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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 08118 de 06 de novembro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conreridas em Lc:>i, e tE>ndo 
em vista o que consta do ProceRso n° 1181/75-SESAS, 

RESOLVE: 

• substituírem nn qualidade de preiidente e membro, respec
tlvamPnte, Raul Clemente Paulo Callins. DeseRhlsta, nlvel 
14-B, lotado na Secrdtaria de Educação e Cultur~ i Enlldo 
Lopes do Amaral, Escriturário, nível B·A, lotado na Secre
ria de Administração e Finanças, na Comissão de Sindi
cância instituída através do DE>creto (P) n9 0872. de 30 de 
outubro de Hliã, enc11rregada de apurar possí\feis Irregula
ridades administrativas ocorridas no S~!rviço de Imprensa 
e Radiodifusão do Amapa (SIRDA). 

Art. I"' - Designar Paulo Af<mso de Vas~: oncelos, 
Assistente Comerctal, nlv6'l 14-B, para substituir, Mario 
Quirino da Silva. Assistente de .-\dministração, nível 16-B, 
do Quadro de F'unclonárlcs do Governo deste Território, 
lotados na Secretaria de Saúde e Ação Social, na pre
sidência da Comissão instituída através da Decreto (P) n.0 

11878, de 31 de outubro de 1975, Incumbida de apurar, 
através de processo especial. ea f:iltos relacionados com a 
morte do servidor A vertlno Loureiro Accloly Ramos, Ofi
cial de Administração, nível 14-B. do Quadro acima men
cionado, lotado nl:l Secretaria de Saúd~ e Ação Social. con
forme preceitua o § 3 • do artigo 178, da Lei n.0 1711, de , 
28 de outubro de 19:12. devendo ao tint>l. apresentar cir
cunstanciado relatório para os fin!' previatos no artigo 242. 
da supracitada Lei n.0 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 06 de no\·embro de 
1975 862 da República e 332 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0889 de 06 de novembro de 1975 

O Governador do Território Fe.deral do Amapá, usan
do das atribui~ões que lhe são confer idu em Lei, e tendo 
em vista o que consta ào Processo n• 1209 '75-GAB, 

RESOLVE: 

Art. lº - Designar Vandim Alves Rodrigues, Diretor 
da Divisão de Fomento da produção Animal e Vegetal. 
simbolo 5-C, para substituir Genésio Cardoso do Nascimen
to, Chefe da Seçào de Fomento da Produção Vegetal, sím
bolo 3-F, ambo5 d& Quadro ale Funcienârlos deste Território 
lotado na Secretaria de Economia. Agrlrultura e Coloniza
ção, na Jl)resldêneia da Comissão instituida pelg Decreto 
(E) n2 004, de 12 de março do corrente, ;ncumbido de efe
tusr o levantamento doa terrenos e avaliação das benfeito
rias por veR\ura extst~ntes na área delimitada para o 
Aeroporto Internacional de Macapá. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 1)6 de novembro de 
197!1, 86.0 da República e 33.0 da Criação do Território !!'e
dera! do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(Pl n2 0890 de 06 de novembro de I 915 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 1ão conferidas em Lei, 

REISOLVE: 

Art 12 - Deslanar Agos\inho Nogueira de Souu, 
nlvel 20-A, lotado na Secretaria de Saúde e Ação Social e 
Alber\e àe Alm~!lda :eezerra, EsGrevtnte Datlló~rafo, nível 7 
lotado na Senetarla de Admlnlstra,Ao • Finanças, para 

Art. 2." - Revogadas as disposiçõell em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Maca pá, 06 de novembro de 
j975, 86.0 da República e 33 .0 da Criação do Território Fe
dE'ral Jo Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Go\·ernsdor 

