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----------------------------------- ------~--------------------------~ Ano XII. :itlmero 2.443 Macapá, 2a.-feira, 14 de março de 1977 

ATOS DO PODER EX!CUTIVO 
(N ) n2 066 de 05 de março de 1977 

Cria na Secretaria de Adminlstraç:io e Finanças 
a Coordenadoria de Administração. 

O Goveraador do Território Federal do Amapá, no usJ 
das atribuições que lhe confere o artigo 18, Item Il, do 
Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de li69, e 

CON.iiDE:rtANDO: 

- que, na Secretaria ~e Admini•tração e Flnenç&s, 
ocorre uma oentralizatão excusíva das atividades de ad
mlnls~ração geral, na peuoa do seu Secretário; 

- que, esta centralização prc,voca em m1:1lto~ cRso~. 
entraves, ao bom funcionamento das atividades d"senvolvl· 
das p ela Secre\ariR de AdmlnlstraçAe e Finanças; 

- que, e Secretárle cie Administração e Fmanças, 
muno ~as vezes é tolhido em suas decisões, pelo aeúmulo 
du atividades de administração geral e flnantelra; 

- que, há nPeessidade lle delegar as atlvlda!lu de 
admlnia\ratãe geral, 8 um ór&:ão 11om competência para tal 
fim, de mode que venha ateRuar os encarflOS de Seordárit!l 
de AdmlnistraiiO e Finanças; 

- que, flnalmen~e . 1 Secretaria de AdmlnlstraqAo e 
l"lnança a, estará pusando por um procesilo de moderniza
tio admlniatrativa, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Orlar na Secretaria de AdmlnlstratAo e 
Finanqas , a Coordenadoria de Aàm!l'llstraçio, rlireotamente 
s~tbordinada ao Seuetárlo de Aclminlstraçio e ll'inan9u. 

Art. 22 - Sui,ordlnar à Coordenadoria de Admlnls
trafh os órgãos C!le admirrietraqio geral, quai1 sejam: Dl
visão de Admfniltr:afêo. !ervlço de Pessoal, Centro de 
1\ecursos Humanos, Coml1sio Permanente de Lfeltatllo. 

