
Territórle Federal d• Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Beaate ~o t, de 24 -· JultJG ~e 1814 

-------------------------------- ---------------------------------
Ano XII. :ifimer0 2.438 Mao.apil, 2a.-feira, 7 de março de 1977 

ATOS DO PODER EXIVUTIVO 
(Nl n.0 003 de 0'2 àe marq~ de lll7'1 

- Fixa a Gratificação df' Lo(!al Idade Espedal, p11r1 
os P~lielais Militares de,tacad 38 em regiões assim conside
radas, de Território l"ecleral do Amapá. 

O Governador do TerriMrle Federal do Amapá , tlsan
do das atribuições que lhe são ;onfer!Glu peJ(J artigo 18, 
Jiem II, à o Decreto- Lel n° 411, de 08 de janeiro de 1969, e 

CONSIDERANDO: 

- Que a Lei nº fi9(l6, se RemunPracãe d~ Corpe de 
Bembeiros lle Distrito P'edtral, não especifica a gratifica
vão para locallolade e&pecial. 

- Que os P'ellcia!I-Millbres G!a l'oli~tla Militar cio 
Amapá, pGcierlo aer transferidos pare qualquer r.eglão de 
Território, no lnterust 4o lel'VIto c SeguURia l>'ubllca. 

- Qu.e existem regUles de Terrlt,rio Federal do 
Amspé, em que u condlçõu ct Yiàa silo pretárlas, dlft
Qtis e quase qwe inóspitas. 

Jl):J!:CRE't'A: 

Art. 1 o. - A gr atffleaqlo à e Loc:alidade Especial • 
caleulllàa 11obre 1 aoldc de posto ou graduatl!o, com 01 
ugulntu valores: 

I - Tlpt A !iQ01
0 ( aiuquenta per cento) 

li - Tipo B 25° 0 (vinte 1 a in to par ten~o) 

.Atrt. 29. - A iratlftoação Upo B, 10° e (50 por e1111to) 
11rá oonaed!àa aos Pollcia!s-Militarea cluaiflcados na ltde 
ciu Munieíples de Mazagio, A ma pá, lalveene e O!apgque. 

