias em que o delito fol cometido. 

Art. 31 - Salvo motivo de ferça maior, devidamente 
justificado, rus ex~mes complementare s serão reallzados no 
312 dia 11pós o fato. 

Parágrafo Único - Ao procederem ao exame com
plement1lr, os peritos deverão ter presente q ue: 

I - a incapacidade de que fala o Inciso I do pl!lrá
grafo I º dfl art. 129, do Código Penal, tanto pode ser total 
como parcial; 

II - ocupação habitual reft>re-se não só a profissão 
como, ainda, às atividades normais do ofendido. 

Art. 32 - A afirmação da oeorr&ncia de ~'!Brigo ele 
vida deverá ser fundamentada, não suprindo esta exigência 
a s imples menção da existência de intervenção cirúrgica 
de urgência, sem que se esclareçg no que e~ta consl~tlu e 
porque foi necessária. 

Art 33 - Nos casos de lesões deformantes, o laudo 
deverá ser instruido com fotografias nítidas e ilustrativas. 

Art. 34 - Quando a Identidade da vítima for igno
rad&, os peritos, além de fotografias devidamente retocadas, 
juntarão ao laudo indicação precisa de sinais que permitam 
a sua identificação, bem como o levantamento datiloscópico 
completo. 

Parágrafo Único - Os peritos deverão valer-se dos 
meios existentes na Set::retaria de Segurança Pública, ntra
vés da Divisão de Policia Técnica, para atendimento das 
exigências constantes deste artigo. 

Art. 35 ·- Quando houver recusa para a coleta de 
ruaterla l cecessário aos exame• de e!osagem alcoólica, essa 
circunstância deverá ser certificada nos autos. 

An. 36 - O exame positivo de vestígios de sangue 
em objetos e instrumentos relacionados oom o crime deve
rá afirma ou negar, eoncluslvamente a sua procedência 
humana. 

Parágrafo Único - A fim de atender ao dispGSt9 
nest·e artigo e Divisão de Policia Técnica providenciará f)ara 
que não faltem os materiais lmpresolndlvels aos exame1. 

Art. 37 - Sempre que houver conveniência p;;.ra a 
prova dl) delito proceder-se-á ao levantamento ào lacal 
onde e5te oeerreu devendo constar do auto minuuciosa lllescri
çãe de sua situaqãG, pQsifliO cile objetos e móYeil tudo, edtlm, 
que sirva para a eomprova!;ão das circunstâncias alegaal!!S 
pela partes ou t estemunhas, ou, ainda observadas pelos 
próprios perites. 

Parágrafo Úniao - O auto de que trata este artigo, 
deverá sempre que pos1ível ser lluairado com fo,ograflaa 
• croquis li!m escala. 

Art. 38 - Nos erimes contra o patrlmôaio quando 
houver romplment& de obstaculo, a autorid;de, logo que 
receber a notlela, mandará que se preceda ae exame de 
corpo de dellte ainàa que a auterla seja des~:onh~cida . 

Paragrafo único - Quando pele desaparecimento de 
veatigios não for ~essivel " exame àireto far-se-é o fndfrete 
(Código Penal art. UB) b:tseande-se os peritos no relato da 
v!Mma e das testemunhas nas circunstâncias ou em qu!lis
quer Ol.l.troa lnd!cicn observados no local. 

VI - Crimes contra o coatume. 

Art. 39 - Nas casos de flagrante, em crime centra os 
eestumu, não se deverá omitir a representa eã0 que fará parte 
do auto, bem como o ateatado de pobreza que podem< ser 
juntado até 11 remesa daquele a J1.1izo. 

Art 40 - Se o indloiade alegar. qui! está provlden
eian&o a tramitação dos; papéis para o casamento com a 
ofencHàa, mos oaso1 àe crlm111 eeDtra os costumes, a autori
dade requisitará Informações do Cartório competente sem 
}lrejulzo cio presaegulment8 do lnquerlto. 
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VII - Uisposiçõí's fina!s. 

Art. 41 - A,, autoridades hiPra rquicamenie supt'!rlores , 
através dos quais se processe a remessa de autos a J uí7o 
deverão examiná-l"s dderminal'ldo seja, de pronto, fUpridas 
ali fa lhas que possam cr mprornei•'r o \'alor intrínseco da 
prova colhida. 

Art. 42 - Nos termos de cr.rreição dever {; ser con
signada expres~e~mente a inubsen·ància de qualc;uer r:lis
posiiivo desta Portaria. par a conh,.cimento e providências 
dlseiplinares PM p;c, rte das aut<Jridadef competentt-s. 

Art. 43 - o~ Deleg?.dos í' ;,utm idades com funções 
ccrregedora ficam reFpc.n,.:á"t>is pelo cumprirní'nto desta 
Portaria. 

Art. 44 - E<ta Port .ria en• rará em vi~~or na data ele 
!"11<1 public;)t,:âo rev gullas as r:!i~pc ~icõe~ em c0otrw1 i o. 

Dê-se Ciência e Cu mpra-se 

Gabinete do SecretArio de Segur~ça Públk<:. em Ma
capa I O dE= setembro de 19?4. 

José Ubir<1jara Lop<•s de Sou~~ 
Secretário de Segurflna Pública 

---------------~a,o:r-~-~·~,. 

Poder J udfcii!rio 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da CornaTca de Macar)(i 
Edital de Citac;ão, com o Prazo de J 5 d1as, na Forrna Abaixo ' 

O Doutor Ruben~ Baptista de Oli\'(~ira. Juiz 
Tempor t.r io da Comarca de Macapá, Capital do Território 
Federal do Amapá, na forma da L<>i etc .. 

