
Território Federal d• Ama1•li 

DIÁRIO OFICIAl 
lteaetu ~o 1. S:e U de JoHtt de 196\ 

--------------------------------~ ~no XIL ~(lmer0 2.401 Maoapá, 2a.-feira , 10 de janeiro de 1977 

----------------------·----------------------------------------~--------~-----
ATOS DO PODIB EXECUTIVO 

(P ) n." 1037 de 31 de d ezembro de 1976 

O Governador do T er ritório Federal do Amapá , una
do da i atribu i~õu q ue lhe são eonferldlls pelo artigo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n '' 411 , de 08 de )&nelro de 19611, 

REBOLVE: 

Aposentar, de acordo I"Om o arti ilO 17i, !tem III. 1 
eombinado com o srtieo 178. item III, da Lei n .(J 1.711 de 
28 d e outubro d e I!l 52, Mnnoel Cc.rd t'SO Cosla, matricula 
número 2.2S0.296, no cargo de Motor lsHJ, <,;T 401.10-B, <le 
Q uadro de P usoal - Parte Permanent e - deste Territó
r io (Proceuo n.• 1.982/'76-SAP' ). 

Palácio do Se ten\riiio, e m Macapá, 31 d e dezembro 
de 1971, 889 da R e pública e 34 Q da CrlaQão do Território 
federal do Amapá . 

Art hur Azevetlo Henning 
Govern•dor 

<P) n' 0001 de 06 de janeiro d11 1g77 

O Governador d() Territórle P'ederal do Amapá, usan
do das ablbulqões que lhe aão conferidas pelo artigo 11, 
Ite m II, do Deerelo-Lei nt 411, de 08 ele janeiro de 1888. 

Rl!lSOLVE: 

Ar~ 1 o - Designar nos termos deu artil[os 72 e 73. 
da Lei n 2 1711, de 28 de outubro de 111!12, o Or. Antônio 
C!lbral de Castro, advol[ado Ela ACAR-Amapá, posto à dls
poaitão do Govern<J duta Unidade para exerctr acu..nula
tlvamente, em subatf~uleão. o carao em eomtsdo, símbolo 
2- C , dto Consultor Jurldice , durante o lmpedlmen'o de;~ res
pectiv o titular, que Be eaaontra em i9ZO da férlaa ngula
mentarea. 

Art. z.o - Revogadu as dlspo&lçõu em coJltdrlo. 

Palhlo do Setenirilo, em Maoapi, Ofi de janeiro de 
1877 , iS.c Qll República e 34.0 da Griatio do Território Fe
!teral do Amapá. 

Arthur Ar:evedo Henl'lln~ 
Governador 

Contrato de abe1 tura de crédtto fiooo, aele
brado entre o Banco de Brasil S.A., como 
Creditador, na qualidade de Administrador 
do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Pú'Blico (PA$EP) e, neste caso, 
denominado simplesmente Banco, e o Mu
nictpio de Macapá, TePritó!iio Fedenl do 
Amapá, nute ato denominado l!imp~smen
te Creditado, com garantia de vinculação 
de quotas do «Fundo de !Darticipaçio dos 
Municípios>', e outros pados. 

ECC-76/ 41-PASEP 

Creditalior - iallcct do BPasil S.A., sociedade 
4e ecenomia mis ta, com sede em Brasília, Capital 
Federal, na qualidade de Administrador do Progra
ma de Formailc de Patrimônio do Servidor .f'ú-

blico (PASEP), conforme Lei Complementar n°. 8, 
de 3. 12.70, e neste instrumento chamado simplea
mente Banco, por sua secie, ::ligo, por sua Agência 
nesta óidade, inscrita no CGC do !.finistério da 
Fazenda, sob o n. 0 00 .000 000/ 0261-5, • represen
tada por seus administradore:-, autorizado a reali
zar a operação contratoda neste instrumento por 
despacho de 31.5.71, exarado pe'to Exmo. Su. Pre
sidente da República em Exposiçco da Mctivos do 
Sr. Ministr.o da Fazenda (PR. 4.427-71 , n. 0 149, st-
28.4.71), publicado no Diárie Ofi cial da União, de 
1.6.71 , Seção I, Parte I, pág. 4132 , em cumpri
mento da e?Cigência do Dec11eto Federal n2 45.420 , 
de 1!2.2.59. 