( P) n.• 0892 de 06 de novembro de 1975 

0 Gt"Vt?l·n~dor r\o 'T<>rrit.ódo Farlual do Am~>pa, U!'!lln
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 1873/75-GAB, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Prorrogar na forma do parágrafo único, 
do artigo 22tl, da Lei n.O 1711, de 28 de outubro de 1952, os 
trabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo, inatl
tulda através do Decreto (Pl n2 0736, de 29 de agosto de 
1975, por mais (30) dias. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Setentrião, em Maeapá, 06 de novembro Ele 
1975, 86.0 da República e 33~ d~ Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azeveda Henning 
Governador 

(P) n° 01!93 de 06 de novembro de I 975 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do P rocesso nº 1368/i~-GAB, 

RESOLVE: 

Att. 1.0 - Designar Geraldo Leite de Morais, Profes
sor do Ensino Secund•rlo. lotado na S ecretaria de Educa
ção e Cultura. para substituir, o Dr. Othelo Martins Leôn
cio, Agregado ao símbolo 5-C, de Diretor da Divisão de
Segurança e Guarda, lotado na Secretaria Je Segurança 
Pública, na Presidência da Comissão de Inquél'lto Admi
nistrativo institulda através de Decreto (Pl n2 0541, de 1 O 
de outubro de 11175, encarrftgada de apurar irregularlàacles 
administrativas na Delegacia de Políeia de Santana. 

Art. 20 - Revogadas a11 disposições em contrário. 

Paltcio do Setentrião. em Macapá, 06 de novembro de 
1975, 86.0 da República e 33.0 da Criaçiio do Território l"e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 



2a.-feirs , 1 O d e n ovembro d e 1975 DIÁRIO )FICIAL 2a. pág. 

As Repartições Pública s I 
Territoriai ~ dever? c reme te,· o 
exped iente destinad r· à publi
caçào neste DIÁRI O OFICIAL 
diariamente até as 18:00 ho ras. 

E X T'\ E DI ENTE As Repartições Pt'.J!icas J:' cingir-s~- ... 0 às assit.:.~turas 
. uais reMvada s até 23 de 

IMPRENSA OFTCIAL [E>vereiro df' caJa ano e às 
..::::r-~ inkia.d:.~s, em qualquer época 

DIRETOR j pelos órgãos cornpt'tentes. 
As reclamações per tinf'n

tes à maté ria rrtribuida nos 'i 
casos de e rros ou omissões, 
deverão srr formulad as por 
escrita, a Seç!l.o de Redaçrn, 
das 9 às 12:UO horas. e das 
15:00 às 17:00 horas, n o máxi
mo a té 72 horas após a sa ld a 
dos órgãos oficiais. 

Carlos de Andrade Pontes A rim de (JO ti:> ibilitar a 
~~ , t'l' llltl<:>Sa de \'alorcs acompa-

DIARIO OFICIAL j ünados de esclarecimentos 
Impresso nas Oficinas da Ir-, prensa Oficial 

1 

quanto a sua aplicaçilo, soli-
MACAPA - T. F. AMAPÃ citamos USC'm os interessados 
~ prefcrencialtl1Cnl~' chrque ou 

A S S I N A T U R A S vale postal. 

Os originais dE>verão ser I 
datilografados e autt'nticados, 
r~ssa.lvadas. por quem de di
re ito rasuras e eme ndas. 

Anual Cr$ 50,00 Os suplemPntos às edi-
Semestral. . « 25,00 ções dos órgãos oficiai s só 

se Iornf'ccrão aos assinantes 
Trimestral . « 12,50 qut> as solicitarem niJ ato da 
Número avulso « 1,00 1

1 assinatura. 

