
Território Federal dn Antapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Deaeto D. o t. t:e 24 de Jollro de 19~ 

--------------------------------------~----------------~----------Ano XII. ~úmer0s 2.412 e 2.413 Maoapá,)a. e 4a.-feiras, 25 e 26 de janeiro de 1977 

----------------------------·-----------------------~----~----------------ATOS DO PODER EX!CUTIVO 
(E) n2 003 da I 8 de janeiro de I 977 

O Govern!ldor cio Território Federal de Amapâ, usan
do das atribuições que lhe são conferidai pelo artigo 18, 
item li, do OeQreto-Lei n° 411. de 08 àe janeiro de 1969, 
cemblnado com o artigo 64 do Decr~to-Le! n° 9.760, de 05 
de setembro .te 1!146, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Ceder com fulcro no Parágrafo 3.0 do 
a4'tlgo 64 do Oerreto·L&i n9 9.76G. dP Oi de setembro de 
t916 à RADIOBRAS a área situada ne Munic.fplo de Maca
pá, in;:uida na zona de expansão urbana, conforme PDU, 
pogsuindo uma área à e 120.000,00m2 t cento e vinte mll me
trai quadrados). 

Art. 2o. - A áre:. em referência é representada por 
um polígono regular a qual foi levantada por lllm &lstcm• 
de angula9ão, formada por pc.ralelas entre si, cujo formah. 
é de um retângulo, possuindo LJma área de 120.000,00m2 
(cento e vlntil mil metrea quadrados), tomposta de dois (2) 
terrenos, cuja dlmens5o é de 200,00 x 300,00, cada, limi
tando-se ao Norte eom a Avenida dos Tupis. por onde 
mecle 309,00m (trezentos metros); ao Sul com terreno da 
Uniio, m edll'ldO 300,00m (tl"ezentos metros); a Leste f&z 
frente oom a Rua Leopolde Machado, pela qual mede 
•oo,Oilm tqua,roe&ntos metros) e 1'1 0este com a ressaca do 
Beiro!, medindo 400,00 (quatreee ntos metros), respectiva
mente. 

Art. 3.0 
- Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação. Revogadas as disposições em oontrário. 

Palácio do Setentrlão. em Macapá, 18 de janeiro 
de 1977, 882 da República e 349 da Criação do Território 
federal do Amapá. 

Arthur Aze\'edo Henning 
Governattor 

Domtclo Compos de MIBgalhãea 
Secretál'io Adm. e Finan~;as 

N9 174/76-SP. 
O Governador do Terrlt6rlo Federal do Am1pá, \lSan

do das ntr!bulçpes que lhf' são conferidas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto· Lei (E) n~ 041, de 14 de Gububro de 1976, dl!l 
Exmo. !r. Governador deste Território, tendo em vista o 
q\te consta do Oficio nº 1.181176-!AP'. 

RI!SOLVE: 
Remover, •ex-oftíclo», nos termcu do artigo 16, lt&m 

Jf . da Lei no 1711 , de l8 de flutubro fie 1952, o sePvldn 
Alcebiaàes Farrelra Braga, ocupant• do cargo dt- lil&llreven
\o-Datil6graJo, nlvel 7 , do Quadro de Funclonírlos desta 
Territórl,o lotado na Secret11rla de Administração o Finan
ças, para a Secretaria de !!aúde e Ação Social. 

1~76. 
Serviço de Peuoal, em Macapá, 29 de dt-zembro de 

Jos• da Silva Fontoura 
Diretor 

0') n' 0023 àe 18 de janeiro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atrlbultões que lhe siio eonferldas pelo artigo I I, 
Item 11, do Decreto-Lei n' 411, de 08 àe janeiro de 11119. 

