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ATOS DO PODII EXICUTIVO 
(P) nl! O 116 de 14 de fnerelro de 1177 

O G"vernador do Território J'edenl de Amapá, usan
do das atr.lbuleõea que lhe tião conferidas pelo artlao 18, 
Item li, do Deoreto-Lel ao 411, de 88 àe janeiro de 1969, e 
tende em vls'a o que cons~a fio Processo n .11 02i7/ 77-liAF, 

JlE!OLVE: 

Art. 1.o - :gjBpenur, a pedido, ROl ternaa do ar,lgo 
T7, da Lei n2 1711, de 21 de e~utubu de 1152, o servido• 
Raimunlio Pereira doa lantoa, ocup•n\e «e eargo da claase 
«B~. da drle de tlauu •• .Batllógrafe, nfvel t , do Quadro 
de J'unelonárlos do Governo deste Território, lotade na 
ieare,aria de Admlnla,ração e Fllanças, da funtio gratifl
oda, sfmbolo 5-F, de Chefe da Seção de C!anlflcaçio e 
1\ehlbultlo de laraoa a li::npregoa, do Quadre acima refe
rido, a putfr de I' tle marofo de 19TT. 

Art. 2.0 - Revo11tlu 11 dlspeslçõu em ecmtráPie. 

Palhlo •o Setenh'llo, em Matapá , 24 de fevereiro de 
ltTT, 18.0 da Repú"llllta e 14.0 l!a Griatlo de Territ6rie J'e
•aral do Amapã . 

Arthur A1evedo Heruling 
Governa der 

(P) rt! 01111 •• U de fevereiro de 1177 

O CJQvernder lio Terl'ltórie felleral de Amapá, usan
do das atlrlbuliõe• que lhe do c:oaferldu pelo artlie 18, item 
11, do llearete-Lcal n.0 411, ele 08 de janeiro de !tU. e tendo 
em vh•a o q\le co•••a Glo Proeuso •" 0187/77-IAJ', 

R111i10L VE: 

Art 111 - IDitpeuar, a pditk>, no • terll'lol •o 
arUgo 7T, da Lel n2 1711, de 11 de eutubro de 
11!12, o unldor Luiz Alberto Azevlde Bezerra, oeupanae 
do oargo •a ellllle «A•, da 1trlt de elu1u de Datllégrafo, 
alvel 7, •o Qualõlro de J'uaoln.hloa do Gtverno tleste 
Território, 1t\adtt aa Secreiarla de A•miRistrath e Flman-
918, da fuatãe ir&tifieacla, lia~ole 11-J', llle Chefe da Setlo 
óe Leclllatl,e, Dlrelte• e Deveru, •• Quatlre acima referi
de a partir •e o4 de lllllrt• •e 197Y. 

Art 2.0 
- l\eve1d11 u dllpo•ltOu em aoaarirlo. 

Paláole do !etentrllo, em Macapã, 24 fe faTerelre de 
I&TT, 88.0 lia 1\epú"llllea e U• da f:rlatlo de Terrltérle J'e
feral te Amapál 

Arthur A1eved• Heanlaa 
80Tirna.or 

(P) n.0 OUt de 11 de fevereiro de ttn 

O Govtrna.nr •o Terrl,órlo Federal lio A•apá, \.liam
de •u atribul;õn que lhe ah aollferlclas pele artfco 18, 
Utra II, b Deareto-Lel ni 411, •e OI de janeire •e lt6t, 

AISOL.VE: 

•oa&e.er a,eunaaderla, de a<~er•o .. m a l..el Colll
plemea'ar a• U, de e~l de jlllho de ltTIS, ebnrvede e 
ttell\ l1 de lrllgo lo2 •• lmea•a •OIUat\llcloa.al •2 11, d• 

1'1 da eutubro de 1969, à Ra imundo Va~qu .. P ontes, matri
cula n.0 2.a7!.~77, 110loeado em dlllponibllfdad t>, pela Porta
ria n.0 267 de 29 de julho de 19811, do M'in i~térlo do Inte
r ior, JIUbl!uada no Diário Ofielal d a Unli o d e o5 de agosto 
de mesmo ane, em virtude d a d i'Qiaratão de desn ecessida
de de urge de Auxiliar Rural, P-2o8.3, do Qu adro de Pea
loal - Parte Permanente - de11te Território \.Processo 11 .0 

o1 14/77-Q A.B). 