BRASÍLIA - Este Diár~.~I é encontrado para le itu- O iuncionário púhlito fe-
deral, terá um desconto de 

Excetuadas as pa ra o ex
terior, que serão s e m p r e 
anuai6 as assinaturas pod cr
s t•-i'io tomar, em qualque r 
é poca, por seis meses o u um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 1100 o· Para [azt•r ,it'J S a es te 
___ c_o_OP~~PR~SS, no << Brasília Imperial Hotel». desconto, deverá provar es ta 

Para facilita r aos assinan-j A~irn de evita r solução condição no ato da aRs inatura. 
tl's a veri!iC!iÇÚO do prazo de de continuidade no recebi- O custo de cada cxC'mplar 
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, dc1•em atrasado dos órgãos oficiais 
na parte superior do endcrc- os a ssinantt•s providt'nciar a será, na. 'end:~. avuls o acres
ço vão irnpn•ssos os número :~ respectiva renovação com cida de CrS 1,00 S<' do mC's mo 
do talão df' registro o mês c I antecedência mínima de trinta ano, e dP CrS 2,00 por ano 

As assinatu ras v('ncidas 
poderão ser sus pensas sem 
a viso prévio. o ano em que findará. (:30) dias. decorrido. 

PTefeitura Municipal de Ma capá 

Comilssão Permanente de Licit ações 

A V ISO 

T o mada de Preços n º 37/ 75-CPL 

De ordem do Exmo. Sr. Prefe ito Municipal de 
Maca pá, capital do Ten itório Federa l d o Amapá, 
avisamos a quem interessar possa. que se acha 
aberta a Tomada de Preços nQ 37/75- CPL, refe
rente a seleção de empr esas para execuçã o lie 
Projetos de Engenharia. 

O E dital está a d isposição dos intHessados na 
DiPeto ria do D epartamen to de Administração desta 
Prefeitu ra, à Av . FAB, 840 e também no escritóriQ 
da REprese ntação em Belém- Pa , situado à Av. 
Bou levard Castilhos França , 234 - fone : 23-5355. 

Macapá( Ap), 29 de outubro de 197ri. 

Econª Newton Douglas Bal'8ta d os S&nto s 
Presidente da CPL 

f~onvênio 

Convênio que eele bram o Gover no d o Territó
rio Federal do Amapá e a Com panhia dl;! Agua 
e !lsgoto do Amapá - CAESA, objetivando 11 
exeouvão dos serviços de tratamento àa água 
das Piscinas Ollmph:a e Semi-Ollmpica, de 
proprle4ade daquele Or gaRismo Público. 

Aos 29 (vinte e lil ov e) dias do mês de outubro, do 
ano de hum mil , novecentos e setenta e cinco (1975), no 
Pa lácio do Setentrlão, ne11ta cidade de Macapá, Capital .do 
Terrltérlo Federal do Amapá, d e um lado t1 Governo d o 
Território Federal do Amapá, representado pelo Exmo. Sr . 
Governador Ar~hur Azevedo Henning, daqui por diante 
d~nomlnado simplesmente Governo e a Compa nhia de 
Agua e Eagot& do Am11pá, representada pelo seu Diretor
financeiro, Senhor Heitor da Azevedo Pica nço, atualmen
to no exerci~io da Presrd~n t!fa , doravante designada CAESA, 
ruolvem de comum acordo firm ar o presente Convênle, 
t!on&oante as cláuaulae e condições que set~uem: 

:rundamento Leia! 

Cláusula Prlme~ra - O presente Convímlo foi elabo
rado com embasamento no qu~ àispõe o artigo 18, itens 
UI e XVII de Dttcreto-Le1 ni 411, de 08 de janeiro de 1961, 
ccnablna4e com o artigo 17, lt>tra «u à o Decreto-Lei 
nV UO de 04 de março de Jfl9. 

Objetivo . 

<::lá luula Segunda - Objetiva o presente Convênio, 
a execução dos serviqos dt tr11tamento da agua da s pisci
nas , Olímpicas e semi Olímpica de propriedade do Governo. 

Obrigações 

Cláusula TercPira - I - Obriga-se o Governo: 

a) destinar recurso, para atender a execução do pre
sente Convênio, no valor de Cr$-40.663,40 (quarenta mil, 
selscente~s e oitenta e três oruzeircs e quarenta centavos l 
correapondente ao exenlcio de 1S75; 

b) recuperar, quando necesuário, os equipam entos 
Que compõe o sistema de tratamento da água das piscinas 
OlimplcR e Semi-Oiímp,ca; 

c) lndf aar um repnuentante para 11companhar o IPvnn
tamento a ser reallzado pela C:AESA, tendo em vista o 
estado físico e do t unci.onamento _dos equ ipamentos e dos 
sistemas hidr:iullcos das fi)lscinas Olímpica e Semi-Olímpica; 

d) colocar a disposição da CAESA . 1 (hum) ser vidcr 
pertencente ao seu quadro funciona l para lntej{rar a turma 
de operadores. 