RESOLVE: 

Retifleal' a redação tàaãa ao Dec:r&te (P) n.° CQ91i, 
c:le 07 de duembre de 1976, publicado no J)lário Ofltlal 

n .0 2.383, de 13 do mesmo mês e ano, que passa a vigora r 
com o seguinte teor: 

- Conceder aposentadoria , de acordo com a Le i 
ComplementDr n.0 29, de 05 de julho de 1976, obierv&Go o 
item 11 do artigo 102 da Emenda Constit~.tclonal n.o OI, de 
17 de outubro de 1969, a João Soares Nazaré. matricula 
n.0 2.258.624, colocad e em disponibilldallt-, pela Portaria 
nº 267 de 29 dti julho de 1969, do Ministério do Interior, 
publicada no Diário Oficial da União de 05 de ago!to do 
mesmo ano, em virtooe da declaração de desnecessidade 
do cargo de PE'drelro, A-101.8-A , do Quadro de Pessoal -
Parte Permanente - do Governo deste Território (Proc. 
nº 1059,76-SAF). 

Palácio do Setentrlão, em Maoapá, 18 de janeiro 
de 1977 . 88Q da República e 34.0 da Crla~ão do Tenltórlo 
:Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Gevernador 

\P) n.0 0024 de 18 de janeiro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapé , usan· 
do das atribulçõE's que lhe são conft-rldas pelo artigo 18, 
!'em Il, do Deereto-Lel n2 411, da 08 de janeiro de 11169, 
e tendo em vista o que consta do Proceuo nQ 2.491 /76-SAP'., 

RESOLVE: 

Art. 1Q - Exonerar, a pedltio, nos termo' do artigo 
75 Item I, da Lei n2 1711, de 28 de outubro de 11152, a ser
vidora Maria Hl'lena Moraes de Souza, oeupente do cargo 
de Professora d(' Oficio, nfve1 13, (Código EC· 513), do Qua
dro de Funcionários do Governo deste Território, lotada 
no Gabinete do Governador, a partir àe 1.0 de janeiro 
de I 977. 

Art. Z.0 - Revogada~ as dlsposlçõu em contrirlo. 

Pai Íieio <1o Setentrlão, em Maaapfl , 18 de janeiro de 
1977, 88.6 dll lltepúbllea e 34.0 da Cria~lo do Território Fe
deral do Amapá . 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0025 de 19 de ja nelre de 11177 

O Governador do Território Fed&ral do Amap~ usan
do das atribuições quo lhe são tonft-rldaa pelo artigo H!, 
item li , do Deoreio-Lei n2 411, dt 1•8 de janeiro de 1969, 

RlilSOLVE : 

Art. J.O - De&ignar, nos tormos sos artigos 72 a 71. 
da Lei n2 1711, da 2B de outu'-ro de U52, Jo11é Vesísslm~t 
Tllvarea, ocupante da funtãe cte Conta dor, da Tabt>1a de 
Pessoal Especialista Tamporir!o, para exercer em substi
tuição, o aargo !sulado de provimento em aoml~slio, sím
bolo 7-C, de Chefe do Setor de Audltol'la, do Quadro de 
Funcionários do Governo deste Territórit~, durante o im
pedimento do respectivo titular. aompreendldo nQ períoàfl 
de 14 a 23 de janeiro d11 11177. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições ttm contrário. 

Palácle do Setentrião, em Macapá, 19 de janeiro de 
1977, 88.0 lia República e 34Q da Criação do Território Fe
deral do Amapé. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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-------·~--------------·---------
As Repartições Ptíblicas 1 

Territoriais deverão rcmNer o 
C'xpedit>nte destinado a publi
cação 00stc OJARlO OFIC'IAI, 
diar·iament<:> até' as lH:OU horas. 