CREDITADO - Município de Macapá, Terri
tónio Federal do Amapá, neste ato representado 
por seu Pu6:feif)o Municipal, Sr. Cleiton Figueiredo 
de Azevedo, devidamente autorizado pela Lei Mu
rtioip~l n°. 60/ 76-GAB-PMM, de 27 de sttembro de 
uns, publicado no Diário Oficial do Território, 
n2s 2.351 I! 2.352 de 19 e 20 de outubro de 1Q76. 

Objeto do Contrato - Abertura dt> crédito 
fixo p~lo Banco ao Cred itado, de aoordo com as 
cláusulas e condiqõl!s 1eguin1les e em harmonia 
com esquema de aplicação de recursos do PASEP, 

I 
aprovado pelo Conselhe M"netário Nacional em 
22.4.71. 

1 I - Valor e Lugar: do Crédito Aberto -

I 
Cr$ 3.009.000,00 (trh milhões de cruzeiros) na 
Agência do Banco l'lesta cidade, correspondente a 

I 
goo 0 da aquisigãe financiada. 

II - Finalidade - O cvédiio de que trata a 

I 
cláusula I se de!!tina a equl•jçãe df': tquip;mentos 
motomecanizades, imprescindíveis eo Pleno de 

' Desenvolvimento Ul'bano do Município de Macepá, 

I 
ora em ex~cuç!o nos term" das cláusulas seguintes. 

Ili - Bens a serem adquiridos: Fornecedores e 
utilização programalla - Sio os seguintes os bens 
a !'lerem a.G!quiridos, de que tra~a a cláusula II: 

6 (seis) chassis Diesel de Oaminhão 
marca Dodge, modelo D-700-197», 
equipado c0m basculante coletor 
de lixo, modelo Bol 7, EB capa-
cidade 7 ,~ m3. Cr$ 1.170.000,00 
1 (um) Chusio:; de Caminhão mar-
ca Dedge, modelo D-700-197., mo-
tor Diesel Perkins de 140 HP., 
equipado com carroceria de ma-
deira convencional. 170.000,00 

1 (um) Chassis de Caminhão mar-
ca Dedge, modelo D-700-1971>, m•-
ter Diesel Perklns de 140 HP, 
equipado c/ taRque irrigado r. de 
água tipo TIC, ca r aoi'ckde para 
e.ooo litr-os, conjunto moto-r:-bomba 
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~~~~·-----------------------
As Repartições Pública~ 

Territoriais dl'VNilo rrmcter o 
expertiPnte destinado à publi
cação nt'~l<' Ol.ÁRIO OFICIAI 
diarianwnw até~~~ lf\:110 horas. 

EXP EDIENT E As Repartições Públicas 
cing~r-tH'-ão às assinaturas 
nnusi<l t•en'lvadas até 23 rlc 

IMPRENSA OFJCIAL tev( reiro at> cada ano t> ús 

D-..:::7'IRE~TOR iniciadas. Pm qualquer época 
pelos órgãos r·ompetentes 

As rc•clamar,:õcs pt·rtinrn 
tes à matéria rPtribmda nos 
easoh d<' <>rrus ou om issõrs. 
dP\ ('rã o ~c· r fol'mulatlas por 
t·s<·rila. a St•(;ão dr Rrdação, 
daR fi il8 J2:UO hOI'!lll. <:' das 
l!i:(JO 1!~: 17:00 hora;;, no ml\xi
mo al( 12 hora~ após a saída 
doR órgtln~ ofieiais. 

lnwildo Trindade Pontes A [im dt possibilitar ~~o 
~~ rC'messa de valorri" acomp!l 

DIÁRIO OFICIAL nhados dl' Nwlar<'cimentos 
Impresso nas Oficinas da Tn-'prcnsfl Oficlfll quunlo a RUa aplicação, soli-

MACAPA - T. F AMAPÁ ritRmo.~ usem 08 intNeRsados 
~~ prP[t>rl'ncialmrntP cbequr ou 

A S S I N A T U R A S ''aiC' postal. 
.\nua] Cr$ :10,00 Os supiC'ml'ntns à<: Pdi-
Sem estral. . 2:1.00 ÇPt ~ fio A órgão~ oficiais só 