Palblo do Se,entr!Ao, em Macapá, 15 de fevereiro de 
1!177, 811 da ReJúbllea e 142 da Çrlaolo do Território Fede· 
ral ~o Amapá. 

ArUlUr Azevedo Hennini 
Governador 

(P) n~ 111 21 Ele 25 de fevereiro da 197'1 

O Goverqacier do Terrltórle P'ederal do Amapá, uun
do du atrlbuitões que lha slo llonferldas p&lo artigo 18, 
Item I I, do Dureto-Lel rtl 411 , ele 08 tle jaflefro à a !tU, 

RB!Ol.VI: 

Consder eposentad6ria, da 1cordo com a Lei Cem
plemeJül!r n.0 29, rh OI da julho de 1171, observado o item 
li do artigo 102 lia Emenfla eenslltuclonal n.0 01 , de lT lle 
ou,ubro de 198!1, à P~lfro Melo, matricula n.0 2. 244.111 , eo
loude em eilpon!bllldde, pela Por\aria n.o 267 de 29 cte 
julh9 àe 19119, do Mhtlatérlo de Int lirlor, publleacla no D!árle 
Olloial da Unllo de OI de aaoeto do m esmo ano, em vlr
'ude da de~laratão de tlesnl!cusldade do eargo de Guarda, 
GL-201.8-A, de Quadro de Pessoat - Psrttf Permanente -
deste Terrl\<trlo (Preceuo a.• '14/?7-GAB). 

Palblo ~· Setannilo, em Muapá, U d e fevereiro lie 
1177, 88.0 da Re~úbUca e 8fl da Criaçh do 'ferrUórle i'e
dera l do A~»ap, . 

Ar\hur Azevell• Hennlng 
Qevernadgr 

(J!') no 0112 •• 16 de fevuelro da 111T 

O (]oyernador lo Terr!t6rlo Federal do Amapá, uaan
do du aklbulçõu que lhe sh cen!erldaa pelo art4'e 111, 
Item li, •~~ »eerete-L.ei n! 411 , de 08 de jàaeiro lle 11119, 

REIOLV•: 

Goaaellu aJ!!eun•acerla, de acordo aem u utlgu 
!oi, ttem Ill e lo2, Item I, alfnea «a », «a Jl!menda Cenltitu
c:lenal R.0 oi, fie 17 •e outubn de ltlt, à AIGy Araújo 
Onalnnte , "'''rlcula a .0 1.887.1!11, •o carge lle ftedator, 
EO-Ioii.Jl-B, de Qudro de Pessoal -- Parte Permannte 
- de &ev•rBO desae TeJCritijr!Gl (Precu •o a . ., dl·2/'fT-SAJ'). 

l'al,cie do Se,entrlão. eln Maupi, 2!i de fevereiro de 
11177, 88.0 da R epúbllea e 3~.• da Crlaqio elo Terrl,érie Fe
tleral l(o Amop,, 

Arthlolr Azendo HnMag 
Governador 
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---------------------~----------------------------------
As Repartiçõt's Ptiblicac: 

Territoriais dever& o remeter o 
expedicntt destinado à publi
cação neste OIÁRJO OFICIAL 
diariamente• atP as 18:00 horas. 