II - Obriia-se a CA8SA: 

a) operaçio diária do equipamento eletromecânico das 
pisclnu Ollmplca e Semi-Olímpica; 

b) controles diário das características flslcas, químicas 
e do padrão de balneabi lldade das pisci nas Olímpica e 
Semi-Olímpica; 

c) tratnmento físico e químico de :ígua das piscinas 
Ollmplca e Seml·Ollmplca; 

d) realizar, quando necessário, es se rviços de des
montagem e montagem dos equipamentos por\·entura danl
ticaeo; 

e) fornecer através de documento bastante ao Gover
no, caso necessário, relação das peças danif!cadas. que 
exijam recuperação, 

f) fornecer atravh !ile documento bastante ao Gover
no, reiRç!o dos serviços necessários a recuperação do equi
pamento por ventura danificado; 

g) fornecer através de documento bastante ~o Gover
no, a e8cala de utilização das piscinas Gllmpioa e Semi
Ollmplca, respei tado o tempo necessário aes serviços de 
•ratamento da égua; 

h) apresentar ir ,- ·orrogevelme nte no prezo máximo 
de 30 (trinta) dillS, CL " ' •dos a partir da datll de SUa pub!i
CaÇiO deste instrumentC> no Diário Oficial, laudo parcial 
acerca do que aontém a Cláusula Terceira - Obrigações 
Item I, letra «c»; 

I) àepo•ltar em qualqlier dos esb'bell)timtntos bal'!.-



2a.-feira, I O de novemb;·o d t> HY15 DlARIO OrfCIAL 3a. pág. 

---------~--------------~ ----------~,·---.---..----·-~-~--·----

cá rios oficiais exist<>ntPs msta c11pital, a !mpc rt ~orla deEtl
narla para execução de~tP Convt-nio i! prevista na Cláusula 
Terceha - 013r!gações. item I, letra a•. enq tanto não for 
utilizaaa para as reais f inalidades que lhe de1 .im origem; 

jl 1\dquirir e trbn•portar t0dos n~ pro dt•tn• "límico• 
n~•;es<<·rio& para dnr fi el cu ''f: nento ao pn>1 i.-to na Clhu
sula S.-gllnda - Ohjeti\;o rJ!) te in •tru rr••·nto: 

k) ao pagamPnto .!e m;hl d~.: oilra. 11ern c .mo as obri
gaçõe~ decorrente~ de Ln<.::1rgns ::oci<~iF e dE' nn tl:reza tra
balhista. 

Dotação 

Cláusula Quarta - .-\ d•·HpP.sn para e>. •cuçiio deste 
Cc.nvê 11io. no valor de Cr$ 40 !\~:<.40 (QIHII 1 nta mil. seis
c<>ntos t• oitenta e três cn.l<eiros e quarentr t ~ntnvosl cor
rerá por c'Jnta de rt>Cursos do Fundo dê l'r, licip~çã0 d i' 

Estados. Distrito Federal e Terntótios - ~ 1.~.0 - AP
LU~9U21 110, empenhe n" 2. I 89. de 08 dE' outut r o de 1975. 

Cronograma de Desernbci •o 

C'l~mula Qulnt111 -· o~ recursos ddmldl s nc·ste Con
v~nio b~rão transferidos pf'lo c,.\'erno · trm·c~ d<.< Secretaria 
de Ad :nini~traçào e Fmanças a C A E.':::~. apt~s a publlcaçJo 
df'stc Jmtrumento llO Diério Ofrclal. 