01' origmaJs Ol'VNão ser: 1,rl·mestral . se fornecerão aos assinantt'S 
datilografados e tnJtenticadofl. « 12,!)0 qnr nH qoJicilan·m no r.to ria 
rPs~nlnH!I\s, por quem rtP rlí-,1 Número avulso << 1.00 ll~~inatura 
rPilo r:;~uras e <'nwndaR. ~ O lnncionário publico fe-

«BHASlL!.-\- Este T)iário OfiLia é encoi'tracto parn il·itu-
Exef'!Uaàa~ a~ para o e:-.- r:c~ no Salão N· ciJnal e Inkrnacional da ImprPn~a rh1 riPral. terá um dC'S('Ontr <I c 

tpnor. q11P s<•rlio s <' m p r c I C' O O PER PRESS. no «Brasília Imperial Hotel• JOO" Para fazc:r jus 8 Pt-le 
anuais ns asRinaturss poder- . . - - . <· • _ rlf'~<'€_l~!O. Ol'\'Na proY~r C'f'ta 
~>e-i!o tomat·. pm qualquf>r Para .faCllllar aos asfilllan-J A ~~ .rlr P\'Jtar .::nllH:a.o condt\.1\0 no ato da assmatura. 
épo~n. por sPi~ rnPsPs ou um f f'~ a venhcação rlo prazo d(' dt> contJnuJda.dt• no n•ePbJ- O custo de cada exrmplar 
ano. validafic dP sua~ usRinaluras, m••nto <los jornais. flpn•m atrai'Hdo do~ órg-ãos ofidais 

na pari«' superior do ('Ddrrr- 1 oc:: a~sinantps pro\'ideJH'iar a sNA. na 'pndll ayutso acrP!>-
A~ nsRmaturas \'Pncidas çn nio impressos o~ números rpspectiva r.•novaçiln com I c·irla de Cr$ J,OO ~l' rln meRmo 

po<!Prão SPJ' suspC'nRas ~;rm fio ~ulào fip rrgistro o m~s e I antPCPdênoia mínima d& trinta ano, o dr rr5 2.00 por ano 
aviso pré\'io o ano l'!Tl que iindRra. (30) dias. dccorrifio. 

com motcr VW, esguinchos ~ate

rats tipo «Bico de Pato», válvulds 
de respiro e saída. 
~(três) Chassis d!.i Caminhão marcfl 
DodgP, mo::lelo D-700-195 ». motor 
Diesel Pez:kins 140 HP, sem car
roceria basculante. 
1 (um) trator de esteiras, modelo 
D-6, série C-PS de marca Cater
pillar, Fabricação Nacional, com
pleto com bulldooser composto de 
lâmpadas armação C e demais im
plementoi. 
5 (cinco) motores PeFkins de 140 
HP ao preço de. 
1 (um) comboio de lubrHieação ao 
prc~o de 

Importa a presente relação em 
(Três milhões, trezentos e oitenta 

novecentos e setenta e sete cruzei ros 
ctnco centavo~). 

737.000,00 

4C5.000,00 

936.977,311 

325.000,00 

80.000,00 

3.383.977,35 

e três mil, 
e h ·inta e 

2. Os bens acima descritos serão fornecidos 
pelas firmas Distribuidora Aliança Ltda. - DISTRAL 
e Companhia Importadora de Tratores e Equipa
mentos - CITREQ, ronforme proposta venaedora 
na licitação mencionada no OF.r.P. N. 0 5~5(76, de 
17.12.76. 

3. Os bens adquiridos suão utlli za dos no se
guinte programa: Tem a finalidade de proporcionar 
os Se rviqos Gi& Limpeza Pública da Prefeitura Mu
nicipal de Macapá (PMM), maior eficiên cia e adtt
quAçâo ao Sistema de Coleta de lixo e a a bentura 
de Vias U rbanas . bem oomo, dotar o Setofl de uma 
infra-estrutura de apio, digo apoio e m equipa
mentos mecanizados sui1icientes e oapa2!es de aten
der às nece1sida fies crescentes da pttpulação em 
termos d& prestação desse serviço. 

