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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
tP) 1\.o 1035 de 11 de dezembro da 19711 

O Governador do Te rrlbGrlo Fed{'ral do Amapá. usan
do das atríbui11Õell que lhe são ce nf{' ridas pelo artigo 18, 
Item 11 , do Decreto-L~ I n2 411, de .08 de janelr~ de 196!1, e 
tendo em visia o que oonsta do Precesso n.o> 743176-SEAC .. 

RESOLVIi: 

Art. 1.0 - Prorroear por m11l11 \r~s ( 03) li las . •o ftlo 
d" Janeiro, a permanência do En~enhelro Agrõnamo Júlio 
Annando Horna Cantelll, Secre*ârio de Et~onomia, Agricul
tura e Colonizaião desta Unidade, a fim de tratar de as
suntos ào iBberesse da Admlnistra~ão amapainU, 

Art. 2.• - Revogadas aa disposlçóel!l Pm conkirlo. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 11 de dezembro 

êe 1071!, 88~ da República e 34.0 da CrlaçAo do Território 
Fe0eral cia Amap•. 

Arthur Azevedo Henning 
Ga\'ernadGr 

(P} n2 1038 ele Jl de dezembro dw 11116 

O Governador do Tenltórlo J'ederal do Amapá, uun
de du a'rlbulções que lhe lâe canfarldaa pelo arilgo 18, 
item II, cie Decrete-Lei nt 411 , de 08 de janeiro de 1169, 

JlE50LVE: 

Ar\. 1 º - ll>uiJnar, net termal dos artigo a TI e 'JJ, 
da Lei 17 I 1, de 28 de O\ltub'ra de 19~2. Haroldo Vitor de 
Azevedo Santos, Técnleo para • Progra·ma de Moderniza
çh Adminlstrati"MM dos Terrft<lrlos Federal1, para exercu 
aoumulatlvamenti, em 11ubatliuiçia, e cargo da ile
cretárlo de Baonomla, Atrieultura e Colonização. tio Qua
dre de runclonãrioe desta Unidaae, durante o lmpedlmeA
to cio reapeotlvo \itular, no períaào li• 29 a 31 de dezeM
bu de 1911. 

Art. 2.0 
- Revogadu as dlspoaltões em eentrárlo. 

Peláelo do 8eteAtrlAo, em Macapé , 11 de deumbro 
cit' 1971, 88," da 1\epúblioa e S4.0 da Crlatie do Terriiárle 
Federal dtil Amapã . 

Arthur Ar:evado HeRnllli 
GoveiiD.Bàar 

CONTRATO Nº 0015/76-CJ 

Contrato de Consulteria entre o Gover
no do Território Federal do Amapá e a 
firma H. J. Cole - Associados S.A. Pla
n~jamento Empreendimentos, objetivando 
o Planejamento Turístiao e Imp~antaçã.0 
de Empresa de Dese nvolvimento Urbarto 
para o TerriMFio Federal do Amapá . 

Cláusul• l - Preâmbulo 

1. Definiçõef: Para efeito de simplificaQão, sãG 
definições deste Contr-.to, as &eguintes: 

«Govei'IIO» -- Governo do Tervitórie Federal 
do Amapá. 

«Fiscaliza~&o» - Comissão criada pelo Gover
do , par3. fiscalização dos uniços objeto deste Con
trato. 

«Contratada» - Firma H. J. Cole - Associa
dos S.A. Planejamento Empreendimentos. 

2. Local e Data: Assinado na cidade de M81Ca
pá, Território Federal do Amapá, edifício-sede do 
Governo do Território Federal do Amapá aos 17 
(dezessete) dias do mês de dezembro de 1976. 

3. R~tpresenbantes: Representa o Governo o Se
nhor Governad0r Substituto Antero Duarte Dias 
Pires Lopes, por força do disposto no artigo II do 
Decreto-Lei n.0 200, de 25/ 02/ 67 e a Cc.ntr·atada, seu 
bastante procul'ador, Anqto. Paulo Afonso Rhein· 
gantz, brasileiro, casado, que assina pela Contrata
da, c.nnforme instrumento particular de mandato 
para tal ato !av11arlo. 