Art. a.• - Compe•e r. Coordenadoria lia Ac:iminlstra
~~~o. 1 Ceorde~tatilo, euJ!ervilill, eontrole e exveuçio du 
atlvidad&l de admini!trae!lo &:~ral , compreendida• AO artl
ro anterior. 

Art. 4.0 - O Secretá rio de Administração de~gará 
a~tonomla a Co.,rdenadorla de Allmlniatnrilo, para que a 
mesma poua tomar todas as ileciaões neces1árlu 80 de
aenvolvlmento ee suas aUvldadea. 

Art. ~0 . - A Cooralenaeorla ale Adralnlstraglo, deve
rá elaio>onr regimento !ftterno e outros lnstrumt-ntos de 
normallzatlo, neeusárles a cefinlção lias compettncl•s e 
resp011sabllldadu des órgãos que lhe sio subordlnaàu. 

Art 6.0 - Este Decreto, entrará e• vigor • partir 
de 21 ele fevereiro de li7'r. 

Art. 71 - :rtevoeadu as dl!posl9ões em contr,rio. 

Palé.do do lleteDtrllo, em Macapá , 04 de março ~e 
197T, 118.0 da Repúblh:a e 34.0 da ~rlação do Terrlt•r1o Fe
deral do Amapã. 

Arthur Azevedo Henntng 
Geveraalior 

Lunllre Alves Paiva fllhe 
learethio llle Acha. e F'naatas - UI\ •xtrclole 

(P) n2 0140 de O:l de mar<:ct de 1977 

O Governador do Território Federal elo Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n° 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. I 0 - Designar, nos termos dos artigos 72 e 13, 
da Lei n2 1711, de 28 de cutubro da 1952. Douglas Lobato 
Lopes, Engenheiro, nível 22-B, do Quadro de Funclenárlos 
ào Governo deste Território, atualmentt> no exenlício do 
cargo em aomissão, s ímbolo 5-C, de Diretor da Divisão de 
ServiQos Públicos, para exercl:r acumulativamente, em su
bstitui~ão. o cargo de Secretário de Obras Públicas, elo 
Q taliro acima re!trido, durante o impedimento do respectivo 
titular, ne período de 05 a 09 de mar~o do corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revogaâas as disposi!fÕSS em contrário. 

Palácio do Setentrllo, em Macapá, 02 de mar90 de 
1977, 88.0 da Repúbllaa e 34° da Cristão do Território Fe
dual ào Amapá. 

Arthur Azevede Hennlni 
Governador 

(P j n.0 Oal de 02 de mariO de 1977 

O Governador do Terrlt6rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe do cronferldas pelo artlgG 18, 
Item Il, ào Decreto-Lei n ° 411, de 08 de janeiro da l!l6~. 

RESOLVE: 

Art. 1 º - ~esignar, nu termos dos Rrtlgos 72 e 73, 
da Lei n2 1711, de 28 de outubro Ela 1932, o Dr. Hamilton 
Marques cie Souza, M•dlco ela ACAR-Amapá, r.oste à dlll
poslgão áo Governo deste Território, para exercer, em 
substituição, o cargo de Serretárlo de Saúde e Açfáo Social, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Território, 
durante o Impedimento do re~pectlvo titular, compreendid& 
no período de 05 a 07 de março do ano em curso. 

Art. 2.0 
- Revogada~ as disposições em contrárle. 

Palácio do Setentriio, em Maaapã, O! de mart~ 
lie 1177, 88P do República e 34.0 da Crla~:lo de Tenltórht 
federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hen.11ing 
Governador 

(P) nQ 0146 de 28 de fevereiro de I!J77 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe sii0 conferidas pelo artlio 18, 
item II, de 19ecreto-Lei n° 411, de 08 de janeiro de 1!169, 

RESOLVE: 

Aposentar, de acordo com o artigo 17i, item III, com
binado com o artigo 178, Item III, da Lel nº 1711, de 28 de 
outubro de 1952, Carmem Coêlho dos Santos, matrícula n.0 

1.962.703, no cargo de Costureiro, A-702. 5, do Quadro de 
Pessoal -- Parte Permanente -- deste Território (Processo 
D.0 0120/77-SAF). 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 28 de fevereiro de 
1977, 88.0 da República e 34. 0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthwr Azevedo Henaing 
Governador 
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As Repartições Pública~ 

Territoriais dHerão remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DIÁRIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

E X P E D I E N T E As Repartições Públicas 
cingir-se-i'lo às assinaturas 

IMPRENSA OFTCIAL anuaiR renovadas até 23 de 
) fevereiro de cada ano e ús 

D.....:::r-IRE~TOR iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes 