IV - Utl lizsçi o do Crédito: A utilização do 
crédito será feita, de u ma ou mais vezes, me8ial1te 
pagamento pelo Banco, diretamente ao fornecedor, 
da parcela financiada. O 'Banco só pagará ao for
necedor; depois qut> o Creditado recolher a parce
la a seu cargo ou fizer a a}l're.senteção de compro
van~e da el1treoa c do bem adquirido e de au
torizaçã& sua para efetua~ão do pagamento. 

Correiio Monetária - As importâncias forne-

cidas pelo Banco ao Creditado e as que lhe forem 
devidas !I títulc de dt•SpPS:JS, Ati- O resrectivo re
embolso, e~tarão flujeitas a cC'rrec;ão monetárir., 
igual à das Obrigações ReaJustáveis do TesOt.ro 
Nacional. exigível juntamt-nte com os juros. 

VI - Juros - As importâncias fornecidas 
pelo Banco ao Creditado e as que lhe forerr. de
vidas a título d~ corrP<;ão monetá1 ia e de"pesas, 

' até o respectivo reembolso vencerão Juros de 7 ° n 
(sete por cento) ao ano, contados sobre os ~aldo 
devedor corrigido e exigível n o último dia de cada 
tvimestre civil e na liquidação d a dívida, podendo 
ser capacitalizados. 

2. Fica estabelecido que, independentemente 
de aviso. interpelação judicial ou Extrajudicial e 
sem prejuízo da exigibilidade da dívida a das de
mais despesas, digo das demais cominações de di
reito e d~ste contrato, na hipót~st. d,, o Creditado 
não resgatar nas datas apra7adas as suas obriga
ções (prestação do principal, juros e correção mo
netária). os juros contratados serão aumentados de 
1° 0 (hum por cento) ao ano a título de mora. 

VII - Indt:nitação de Dt>spesas - O Credite
do se obriga a satisfazer a todas desnesas que o 
Banco fizer para segurança. reguhn in c:ão ou co
brança de seus créditos. 

VIII - PPazo - O crédito de que trata a 
Cláusula I será pago pt-lo Creditad<' ao Banco. jun
tamente com os re:sperti\!os acessC.rios. r0 pra:zo de 
4 (quatre) anos, observado, com rP)açio ao prinC\i
pal, o seguinte esquema: 35 (t11inta e cinco) pre~ta
çôes m ensais iguais e sucessivas no VII]Or de C1 $ 
83.aOO.OO (oitenta e três mil e trezentos cruzeiros) 
e mais 1 (uma) no valor de Cr$ R4.500,00 (oit ... n
._ e quatro mil e quinhentos cruzeir0s). vencendo 
-se 9 primeirá em 17.01.78 e a ultima E'ID 17.12 80. 
(17 de dezembro de 1980). 

IX - Lugn de P a&amento: Seriio pagas na 
Agência do Banco, nesta cidade, as i!pportânrifls 
dfl'vidas por fc.rça deste contrato. 

X - Certeza t Liquidez da Dí vida - O Cre
ditado recorthecerá como prova, para detumi
nação da d ívida reaul~nte deste contuto. os 
lançamentos que o Banco f)7.er, a seu débito , 
sob aviso, e recibos, orde ns, chqut:s 0u sa 
quu que vtnha 1 padiU' ou emitir, • o Banco, por 
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sua vez, os recibos ou comunicações que expedir 
sobre as q\Jentias creditadas na respectiva conta, 
pelo que a certeza e a liquidez da dívida não es
tarão sujeitas a prévia verificaçãc do saldo deve
dor, formado pelo principal e correção monetária, 
juros, outros acessório!> e quaisquer despesas. 

XI - Garantia - Para segurança da dívid a 
resultante deste contrato, Q Creditado dá em ga
rantia parcelas de participação a que mensalmente 
fat; jus no fundo da Participação dos Municípicos, 
sufioientes para pag.1mento do principal da dtvida 
e dos acessórios contratuais, a que ficam vincula
das, na foJ:ima prevista no tópico n. 0 3 desta cláu
sula, em montante não supPrior a 500 0 (cinquenta 
por cento) do total dos recursos distribuídos no 
exercício imediatamente anten)or, que o Creditade, 
sob sua responsabilidade, declara estar imediata .. 
ment~ desonerado. digo intt>iramt:ntP desonerado. 