4. Sede de Registro da Contratada: A sede da 
Contraiada é na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, onde tem escritóriQ à Rua So 
rocaba, 30i. 

5. Fundamento Legal da Adjutlicação: A pre
sente adjudicação resulta da aprovação pelo Exce
lentissimo S-tnhor Governador do Tt:rritório, dos 
termos ea proposta apresintada pela C0ntllr.tada 
através do memélrando S/N, de 15; 12/ 76, bem co
mo dos termos do Ofício n.0 608/76-ASPLAN de 
14/12/ 76, conf"rme pnocasso n. 0 GD:l/ 76-ASPLAN. 

Cláusula TI - Objeto do Contrato, Localização 
e Desorição d)s Serviços àe Execução. 

1. Objete do Contrato, Localização e Descri
ção dos Serviços: E objeto do presente C0ntrato a 
e·Iabo11ação de estudos com vistas a planejamento 
turístico e implantação de empresa de desenvolvi
mente urbano para o Tel'ritório Federal do A mapá. 

2. Normas de Execuçlo: A Ccmtratada se obri
ga a executar os serviços objeto do presente Con
trato de acer~• cem a Proposta retrG individuali
zada, excluido o item 4.4, documento e11te 
li}Ue fica fazendo parte integrante do preunte Con
trato, in.dependente de transcriçio. Outrossim se 
éempromete a executar os serviços objeto deste 
Contra~o segundo os melhores padrões técnicos e 
assumir-á integral respensabilidade pelos danos que 
oausar ao Governo ou a terceiros por si ou seus 
representantes, na execução dos sel'fvi~os contrata
dos, isentando o Governo de todas e quaisquer re
clamações que possam surgir; em decorr.ência das 
mesmas. 

Olâusula III - Pueços e Pagament!os 
1. Preça11: O Governo pagará à Contratada 

pelos senvi~os objeto do pPeseate Con11rato o valor 
de CJ$-200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), propos
to pela firma e aceito pelo Governo. 

:2. Pagamento~;: A importância de Cr$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros) referida no item 1, desta 
~láusula será paga à Contratada em 2 (duas) par
cela s nos segui ntes itrmos e conóições: 
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EXP EDIEN TE As f!opartiçõC's Ptíblica~ 
Territoriais deH•rão re>met<'r o 
l'Xflecli<•Jlte destinado à [ IUIJit
''U1,'!1o n~RI!' IllAHIO OFl'I.'IAL 
diariamrnil' att> u:< lb:flfJ boros. 

As Repartições PühlicaR 
eingtr-sc-ão às assinaturafi 
anuai~ ren'lvada~ at(> 28 d(• 

IMPRENSA OFJCIAL revrreiro dP cada ano c ú~ 
I 

A~ rt·clamaçõP& pertiuc>n I 
rcs à mat<-ria rPtribuida no~, 
l'UI<Ot df: Pl'J'(IS IJU omi>SilPf:,l 
dP\ <•r:1o sN formulada~ pM j 
l'~<'rita. a ~<'(,!lio clP Rcdn\~iln. 
rla:-; D às 12:110 t·ora~. <' cta81 
15;{'0 lis 17'00 hora~. no múxi
mo ali' 72 hora:' ap(t~ 11 •:lina 

D~I E~T(JR inid~da~. em qualquN época 
ilftf I pelos 6•gãos r·ompPtt>ni<'S 

11'([ nildu 7 rindade Pontes I A fim <lt possibilitar b 
~~ rrmes!'la d<' valorr~ acampa 

lrnJ re so nas Oficina!' d• Ir;•prwsa Oficial quanto a RHa aplicaçto. soli-
DIÁRIO OFICIAL lnhados dr C'sclarrcim<'ntPs 

MACAPA ~~ T. r AMAPI\ citamoR llS('ID os intt-rc~sados 
..,.::::r--~ pr('[rrendalaH'ntf• c•hpqnP on 

A S S I N A T U R A S nllP postlll. 
lÍO>l órgãos orir. i ais ' 

I 
\nual Cr$ ~n,oo Os suplemen tos às rcli· 

Semestral. (( 2:l,OO çê•{~rs cios ~rgão~ ofic~ais ~ó 
f;O orncocrno aos assmaotPs O~ origmais rlC\ <·rílo st•r 

lllllilogmfndo~ •· nuten!iuu!os. 
ri'S~HIYada~ por t'JU!'m d<' t!t
r!'itn ra~urus (' l'lll<•ndas. 