Parágrafo úaict - A graiiflta,lo 'lpe S 25° 0 (vinte 1 
ciste 191r teJlto) aerá unc&lilda aea Pollclaiil MilHares 
destaeados nos Distrito• e Sub-Diatritos tio M'unlcfplll de 
Macapft, cujas distãntisa excedem a mais 4e 511 Km da n4• 
~~~ referido MuRitfpio. 

Art. J.0 - A Gratlflca,ão \ipo A. ser~ c•nctd!~a !108 
PGI!iciais-Milltorea classificado• no Interior dos muntolplos 
mencionados AO artigo I º (Capu\j. 

Ar\. 4.0 - Revogsdas u dlspo1i9ões tm contlrãrlo. 

••lhlo do letutriio, em Meupá, 02 de março àt 
UT7, 181 .ta Re~nlblica e u• da Crlatlo tio Ttrritórle J'e•e
ral •• Amapá. 

Arth•r Aeevetlt Ht&niA« 
Qneraatltr 

!P') n.0 0131 l!le 21 de fevereiro de 1977 

O Governad6r do Território FE>deral do Amr·pá. usan
de da8 atribuições que lhe 8ão conferid!is pelo artigo 18, 
item II do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janE>iro de 196!'1, e 
tendo em vista 11 que consta do Proaesso n~ 47/77-GAB, 

RESOLVI!: 

Qoncedtr apos&n\acloria, de acordo aom a Leoi Com
plementar n.0 29, de fl5 de julho Ele 1976, observando o item 
11 do artigo 102 da Emenda Constitucional n.0 01, de 17 de 
outubro de 1169, à Thomat de Aqt~in& Vilhena, matrícula n° 
2.07g.967, colocadt> em disponibllid<. de, pela Portaria n° 267 
de 29 Gle julho de 1961, do Ministério do Interior, pubUcada 
no Diário Oficial da Uniãt de 05 de agMlJ do mesmo ano, 
em virtude da declaração de desnecenfdade do oarge de 
Carpinteiro, A-!101. 8-A, de Quadro de )Jessoal - Parte 
Permanente - àtste Território (Processo número 47/77-
GAB). 

Palítie fig Se••mtrião, em Muapá, 28 de fsvereiro de 
lg'l'7, 88.0 ela Ri~Ública e 3411 da Criação do '.fenltório Fe
deral do Atllspá. 

Arthul' Azeved• Henning 
Governador 

(f') nQ OU2 de 28 de fevereiro de 1§77 

O Governador c2o Tenltário Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe do cG~nferidall pelo artigo 18, 
Item II, do l)earete-Lel nt 411, de 08 4e janeiro de 1169. 

RESOLVE: 

Aposentar, de acordo cam o artigo 17i, item III, aom
binalio oom o ar,igo 171, item lll, cta Lei n° 1711, de 28 de 
outubro de 1952, Maria Soares Monteln>, matricula n.0 

2.259.266, no cargo de Professor AuxHiar do Ensino Primá
de, EC-!1 16. 7, do Quadro de Pessoal dÕ Governo deste 
Território -- Parte Pumanente- (Procu1o n.0 19!17/ 74-SAF). 

Pal6olo d'"l Se•entrião, em Maoapá, 2B de fevereiro de 
1171, 88.0 da Repúbllta e 34.9 lia Criaqio do TtrrH6rio Fe
deral do Amapá . 

Arthu.J Azevedo HenR'Ing 
'lov&rnader 

(F') n.0 0111 de 2i de fevwreiro de 1977 

O Qoverna4or do Terrl\órls Federal do Amapí, uilan
dGl ias atribultõu que lhe aão Gonfarltlas pelo artigo 18, 
Uem II, c;l~ Decreto-Lei n2 411, de 011 de janeiro cie 1969, 

RESOLV~: 

Aptsentar, de acordo com ~» artigo 171, Hem III, cmm
blnaào com o a rtigo 178, 1\em III, da Lei n .0 1711, de 28 
de outubro de 1951, Antonio J'arla P'ilh•, matricula n.0 

2.258.6il, no ;argo de Pintor, A-105.10-C, do Quadro de 
Pessoal do Governo deste 'l'errltórie - P!H'te Permanente 
- (Processo n.0 0121 /77-SAF). 

Palhlo de Setentrillo, em Macapá, Z8 de fevereiro dt 
li77, 8&' ela Repúbll~:a e 342 da Çl"laqio do Território Flldt
ral se Amapá. 

Ar\hur Azeveàe Htnninc 
@overaatlos 
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As· Repartições. ,Pública~ I 
Territoriais deverão jl'cmeter o 
expediente rleslinado à publi- ' 
cação neste f'IARIO OFICIAI 
diariamc>nte até us lb:OO horas. 

EXPEDIENTE I As Repartições Püblicas 
cingir-sc-ilo às assinatura;: 
anuaiq rPnnvadas até 2:! do 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DIRETOR 

levrreiro àe carlR ano e ás 
iniciada<;. em qualqut•r época 
pelos órgãoG competentr>s 

As reclamações pertinPn
te~ á matéria retribuída nos I 