2. O Creditado se obJtiga a comunicar ao Ban
co qu&lquer ocorrência que determine extin~ã0, 
diminuição ou depreciação da garantia constituída, 
e a substituí- la. OLI reforçá- h:t no prazo de 30 dias, 
contados da notificação que, para isso, poP qual
quer motivo o Banco lhe fizer. D~>corrido esse pra
zr> sem atendiment'J da obrigação, considerar-se-á 
v ~ncido o cont,rato, para todos os efeitos, tornan
do-se imediatamente ver.cida a dívida. 

3. A r ealização da garantia se fará mediante re
t'"nção mensal de parcela.> das quotas mensais do Fun
d .> .::le :Jartidpação rios Municípios, que serão levadas 
a e r àdito da. co lta vm::ulada aa cumprimento das 
obrigações aqui assumidas, para que o Creditado 
outor!J8 poderes ao Banco em caráter iFrevogá vel e 
irretratável. Da CClnta ~inculada serão transfe1 idas, 
nas épocas próprias as qu antias necessárias ao pa
gam ento das prestações mensais e dos acessórios. 
As q uantias transferidas da conta vinculüda ou 
por qualquer outra forma, recebidas para crédito 
serão imputada, primeiro, no pagamento do3 juroi , 
dos acessónios e das despesas e, depois, no paga
mento dJ cor:reção monetária e do principal. À 
proporQão que forem sendo pagas as obriga~ões, o 
Banco expedirá avi&o ao Creditado e, liquidada a 
dívida, aolooará a sua disposição o saldo que hou
ver. 

4. Para os fins de co nstituição da ga»antia, o 
Cneditado declara que do resptctivo plano de apli
oaçãv oonstou vet~ba destinaGia à f inalidade deste 
empréstimo, em montante oompatível com a aqui
sição financiada, a ser atendida nos exercícios em 
que seja liquidaria a operaoão. 

X II - Acessórios -- Débito em conta - A 
correção monetflria, os juros, outros acessórios e 
demais despesas , a que alude este contuato, à me
dida que se tornarem 6lXlgiveis, serão debitados, 
sob avi9o, n a conta aberta por força deste cor.tra
to, consideraneo-se as respectivas importâncias, pa
ra todos os fins, como fornecimentos feitos ao 
Creditado, ressalvado a este o direito de reclamar 
conlt ua qualquer erra ou engano, dentro de 15 diu, 
da comunicação que o Banco lhe fizer. 

XIII - Pena Convencional - Se o Banco ti
ver de recorrer aos meios judi3iais, para havei' o 
pagamento de seu créditG, terá direito à pena con
ven cional de 10° 0 (dez por cento), do que o Credi
tado lhe haver de principal, juros, correção mone
t ária a de spesas. 

XIV - Vencimento Extraordinário e exigibili
dade antecipada da dívida - À falta de cumpri
mento <.:c qualquer das' obrigações do Creditado, 
assumidas nã• só neste contrato, mas em qualq u er 

outro que, porventura, venha a firmar com o 
Baneo, ou pela ocorrência de qualquer dos casos 
de antecipação legal de vencimento, poderá o 'Ban
co considerar vencido ou concomitantemente ven
cido), de pleno direito, o contrato ou os contratos 
existentes e exigir o tota l da dívoida deles r esul
tante. indepen dentemente de aviso ex1lrajudicial ou 
interpelação j udicia I. 

XV - Outras Obrigações - Obniga- se o Cre
ditado a consignar, anualmente, verbas orçamentá
rias necessárias ao serviço de amortização do 
crédito e a o pagamento d0s juJios, ds corre ção 
m onetária e das demais despesas deste contrato, 
pa lia hipótese de superveniência de motivos que 
acaso venha .n a comprometer o esquema de paga
mento estabelecido no ítem 3 da cláusula XI. Obri
ga-se tamb"m a assinar a~itivo de retificação e 
ratificação do contrato, sempre qutt necessário para 
aJustá-lo à legislação vigEnte e às instruções do 
Banco. 

XVI - Foro do Contrato - Fica eleito o foro 
de Macapá para ajuizamfnto de qualquer pendên
cia, oriunda seste contrato, com a ressalv a da 
faculdade de o Banco 0)9tar pelo foro da sede do 
Creditado. 