As reclamações pertinen
tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissõeR, 
dev<'fào ser formuladas por 
t-scrita, a Seção de Redação. 
rias 9 às 12:00 horas, e das 
lfl:tO às 17:00 horas, no máxi
mo até ?2 horas após a salda 
dos órgãos oficiais. 

Jranildo Trindade Pontes A rim de possibilitar ~a 
~~ 1 remessa de valores acompa. 

DIARIO OFICIAL I nhados de esclarecimentos 
Impresso nas Oficinas da IIT'pren ~~a Oficial quanto a swa aplicaçAo, soli-

MACAPA - T. F. AMAPA citamos usem os interessados 
~~ p1·ererencialmente chequt! ou 

A S S I N A T U R A S vale postal. 
Anual Cr$ 50,00 Os suplemt>ntos às edi-
s t 1 25,00 ÇÕ('S dos órgãos oficiais só 

Os originais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
re~~>alvadas , por quem de Eli
reito rasuras e emE-ndas. 

em es r a · · se fornecerão aos assinanto.c: 
Trimestral . « 12,50 que as solicit. em no ato do 
Número avulso « 1,00 assinatura. 

•BR ASlLIA - Este f)iár~l é encontrado para leitu- O [uncionário püblico fe-
ra no Salão Nreional e Internacional da Imprensa da ~~:ai, pterá [um d~s~onto ~e Excetuadas as para o E.>x

terior. qtH' ~erAo s e m p r e 
aouai.q as assinaturas podcr
se-ão tomar. em qualquN 
época. por ~Pis meseR on um 
ano. 

CO O PER PF..ESS. no «Brasília Imperial Hotel • / ucs~?n_t~~~de~~~r p~~~.a ~ ~~~= 
Para facilitar aos ~ssinan- A ~im de evitar solução cond1çao no ato da asswatura. 

A~> asqinaturas vpncidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio 

tes a verificação do prazo de de conttnuidadr no recebi- O custo de cada cxempla r 
valirlade de suas assinaturas. mento dos jornais, devem atrasado dos órgãos oficiais 
na parte superior do endere- os assinantes providencia r a será, na \enda avulso acres
ço \'ão impresrws os ntímeros I respectiYa renovação com cida de Cr$1,00 se do me,;mo 
do talão do rti'gistro o m~s e antecedência mínima de trinta ano. e d~ C'r$ 2,00 por ano 
o ano t>m que rtndará. (30) dias. decorrido. 

Bruynzeel Jl,fadeiTas S.A. - BRUMASA I Termo Aditivo 

Assembléia Geral Extnaordinária 

n.0 001/77-SOAC/ASSEADE/ 
SEC 

Primrúra Convocação 

Ficam convidados os senhores acionistas da 
«Bruynzeel Madeiras S. A. - BRUMAS A» 
(C.G.C. 05.964.895/0úOl-06) a se reunirem em assem
bléia ge11al extnaordioária, em primeira convocação, 
na sede social, na Avenida Amazonas s/n.0 , nesta 
Qidade, às dezesseis horas do dia 30 de março 
pr0ximo, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem de dia: 

a) aumeAto do capital 8ocM1l de Cr$ 3i.000.000,00 
para Cr$ 46.000.000,00, mediante subscriç~o em 
dinheiro de ações preferenciais classe B; 

b) alter.ação do artigo 5.0 do Estatuto Social; 

c) assuntos ge11ais. 

Macapá, 28 de fevereiro de 1977. 

Samuel Fineberg 
Direto11-Superintendente 

Mlr.~lstérlo do 'Y rabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extrato de Acordo Especial, celebradC<l pt~lo Mi

nistério do Trabalho/Secretaria de Mão-t;le-Obra/ 
PI!?MO - Comissão Espeoial do T. F. do Amapá. 

a) Objeto: Capacitação d& Recursos Humanos 

b) Dispositivo Legal: Decreto 53.~24, de 
18.12.63 - Portaria n.0 46 de 31.01.64 e Deqreto 
nº 75.081 de 12.12.74 

c) Entidade Convenente: Serviço Nacional dé 
Apre11dizagem Comercial SEN AC 

a) Númex:o do Acordo: 06.101.009/77 
b) Vigência: 02.02.77 à 31.12.77 

.:) Classificação O:r;~,:amentár.ia da Despesa: 
2612.1445.2172 - 43() - 3.1.4.0 

Maca pá, 1 ~ :i;; fevueiro de 1977 

Ler nd1<> r lc:àntara Fllho 
Comissão "'~NI il' Je T. F. de Amapá 

c~trdtaador 

Empenho Nº 54/77-DF/SAF 

Termo Aditivo ao Contrato N.0 fJOl/75-SOAC/ 
ASSEADE/SEC, celebrado entre o Governo 
do Território Federal do Amapá através da 
Secreta11ia de EducsQão e Cultura e o Ins
tituto das Irmãs de Caridadade das Santas 
Bartolomea Capitânio • Vicência Gerosa 
pa11a o exercício de 1977, mediante as Cláu
sulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira 
mento Legal 

Local, Data e Funda-

- Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do 
ano de hum mil, novecentos ~ setents e sete (1977), 