casos de erros ou omissõC's. 

Jranilrlo Trindade Pontes 
~~ 

DIARIO OFICIAL 

A Um de pos~ibililar b 

rrrnassa de valores o.comp9 
nhados de esclarccimcnlot> 
quanto a sua a plicaçllo, Roli
l'itamos usem os intere~sadtts 
P''derencialmeu l e cbPq uc> ou 
vale postal. 

deverão Rer formulapas por 
L·scrita. a Seçãe de Hedaçào, 
das 9 às 12:00 borab, e da:> I 
J:J:fJO às 17:00 horas. no mál\i-

Impresso nas Oficinas da 1!7'prens. ,)ficial 
IVIACAPA - T. F'. Al\1APA 

.....:::;r-~ 

ASSINATURAS mo até 7'!. horas ap6R a ~aida I 
cios órgãos oficiais. 1 Anual 

Os origmais devPrão Sl'r I Sem<>stral. · 

Cr$ fiO, OO 
25,00 
12,50 

(( 

datilografados e autC'nticados,l Trimestral · 
1,00 

Os sup!Pmcnttl!l às ed i
çõês dos órgãoR o!iciais ~6 
se forneocrão aos assinante~ 
que as solicit. <:m no ato da 
a~sina tura. 

l't>ilo rasuras e emendas. ~ 
ressalvadas, por quem dP di-~ Número avulso 

·BRAS1LJA -Este T)iário Oficial í• emontraclo para leitu- O funcionário ptíblit•o f<·
dera l, terá um deseonto de 
10°,0. Para l'az('f jus a c~le 
desconto, dt•vcrà provnr Pf'ta 
condição no ato da assinntura. 

Excetuadas as para o l'X- ri! no Salão N;;cional e Internacional da Imprensa d::~ 
terior, que 8erão s o m p r e/ COOPER PF:ESS. no •B1·asiliH Imperial Hotel». 
anuais as assinaturas poder- ) . ·.--- . •. . . _ 
se-íi.o tomar, em qualquer I I ara .r~cllltar aoR assman- A .1~ .d<' 1'\'ttar soluçn.o 
época. por seis mrses ou um tPs a n•rüicação dv prazo de dP contmmdad(• no rC'C'C'bi
ano. \'alicladP ele suas assinaturas. mento do:~ .iorn!lis, deYem 

O Cll:,to de cada exemplar 
atra~ado dos óq~ãos oliciais 
será, na \ enda avulso acrc>s
cirta dP Cr$ 1,00 f:l' rio mesmo 
ano, e d;_~ Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

As assinaturas veneidal' 
poderão ser suspensas sem 
a viso prévio. 

na parrr superior do endere- os nssinant<·s proridPnciar a 
~·o \'!i o impressos os números I rc~pN:tiva rcno,·a1;ão com 
do talão de l'E>gistro o mês e anleccdéncia mínimn de trinta 
o ano em que findará. (30) dias 

Termo de Contrato 

Contrato de locação do imóvel, situado na 
Av. <,;ônego Domingos Maltez n.0 251 na 
cidade de Macapú. Território Federal do 
Amapá ctlebrado entre o :Ministério da 
Saúde, através da Superintlendência de Cam
panhas de Saúde Pública como Locatiuio e 
o Sr. Francelino Oliveira de Carvalho como 
Loçador. 

Aos três (3) dias do mês de janeiro do ano de 
mil novecentos e setenta e sete (1977), na sede do 
Setov Amapá da Superintendência de Campanhas 
de Saúde Pública, localizada na rua Feliciano Coe
lho n.0 47 1/489, em Macapá, Território Federal do 
Amapá. ai pnesentes, de um lado, o Ministério da 
Saúde, neste ato representado pelo Chefe do Setor 
Amapá, Dr. Paulo Almeida Xavier conforme dele
gação de oompitência co nstanta da PortaJiia n. 0 ll6, 
de 05 de maio de Hl7l, publicado no Diário Oficial 
de 13 dtt maio de 1971 adiante denominado sim
plesmente Locatário e, de outro lado, o Sr. France
HnCD Oliveira cje Carvalho, brasileiro, casado, co
meroiante. portador da Carteira de Ider.tidade n.0 

10.416, CPF 003839612 r~ilid8nte na rua Cândido 
Mendes 1267, na cidade de Macapá. na qualidade 
de proprietário do imóvel obJeto do present~ con
trato, oonfor.me titulo de propriedade expedido pelo 
Cartório Eloy Nun66 e trancrito no RGI sob o n.0 

2.782 a s~tguir designado, apenas, Locador - ruol
venam firmar o presente contrato de locação, de 
acordo com as cláusulas e conclições seguintei, que 
a~(Ütam e outorgam, o Locatário em nome da Uniio, 
e o Lo!!ador pQr si, herdeiros e sucessores, c.onso
ante mirfuta apr0vada por despacho do Exmo. Sr. 
Ministro da Saúde, exarado em 16 12.1976 no pro