Prt!st~ção de Contas 

Clausula Sexta - A CAESA prenlHrá tonta dos re
curso! recebidos ~ Srcretarir, de Admin 1 ~truç; o e Flnancas 
do Governo, mediantE> aprE'Senlaçào d<~ doe uncnt os com
rr(lbfllérios rlas despe~as f'f••tuad1:1s, até 30 •trlntal de ja
nt~lro :!e 1975. 

Vigl>ncia 

C láusula Si,tima - O pr"Sf'nte Com ••n o \'igMará a 
p<lrlir de llUt publH~açào no Di.1no Oficial do Governo , até 
31 d1· dezembro de 1\!75. 

Rescisão 

pá, na pessoa do Coordenad·::~r Dr. Luiz Ribeiro 
de Almeida, doravttnt<> designdos simplesmente 
COMUN, Pr<>fehura e COTER/ AP. respeectoivamente 
considerando as Pxigências necessilri!ls à aplicação 
da verba de (r., -5•,.000.00 (cincoenta mil cruzeiros). 

; a ser r"pa-:-:adn p"!a Pref .. itura à COMUN para 
o d~serrvoh iO".<!OL J lo pmgrama de Aliabetização 
1 unciont~l, na comf >rmldc de do Convê nio celebra
do em 15 03.75 con.•. a Fundação Movimento Brasi
l~iro de Alfab tlzação - MOBR.'\L, &just~m as se
guintes e recíprocas respo nsabilidades e encargos, 
rle acordo e:om as r J§.u~u l as abaixo: 

Cláusula Primeira -- O presl"nte Convênio tem 
como ·•b]etJvo a implantação e dt:s• nvol\'imento do 
pn>gnana de erracilt'ação do analfabetismo no Mu
nicípio de ~~Iacapa, ati\'iriade prioritária permanen
te de que brata a Ltoi nl!l 5.379, de 15 de dezembro 
de 1967, D.O. de 10.l2.fi7. 

Clàus• )& Se-_s•mda - O prPsente Convênio vin
cula· se ao Plano ele Alfabetização Funcwnal e Edu
cação C'"nt1nuada de Arlo le.;rentes e Adultos a que 
AluclE' o Art 3 ° da citada lei nº 5 379. 

Cláu~ula oitava - A inobser\'ânci<l de qmil fJU I'r cl,.u
R\tla, c.:ondiçãu OU obrigaçi:io do presf'nte C.mvênio, bem ! 
como por motivo de conveniência ou por acordo entre as 
part es convenentes, provocará sua imediata rescl~~o. in
depenJE'ntf!mente de notifi ca(.'ào ou interpela~ ;~o JUd'cial. 

Cláu~11la T erceira -- Para a execução do pre
sente Convênio cornptte à Prt:feJtuz a proceder o 
repasse da irrportâ1.cia de C r$: 30 000 ,00 (trinta 
mil cru1e iros) - Dotação 3.1.4.0 - Encargos Di
vt>rso~, já alocado em seu Plano Orçamentário, 
exercício de 197 5, pera rt>ferido objetivo E' m favor 
da COMU\l', e Cr ,·-20 000.00 (vinte mil c ruzeiros) 
que constará na Proposta Orçamentária do exerci
cio df' 1976, df'posit ando-a parcialmente, na conta 
Fundo F.special para Alfabetização (F.E.A.). obser
vand<' o seguinte Cronograma de desembolso: 

F'. P2rcela: outubro de 1975 ... Cr$ 10.000,00 
2a. '' : novembro de 1975 ... Cr$ 10.000,00 
~a. " . 20 dvembro 1975 .. Cr$ 10.000,00 

P'oro 

Cl:íusula Nona - Flc11 eleito o Foro la cid:~de de 
Macara, Capital de> THritórlo Federal rio Amapá cc•m 
exclu~ào de qualquer outro por mais pr!vileg ado que seja, 
para clir imi!ncia de qualque dm·ida orit•nda cl• ste Convênio. 