nesta cidade de Macapá, Capital do Território Fe
deral do Amapá, a Seoretaria de Educação e Cul
tura, representada por seu titular, Luiz Ribeiro de 
Almeida, wm delega~ão de competência ampanda 
no Decreto (N) n°. 034/75-GAB/GTFA, de 10Jl0j75, 
doravante denominada Contratante e o Instituto 
das Irmãs de Caridade das Santas Bartolomn Ca
pittânio e Vieincia Gerosa, representado pela Itmã 
Superiora Maria Luiza de Macedo Bello, por este 
instrumento d~nominado InstitutCil, acordam pele 
presente Te1 mo Adit1vc com suporte no Contrate 
NY 001/75-SOAC/ASSEADE/SEC assinado ~m 
15/04/ 75, visando atender a execução financeira do 
exercído de 1977, passando a fazn parte integrante 
e insepar;ável da Cláusula Sexta, Itens I, 11 e IV 
- Da Remuneração, Alocação e Realizeção da 
Despesa os seguintes dispositivos: 

Parágrafo Primeiro - Fica a Contratante na 
obriga9ão de remunerar mensalmente cada irmã 
contratada ao custo unitário de Cr$ 1.807,20 (hum 
mll oitocentos e sete cruzeiros e vinte centavos), no 
período de janeiro a dezembro-77, na .~ase de _3 
(três) salários mínimos vlgentel'i na reg1ao, ou seJa 
Cr$ 602,40 (seiscentr>s P dota crUZf"iros • quarenta 
centavos), eonforme quaoro demonshativo seguinte, 
rese!Wal1do-&e o qui! couber no item I «a Cláusu
la sexle: 
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- Valeres/Cr$ - Total 
M :&: S li! I Mensal Un!tárle 

( 4 lrah) Cr$ 

J ane!ro/Desimbro-77 I 1.807,20 T.2:l8.80 85.745,60 

Parágrafo Segundo -A imporMncia global de 
Cr$ 86.745,60 (oitenta e stis mil, setecentos e qua
renta e cinco ocuzeiros e sessenta Cl!ntavos), a ní
vel de execugão financeira e prevista no Parágra
fo Primei-ro, cMrerá à conta de recur.&os do Fundo 
dt Pauticipação ~s Estados, Distrito Federal e 
Territórios, exercício de 1977. P r o g r a m a A p/ 
OR390212.031, elemento de despesa 3.1.3.2./oui.lros 
serviços de terceiros, conforme Nota de Empenho 
n.0 54, de 03/ 01 /77, emitida pela Secretaria de 
Administr ação e l'inanças, com suporte no Proees
so n.0 061/77-SAF. 

Parágrafo T erceiro - A Contratante e o Ins
tituto, aaordam que este instrument<il expire em 31 
de dezembro de 1977 e cem efeite retroativo a 
partir cie 1.0 de janeiro do mesmo exercício finan
c .. illo. 

Parágrafo Quarto - Fica assentado que qual
que r alteração ve11ificada no Salário MíDimo Regional 
coma resultante de política salarial do Governo Fe
deral, incidirá sobre o valor de referência estipulada. 
no Parágrafo Primt!iro, visando ajustar o te11o uni
tário e global durante o ptrfodo de alteração ou 
alterações ocorridas, assunto que será objeto de 
complementação da Nota de Empenho n.0 54, atra
vés da Secretaria de Administração • Finanças. 

Cláusula Segunda - Das Disposi~5e'> Finais 

- Ficam por este instrumento ratificadas as demais 
Cláusulas do Contrato Nº 001/75-SOAO/ASSEADE/ 
SEO e não alteradas por este Termo Aditivo. 

F.J, por estarem justos e uordados, as part~s 
contvatantes assinem o pre1ente Tenmo Aditivo em 
(5) vias de igual teor e forma, rubricando todas u 
folhas na pnesença de (2) testemunhas, que igual
mente o assinam e rubricam. 

Macapá-Ap, 04 !'.te janeiro de 197'T 

Luiz Ribeiro de Almeida 
Secretário da Educação e Cultura 

Muia Luiza de Macedê Bello 
Superiora do Im•tituto 

Testemunhas: 
J oão Lourenço da Silva 

As:sessor do SOA C i AS.SEADE 
Mary - Nancy Jucá Leite 

Assisbente do SOAC/ ASSEADE 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

Dodumentos DeferidGs em 20 de janeiro de 1977 

J.l"irmas Individuais 

023/7T Jh!munda Naacy ~· Mira Men\e!re 0962 
Sede: Av. Ooaracy Nunes, 40-Comerc!al -
Macapi A,. 
~apl*al: Cr$-lo.eee,oe~ 
Objei!vo: Com6nle nrejllts de coMbuatl
veis (querozene). 

02B/'T7 - Raimundo Alvand!ng Lima Cllll3 
Sede: Av. Guarany, l:IT- Trem • Muapã Ap. 
Cap!ial: Cr$-io.eoo,oo 
O•jeUve: Coméreie lle made!ru · na com
compra e vaDda 11• madeiras br-..\a a • 
apar•lh .. u. 

02fiJ77 - Joaé de Ribam11r ta Sllv'l Olll4 
Sede: Av. Antonio Coelho de Carvalha, 
3-4-B - eentral Maoapé Ap. 