EXPED IEN .. TE r As Repartiçõe'l Públicas 
eing~r-sr-ão às assinaturas 
anuais r('O'lvadas até 2:1 de 
lr,·ereiro dr cada ano e c\s 
iniciadas. em qualqnN {lpoca 
prlos órgãos competentes 

IMPRENSA OFTCIAL 

As rcclamuçõcs pNtinrn-/ 
tes à matéria retribuída no~ I 
caso~ dP Nros ou omisi;ÕC'F. 
den•riio ser formuladas por 
l'~crita. e Srção d<' Redação. 
das ÇJ às 12:00 hora'· <' das 
l:i:OO àR 17:00 l!oras. no máxi
mo att"• 7'2. horas apó~ 11 saída 
do~ ()rgl\os oficiais 

D'ifET1fR 
Jranildo Trindade Pontes 

~~ 
DIÁRIO OFICIAL 

A fim dt' pos~ibilitar a 
rrmessa dr Yalor<'!': acompa: 
nhados dP e!'lelarecimcntr:;, 
quanto a sua aplicaçllo, soli
dtamos usem os intereRsados 
prcfNcncialmrnt<' cbcqu<• ou 

lmpres~o nas Oficinas da h7'prensa Ofa:iétl 
1\lAC'APA - T. F. AMAPA 

-G?'~ 
ASSINATURAS 

I 
vale postal. 

Anual 
SemQstral. . 
Trimestral . 
NumPro avulso 

Cr$ ;10,00 
(( 2~.00 
(( 12,!10 

1,00 

o~ suplemc•ntos às <'<li· 
çõ<·s dos órgiioi' ofieiais ~ó 

I s11 rornrcrriio aos as~inantpc: O~; ongmai~; dt'\'l'rão srr 
datilografados e autC'nticados.

1 ressalvaclnll por qu0m d<' rli
rdto rasura~ f' ('mendaq, ~ I 

que as solicit. ~·m no ato da 
IIR~inatura. 

O funcionário público fp • 
cl<'ral. tPrá um dcsronlo dt· 
100 0• Para fazn jus a cstf' 

. cHHt'\SILIA - Est(' T)iário Ofici:1l r encontrado parn leitu-
Exeetuadas as para o PX

trrior. qut' sNão s e m p r e 
anul\is as assinaturas poder
sP-ão tomar. em qualqurr 
época. por ~<'i.~ mesrs ou um 
ano. 

ra no Salão NE cional e Internacional da ImprC'nsa ria 
C'OOPER PF:ESS, no «Brasilia Imperial Hotel». d<'SCOlliO, dt'\'Ná provar f'SIIl 

condição no ato da assinatura. Paro facilitar aos ll.S!linan- A ~im d<• t'\'itA r solução 
tt-s a YNifioaçíio !I., prazo de dr contfnuiflad<' no rt'crbí 
valldadt> dr suas a~sin a turas, ownto do~ jornais, dPY<'m 

O ruRto d<> cada exemph r 
atr·asaclo dos órgiios ofõl'iai~ 
será. na >enda avulso acrc~
cida rll' Cr$ 1,00 Hf' do mP!'mo 
ano. e d \• <'r$ 2,00 por ano 
decorrido. 

na par!(' sup('rior do rndere- os a~sinant<'!:' prnvid<'neiar a 
As :.1 ~:;i nnturaf: \'Pneidn~ ço viio rmpre~<soR os números I''PSJWCtiva rt•no\ a<;iío com 

nnctprão ser suspC'nsas sf'm do •aliío rll' registro o mês e anl<'<'<·dêncil! rninirna de trinta 
aYiso prévio. 1 o ano <'m qu(' findará. (:'li)) clfas 

--------------------
(PJ n9 0026 de 20 de janl'fro de 1977 

O Govlilrnador do Território Federal do Amapá, usan
do das atulbulções que lhe são conferidas pelo artigo 18. 
it!'m II. do Decreto-Lei n• 41!. de OR de janeiro de 1969, 

RESOLVE. 