1'rimestra1 « 12))0 quP aR soJicitar·('llJ no ato df\ 
Número avulso « 1.00 a..,.,iuatura. 

BhASlLIA - EstC' 'liá1~~1 é cnl'O!'llrndo pr1ra leitu- O fnndomírio ptíhlicn ft• -
: drrnl. tPrá um df'sconto dl• Excrtuada' a~ parn o <·x~ ra no ~nlão N< cLmul e lnternarional da lmpr0nsa d11 

rprior, qtH' ~f'rào sem p r e l"OOPEH PP:ESS. n0 ·•Bmsílin Imperial Hotd». !1.0°. o· P!arad faz~r jus a rs
1
1P 

. . flt"·con o P\'er~ r1rovar P~ n nrlllars a., a"Hlllatun~q pr d< r-~-- -- - -------- -- · · • . 
SP-iio tomar. e>m qualqut•r l'ar·a .r~cilitar aos assinan- A ~i~l .etC' C'\'itar soluçit_o I comhçi\o no ato da assmatur:~. 
épocn. por s('i~ me~~!' 011 um l<•s :.1 \C'rJltcação do prazo rlP ciP conllltllldarJl' no rlePbJ- O cn~lo dr cada PXC'rnplar 
nr.o. . \ll!itlucte ch> ~ua,; a!lsinarura~.,· nwnto rloR jornais, rl~'\'C'nt atru,:ado dos (trgi'io .~ ofirini' 

ua p~!rtl' "llfJPrior do <'nd<'re- os a~:-inanlt'~'~ prnvidPndar a 1~-=Ná. nu H'nda antiF>o a1:r<•s-
As a~stnatura,; n•ncictas ço \'liO imprP!S:,OS o~ números! r1·~pectiva rPUO\'IlCão com• ricJa de Cr$ !,no F-r do nwsmo 

!HH1Prão SPJ' suspf'n slls ~Pm do tntüo dP rcgistr·o o m~s e antecPdêncta mínima de trinta i' ano, e rle Cr$ 2,110 por ann 
fl\'iSo pré>\'io o 11no Plll QIIP findam (aO) dia-.. rlt·corridn 

a) - 500 u (cinquenta por C('nto), ou st>ja. ' 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiro-:). p()r ocasião da 1 

E'ntrega e aprovação cto prim€ii•) Relatório. 

b) - 50u 11 (cinquenta por cento). ou seja, 
Cr$ I 00.000.00 (cem mil ~·uzeir os), por ocasião da 
Pntre!;!a e aprovação do Rfl31Ól1< Finü 

Parágrafo Único: A Contratada apr.,sentará suas 
notas de honorários à A•~essoria dt- Planfljélmento do 
Governo. O pagamento dos :;er viços será efetuado 
pela Secretaria de Administração e Finanças do 
GovHno. após o enV'io pela Assessoria de Planeja
mento do Governo da documentaoão relativa ao 
pagamento. 

3. Reajustamento: O prl'co proposto, ac~ito e 
estipulado na clá usula própria é Hxo e irreajustável. 

Cláusula IV - Andamento dos Serviços e 
Prazos. 

l. Andamento: A Contratada dever á respeitar. 
estritament~ na execruçâo dos serviçO!' ora contrata
dos , o andamento e os prazos de entr('ga dos ser
viços estabeleoidos em sua proposta 

2. Prazos: De acordo com o esta belecido na 
proposta o prazo para CPnclusã o dos st>r viçc ~ é de 
60 (sessenta) dias, que será contado a partir do 
dia 'ia assinatma do Col1trato 

Parágrafo Primeiro: Fica detHminado, por ou
tro lado. que aos 60 (sessenta) d ias da jata da vi
gência do pnesen11a Contrato, a Co n bratada, deverá 
apresentar ao Governo a edição preliminar do 
Relatório Final. Após o recebimento, t~rá C!> Go
\'erno o prazo de 10 {dez) dtas para anaHsá-la, de
term jnando eventuais correções. Findo esse prazo a 
minuta do Relatório Ftnal, com as eventuais obser
vações efou modificações formu}adas pelo Governo, 
será devolvida à Contratada, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, esta providencie a edição definitiva do 
Relatório Final. 