F, plll'll firmeza e validade do ql.ll ticcou estipulado. 
lll\rou s6 o pres<'nte tfrmo que depois dt> !•do e <lchado 
con!or me, fo i a~einado pelns partes corn •nentes. ~m 9 
(nove) vias de igual ieor e forma, para o ml' mo fim e na 
preseJIÇf• das testemunhas ;;kl::dxo nomeadA~. 

Macapà, 29 de outubro de 197~ 

Arthur Azevf'do Henning 
<!.loverno 

Heitor de Azevedo Plcanço 
C.'\ESI\ 

Testemurlhas llegive!& 

Con\'ênio que entre si faum a Comissão 
7~Iunicipa l do MOBRAL de Macapá e a 
Prf'feitura Municipal de Macapá, com a 
Intervenção da Coordenaçâ< TerTitoria} 
do MOBRAL do Amapá paa fins de 
execução do Plano de Alfabt tização Fun
cional Implan a do e em des •nvc\•imento 
neste município de Maoapá . 

t\os 26 dias do mês de- setembro do ano de 1975, 
a Comissão Municipa l de Macapá, nHt ~ a to repre
sentada por seu Presidente Senhora ltília Gomes 
B a r b o s a e a Pr~feitura Munic1pal de Macapá, 
por se u representante legal, Senhor Dr. Cleiton 
Figueiredo cle A:.u:vedo, Prefeito Muni« iopal e com 
int~rveniência da Coordenação TerritOJ ia! do Ama-

4a. « : Janeiro de 1976 ... ~r$ 20.000,00 

ClilUsula Quarta - A Pr~stação de contas será 
feita à Prefeitura de Mac:Ppá até 28 de fevereiro 
de 1976. 

Cl11usula Quinta - A COMUN compete, den
tro da:. formulações constantes do Convênio cele
brado com o MOBRAL Cmtral datado de 15 de 
r.1arço do corrente ano para implantaç&o do pro
grama de Alfabetiza'ifiO Funcional, apresentar um 
«Plano de Aplicação••, que faz parte integrante 
deste Convênio, objetivando uma segura implemen
taçã o dos cursos e uma fiel desbinação dos referi
dos recursos, para o que se submete a qualquer 
mamemo. às verifioações e inspeções da Prefeitu
ra através do D~partamen~ de Educação e Cultura. 

CI~us:ula Sexta - A COTER/ AP cabe a res
ponsabilidade de supervic;Ionar os programas e de
s ... n\lolvimento dr.s: atividades da COMUN, através 
de um permanente acompanhamPnto do prognoma 
supuvi~ão e ori~ntação pedagógica e financeira, 
naquilo que se f;zer n E'cPssário à regularidnde e às 
exigências do prE>sente Convênio. 

Cláusula Sétima - Os casos omissos qu<> sur
P,irem na ex<>cução do prestnte Convênio serão so
luc:ionados de ccmum acordo entre as partes con
venl"nt~"s. 

Cláusula Oitava - Fica ~ l eito o Foro da cida
de de Macapá, com exclu~ão de qualquer outro, 
para dirimir quai~quf'r qw"F s resultantes do pre 
sente Convênio. 

E por e"tarem 1Us1o- <•r tr • • e de pleno 
(JCcrrlt· cem tt r~s as rl"u•IJI~:;: E' r • r'!r;c·es pactua-
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das assinam o presente com as testemunhas abai
xo, para que prorluzem os necessários efeitos legais 
e com validade pa ra os signatários e seus suces
sores . 

.Macapá, 26 de setembro de 1975. 
Icília Gomes Barbosa 

Presidente da COMUN 
Cleiton Figueiredo de Azevedo 

Prefeito Munidpal 
Luiz Ribeiro de Almeida 

Coordenador Territorial do Amapá 
Testemunhas: Ilegíveis 

Pochr Judiciária 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Di reito da Comarca de Macapá 
Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na lor ma abaixo: 

O Doutor Rubens B8J)tista de Oliveira, Juiz Tem
porário e/ J urisdição plena da Com arca de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, na forma 
d a lei, eta ... 