E X PEDI ENTE r As Repartições Públicas 

I clnglr-sC'-io As assinaturaR 
anuai~ rennvadas até 2i:l de 

IMPRENSA OFJCIAL tenreiro ae cada ano e ús 

I 
-.:::::7'~ Iniciadas. em qualquer época 

DIRETOR pelos órgãos competentes 
As reclamaçõe& pertinen

tes à mat~ria retribuída nos 
('liSOS de PrrOS OU omiSSÕPS, 
deverão ser formulajias por 
t·scritn, a S(;Jçao de Redação, 
das 9 às 12:00 hora~. e da'l l 
15:90 às li:OO ll.oras, no máxi
mo até 72 boras após a saída 
dos órgãos oficiaiR 

IHWildo Trindade Pontes A rim de possibilitar "' 
~~ remessa de valores acampa 

DIARIO OFICIAL I nhados dt> eRclarC'cimentos 
Impresso nas Oficinas da l!T'prcnsa v fiei ai [quanto a ~;ua aplicaçAo, soli-

MACAPA - T. F AMAPA r'it'lmos usem os interessados 
~ preterencialmenrc• chC'que o'' 

Os origmais deverão sPr I 
datllografados e autcnticados.j 
ressalvadas, por quem ele di
reito rasuras e emenda~. 

A S S I N A T U R A S I \'ali' postal. 
\nua! CrS 30,00 Os supll'menteli às rdi-
., t 1 2" 00 ÇPfl~ dos órgfíoí' oficiais r::ó 
::>emas ra · · .J, I se !orneccrão aos assinantP~ 
Trimestral . '' 12,50 que as solicit. Pm nc1 a to da 
Número avulso " 1,00 I a<:~ natura. 

~ BRASÍLIA - Este Diár~l é <'ncnntrado para leitu- 0 [uncionArlo público fC'-
- . . drr1l, terá um riC'~conto ele Excetuadas as para o ex

INior. que serão s l' m p r e 
anuail! as aqsinatura'l poder
Re-ão tomar. f'm qualquer 
época. por R!'is m<'SP~ ou um 
ano. 

ra no Sala o N~:cwnal e Intern~~wnal ela. Imprensa da 110o 
1

. Para fazer jus a I' f: te 
C'OOPER PRESS, no '<Brastlta Impc>nal Hote l» drsronto, dt'vrrá proYor e~ta 

Para l'acilitar ao~ assinao-' A ~im dr C'Vitar snluçãn conrtição no ato da ass!uat11ro 

As a<;sinaturo;; vC'ocidas 
poderão ser susp(lnsas sE'm 
a viso prévio. 

res a Yeriricação do prazo d<' I dr eontinuidadP no rPcebi-1 O custo de cada exemplar 
validade de suas assinaturas, mento do:~ jornaif:. devem atra~arto do~ órgãos oficiais 
na purt(' :;:upcrior do endcrc- os as~inanll'R providC'neiar a I ~erá. na 'cnda avulso acrrs
ço vão impressos os números I respt•<·tiva rC'noYação com cicta de Cr$ 1.00 se do mPsmo 
do talão ele registro o mês C' ant<'CPdêncm mínima ele trinta ano, e dP Cr$ 2,00 por ano 
o ano em que \indará. (30) rtla"'. decorrido. 

Secretaria de Obras Públicas 

Termo Aditivo ao contrato de empreita
da n .O 65/76-SOP, que entre si celeb1am 
o G(')verno do Território Fideral do 
Amapá e a firma E. O. G. - Empresa 
de ConstJmções Gerais, para execução das 
Obras de construção de prédios públicos 
na sede do Município de CalçoenP, 
no T erPitór.io Federal do Amapá, consoan
te abaixo melhor se declara: 