Faz Saber a todos os que o pr esente Edital com 
pr~zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecituento, q ue 
neste Juizo con e seus trâmites um processo em que é 
acusado José Alves de Oliveira. residente na localiclaàe de 
C upixi, neste Municfpio e Comarca. como incurso no art. 
129, caput. do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Ofi c i~l de Justiça deste Juizo cutt
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
posslvel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juizo. no ediflcio do Forum desta Comarca , 
sito à Avenida Amazonas, n2 26, esq uina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucé, nesta cidade, no prazo de 15 dias após a 
publicação, a fim de ser interrogado, promover sua 
dêfesa e sPr notificado dos ulteriores termos do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 23 via 
ficará afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos trinta dias do mês de setembro do ano de 
mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, escrivão em exerclcio, subscrevi. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporãrio 

Junta de Conciliação e Julgamento àe Macapá 

Editsl de Notificação 

(Pelo prazo de 1 O (dez) dias) 

Pelo presente Edital fica notificado Raimundo 
Pacheco Dias, atuelmente em lugar incerto e não 
sabido, Reclamante nos autos do processo n.0 

JCJ-Macapá .. l004/74, em que G. P. Borges, é r~cla
mado, que tem a pagar, na Secretaria da Junta de 
Conc;illação e J ulgamAnto de Macapá, no prazo de 
72 (seten ta e duas horas), a quantia de Cr$ 77,70 
(setenta e set~ cruzeiros e setenta centavos), pro
veniente de custas em virtude do arquivamento do 
mencionado processo, em consequên<:ia de sua au 
sência à audiência inicial de inst rução e julga
mento. 

Secretania da JCJ de Macapá(AP); 26.09.74. 

Euton Ramos 
Chefe de Secretaria 

Esta tuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COA VIAP. 

Aprovado pela Assembléia Ger~tl, realizada no d ia 27 de 
outubro de l .973. 

(Continuação do número anterior) 

Ar t. 11 - Em qualquer caso como nos de demissão 
{'litnfnação ou exclusão, o associado sô tera dire ito à rest i 
tuicfio do Capital que integralizou. acrescido doa resoectlvos 
JUros ~ das sobras que lhe tiverem sido registradas. 

§ 1 Q A resiituiç5o de que trata este artigo somente 
podPrá ser exigici!J depis de aprovado. pPia Assembléin 
Gera l, o Bala.nço do I!Xer cicio em que o associado tenhi': 
~Ido desliga tiL da Cuope1 at!\ a. 

§ 22 - A Administração da Cooperat iva poderá deter· 
minar que a restituição cle~se Capital e Juros seJa feita em 
em parcP.l::.s iguais e mensais, a partir do exerc!clo financeiro 
que se seguir ao L'm que se deu o desligamento. 

§ 3u - Ocorrendú demissõe~, eliminações ou exclu
sões de assoc iados em número tal que, as restituições das 
importâncias referidas no artigo possam ameaçar a e~taln
lidnde econômico-financeira da Coope>rativa. est a podera 
restituí las mediante crithios que resguardf m a !'Ua con· 
tinuidade. 

§ 4º - Os de,·<:res do associado per ':luram, para os 
demitidos, e>limin;;dos ou excluldos. até quP sejam aprova
das pela As~embleia Geral as contas do exercrcw em que 
o associado deixou de fazer parte da sociedade. 

Capítulo V 

Do capital 

Art 12 - O capital da Coeperativa, representado por 
quotas-oartes, niio terá limite quanto ao máximo, variará 
conforme o número de quotas-partes subscr itas. mas não 
poderá ser inferior a Cr !!' 30.000,00 (tr inta mll cruzeiros'. 

§ 1° - O eapital é subdividido em quotas-partes de 
valor unitá r io igua l a Cr$-150,00 ( oe nto e cinqüenta cru
zeiros). 

§ 2° - A quota-parte é inclivisive>l, intransferível a 
não associados, não poderá ser negociada de modo algum 
nem dada em gllrliln tia; sua subscrição, nallz!ição, trans
ferência ou restituição, ser fl sempre escriturada no Livro de 
M!ltrlcula. 

§ 3.0 - A transferência de quotas-partes, total ou 
parcia l será escl'iiurada no Livro de Matrícula mediant11 
termo q ue conterá :as .assinaturas do cedente, do cessionário 
e do Pres idente da Coope1·attva. 

§ 4.0 - O associado poderá pagar as quotas-pa rtes à 
vis t:~, ou em prestações mensais independentemente de 
chamada. 

§ 5.o -- A Cooperativa d istribuirá juros de 6° 0 (seis 
por cento) ao ano, que serão contados sobre a parte do 
Capital integrallzad<:>. 

Art. 1 a - Ao ser admitido, cada associado 
subscrever, no mínimo. 10 ldez) quotas-partes do 
Social. 

Capitule~ VI 

Da Assemb léia Geral 

poderá 
Capital 

Art. 14 - A Asssembléia Geral dos assodados. ordi
nária ou extraordinária, é o órgão .suprem o da Coopera
tiva; dentro dos limites da Lei e deste Esta\uto, tomará 
toda e qualquer decisão de interesse da sociedade e suss 
dellbera§Ões y!nculam a todos, ainda que ausente ou dis
cordante.. 

Art. 15 - A Assembléia Geral será convocada e 
dirigida pelo P residente, após dellberaçlo do Conselho de 
AdministralfãO. 

§ 1 Q - Poderá também ser convocada pelo Con
selho Filcal, se ocorrerem motivos gnves e urgentes ou, 
ainda, por 1/ 5 (um q u!ntt11 ) dos associades em pleno 
gozo de seus direitos sociais, após uma solicitação nãg 
atendida. 

(Coniiaua n111 próximo número) 


	