Faz saber a todo1 os que o presente Edital aom prazo 
de 11! dias virem, ou dele \iverem conhecimento, que neste 
Jufze corre seus t r ãnsmites um processo em que é acusa~ 
Catharlna dos Santos Souza Medeiros como incurso no art.0 

12!1 do Cód igo Penal Brasileiro. 
E, Ç.Omo tenha o Ofic ial de Justiça deste Juf z111 cer-· 

tlfic:ado não o haver encontrado nesta Comar ca, não sendo 
posslvel ultá- lo pessoa lmente, citá· o pelo presente a com
pancu neste Juízo, n o edifíalo do Forum desta Comarca, 
1lto à Av. Ama2'JOnas , nº 26. esquina eom a R'Ua Cel. Corio
lano J ucá, nesta cidade, no dia 11 /1:1./ 7§, à s 09:00 horas, a fim 
de ser interrogado, p romover sua def'eSB e ser notif,icado dos 
ulteriores t ermos do processo, a que deverá compar ecer, sob 
pena de revelia . Para conhecimento de todos é passado o 
presen~e Edital , cuja 2.a via fica t·á afixada no lugar de cos
tume. Dado e passado nesta cidade, aos trinta e um dias do 
mês de outu bro do ano de mil novecentos e 11etenta e cinco. E u, 
Ni~o J esus Aranha Nunes, escrivão em exercicio, subscr evi. 

Rubens B<Jptista de Oliveira 
Jul21 Temporário o/ Jurlsdiç!c. plena 

Edital c;ie Cita~ão, com o prazo da 15 dias, na h1rma abatxo: 
O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porário e/ Jurisdição Plena da C'omarca de Macapá, 
capital cio Território Federal do Amapá, na forma 
da lei, etc .. 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias v irem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juizo corre seus trànsmltes um processo em que é acusado 
Antônio d oa Sant os Silva, ao-autores Francisco Lima Uchoa, 
Luiz Gomea de O liveira como Incurso no art. 2C7 do C. 
Penal, o primeiro, e 207, c/ o art. 25, também do mesmo 
Diploma Penal, o segundo e o terceiro. 

E . aomo tenha o bfieia l de Justiça deste J uízo cer
t!ftcacio não o haver encontrado nes ta Comarca, não sendo 
pouivel citá-lo pessoa lmente, citá-o pelo presente a compa
recer nes\e Juizo, no edifício do Forum desta Com arca, sito 
à even lda Amazonas, nt 26 , esql!l lna com a rua Cel. Cor io
lano Jucá, nesta cidade, ne dio 11!1. 12.75, às 09:30 h or as, a 
fim de ser interrogado, promover sua defe sa e ser notifi ca
do doa ulteriores termos de processo, a que dever á com
parecer, sob pena de revelia . Para conhecimento de t odos 
é passado o ~eaente Edital, cuja za via ficará afixada JlO 
lut~ar d e costume . Dado e passaeo nesba cidade, aos t rinta 
e um àlll9 do mês de outubro do ano de mil nGvecentos e 
setenta e dnco. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão 
em elClerclolo, subecrevl. 

Rubens ilaptlsta d e Oliveir a 
Juiz Tvmp'orár lo e/Jurisdição Plena 

Edital de CitaçAGI, com o praze de 15 à ias, na forma abaixo 

O Doutor Rubens B aptista de O liveira, J uiz Tem
porário c/Jurísd lç!e~ Plena da Comarca de Maca
pá, Capital do Território Federal do Amapá, na 
fctrma da lei vtc ... 