Art. J.0 Designar. o Senhor 1\ntero Duarte Diell 
Pires Lopes. Té"nfco para o Progr;1ma de l'vlodernizHção 
Administrath·a d9s Territórios Ft·derais, att.alrr.ente no 
exE:rcicio das funções de Chefe r' a t\ ~~C'fsori~ de Planeja
mento e Coordenação Geral, para \'lajar da sede de- suas 
atrtbuiçõe~ - MACAP'A -- até Bnsflla capital dG Dis
trito Federal, n9 trato de Sllsunto!! do ~nteresse de Admi
Jifstraç!io amapalilnse no pirlodo de 23 a 2~ de jalilelro 
d~ste 

Art. 2." - Re\'ogadas as dispMlqões em contrário. 

Palóclo do Setentrifio, em M<1capfl, 20 de janeiro d~ 
1!117, 8!J.O da Repúbl!cél e :H.0 da CriAção do Torritórlo Fe
deral do Amapá 

Arthur Aze\·edo H!'nnfn~ 
Governador 

( P) nº 0027 de 20 de janeiro de 1977 

O Governador do Território Feeerel do Amapa. us:tn
do das ahlbulçÕell que lhe ~ão conferirias pelo artigo 18, itt>m 
II. do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 10 - Design:1r Oscar Cabral de Nlelo, TécP!ico 
p'lrA o Pro~nma de :Modernização Admfni~trativa dos Ter
ritórios Federais para exercer .. m ~ubstitulcão, as funções 
de Ch.-ft> da Assessoria de J8Ia11ej;1men\o e Coord~na<;ão 
Geral. durante o Impedimento do respec t ivo titular. com
preendlelo no período de 2:3 a 25 de Janeiro de 1977. 

Art. 2° - Revogada& as disJ!)oslGôes em contrário 

Pal6cfo do Setentrião, em Mncapa, 20 de Janeir o de 
Hl77, R8.0 dn República e 34 8 <:la Crlaç~o do Territ6rlo Fe
deral :lCJ Amapá. 

Arthur Azevedo Hllnn.fng 
Governador 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
EDITAL DE CITACÃO 

Pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

Pelo presente edital fica citado Josias N. Hagem 
Cardos o Contabilidade 
atualmente em lugar incerto 
reclamado nos autos do Processo 

e Repr esentação, 
e não sabido, 
n. 0 1130/76, em 

que Ana Rllblé.l Monteiro Miranda. é reclamante, 
de q11e tem a pagar em 48 (quart>nta e oito) Lorss 
ou garantir a ex .. cução, sob pena df:' penho1a. a 
quantia de Cr$-2.907.90 (dois mil. novecent(ls e sete 
cruzeiros e noventa ceatavos), alrm de aceso:;ório~. 
nos 'et>rmos do acordo <"m audiência realizada nE's1a 
Junta no dia 28.09 76. às 8:00 horas Caso não pa;~ue 
e nem garPnta a exec•ução, penhorar se-ão tantos 
bens quantos forem encontrados e que bastem para 
integral pagamerrto da dívida. 

Dado e passado na Se>cretaria da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Maca pá aos \ inte e um 
dias do mês àe janeiro de mil nov~oentos e seten
ta e sete . Eu. (A. Pontes) Aux. Judiciário AJ-022 4, 
datilografei. Eu, (Euton Ramos) - Diretor de Secne
taria . sub::.~revi. 

h·acilda Câmara Corrêa 
.Juíza do Trabalho- Presid~nte da JCJ-11acapá 

Turrltório Ft>cle rnt do Amapá 

Conselho de Educação 
C{unara de Ensino de 1.0 Grau 

Parecer n° 56/76-C.E. 1º GrEiu CETA 
Pnocesso n ° 6-1 76-CETA 

Regulariza a instalação e fun ciommento 
da Escola Municipal de 1º Grau Piauí 

Voto da Relatora 
Pelo qu~ nos foi dado ob.-ervar ntlda impede 

o funcionamento da escola, razão pela qual somos 
de parecer que: 

a- seja regularizada a instalação e o func1o
numento da Escola Munioipal de 1º Grau Piaui; 

b- os atos esoolares praticados desde o imcio 
de suas atividades s~jam considerados. 