Aos 11 (onze) àias do mês de fevereiro do 
ano <ie hum mil novecentos e !etenta e sete (1977), 
nesta cidade de Macspá, capital do Território Fe
deral do Am1lpá , os infra-~tssinados, Governo do 
Teroitório Feder!l de Amapá, doravurte denomina
do Co~ltratante. representado neste ato pelo Exce
lentissimo Senhor Secretário de Obras Públicas 
Substituto, Eng0 Douglas Lobato Lopes, por for~a 
do que lhe cenfere o Art. 11 do Decreto Lei n .O 
20a de 25.02.67 e Decreto n.O og4 , de 30:10:75 e a 
firrn! E. C. G . - Empresa de Construções Gerais 
den0minada simplesmeffte Empr~iteira, representada 
neste ato pelo Sr. André Satiro da Silva Farias, 
com JIIOderes expressos através de I1111trumento 
Público de Mandato, anexo ao Contrato original , 
por teum como justo, valioso e bom, firmam 
o pre~ente Termo Aditivo ao!:> itens 2.4 e 2.5 
da Cláusula Primeira e itens 4 1 • 4.2 da CláY
sula Terceira, condições estas acordadas a ~aferem 
parte do Instrumento principal do Contrato supra
citulo. nos termos i cláusulas que abaixo seguem: 

Cláusula PPimtira 

I - Passará a fazer parte integrante e irlSe!lla
r ável dos itens 2.4 e !.5 da Cláusula Primeira do 
Instrumento Princijl)al, 01 seguintes disprc:u;itivol!: 

a) O Contratante , etra"•és da Comissão Espeaial 
de Obras, cviada pelo Dt-cr~to n9 005, de 02/01/77 
do Governo do TerritQrio Federal do Amapá, atuará 
diretamentt junto à Empreiteira, oriantand'>-a no 
sttntido de 1erem aplicadas as medidas necesdrias 
para sanear as irrr c.. ,, ~ ,..idades que possam acarre
tar atrasos nos cr .... b: amas ou má quelidade dos 
serviços em anda• .n::. t<'t 

dt Fiscalização terão amplos poderes pare, median
te instrução por escrito, exigir da Empreiteira o 
cumprimento das medidas que deverão ser adotadas 
para evitar: atrasos no Cronograma F1sico, confor
mt os prazos estipulados pa1a cada ob1a, e para 
coJ>seguir a boa qualidacle dos serviços. 

Cláusula Segunda 

I - Passará a fazer parte integrante e insepa
rável dos item; 4.1 e 4.2 lia Cláusula Terceira do 
Instrumento Pr-incipal. os ill'guintes dispositi\'os: 

1. O!l serviços terão andamento previsto no 
novo cronograma de ceda obra, anexos 110 pre~t-nte 

aditamento não se admitindo tolerâ ncias e devendo 
ser fielmente ebedecidos os prazos estipulados par a 
a conclusão das obras. 

2. Ficam prorrogados em dias conseautivos, 
contados a partir da data da expilação elo prazo 
para entrega de cada obra, conforme estipulado no 
Instrumento Principal, os prédios encomendados ao 
Contratante, em perfeitas condições Técnicas e de 
uso, de acOJ'de cem e abaixe combinado: 

a) Prédio destinado ao Mirti-Campus en1 110 
dias, expirando o prazo em 26/ 08/'17. 

b) C'onst-rução de uma Unidade Residencial para 
Prl'feito em 104 dias, expirando o prazo em 
23/ 03; 77. 

c) Co nstrução de duas unidades para Servido
r-es em 96 dias, expirando o prazo em 15/03/ 77. 

d) Constl'Ução de uma unidade Administrativa 
da SEAC em 113 dias, expirando o prazo em 01/ 04;77. 

3. A Empreiteira. que apesar de usufruir do 
benef1do da prorrogação contratual estipulada r.o 
itt>m imedtatamente acima, continuar em atralio na 
entrega da obra encom endada, sofrerá as penalida
alis previstas no Contrato Principal, ~em prejuizo 
da! puniçõe:s cabíveis dispo~tas no Decreto-Lsi n.0 

73.140 de 09/ 1l j 7J e demuis Legi11lação que regula
menta a esp~cie. 