Parágrafo Sf:'gundo: O praz~t de execução dos 
serviços será pror-rogado por' tan~os dias quantos 
forem os dias pelos quais o trabalho foi interrom
pido, por motivo de forca maior, ou caso fortuito, 
cumprindo a ContJ atada fazer :10 Go\·erno através 
da Fisoalizaçao, comunicação, por escrito, do iníoio 

.--------- --
c> do término da causa ou do fato. indicando os 
ciias de ~traso que pleiteia como justa causa pela 
C'ntrega dos trabalhos. 

Parágrafo TPrceiro: O Governo comunicará, por 
PSctito, à Contratada. o núm('rO de dias ac2itos romo 
rl~ forç12 maior e eonsPquente justa causa pa1 a os 
efeitos do Parágrafo anterior. 

Cláusula V - Fiscalização 

I. Fiscalização Os serviços objeto do pr~>sente 

Contrato. serão fiscalizados pela Comissão compos
ta de t écnioos do Governo a ser designada por este. 

Parágrafo Primeim. Todas as ordt>ns de servi
ços, inUmações, reclamPçÕe!=i e em geral, quaisqmr 
entenàim( ntos E'ntre a fiscalização e a Contratada, 
serão feitos por escrito, na ocas1ao devida, não 
sendo tomadas l"m consid ('ração quaisqut>r alega
ções ~.:om fund~mento em ordens ou declarf! ÇÕE-S 
verbats. 

Parágrafo Segundo: A Contratada sP. obriga a 
indicar um ~écnico de nível superior. p1ra servir 
dt! elemento de ligação entre ela. a fi')scali zação e 
o Governo o qu&.l indicará para as di\·er!las e-tapas 
d(• serviço de campo os ti>cnicos da Contratada JJe5;
pons~veis pela ~ua condução direta. 

Parágrafo Terceiro· Na &XECtAção do~ !'lellviços 
objeto do pret:entt: Contrato serão obedec ida~> ~s 
normas da legislaqão vigente referente ao exeraí
oio das profissões de engenhei ro. arquiteto E:' engP
nheiro agrônomo (Lei r~ .O 5.194, de 24/12/1966) 
assumindo ft Contratada a responsabilidade pela 
exatidão do s ser viços que apresentar. não obstante 
tE>nham sido aprovado! pela Fiscalização. 

Parágrafo Quarto: A Contratada se obriga a 
retiran dos sen·iços operá rios ou preposto5; que, a 
j uízo @ia Fiscalização. eriem enlbaraços à mesma. 

Par2 grdo Quinto: Das decisões <b Fiscnliza çã o 
porlerá a Contratada &ecorrer, sem efeito suspensivo, 
para G Governo, através da mesma Fiscalização. 

Clíu~ula VI - Valor e Dotação 

1. Valor: O valor estimado deste Contrato, à 
base do preço indicado na cl&uiõula III f> de Cr$-
200 000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

2 Dotação: O pagamento dos serviços obJeto 
do presente Contrato, será atendido à conta do 
r~cuno Rendu Divaru.s (Indenização da Usina 
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«Coarscy Nunes»,) - Progr.ama · 07090402.546 -
Coordenação do Desenvolvimento R.egiortal, 21~
mento de despesa 4.1.2.0 - Serviqos em Regime de 
programação especial, conforme empenho n.O 1.789, 
emitido em 16/12/76 no valor de Cr$-~00.000,00 
(duzentos mil cruzeiros). 