XVII - Situação junto ao PASEP, ao INPS a ao 
FGTS - O Creditado tem sua situação regular 
perante o PASEP, conforme const a dos registros 
centái:>eis do Banco, o perante o JNPS e o FGTS, 
segu ndo consta do Celitificado de Regula ridade de 
Situação n .U 033883, de 20.12.76, fornecido por 
aquele Instituto, a seguir transcrito: «<NPS Certifi
cado de Regularidadt> de Situação - ORS, Códiuo 
da Emitente: 12-020.02, válido sté 28/02/ 77, .Série 
cC», n .0 03:~883, nome Prefeitura Municipal de 
Maoapá,. Endereço. Rua - n2 - Munidpio - Es
tado Av. FAB, nº 840 - ~hcapá Ap, Matrícula 
05 995.766/ 0001-77 - C.G.C. 05.095.766/ 0001-77. Fi
nalidade: PaFa os fins previstos nas alíneas, digo, 
alíneas «A»a » D do inciso li d0 ar t . 253 do Regula
mento do R egime de Previdência Social , aprovado 
pelo Decreto K. 0 72.771, de 06/ 09/ 73. 

Obs: Completar com a let~e. «D », para as em· 
presas em geral, ou «/o» para aquelas que e'Xerci
tam a com ercialização do imóveis. 

Certifico que o contribuinte está em situt ção 
regular, ficando reselvado o direito de o INPS co

r brar qualquer importância que venha a ser jw.lga
da devida. 

Local e data, Maca pá , 20 de dezembro de }g76. 

Assinatura: Francisca P . de Olive~ra Ag. Ad
minist. SA~801.4-AgentP. 

Macapá-(AP), 17 de dezembro de 1976. 

Raimundo da Costa Cre spo 
Gerente do Baneo do Brasil S.A. - Macapá-Ap. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

T estemunhas: 

Jacy Jansl'n Costa 

Newton Douglas Barata dos Santos 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 
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Poder Judiciário 

.Justiça dos Território:. 

1'el'rltórlo Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de :':lacapá 

Erlital de, Citaçà• , com Praz0 de 1!) dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Jo-é Clemen..:esu Pedrosa :\1aia, MM. 
Juiz de Direito da Comarca de MaC'ao.l. Capital 
do T0rriló1.in Ji'ud.-ral do Arrnpá, na forma do Lt-i 
etc ... 

Faz saber a todos o~ que o oresentc! Edital 
c um pra1.0 ele 1!) diAs virem. ou dr•le tive1 em co
nhecimento. qut! neste .Juiz,, corre seus trâmitrs 
um proces.-:o t-m ,1ue e ncusado Hilton Sáti o Fer
n:ina, como ineurso no éllt 1%!l •io 2ódigt~ PetH!l 
Bcasileiro. 

E. como tenha o oticiRl rlP .Justi<;a dt>ste .Jllizo, 
certiftcarlo não o haver· t>ncontrado nl'sta Comarca, 
ni1o sendo po:.>~ i\'el cit~-1o pe~sor lrrf'nte. c· i ta-o Jlf' lo 
presentt> a comparecPr nes.tc· Juíw, no echficio do 
Iõ'nrum Ut'Sta Comflrca, sito à Avenida Amazonas, 
n.O 2!i. ~-'Squina com a Rua Cel. C:oriolano Jucá. 
n~>sta cirladc, no dia 08 .02 ";í, i-+s IO:an horas, 
a ftm d~> ser interrogado. prnmci\'H !:ua defe
sa e ser notifkado dos ulterior t>s tPrmo~ do pro
cesso, a qui" deverá comp;;rt'CH, 5ob pena de re
veli3 Para conhPCimento de todo' é pnssado o pre
sente ~:ditai. cuja 2ª via ficará afrxada no lugt:u· de 
co3tume. Dar.lo e pa:.::.ado nesta cif!r.(!je, aos vinte 
e dois dias do mês de dezembro de hum 
mil novecent0s e setenta e seis. Eu, Leandro Mar
ques Alberto, Escrevente Juramentado no impedi
mento do tlitular, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa !\1aia 
Juiz de Direito 

Ed~tal de Citação, com Pra:z0 de 15 dias, na 
forma a baixo: 

O Doutor Váldsen da Silva Alves Perei118, MM. 
.Tui~ Temporário d<> Comarca de ·Macapá, Capital 
do Ter.ritório FedE:ral do Amapá, na formA da Lei 
etc. . 