Cláusula Terceire 

Dispesições Guai~ 

I-Pauará também a flilLd parte ioteirute e 
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insepsnével do instrUN:ltrlto Prir1cipal do Corttrato, 
as. seguintes disposições: 

a) O novo cronograma físico apreuntado pela 
Contrante fa1á paJite inte~ranie do Contrato, de
vende o mesme ebedeaer os prazos era prorrega
d<'J! para & conclusão total de cada obra. 

b) A l!lm~reiteira declara aceitar e cum n ir 
o novo prazo oferecido e o cronograma físico 
apresentado. 

c) A Empreiteira obriga-se a não incorrer em mora 
na exeQuçi'io das obras, obedecend~ rig@ztosamente 
todos os itens paroiai1 do Cronograma. 

d) O C:ontratute, através da Comissão Especial 
de Obras lle reunirá periodicam~nte para analisar a 
execução das obras, de acOJ do com o novo crono
grama anexo ao presente aditamento BO Con
tr;ato, podendo tomar as seguinte medidas: 

Subitem a) - No caso de novos atrasos apli
car multas con(ol'mr: previsto no Contrato principal; 

Subitem b) - No caso de novos atrasos que 
tPagam prejuízos êlevados ao Contratante, aplicar, 
em qualquer ins,ante, 11 pena de rescislo contnatual 
e considerar a Empreiteira técnicamente inidônea. 

Subitem c) - No caso de não have11 novos 
atrasos e de ser a obra entregue na nova data cie 
entrega prevista neste aditamento ao contratante, 
dispensar as multas já aplicadas. 

e) O ContPatante enviclaré esfor9&s no sentido 
de facilitar, dentro de suas pessibiliàades, o trans
porte marítimo a fluvial de material e pessoal para 
as oi:Jru , usim como outr;as ajudas. 

f) Em qualquer hipótese e sob qualquer fun
dam•nto o CQIÜratante não admitirã • nem ~D
mitirá reajustamento cio preço C'ontratual, nem 
tampouco prorrogaçõe! de prazos para a conclusão 
dss «>bras. 

g) Sem prejuizo da aplicação, ao inadiplente, 
das penalidades que couberem, o Contratante recGir
rerá as garantias constituídas, a fim de ressarcir-se 
dos prejuízos que a Empreitt>ira lhe tenha causado, 
poàendo ainda reter créditos decorrentes do Con
tr&tQ e por fim processá-la judicialmllnte eu extra
judicial por perda • danos causados ao Poder Pú
blico. 

Oláusula Quarta 

I - Permanecerão inalh11adas as demais Cláu
sulas de Contrato. 

Ass.im, por estarem justos e acordados, assinam 
o presente 'lle11mo Aditivo em (lO) dez vias de 
igual teor e forma, na presença de duas (02) teste
munhas abaixo assinadu. 

Macapá , 11 de fevereiro de 1977. 

Engº Douglas Lobato Lopes 
SecretáriQ àe Obras Públicas 

Substituto 

ARdré $atiro da Silva farias 
CPF n º 004.187 .142 

Representante da Empreiteira 

Testemunha.: ilegível!. 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 

Comissão de Inquérito Administrativo 
Decreto (P) nº 0108/77-GAB 

PORTARI A 
001t 77-CIA 

O Prttsidenta da Comissão de Inquérito Ad mi
ni str llti\'0, designacia ptlo Decreto (P) n.0 0108/77-
GAB, de 18 de fevereiro de 1977, 

RESOLVE: 

Designar, na forma do que rl ispõP. o § 2.o do 
artigo 219 da Lei n. 0 1.711, de 28 de ()Utubro ~e 
~9~2. o serviclor Raul Clemf'nte Paulo Callins Filho, 
pertencente ao Qusdro de Pessoal Temporário do 
~overno do Tenritório Federa l do Amapá, lotado 
na Secretaria de Educação e Cullur:>. p:'lra exercer 
a função de Secretário dos Trabalhos desta Co
missão de Inquérito Arlm iuistrativo. 