C!lpital: Cr$ Cr$-~o.ooo,oo 
Objetlut~~: Ma~azlnP com compra e venda de 
conf<c:Çüots e caleados em geral. 

031/77 - Arthur Freire de Moraes 096 ~ 
SPcle: Rua Elieze r Levv. 2765 Çentral-
Macapá Ap. · 
Capital: Cr$-5.e>oo,oo 
Objetivo: Prestaclio de servl~os em Instala
ções elétricas, h!dráullcu. limpeza e conser
vac;iio e o comÉ'rc!o Ele materiais conserRen
tes ao ramo, bem como poços artesianos. 

Anotações 

032/77 - J. M. Monte Verde 0752 
Sede· Vlla Dr. Maia, s /nº-Porto de Santana 
Macapá Ap. 
Assunto: Aumento de capital fie Cr$-2.ooo,oo 
para C$$-lo.ooo,oo 

Sociedades Anônimas 

021 /77 - !Sru~·nzeel Madeiras S / A - ERUMASA 0131 
SE'de: Av. Amazo11as, s / n9-Porto de Santana 
Macapli A'p. 
Auunto: Arquivamento da ata da AGS, reall
zada e m 30.12.76, com a &eguinte ordem: 
aumento de capital de e!r$-16.ooo.coo,oo pa 
ra Cr$ 35.eoo.ooo,oo e rdorma estatutária. -

0%5/ 77 - C:entral Açucareira do Amapá S.A. 0732 
Setle: Av Iracema Carvão Nun0s, 196-Maca
pá-Ap. 
Alsunto: Arquivamento da ata da AGO, rea
ll:a:ada em 30.12.76, com e seguinte ordem do 
dia: Leitura, c!iscusaão e votevão do Balan
,o Oeral Relatório da Diretoria e do Con
selho P'!scal e d~llberação sobrE' a reapeatlva 
remuneraeão. 

02ij7i - Indústria e Comércio de Minérios S/ A 
!COMI 0733 
~Pc;ie: Av. Grave Aranha, 26 -16° andar - Rfo 
dei Janeiro - RJ. 
Assunto: Arquivamento da Certidão el'll Bre
ve ltelat6rio de todo& es atos arquivados na 
Junta Comercial do Estado (jo Rio de Janeiro. 

027/77 - Indústria e Comõrc!o de Minérios S/A -
ICOMI. 073~ 
Sede: Av. Gt'aça Aranha, 26-1&.0 andar -Rio 
de Jan~lro RJ. 
AssuatCI: Arquiva mento da Ata da AG:S, rea
lizaà a em 04 de dezembro de 1.075, arquiva
da na Junta Comercial cio E~tado d& R!e de 
Jnne!ro, qu& aumentou o upltal para Cr$-
370.ooo.oeo,oCI e al\trou o~ Estatutos. 

Prefeitura Municipal de Macapá 
DECRETO N' 007177-GAB·Pl'vJM 

O Prehito Municipal de Muapá, usanQo das atribal
IÕes qua lhe são conferidas pelo artigo U da Lei n2 
63/76-GAB-PMM, de 02 de agesto de 19'16. 

ElECRETA: 

Art. 1.e - Delegar atribuições ao Diretor do ~epar
tamente fia Serviços Plúbllces, para praticar atos de con
serva,ão e m&nutinçio do Estádio Municipal « Gllc~rlo de 
3ouza Marques», até 31 de Gle:zembro de 197T. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor nuta datfl, 
re•ogadas as disposições em contrá rio. 

Cumpra-se, Reglstrt>-~e e Publique-se. 

Palácio 31 !te Marçe, 14 de. janeiro de 197"1. 

Clelton Fig~eiredo de Azevedo 
P refe1to Municipal de Maoapá 

Publicada neste Departamento de Admfnistrat!io acs 
14 dias do mês de janeiro alo ano de 1977. 

J aey Jan sen Ce~ta 
Dlreter do lhp&o. de Ad!1llnlstrav'-o 
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Tele" )ffitmicações do Amapá S. A. 
TELEAMAPÁ 

CGC - MF - 0:5.96S.421 0001-70 
Bmp11esa do Grupo TELEBRÁS 

Capital Autorizado - Cr$ 80.0tl0.000,00 
Capital Subscrit~ - Cr$ 37.031.278,00 - Capital 

IntPgralizado - Cr$ 37.031.278,00 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senhores Acionistas da TelecQmuni
cações do Amapá S/A - TELEAMAPA, convida
dos para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, no dia 20 de abril de 1977, às 15 horas, na 
sede da Sociedade, sita à Av. Coarac.v Nunes nº 
104, em Maca pá, Território Federal dÇ) Amapá, a 
fim d~ delibe11arem sobre a seguinte ordern do dia: 

a) Ap,eeiação do Relatório da Diretoria, <io 
Bal&nço Geral, d& Demonstração rla Conta de Lu
cros e Perdas, referentes ao exercício findo em 
31.12.76. bem como do Parecer do Conselho Fiscal; 

b) Eleiçãa da Diretoria: 

c) Eleição dos MembrC'.; do Conselho Fiscal e 
respectivo Suplente; 

d) Fixação di remuneração dos Diretores f' dos 
Conselheiros Fiscais; 

e) Outros assuntos de interisse da Sociedade. 

Encontram-se à disposição dos Senholies Acio
nistas da Telecomunicações do Amapá S/A
TELEAMAPA, os Documentos referidos 110 art. 133 
e seus parágrafos, d a Lei nº 6.404, de 15.12.1~76. 

Macapá, 16 de rnarço de 1977 

Ubiraci Martins Aires 
Diretor Superintl'ndente 