cesso M.L. n.0 9.354/76-Bsb. 

Cláumla Primeira - Objeto - O presente 
contrato tem pon objeto s locação cio imóvel si
tuati~ na Av. Cônego Domingos Maltez n.0 251, na 
cidade Macapá, TerrJtório FedHal do Amapá cons
tituído de prédio de um (01) pavimento, com oito 
(08) cômodos e ái'f a c é 123.20 m2. e à e um terre
no de 156 m2. qut" o Locador, seu proprietário, dá 
em locação ao Lontári" 

Oláusyla ,Jeguqd~ - ~Pfti~a~ao - O ~mó:.1el 

locado destina-se ao funcionamento de repartição 
do Locatário o qual, sem prév)a e expressa au
torização do Locador, não poderá ceder ou trans
ferir os direit<.s e obrigações decorrf-ntes dtste 
contrato. salvo se o cessionário ior entidade per
tencente a administraçãú desaontralizada do Minis
téuio da Saúde. 

Cláusula Terc:eira - Fundamento Legal - O 
pres~nte oontrato rege- se pE'l o Código de ContabiJi
dade da União (Decreto n. 0 4.536, de 2R da janei
ro de 1922), pelo Regulamento Geral de Contabi
lidade Pública (Decnete n.0 15.783), de 08 de no
vPmbro de I g22) e pPlfl" diRposiqões dos Decretos
leis n.Os 4, de 7 de fevEreiro de 1966 e 200 !)e 25 
de feverei ro de 1967. e da Lei nº 5.334 de 12 
de ot.rtubro de 1967. combinados com as normas do 
Código Oivj.l. 

Cláusula Quarta - Vigência e Prorr.ogação -
O presente contrato firmado pelo p1 azo de 0.2 
(doi~) anos, efeitos a partir de sua assinatura pelas 
partes, ficendo automatic&mente prorrogado por 
prazog iguaig e sucegsivos, até 05 (cinco) anos caso 
qua}mH'r das parteR não se manifeste por e!lcritCJ, 
com antecedência mínilT'a de 60 (~essenta) dias do 
respectivo termo, devendo ~er publicado n0 Di-á1io 
Oficial dentrg de 10 (dez) dias. conforme o dispos
to no art. 789. do RegulamPnto Geral de Contabi
lidade Pública. 

Clausula Quinta- Valor do Aluguel -O alu
guel do imóvel é de hum mil e quinhentos ci'uzeiros 
(Cr$ !.500,00) mimais. 

Cláusula SeYta - Reajustamento - Decorrido 
o primeiro (1º) ano de vigPncia do contrato. o 
alugu"'l a que s.r refere a cláusula quinta será 
monetariamente cC>rrigido de acordo com o sistema 
especial de atualização monetária a ser estabeleci
do por abo do Podei' Executivo de aonfor.midade 
com o disposto no art. 2.o e seu parágrafo único, 
ds Lei n .O 6.205, de 29 de abril de 1978. 

Cláusula Sétima - Cobrança do Aluguel -
Os aluguéis serão cobrados pelo Locador, mediante 
a apresentação das · ,,,cHvas fAturas elaboradas 
com observância da leJislação em vig(lr, até o d~
cimo (lO.o) clia útil oo mes ~Pguinte ao venddo, 
na Sllrle da S6tor Amapá, GQnt:;~odo-se g Lo(!a\árii 
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Cláusula Dédma Quarta - Rescisão - O pre
sente conbrato poderá ser re'>cindido antes do tE:r

' mo final, pf'lo Locatário em \irtudt! de motivo su
Subc:láusula úriica - O Locador comparecerá ' perveniente, desobrigando de!de já, com a pletia 

ao guché competente, na data afixada, pat 'l rec~- concordânc.i~ <h. ·~v..:ador. do ônus decon;ente da 

a providenciar as medidas legalmente necessárias 
o liq uida9ão das r efeiiidas faturas. 

ber os aluguéis e d~spesas concernentes. rtscisão previ~ta no parágrafo único do art. 1.193 

Cláusula Oitava - Impo~to Predial, Tax,.s de do C"ótiigo Civtl. 
Serviço de Água e Esgoto e Seguro - Alem do 
aluguel, reembolsará o Locatário ao Locador, nas 
épocas oportunas, mediante fatura própria as des
pesas conrespondentes ao imposto prl"dial e taxas ou 
tarifas de serviços eitaduais ou municipais de 
água • esgoto, e seguro contra fogo, relativos ao 
imóvel locado, excluídas as multas e juros de mora 
de1.1idos pon atraso nv pagamento, juntando o Loca
dor as faturas os respectin c; compFovantes dos 
pagamentos efetuados procgssadas es5as faturas na 