Dê-se Ciência, Puhlique-se e Cumpra-H•. 

Macapá, 23 de fevereiro de Hl77. 

Milton de Souza Corrêa 
Presiàente 

~Ministério da Agrir·ullura 

Diretoria Estadual no Amapá 

EDITAL 

Tomada de Preços N.0 01/77 

A V ISO 

A Comissão Permanente de Licitação da Dire
toria Estadual do Ministério da Agricultura no 
Amapà, le\'a ao conhecimento dcs interessados que 
no dia 20 de março de 1.977, às 10:00 (dez) hora s, 
na Seção de Material, locaHzada H Avenida Presi
dente Vargas n º 4~6 , nesta qidade, reteberá pro
posta para prestação de serviços no que concerne 
a limpeza , ~onservação e vigilância, em doi s (2) 
prédios onde funcionam os órgãos da Diretoria 
Estadual do M.A. no Amapá. 

O Ed-Hal, acha-se afixado na portaria da Dire
tória Estadual, sito a rua Tiradentes n º 469, nesta 
cidade. 

Macapá , 2S àe fevereiro de 1977 

Pedro Cor<ieil'o Barbosa Filho 
Pte. Ctmis. Licittiçii.o 

Mhtll\ble do 1rabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extrato de Acordo Especial , celebrado pelo Mi

nilltério do Trabalho/ Secretllria de Mão-de-Obra/ 
PIPMO - Comissio Esp!cial do T. F. do Amapá. 

a) Objeto: Capacitação de Recursos; Humanos 
b) Dispositivo Legal: Decreto 53.824, de 

18.12.63 - Portaria n.0 46 de 31.01.154 e De~reto 
nº 75.081 ele 12.12.74 

t ) Entidade Convenente: Prelazia d9 Macapá 

a) Núme11o do Acordo:. 06.101.004/77 
b) Vigência: 02.02. 77 à 31.12. 77 
c) Classificaqão Onçamentá11ia da Despe!a: 

2612.1H5.2172- 430 - 3.1.4.0 

Macapá, U! de fevereiro de 1977 

Ltandre Aleântara Filho 
Qllollllssio ~special do T P'. d& Amapá 

C•erdena <1or 
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Síndica to dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil do Território Federal do 

Amapá 

Edital de Insorição para a Lista Tríplice e Vogal 
da Junta di OonciliaQão e Julgamento de Macapá 

Pel& presente Edital participo aos senhores 
associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus 
Dlveitos Sindicais, que se acham abertas as inscri
ções para registros de candidatos que c:oncorrerão 
a LiFta Tríplice a sen escolhida em eleição que será 
realizlda no dia 15 de março, às 19:30 horas, em 
h . t6nvocaçãt~ e, às 20.30 heras em segunda con
voqação, na sede do Sindicato sito à Av. Mendon
ça Júnior n.0 268, lile acordo com a Portaria n.0 lO 
ele 13 de janeiro de 1977, do Podu Judiciáqio do 
Tribunal do Tra belho à a 8ª Região. 

Os interessados poderão inscrever-se na Secre
taria do Sindicato no horário de 09:00 às 11:00 
horas, pela manhã, e das 15:00 às 17:00 horas pela 
tn11de. 

Macapá, 28 de fevereiro de 1977. 

Antonio Silvestre Cordeiro Gomes 
Presid~nte 

Poder Jullllafárfo 
Juatlqa àos Terrlt6rloa 

Terrltérlo Federal do Amapá 

Juizo de DiTeito da Comarca de JJlacapá 

Edital cie f'raça dos bens perteDcPntes a João 
elos Santos R•cha . 

O D~ utor lllemjamim Us'oea Rayol, MM. Juiz 
em exerc1cio da Comarca dt Macapá, Capital do 
Terilitá>rio Federal do Amapá, na forma da lei etc ... 