Macapá, 14 da novembr.o de 1976 

Iracema de Sousa AP!ÚJO 
Conselheira Relatora 

Voto da Câmara 
A Câmara de Ensino de 1° Gnu. Aprova o 

voto da Relatora. 
Macap~. 18 de novembro de 197fi. 

Annie Vianna da Coc:ta 
Delzuith Façanha da Silva 
Latnfe Sales 
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Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de lnstrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decr~to nº 73.14~ '73) 

Ins~rumento - Contrato de Empreitada global 
n. 0 005/77-SOP (Processo n.0 2.568,76-SOP). 

Paotes - Governo do Território Federal do 
Amapá e a firma João Victor Moura de Anuda. 

Objeto - 'Execução dos serviços de repaiios 
na casa n. 0 09, sito a Praça Barão do Rio B·ranco, 
nesta C'idoade de Macapá. 

Valor - É de Cr$ 23.578,00 (vinte e tr~s mil, 
quinhe ntos e sete11ta e oito cruzei ros), valor pro
posto pela Empreiteira. 

Prázo - O prazo concedklo para & conclusão 
tot'll dos serviços é de 10 (d~>z) dias consec utivos, 
contados a partir da primeira ordem de serviço. 

Dotação - As despesas decorrentes deste Con
trato, ocorrerão à conta dos Recursos Odundcs do 
Ministério do Interior- Progiiama 070702ól.27!:l -
Construção e Adaptações de Imóveis - elemento 
de despesa 4.J.l.O oonforme No~ de Empenho n.U 
1.78!1 e'nitida em 16.12.76. 

Fundamento do lnstr.umcnto- A presente ad
j u d i c a ç ã o decorre da a u t o r i z a ç ã o do 
Exm.O Sr. Governador do Território, contida em 
despacho à fls. 01 do Processo n. 0 2.601/76-SOP de 
06.12.76 e tendo em vista o que consta do item XVII 
do Artigo t8 do Decreto-LPi n.O 411/69, combinado 
com o r>ecretc (N) n .0 034 de 30.10.75. 

Macapá, 21 de janeiro de 1977. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Sec. Obras Públicas 

João Victor Moura de Arruda 
Pela Emprei~eira 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 
Docum~ntos Deferidos em 02 de dezembro de 1976 

Contrato Social 
615/76 - Edyr Campos Pacheco & Cia. Ltda. 0717 

Sede: Av. Pe. J úlio Maria Lomb11erd 115-Ma-
capá Ap. 
@apitai: Cr$ 400.000.00, em 400.000 quotas; 
Edyr Campos Pacheco. Cr$ 37~.100,00 e 
Cllene Sana Pa~heeo. CrS: 25.0il0.00. 
ObjeLivo: Comírulo àe oompra e vonda de 
maieriais para oonstru~ão, tintas, ferrsgens, 
clmento3, artigos elétricos e demala aa\igos 
do rama em geral, pQr atacado e a varejo. 

Canc::elamento 
614 /76 - Edyr Campo• PachectJ Oi30 
Flrocessoa Julgados e colocados em exliênola pelo Plenár4o 

na pauta dia 02 de dezembro de 1976 

598/76 - Amapi Florestal e Celuluu !/A -
A MG li:L S. Anônima 

610/76 - Mll'leraçio Hapalva Ltda. 
611/711 - Ml1'1era9!1o Itaúba Ltda. 
61 T/76 - IRCA - ll'mAos Carvalho Limita~ a 

Processo Julgado Indeferido 

Altera1h 

C. ioolal 

616/ 741 - Izabel !Se~tjamlm Costa r. Individual 

Cooperativa l\ITtsta Agropecuária de Pedra 
Branca 

Edital de Convoc1.1ção 

Pe~o pMsen1le convidamos os senhores associa-

dos da cêopevativa mista agropecuana de Pedra 
Branca, para ums reunião de essembléia geral a 
realizar-se no dia 13 de fevereiro de 1977, a fim 
de ser au torilada a Diretora para fil'mar convênio 
com o INCRI\ para Implantação do PLANATE. 