Cláusula VIl - Das Penalidades 

1. Penalidades: Sem preJUIZO de perdas e 
danos, poderá o Governo suje!t.ar a Contratada as 
seguintes penalidades: 

a) - suspensão do direito de licitar. e de con
tratar rom o Governo, pelo praL.o que o Governa
dor do T,.rritório Federal do Amapá fixar l!m fun
ção da natureza e da gravidade da falta cometida; 

b) - declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com o Gove r.no, considerando, para 
tanto, a re;ncídência de falta, a sua natureza e a 
sua qualidade. 

2. Multas: A Contratada serão impostas as 
seguintes multas: 

a) - multa diária 0,4°:~0 (zero vfrgula quatro 
por cento) do valor total dos serviços não realiza
dos por dia que excedeu os prazos esti!!'ulados na 
Pvopo!lta da Contratada, salvo motivo de for~a 
maior devidamente justificado e a juízo elo Go~ 
verno; 

b) - multa variável de 0,1 a 0,5°1
0 (zero vír~ 

gula um a zero vírgula cinco por cento) por in
flig~ncia de qualquer àispositivo contratual. 

Parágrafo Primeiro: As multas mel'lcionadas 
nas alíneas «a» e «b», de-sba cláusul& não ultra
passarão e limitl' do valor total atualizado dils 
serviços não realizados, acrescidos de 10% (dez por 
cento). Alcan~ado esse limite considerar-se-á o Çon
tratGJ, atJtomaticamente, rescindido de pleno cliretto, 
independentemente de qual4uer notificação judidal 
ou extra-judicial. 

Parágrafo Segundo: As multas previstas nesta 
cláusula serão apliaadas pela Fiscalização e devem 
ser recolhidas mediante guia de recolhimento expe- ' 
dida pela Sec.retaria de Administração e Finanças 
dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da , 
sua notificação pela Fiscalização. 

Parágrafo Terceino: De qualquer multa .Proposta, 
a Contratada poderá no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis do recolhimento da importância recorre~ 
ao Govarn• através da Fiscalização. 

121áusula VIIJ - Dissolução clo Contrato 

1. Rescisão: Sem prejuízo de qualquel' outPa 
dis~osi9ão prevista no presente Oontrato, ~ mesmo 
poduá ser reschtdi-:io de pleno direito pelo Gover
no, em qualquer ~empo, ir1<:lependentemet1te de 
qualquer ação, notifioa9ão judicial ou extra-judiQial 
~ nos seguintes casos: 

a) - se os serviços a que se refere o Jí'resen
te Contrato, ferem tPansferidos a eutrem n$ todo 
ou em parte sem pré-via autorização do Governo; 

b) se houver mor0side.de inex~liQá vel 
no andamel'lto do• trabalhos ou se eles ficarem 
paralizados por mais de 15 (quinze) dias consecut.t
vos sem causa justificada, 

c) - se a Contratada impedir ou modificar a 
a aÇão da TisoalizaQict; 

d) - se a Contr.atada apr.est-r:Jtar comprovada
mente r.:sultados insatisfatórios do ponto de vista 
técnico, a critér-io de Geverno; 

e) - &e a Contratada deixa.r de cumprir quais
quer das condições dE> presente Contrato, ou sE> 
incidir mais de duas vezes na mesma falta ; 

f) - se a Contratada falir, entrar em concor
data ou dissolver a firma. 

Parágrafo Primeiro: No caso do Centre.t0 vjr 
a ser resoindid0 por infrigência de suas cláusulas, 
à Contratada, poderã9 aplic8r-se as penalidades 
previstas no artigo 136, do Di!creto-Lei nQ 200, de 
25 de fevereiro de 1967. 

Parágrafo Segundo: Se a resci!i'ão do Contrato 
provocar prejuízo e danos ao Governo, promoverá 
este a responsabilidade da Contratada visanda o 
seu respecti vc ressarcimento. 

Parágrafo Terceiro: Não tendo a Contratada 
dado causa à rescisão e se o Governo julgar ne
cessário rescidir o Contrato, poderá fazê-lo ml?
diante aviso de 30 (trinta) dias, pagando, exclusi
vamente os serviços efetuados até a data da resci
são, sem puejuíw das multas po!iventurB existentes. 