Faz ~a beF a quantos virem o presente Edital, 
C'om e> praza de 40 dias, que o porteiro à. os awdi
tóries deste Juizo, ou quem suas vezes fizer, trará 
a público pregão a venda e aruematação a quem 
mais der e maior lanço a oferecer, acima da avaUa
~ão, no dia 10.05.1977, às 10:00 horas, na porta da 
Edificio do Forum desta Comarca, o~ seguintes bens 
penhoradas: um (1) garrote búfalo de 5 an~s e um 
(1) galirote búfalo de 2 anos, avaliados em Cr$ ... 
6.400,00 (seis mH e quatrocentos cruz•iros). 

Se nã0 for alcan~ado lanço superiar à avalia
çãg, seguir-se-á no dia 7.06.1977, às 10:30 horas, nt 
mumo loaal, a sua venda a quem mais der. 

E para q1:st a elienaqio ~hegua ae conheci
mento de todos, passou-se o pruenta que será 
iixado no átrio dca Edificio do Forum desta Co
man~a e publicado uma (1) vez no Diánio Oficial. 
Dado e panado nuta cidade de Maoapá, aos nlive 
ciias do mh de fevereii)G ~~ ano de hum mi!l nove
centos e setenta e sete. Eu, Leandro Marques Al
berto, Escrevente Juramentado n0 impedimento do 
titular, suesortvi. 

Bemjamim Lisboa Rayol 
Juiz em Exercício 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 

Feder Jlold.lelblo 
Juai!ta •o• Terfit6rloa 

Terri•órlo Federal ltll Amap• 

Juiz de Direito ela ComarcfJ de .Jfacapá 

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

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
de Direito em Exercí!io da Comarca de 
Macapá, Capital df> Território Federal do Amapá, 
na Forma da Lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital 
com pvazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, que neste Juízo corre seus trâmites Ulll 

processo em que é acusado Pedro Braga da ~ilva 
como incurso no art. 129, parte Geral do Có
digo Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
certificado não o h a ver encontl:ado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessealmente, cita-o pelo 
presl"nte a comparecer neste JlJízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito a Avenida Amazonas, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Cori0lano Jucá, nes
ta cidade, no dia i 7.05.77, às 10:00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e aer notifi
cado dos ulteriores termos do proces!lo, a que de
veri 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. 
Bado e passado nesta cidade, a os vinte e cinco dias 
do mês de ievereiro do ano de hum mil novecentos 
setenta e sete. Eu Leandro Mar:ques Alberto, Eson· 
vente Juramentad(j) no impedijrnenta do titulall, 
subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em Exercido 

Edital de Citação, ce~m Prazo de 1 ~ dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz de 
Direito em Exerdíoio da Comarca de Macapá, Capital 
do Ter:ritório Fedeval do Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz saber a todc•s os que o presente l!lditll 
cem prazo de Uí dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Iran Filho Fernan
dea, Francisco Morais da. Silva e Albertônio Ferr&i
ra Feijó, corno incurso no art. 146 <iio Código Penal 
Bruileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
aertifi«'ado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalrnet1te, cita-o pele 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
F o rum deata Comarca, sito à Avenida Amazonat, 
n.O 26, esquina com a Rua Cel. Coriolane Jucá, 
nesta cidade, no dia 05 de abril de 77, às 9:00 horas, a 
fim de ser interrogado, promover sua deiesa • ser 
notifiaaeio cios ulteriores termos do prGcesso, a que 
deVIerá comparecer, sob pena de revelia. Para co
l'lheoimento àe todos é paasaào o presente ldital, 
cuja 2.a via ficará afixada l1o lugar de cestume. 
Dae~ e passado nesta cidade, aos vinte e quatro 
diu de m~s de feveveiro do ano de hum mil nove
centos e setenta e sete. Eu, Leandro Marques Al
bnto, ll:scrovente Juramentacie no impedimento do 
Tit1Jlar, subscrevi. 

Fienjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em exertfct• 


	