l"rancisco José Ferreira 

Ministério da Saúde 

Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública 

Diretoria Regional da SUC A.th- Amapá 
Edital Nº 01 

Torno Púlicro que serão abeJitas , no período de 
27 a 28/01/77, as inscrições para o exame seletivo 
para o ingresso nos seguintes empregos, regido 
pela CLT: 

a) A uxil}a r de Esc rttório 
b) Laboratori>sta 
Os interessados deverã~ comparecer a sede da 

Diretoria, à Av. FPliciano Coelho, nº 471 ; 489, ne~. 
ta cidade, no ho1 ário dos 14 às 17 horas, munidos 
de 1J0dos os documer.tos e uma fotografia 3 x 4. 
Na ocasião serão fornecidas as instruções sobre o 
processo seletivo. 

Elm, :25 de j aneiro de 1977. 

Dr. Paulo Almeida Xavier 
Diretor Regional da SUCAM - Amapá 

Secretaria de Obras Públicas 
Termo Aditivo ao Convênio n .0 11/76-PMO 

TermE> Aditivo ao Conv~nio n.0 11/ 76-
PMO, que entre si fi r mam o Governo do 
Território Federal do Amapá e a Prefei
tura Municipal de Oiapoque, para pror
rogação de prazo de vigência do Convê
nio. cujo objetivo é a aqui~lção de em 
barcaQão destinada a transporte de carga 
e passageiros pua a Prefeitura. 

Aos 20 dias do mês de janeiro de 1977, nesta 
cidade de Macapá, Capital do Terr.itório Federal 
do Amapá, " Govermo do Tellllitório Federal do 
Amapá, re presentado neste ato pelo Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Obras Pt~bliras , Engenheiro 
Manoel Antônio Dias, conforme Decreto (N} n.0 

034, de 30.10.75 e a Prefeitura Municipal de Oiapo
que, representada pelo Exceltntíssimo Senh0r Pre
feito Municipal. Sen,hor José Onotônio de Almeida 
por terem como valioso e bom assinam o Termo 

' Aditivo à Cláusula Sexta - Vigência do instrumen
to supracitado. nos termos que abaixo se seguem: 

Item I - Passará a fazer parte integrante e 
inseparável da Cláusula Sexta - Vigência o 
seguinte dispositivo: 

§ 1.o - Fica prorrogado até 31.05.77 o prazo 
de \ligência do presente convênio. 

Item 2 - Permanecerão inalterades as demais 
Ciát.Psulas do Convênio. 

Assim, por ter~m justos • acordado, assinam o 
poesente Tetr1o Aditivo, em 10 (dez) vias de igual 
teor a forma, na presença d& duas testemunhas 
abaixo discriminadas. 

Macapá, 20 de janeiro de 1977. 

Manoel Ant.6nio Dias 
Secretário de Obras Públi<las 

Jo11é Onot'ônio de Almeida 
Prefeit~ Mun)Qipal d& Oiapoque 

Testemunhas: 
Ilegi v eis 
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:Pe~der Judiciário 

Justiça dos Territórios 

Território Fed., ral do Amapá 

Juiz. de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, na 
fcrma abaixo 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
Temporário o/ Jurisdição Plena da Comarca de 
Macapá, Capital do Territór.io Federal do Amapá, 
na forma da Lei etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital, 
com prazo de 15 dias virem. ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Jo~é Albuquerque 
da SHva como incurso no art. 121, ~ 3.o, do Código 
Penal Brasileiro. 