l'az. Saber 8 tollos es q11e e presente Eciftal com 
Jraze de U àlas virem, ou dele tiverem unReclmenie, q\le 
1ntte Juizo corre seus triasmftes wm pr ooeuo em 'u» • 

acusado Otaeilio do11 Santos como Incurso no art. 27, da 
lei das centraven§!Ões penaili. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Jufu cer
tHicado não o houver encontrado nesta Comarra, não sen
do possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo pre11ente a 
comparecer neste Juize, no edifício d·o Forum des\a Co
marca, sito à Avenida Amazonas, n.0 26, esquina com a 
Rua Cel. Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 16.12.75, às 
10:00 horas, a fim de ser interrogado, prumover sua defesa 
e se r notificado dos u lteriores termos do processo, 8 que 
deverá aomparec;:er, sob pena de revelia. Para conhecimento 
de todos é passadG o presente Eàital, cuja 2a. via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nuta cidade, 
aos trinta v um dias do mês de outubro do ano de mil 
novecentoP e setenta e einco. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, Escrivão em exerelclo, subserevi. 

Rubens Baptista de Ol,iveira 
Juiz Temporário e/ Jurisdição Plena 

Edital de Citação, 110rn prazo de 15 dias. na forma abaixo: 
O Doutor Rubens Baptista de Oliveira , Juiz Tem
p>Jrário c/ Jurlsdi~ão Plooa da Comarca de Maca
pá, Capital do Territóríe Federa• do Amapá, na 
forma da lei etc ... 

Faz saber a t.odos os que o presente Edital com pra
zo de 15 dias virern, ou dele tiverem eonhecimento, que 
ne1te Juizo corre seus transmites um proce1so em q~.te é 
acusada Maria Gonçalves dos Santos como incurso no 
art0 • 129 do Códig111 Penal Braaileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cer
tificado não haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá- lo pessoalmerte, citá-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, n o edifício do Forum desta C0marca, 
sito à Avenida Amazonas, n°. 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 16.12.75, às 0!}:00 horas, 
a fim de ser Interrogado, promover sua defesa e ser noti
ficado dos ulteriores t~rmos do processo. a que deverá 
comparecer. sob pena de revelia. Pars conhecimento de 
t odos é passado o presente Edital, cuja 2.a via ficará afi
xada no luga r de costume. E>ado e passado nesta cidade, 
ao& tl'lnta e um dias do mi>s de outubr o do ano de mil 
novecentos e setenta e cinco. Eu, Niuo Jesus Aranha Nu
nes , Escrivão em exercicio, subscrevi. 

Rubens Bapth;ta de Oliveira 
Juiz Temporário c/ Jurisdição Plena 

COLORADO ATL~TICO CLUBE 

Fundado em 31 de marto 1975 

ESTATUTO 

(Continua~áo do número anterior) 

Seção XV 

Do Departamento de Pliblicldade 

Art. 65." - O Colora do editará um Boletim Oficial 
men salmel'lte, como veiculo de divulgação Interna. 

Art. 66º ·- O Boletim Oficial destina-se a dar ciência 
aos sócios de fatos e atos da administração do Colorado. 

.1\,rt. 67 - Al é m do Boletim Oficial o Colorado pode
rá editar trimestralmente, principalmente nas datas de 
aniversários do clube uma revista para d ivulgação da 
História do Colorado e divulgação das atividades sociais do 
C lube & do Desporto em geeal no Território e no Brasil. 

Art. 68 - Tanto o B0letim Oficial como a Revista , 
pod erão inserir propaganda remunerada à e acordo eom os 
interesses financeiros do Colorado, assim come deverão ser 
vendidos para aumentar a rl'!nda do clube como custear as 
despesas di! confecção. 

Seção XVI 

Do Departam11n.to de Patrimônio 

Art. 69 - Compete ao Diretor do DeJ)artamente d& 
PatrimôniO>: 

I - Zelar pela conservaçã-o do Patrimônio e dos 
bens do ColoradQ. 

II - Solicitar ao Presidente dQ Col0rado a designa
ção de auxiliares parA I' S serviços que se fizerem necessá
rios no departamentt'. 

III - Comunicar à pruldênefa qualquer trrl!gularlds
de oc:orrlda com o patrimônio do Cglorado, in.klrmaRi!I.QJ as 
cau1aa determlnaatu da occnrência. 

(C~mtinua nt pr~xtmo fl'Úffiijro) 


	