forma da cláusula sétime. 

Cláusula Nona - BenfPitoriac: .- Fica o Lo
catário desde já autorizado a proceder 1)0 imóvel 
ora locado as adaptações necessárias ao seu ade
quado funcionamento sem que os materiais usados 
passem a integrar o patr,imônio do Locador. 

Subcláusula primetra - P'inda a locação suá 
o imóvel restituído ao Locador nas condições em 
qur: se encontrava ao momento da Assinatura do 
presenta cnntrato. admitido~ os naturais desgastes 
decorrentes do uso normal. 

Subotáusula segunda - O Locatfu.io só pode
rá executar obras que impliquem em alter&ção da 
planta do imóvel locado, mediante consentimento 
expresso e por .-scrito do Locador, observadas as 
disposi9ões legais e regulamentar-es pertinent,.s. 

Cláusula Décima - Reparações - O Locntá
rio fica autorizado pelo Locador a proceder no 
imóvel locado a todas as repsraQões que o mesmo 
venha necessitar da acordo ctm a hipótes& pre
vista sob o art. 1.206 d0 C6ctigo Civil. 

Su bcláusula única - '\s despesas cNrespon
d~ntes às reparaçÕE''> de que bata esta oláusula cor
rerão por conta do Locador que reembolsará ao 
Locatário os correspondentes montantes, através de 
desc<mtos, desde já, autorizados nos valores men.
sais dos aluguéis de modo que tais descontos men
sais não ultirapassem de um quarto (1 / 4) , os refe
ridos valores. 

Cláusula Décima Pffimt>ira - Dota~ã8 Orça
mentária - A despesa com a execução do presen
te contrato corr-erá. no exHcício em curso à con
ta da Categoria Econômica 3.1.3.2 - Atividade 
13754291 - 28~ Erradicação da Malária da Unida
de Orçamentária, 2509 - SUC AM, Mi11istédo da 
Saúde, d& Orçamento Geral para • exer.cício financei
ro de 1977, Lei n° 8.395 de 09 de dezembro de 
1976, e, noll exercícios fut~os, à conta du dota
ções orçamentárias previstas para atender às des
pesas da mesma natureza, ten::io sido emüido o 
empenho n°. 11. 

Cláusula Décima Segunda - Vigência em caso 
àe alienação - O presente contrato de locação 
eentinuará em vig~r na hipótue de alienação do 
móve l de acordo com o disposto no art. 1.191, pau
h final do Código Civil. 

Cláusula Décima Terceira - Altenção - O 
presente contrato poderá l!eD alterado em qualquer 
de lluas cláuiulu , através de t·~Pmo adilivo por 
aG:®Ui(i) das partu. 

Cláusula Decima Qmntr. - l"oro - Quaisquer 
questões oriundas elo presente cont1 ato llerão diri
midas pelo Foro da Justiça Federal, Seção Judi
màna, do Território de Amapá. 

E, por estarem acoPdes, foi o presente Con
trato, d~:poi~ de lidu e achado conforme, assin&do 
a fls. 1 O do livro especial de «Contratos» (Art. 783 
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública), 
pelas partes suprbmt>ncionadas, em pr.esença das 
test('munhas abaixo firmadas, e por mim José Cas
tro Barreto da Penha, que o lavrd, dele se ex
traindo cópia · para sua publice.ção e execuÇão. 

Locador: Pau lo Almeida Xavier 

Locatário: Frartcelino Oliveira de Cnrvalho 

Tt>stemunhas: 

Maria Rute Seabra da Ce sta 
WaltJ'ma Sobrinho Amaral 

Comauca de Macapá 

Juízo de Direito 

Edital de Citação de Armando Gonqalves Car
doso com o prazo de 40 dias, na forma abaixo. 

O Doutor :8emjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
Temporfl. ío c/ Jurisdição Plena da Comarca de Ma
capá, Capital do Terr.itório Federal do Amapá, na 
forma da lei etc ... 

Faz saber aos qui o presente Edital virem ou 
dele conheaimentG tiverem que, pelo l'resttn.t• cita 
Armando Gcmçalves Cardoso, residente nesta cidade 
à Av. Cor:iolano Jucá s/n, atualmente em lugar. inccl'
to e não sabido, oom o prazo de 40 dias, pars. res
ponder os termos da ação Executiva Fiscal, que se 
processa neste Juizo, movida por; Instituto Nacional 