E, como tenha o oficial de Justiça deste Juízo 
certificedo não o havev encontrado nesta Comarca, 
não sendo possivel citá-lo pessoalmente. cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juí:t<' no edHício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas 
n. 0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá: 
nesta cidade, no dia 14.02. HJ77. às 10:00 horas 
a fim de ser interrogado, promover sua defe~ 
sa e ser notificado dos ulteriores termos dt> pro
cesso, a que deverá comparecer, sob peroa de re
velia. Para conheeimento de todos é passado o pre
sente Edital, cuja 2ª via ficará afixaria no lugar de 
costume. Dado e passado nEsta cidade, aos de
zoito dias do mês de janeiro do ano de mil 
no\.lecentos e setenta e sete (1977). Eu, Leandro 
Marques Alberto, Escrevente Juramentado no 
exercício do Titular, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário c/ Jurisd. Plena 

Edital de CHação. com Prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, .Juiz Temporá
rio c/ Jurisdição Plena, da Comarca de Maca pá, Capita 1 
do Território Feder·al do Amapá, na forma da Lei etc . . 

Faz saber a todc•s os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corrE.' seus trâmites 
um processo em que é acusado Jorge de Sou
za, como incurso no art. 129 § 1.0 , r,9s 1 e II e§ s.o 
do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de .Justiça dest~ Juízo 
certifi~ado não o h a ver encontrado nesta Comarca, 
não sendo pos!'ível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a comparE-cer neste Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Aven)da Amazonas, 
n.0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 14.02.1977. às 10:00 horas, a 
fim de ser interrogado. promover sua defésa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revE>lia. Para co
nhecimento de todos é ~assado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixa<ia no lugar de cestume. 
Dado e p&ssado nesta cidade, aos dezoito dias 
do mês de janeiro do ano d~ mil novecentos e 
setenta e sete (1977). Eu, Leandro l'/Iarques Alber
to, Escnvente Juramentado no exerdcio do Titu
lar, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário e/Jurisdição Plena 

Poder Judiolárlo 

Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amspé 

Juiz de Di'reito da Comarca de .Jlacapá 

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

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
Temporario e/ Jurisdição Plena da Comarca de 
Macapá, Capital do Território Federal do Amapá, 
na Forma da Lei etc ... 

Faz Saber a 1 odes os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, que neste Juízo corre seus trâmites urn 
processo em que é acusado Francisco Fernando de 
Araújo, como incurso no art. 129, do Có
digo Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarcn, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum destll C'omarca, sito a Avenida Amazona.;, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. C'ori@lano Jucá, nes-

, ta cidade, no dia 07 .02. 77, às 09:00 horas. a fim de 
se-r interrogado, promover sua defesa e Eer notifi
cado dos ulteriores termos do proces~o. a que de
verá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos dezessete dias do 
mês de janeiro do ano de hum mil novecentos e 
setenta e sete. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário e/Jurisdição Plena 

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

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
'Gemporário c/Jurisd)ção Plena da Comarca de 
Macapá. Capiool do Território Federal do Amapá, 
na Foiima da Lei etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias vjrem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste .Juízo corre seus trâmites 
um prooesso Pm que é acusado Francis(o Medeiros 
de AraÚJO, como incurso no art. 121 do § 3º & 4º 
do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o O[icial de Justiça deste Juí
zo oertificado não o haver encontrado nesta Co
marca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, 
cita-o pelo pl'esente a comparecer neste Juízo, no 
edifício do Forum desta Comarca, sito à Avehida 
Ama?Onas, n°. 26, esquilna com a Rua Cel. Corio
lano Jucá, nesta cidade, no dia 28 de fevereiro às 
10:00 horas, afim de ser interrogado, promover sua 
dtfesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer., sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passadG o 
presente Edital, cuja 2.8 via !icará afixad& no lu
gar de costume. Dado e passado nesta cidadd, pos 
onze dias do mês de janeiro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e sete. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nunes, Escrivão em exercício subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário c/Ju.risQição Plena 


	