Cláusula IX - Direitos de Autor e Responsa
bilidade. 

1. Direitos Autorais: Sem prejuízo dos direitos 
autorais di Contratada, os t-studos e proJetos J!i<.:am 
pev~enci:ndo ao Governo. 

2. Responsabilidade: A Çontratada assume in
tegr::al responsabilidad& pelo total cumprimento das 
~Jáusulas e condiçõe!" deste Contrato, respondêndo: 

a) - pera·nte o Governo, em pilover, com 
op0rtunidade, equipamento e material, todo o pes
ioal técnico de nível superior adequado para a 
realização dos trabalhos; 

b) - perante o Governo e terceiro, pelos ônus 
referentes à cobertura dos riscos de- acidente de 
trabalho de seus empregados ou contratados, pelos 
qtlais devem responder, assim como o ônus e os 
encargos deeorren1les deste Cont:Arato e dos danos 
que, porventura, venham causar a terceiros, em 
virtude da execução dos serviços ora CX>ntratados; 

c) - perante o Govevno na execução plena e 
satisfatória e dentro dos ntais altos padrões técni
cos e administrativos, os se11vi~os ora contratados 
bem como, pilo cumptimento das obrigações esta
belecidas neste Contrat>o e pela sua total e perfei
ta execução, a 1nitério do G0vem~. 

Gláusula X - C aios Omissos 

Os casos emiss(ja e que se tornarem contro
vertidos em faae das pruentes col\dic;ões contra
tuAis , serão resolvidos lõÍe ~omum acordo entoe as 
partes contratantes. 

Cl& usula XI - Foro 

Para as qu!stões decorrentes des)e Conhato, 
elege-se o Faro d~t cidade de Maeapá, Capital do 
'Perritório Federal dto Amapá. 

E, por assim 
Contrato, em dez 
os representantes 
nhas nomeadas. 

estarem acordes, àssinam este 
(10) vias de igual \eer e forma, 

das partes e as duu. testemu-

Maca pá, 1 '7 de dezembro de 197ts. 

Antero Duarte Dias Pires Lapes 
Governo 

Paulo Afonso Rheingantz 
Contratasa 

TestemuAhu: Ilegíveis 
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PGder JIAdtotárto 

Justi,fa cl118 Territór io!! 

Tnrt\órto Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor José Clemen~eau P edrosa Maia , MM. 
Juiz de Direito da Comarca de Macapá, Capita • 
do Territór.io Federal do Amapá. n a fo-,m a da Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dell' tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Ademir Tavares de 
Souza e Natanel Lima dos Santos. oomo incurso no 
art. 168 do Código Penal Brasileii'o. 

E. c~mo ter)ha o oficial de Justiça rl~ste J lJÍzo, 
certifict»do não o haveP encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmen te, cita-0 pelo 
p resent~ a comparece r neste Juízo, no edHicio do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 09.02 77 , às 09:\llO horas, 
a fim d& ser interrogado, promover sua defe
sa e ser notifieaEio dos ulterior~s termos do pro
cesso, a que de verá comparecer, sob peJJa de re
velia. Para conheeimento de todos é passado o pre
sente Edital, c u ja 2!! via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidatie , aos vinte 
e dois dias do mês de dezembro do ano de hum 
mil nBvecentos e setenta e seis . Eu, Leandro Mar
ques Alb~rto, Escrevente Juramentado no impedi
merrto do ~ltular, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Edital de CHação. com Praz0 de 15 dias, na 
farma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alves Pe reil'a , MM. 
Juiz Temporário da Csmarca de Macapá, Capital 
do Tetritório Federal do Amapá, n a forma da Lei 
etc ... 

Faz saber & tod<•S os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias vire m ou dele tiverem co
nheaimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo ~m que é acusadtt Raimundo Monteiro, 
como incurso no art. 1 ~9 do Código Penal Brasileiro. 