PI1evidênc1a Social - INPS, autarquia fe~ral criada 
pelo decreto-Lei n.0 72, df' 21 de novembro àe 1966, 
podendo contestá l:l scb pena de revelia, no prazo de 
40 dias, que correrá l'm Cartório, apósa terminação 
dG> prazo do edibal, nos termoa e de acordo com a 
peti~it) e despacho a seguir transarito: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz. O Instituto Nacional Previdência So
cial-INPS, autanquia federal <Oriada pelo Decreto-lei 
n. 0 72, de 21 tie novembro de 1968, por seu pro
curador infra-assinado, vem, na forma prevista pelo 
at·ual oódigo de processo c;ivil brasileiro, p.repor o 
competente procE:sso de execução para cobrança da 
dívicla adiante esp~cificada. E~peciíicação da 
Dívida: devedor Aramando Gonçalves Cardoso, resi
flente à At:. Coriolano Jucá, sjn n.0 do feito 138, nº 
de matrícula do deved<ilr 250030012790, período da 
tlívida 0173 a 0673, contribuições Cr$ 1.175,55, juros 
Cr$ 153,35, multe Cr$ 539,27, eorreçãe monetária 
Cr$ 87,24, valor da dívida Cr$ 1.955, 41, código do 
feito 01, n9 do Processo 0019900, código de órgão 
de origem 120:.!0, zona JUdiciária 1202001, data da 
FSF 200974, fundamento legal: infraçno do art. 79, 
incis;o II, e § único do art. 151, da Lei nº 3807, de 
26.08.7{}, e a1 t. 35, § :?.0 da lei n.o -!873, de 29.11.6~, 
por não haver recolhido, na época, as contribuiçõe! 
devidas ae Instituto Naoional c às demais eati
liaàes da .fundo. Auim, com apoi9 nos dit;positivG& 
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}l"~ais supra~ltados e na forma dos artigos 566 e 
~E>guintes do atual código de processo civil , lei n.0 
5869, de 11 de janeiro d~ 1974. pede a citação do 
devedor &cima qualificado para pagar o valor do 
débito, corrigido de acordo com o qut determin3 
a lei n. 0 4357, de 16.07.196-1, acrucido dos honorá
l'i os do advogado do exequente à razão de 20° 0 
sobre o valor do débito, custas e demais despesas 
j udk:ials, esclarecendo qu!! o valor está sujeito a 
sen at-ualizado oe. data da liquidação, ou, se não 
pagar, nome a r , bens a penhora. req uerendo 
desde já intimaÇ'ào dos credores incluídos no art. 
615, inciso Il do Código de Processo dvil brasileiro, 
prosseguindo a execuçãt) nos ulteriores de direito. 
no final , julgada procedente a execu~,:ão, ser o t"Xe
cutado c o n d • n a d o ao pagamento do 
que acima requer. Junta pa ra instruir a ação, pro
cura~ão e certidão de inscr-ição de díV'ida, e pro
t esta por todos os demais m eios de prova admiti
dos em direito. Nestes Termos. Pede Defe rimento. 
a.) Maeapá, 02.01.75.a. Joaquim Gomes de Oliveira
advogado». 

E para que chegue ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente que será a.fiixado no átrio do 
Edifício d() Forum desta Comarca e publicado uma 
(1) vez no Diállio Oficial. Dario e passado n~sta cida
de de Macapá, aos quatro dias do mês de fevereioo 
d-o 3no de hum mil novecentos ~ setenta e s~te. 
Eu, Nino Je&us Aranha Nunes, Escrivão em Exercí
cio subscrevi. 

Bemjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário e/ Jurisdição Plena 

Pe~er Judiciário 

Justiça do Trabalho da 8e. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
mDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Prazo de 10 dias) 

Pelo p1.1esente Edital fica Notificado Dídimo 
Augusto de Oliveira, atualm~nte em lugar incerto 
11 não sabido, reclamante nos autos ::lo processo nº 
1077/7 6, em que Virgílio de Souza é rlecl amado de 
q ue deverá indicar nesta Secretaria, o paradeiro do 
supracitadQ reclamado. 

Sttcretaria da Junta de Conciliação e Julga
mento Q.e Macapá (Ap), 02.03.77 

Euton Ramos 
Diret0r de Seeretaria 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