Podel' Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Territ6rlo Federal do Am11pfl 

Juiz de DiTeito da Comarca de .Macapá 

Edital de Cilação, com Praz-:> de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz de 
Direito em Exeraíoio da Comarca de .Macapá, Capital 
tio Tecritório Feder.al do Amapá, na forma da Lei ate ... 

Faz saber a tod(ls os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corr~ seus trânsmites 
um processo em que é acusado Raimundo Ferreira 
da Oliv~ira como incurso no art. 129, § 1° Itens li 
e III e § 2º, Itens IV, do Oódigo Penal Brasilei(;o. 

E, come tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifieado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente. cita-o pele 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum deste Comarca , sito à Aveni>da Amazonas, 
n.o 26, esquina com a Rua Cel. Coriolan0 Jucá, 
nel!ta cidade, no dia 30.03.77, às 9:00 horas, 
a fim d e ser interrogado, promover sua deft;S8 e ser 
notifica co dos ulteriores termos do processo, a que 
de~erá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixa-ia no lugar de C()stume. 
Dado e passado nesta cidade, aos primeiros 
dias do mês de março do ano de hum mil nov~
centos a setenta ~ sete. Eu, Leandro Marques Al
bel'to, Escrevent~ :; J ll:lm entado no impedimento do 
Titular, subscrevi. 

B~ 1jatr im Lisboa Rayol 
.Juiz a-- .D.rL:.0 em F.xencício 

Poder Judfciârio 
.J uslita dos Territórfoa 

Terri*órlo Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca dr 11lacapá 

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

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
Temporário e/Jurisdição Plena, da Comarca de 
Macapá, Capital dn Território 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 conhe
cimento, que neste Juízo rorre seus trâmites um 
processo em que é acusado Manoel Dias do Vale, 
como incurso no art. 129, c/ Avt. 44. nº li, le tras B 
e J do Código Penal Brasileirg. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presPnte a comparacer neste Juízo, no edifício do 
Fort!m desta Comarca, sito a Avenida Amazonas, 
n.0 26, esquina com a Rua C€'1. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 23.03.77, às 9:30 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e aer notifi
cado dos ulteriores termos do proces~o. n 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 vinte e cinco dias 
do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos 
setenta e sete. Eu Leandro Marques Alberto, Escre
vente Juramentado no exucioio do titular, 
subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz temporário e/jurisdição plena 

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

O Douh>r' Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz 
Temporério a/Jurisd1ção Plena, da Comarca de Ma
capá, Capital do Territónio Federal do Amapá, na 
foFma 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 Juizo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Eloy dos Santos 
Oliveira ,Raimundo da Tr.indade das Neves, Marti
nho da Trindade das Neves, João dos Santos Fer
reira e Raj.mundo Rodrigues das Neves, como in
curso no art. 137, do C.P.B 

E, como tenha o oficial de Justiça deste Jmzo 
certific&do não o haver. encontrado nesta Comarca, 
não St!ndo possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelo 
presentt! a comparecn neste Juizo, no ed)ffcio do 
Forum desta Comarra, sito à Avenida Amazonas, 
n.0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 23.03.77, às 9:30 horas, 
a fim de s!r interro{fado, promover iua defe
sa e ser notificado dos ulterioces termos dit pro
ces~o, a qufi deverá comparecer, sob pe11a de re
velia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sente Edital, cuja za via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e 
cinco dias do mêi de fevereiro do ano dtt hum 
mil novecentos e setenta e sete Eu, Leandro 
Marques Alberto, Escrevente Juramentado no 
impedimento do Titular, subscz>evi. 

Bemjamim Lisboa Rayol 
Juiz Temporário c/Juri~diçãe Pleu 


	