Faz saber a todc•s os que o presente Edital 
com pra.to de 15 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento. que neste Juízo corre '>l'US t1 âmit( s 
um procc>sso em que ê acussdo Benedito Med~iros 
Batbta. brasileiro. casado, motorista prof1s::.wnal, 
como incurso r.o art. 129 do Código Penal Brasileiro. 

E. como tenha o Oficial de JustiçA destP Juizo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a comparPcer naste Juizo, no edifício do 
Forum deshl Comarca, sito à Avenida Ama7onas, 
n. 0 26 . esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 21.01 1977, às 09:00 horas, a 
fim de str interrogado promover ~ua def~sa e ser 
notificado cios ulteriores termos cio processo, a que 
dc~erá comparecer, sob pena de revt>Jia. Para co
nhecimento de todos é passado o pre..,ente Edital. 
cuja :lY via f1cará afixa-ia no lugar de c<3stume. 
Dado e passado nesta cidade. aos dezessetl' dias do 
mês de dezembro do ano de hum mil novecentos 
e setenta e seis. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, 
Escrivão em Exercício, subscrevi. 

Váldstn da Silva Ah•es Pereira 
Juiz Temporário 

Potler Judlelário 

J u~tiça :lo~; Terr!tórloft 

Território Federal C.• Amapá 

.Juiz de Dil'cito da Comarca r! e 1llacapá 

Edital de Citação. com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Váld~en d;.. Silva Alv s Pt:reira, MM.· 
Juiz Tt>mporario da Comarca de Macapil, Capital 
do Território Federal do Amapá, na Forma da Lei 
etc ... 

Faz SAbPr a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias vinm. ou dPle fi\'erem conhe
cimento, que n~ste Juízo r.orrc seus trâmites um 
prore~so em que é aru~:1do An!!elmito Lima da S!lva. 
como incurso no art.0 ~17 do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Ju:-tiça deste Juízo 
certi.ficado não o ha\·er encontr&do nesta Comarca, 
nfío sendo possível citá-lo pes~calmente. rita-o pE·lo 
presPnte a comparat:Pr nesü' Juízo, no E.'difício do 
Forum de;:;ta Comarca, sito a Avc>nida Amazonas, 
n." 2fl, esquina com a Rua Cel. Corkhno Jucá, nes
t a cidade, no dia 20.01.77, às 10:30 horas. a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa t> ser notifi
cado dos ulteriores termos do pt oces~o. n que de-

, verâ comparecer. sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todns é pa~sado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficar:'l afixada no lugar de costume 
D&do e passado nesta cidade, aos dezessete dias do 
mês de dez em b1 o do a no de hum mil novecentos e 
setenta e seis. Eu, Nino Jesus Aranha N unes. Es
crivão em Exercício, subscrevi. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
Juiz Temporário 

Edital de Citação. com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Vàldsen da Sllva AlvPs Pereira, MM. 
Juiz 'Tiemporário da Comarca de M< capá. Capital 
do Tenitório FedHal do Am8pá, na Forma ds Lei 
etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tivererr:. co
nhecime-nto, que nestP Juízo corre "eus trâmites 
um processo em que é acu~ado Joaquim PinhP.iro 
da Silva. como il')curso no art. 1 íl do Código Pe 
na I Brasil e i r o. 

E, como tenha o Oficial de Ju.stiça deste Juí
zo oertificado não o haver encontrado ne~ta Cc
marca, não sendo possível citá-lo pe5S(I&lmu'lte, 
oita-o pelo p:Pesente a comparecer neste Juízo, no 
edifício do Forum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n°. 2fl, esquma com e Rua Cel. Corio
lano Jucá. nesta cidade, no dia 02.02.1977, às 10:00 
horas, afim de ser interrogado, promover sua 
d~:fesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo a ql:le deverá comparecer, sou p~na de 
revi! lia. Par a conheoimt>nto dP todos é passado o 
presente Edital. cuja 2a via ikará afixada no lu
grtr de oostume. Dado e passado nesta cidadi, aos 
dezf"ssete dias do mês de dezembro do ano de hum 
mil novecentüs e "ett>nta e seis. Eu. Nino Jesus 
Aranha Nues, Escrivão em exercício subscrevi. 

Váldsen da Silva Alves Pereira 
.Tuiz Temporário 


	