Doc!umentos Deferid0s em 23 de Jan~iro de 1977 

Firmas Individuais 

O'JI /'17 -Floriano Morais ft êgo Ollii7 
:iede: Av. Amazonas, s/n.'~ - .Parto d11 !aR-
taRa - Macapá-Ap. 
Capital; ~r~i 2oo ooo.•o 
Objetivo: Coméeio varejista ('!e produtos quí
mi~os e farmacêuticos. 

103 ,77- Ana fie Jesus das Santo~ 0958 
Sede: Rio V1Ia Nove, 04 ·Trem- Maaa]'fi-A,P. 
Capfhl: 2o.ooo,o. 
Objetlv•: Serviços de Mecânica em geral 

Sociedade Anômma 
5~8/76- A mapá florestal e Celulose S. A. - AiVICEL 0710 

S4ilde: Av. IraeMa Carvb Nuus, 196 - Ma
capá-Ap. 
Assunto: Arq •f· <.'Ti d1to da ARO, rea llzeda 
em ~8.12 .'7 1 . ··ne ~'rlou filia l no Rio 6ie 
Jal!eire e B\.IU~o~' , .,, Perte PlatoR teélat 
com • upit. 1 .r •t ·.às ne vAlor lie Cr$ ... 
l.nt,Qt, 

Ptder J~àleiárlo 

.Jus\lta dos T erritórios 
Terri\órlo federei do Amapi 
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Juiz de Direito da Comarca de 11facapá 
Edital de Citação, com o prazo de IS dias. na 

forma abaixo: 

O Dou~or BenJamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
de Direito em Exerci~io da Comarca de 
Macapá, Capital de Território Federal do Amapá, 
na Forma da Lei e~c . .. 

Faz Sabe! a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, que neste Juízo corre seus trftmites um 
processo em que é acusado Maximiano dos Santos 
como incurso no art. 12g, do Código Penal Brasi
leiri. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca. 
não sendo poss1vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
pres•nte a comparftcer neste JtJízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito a Avenida Amazonas, 
n .<> 26, esq uina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 07.06.771 às 9:00 horas, a f im de 
ser interrogado, promover sua defesa e aer notifi
cado dos ulteriores termos do proces~o. a que de
verã compa recer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presPnte Edital, 
cuja 2.3 via ficará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade. aos vinte c c:inco dias 
do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos 
setenta e sete. Eu Leandro Ma rques Alberto, Escre
vente Juramentado no imp edoimen to do t itular:, 
subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em Exercício 

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

O DouteF Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
de Direito em Exercício da Comarca de Macapí, 
Capital do Territór,io F ederal do Amapá, na fonn a 
da Lei etc ... 

Faz sabe1 a t odos os que o presente li:ctital, 
com prazo de 15 dias virem, ou dele ti verem co
nheci mentE>, que neste Juízo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Carlos Limeira Silva, 
oomo incurso no art. 129, CAPT do Código Penal 
Br asileiro. 

E, como tenha o oficial de Justiça d~ste Juízo 
certificEfdo não o haver. encontraào n~sta Comarca, 
n f o sendo possível citá-lo pessoalmente. cita-0 pelo 
present~ a comparecer neste JNízo. no edifício do 
Forurn desta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n. 0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 07 de abril de 7'7, às 9:00 horas, 
a fim de ser interrotado, promover sua defe
sa e ser notifieado dos ulteriores termo~ df> pro
eesso, a que deverá ~omparece r, sob pena de re
Yelia. Para conhe<!imento d!!! todoll é passado o p re
sente Edital, cu ja 2a via ficará afixada n0 lugar de 
cosl!ume. Dado e passado nesta ci<Jaàe, aos vi~te e 
quatro dias do mês de fevereiro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e sete Eu, Leandro 
Mar:ques Alberto, Elscrevente Juramentado no 
imp~dimento do Tnular, sub1czoevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz; •• D~ri'iVO ew ~i{cícif;l 


	