E, com• tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifi~ado não o havu encontrado nesta Comarca, 
não undo ,oss ível citá-lo pnsoalmertte, cih-o pele 
presente a compareeer neste Juí:zo, no edifício do 
Forum dub Comarca , sito à Avenida Amazonas, 
n.o 26, esquina CQm a Rua Cel. Corlolane Jucá, 
nesta cidade, no dia 10.01.1977, às 19:00 horas, a 
fim tle su interrogado. promover s1:1a dd~sa e ser 
notificatlo dos ulteriores termos do prs.1cesso, a que 
de~erá comparecer, sob pena de revelia. P ara co
rtheczjmento de tedos é ~auatio o presente Edital, 
cuja :z.a via ficará afixa~a 110 lugar de ce~twme. 
Damo e passado nesta cidade , aos dezessete d1u do 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentes 
e setenta e seis. Eu , Nino Juus Aranha Nunes, 
Escrivio em Exerc:icio, suburevi. 

Vállllsen da Silva Alves P er.eira 
Juiz Tem,orário 

DIÁRIO Ol"ICIAL 4a. pig. 

Poder J ud letárlo 

J uatlta li o a Terrliórlo• 

T4!rrltêrlo Feder11l do Amapá 

Ju.iz de Direito da Comarca de .Macapá 

Edital de Citação, com o prezo de li dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alvr:>s Pereira, MM. 
Jui z Temporário da Comarca de Macapá, Capital 
de Território Federal do Amapá, na Forma da Lti 
e tc ... 

Faz Sabet a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, que neste Juízo corre seus t râmites um 
processo em quE' é acusado João da Silv& Xavier, 
como incurso no art.O 129 do Código Penal Brasileir0. 

E como tenha o Oficia l de Ju~tiça deste Juízo ) 

certificado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo plrSS0almente, cita-o pelo 
presente a comparecer neste JUí7o, no edifício do 
Forum desta Comarca, iiito a Avenida Amazonail. 
n .O 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano .Jucá. ne"
ta c idade, no dia 12.01.77, às 10:00 horas . a fim de 
ser interroiado, promover sua defesa e &er notifi
cado dos ulteriores termos do proces~o. a que de
verá comparecer, 5lob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o pres~nte Edital, 
cu ja z.a via ficará afixada no lugar de cos~ume 
Dado e passado ~esta cidade, aos dessesete d1as cio 
més de dezembro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e seis. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, Es
crivão em ExeJ:lcício, subscnvi. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Temporário 

IDdital rle CitaCão. com o prazo de 15 dias , na 
forma abaixo: 

O Doutor Váld!len da Silva Alv~s Pereira, MM. 
Juiz 'llemporário .ta Comarca de ME.capá, Capina~ 
do TerDitór io Federal do Ame.pá, na Fovma ela Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os qu.~ o presente Edital 
com prazo de 15 dias vi rem, ou dele tiverfm .co
nhecimento, que ne8te Juíto collre seus trâmltt-s 
um prooess o em que é acusado José Maria FerrPi
ra Ribeiro, com o incurso no art<> 334, § 1.0 letra 
B, do Oóciigo P enal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Ju.sti ça deste J u í
zo oeriifica<io não o haver encontrado nt-!lta Co
marca não sendo ~ossível citá-lo pes5loalmente, 
oita-o ' pelo presente a com p arecer ~est7 Juí7o, .no 
edifício do Forum desta Comarca , lnto a A ven1da 
Amazonas , n°. 26, esquina com a Rua Cel: Corio
lano Jucá, nuta cidade no fiia 17.01.1977, as 09:30 
horas a fim de ser interrogado. pre>tl.lO\IM tJua 
defes~ e ur a>etificado dos ulteriores termos do 
proceslle, a qut deverá comparecer, s.ob pena de 
revelia. Para conheQirnento de todos e panado o 
presente Edital, cu j& 2.a via ficará afixada no lu
gar de do!tume. Dade e passadt~~ nesta oidade, IClS 

dezessete dias do mês de dezembro dt> ano d e hum 
mil novecentos e setenta e seis . Eu , Nino Jesus 
Aranha N unee, lacllivão em exercício 1ubscrevi 

V•hilel' da Silva Alves PereiPa 
S'u~z Te• porbio 


	

