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.. RÉPUBLICA. FEDERÀTIVA DO BRA$.! L 

N93559 ' ·. 

•I. I 
·' .ehefe do ·Gabinete do Govern ador Go;ern'ador do Terri tÓ r i o 

I •. 
Cmte . Annibal Barce1los · )· Profº. Izequias ·Est~~am dos Santos 

SECRETARIADO : . . 
•, . / 

Secretário de- Administração 
Dr. Augus~o Monte. de ·Almeida 

Sec'retário' ~e Finanças 
Rubens· Anton io Albuquérque 

Sec~etário de PlnneÚrnento e Co.orderi·aç~o 
.1 Dr. Antero Duarte Dias ~~res Lopes 

Secretário de Promoção Social 
Drª. Maria da GlÓria Oliveira Amorim 

Secretário de Obras e Se r viços· PÚblicos 
·Dr. ?~ rgio Benedito' t-io tira .de .Arruda 

, ; 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

·. DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APOSTILA 

. o Governo do Território Federal do Amapá, usando das~ 
atribuições que lhe 1sêo conferidas pelo art9 18, !tem !1, do 

· Decn'lto-Lel n9 411, de 08 de janeiro de·1969,, resolve apostl- , · 
lar o presente ato·de aposentaqoria de Maria Conceição Belo 
de Sena;matrrcula n9 .1.962.432, a i lm de declarar que a refe- · 
rlda funcionária faz jus à incorporação em seus proventos de 
vantagem do art?. 184, Jtem I, d~ Lel' n9 1.711 /5,2, com a ex-

' tensão prevista na Lei n9 6. 701, de 24.1 O. 79, a contar de-
25 .. 10.79. Palácio do Setentrião, em Macapá-Ap., 22 de outu
bro de 1981.. · l · · · . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

• j 

(P). N9 0739 da 23 de outubro de 1Q81 

O Governador dj. Territó;io Federal do Amapá, ~usando "' 
das atribuições que ih1e são conferidas pelo artigo 18, rtem 11, 
do Decreto-Lei n9 411

1 
de 08 de janeiro .de 1969, e te/ ido em 

vista o que consta do Processo n9 2/ -11918/81 -SEEC, 
o • 

RESOLYE: 

Secretár:i.'o· .de . Educaçio e. Cultura 
Profª:· Anni~ Viann~ da Cost~ 

. Secret~rio d e Awi~ul_tur~ 
~r. Gen~sio Ca~doso . do Nascimentd 

S~cr~tário de Segurança ·PÚblica . . 
Dr. 'Jos~ de Arimath~l!--Vernet Caválcanti · 
· . Secretário de SaÚde 

'nr ·. Jo.s~ ,Ca~;~al de Castro 

\ 

Palácio do Setentrião, em Màcapá, 23 de outubro de 
' 1981, 929 da República e.399 da~Criação do Território Federal 
do Amapá.. -

AI;INIBAL BARCELLOS 
Governador ·. 

(P.) nQ 0745 dE:~ 29 de outubro do ·1981 

O_ Gov~rnador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribulções· quà lhe são çonferidas pelo artigo 18, ftem !1,: 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 d~ jaf1eiro. de 1969, 

.. RESOLVE: · , 
/ . . - . ··. 
. Art. · 19 - .Designar Maria da Glória Oliveira Amorlm Se-

cretária de Promoção Social do Governo deste 'Território, 
para viajar de' Mac:apá, sedl3 de suas atividades, até a cidade . 
de Manaus-Am, a f!m de tratar da Assinatura do Convênio 
GTFA/PNCSU, no período de 29 à 30 de outubro do corrente 
I 
ano . 

· Art. 29 - .B~vogam-se as dispo~ições em contrário. , · 

· · Paléclo .do _Setentrião, ém Macapá, ·29 de outubro· de · 
1981, 929 da Repú blica e 399 da Criação do Terrltórl.o Foderel ' 
qo Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Art. 19 - Excluir a\ partir de 19 de· no.ve;,b~o do corrente . ' 
ano, do Regime Especial de Serviços. Extraordinários (RE- · 
SEX), o servidor Anto~io José Ffibeiro, ocupante do cargo de · 
Portelro;nrvel 11-B, do Qua'drode Funcionários ·Públicos do 
Governo deste Território, lotado na· Secretaria de, Educação · 

• o 

e Cultura-SÉEC · 

Art. 29 - Re~ogam-se as dispc;>sições em contrário . . \ . 

,. . , . ' 
I 

(P) NQ 0743 dé 26 d~ out~bro de 1981 

O Governador do :rerritório 'Federal do· Amapá •. usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei n9.41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

I 

RESOLVE: 

' . 

.. . 

'• 
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'
._..=;~-;= 19 - Auto;i·;:~;;~;;;;~~;~~e:-~ Arnorim, S~ste De.creto entrará em vigor a partir de 19 d~ outu-l 

cretária de Promoç~o. Social-SEPS,a ausentar-se de Ma- bro de 1981, revogado as disposições em contrário. 

1 
capá, sede de suas at1v1dades, no perfodo de 19 à 22 de outu- Cumora-se Reaistre-:>e e Publique-se. 
bro do corrente ano. . ' ' ~ 

Art. 29 _ Revogam-se as disposições em contrário. Palácio 31 de Março, 15 de outubro de 1981. I 
p 11 · d S t t ·ã M á 26 d t b d MURILO AGOSTINHO PINHEIRO! 1 

a ac1o o e en n o, em ' acap , e ou u ro e Prefeito Municipal de Macapá 
1981, 929 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. Publicado Neste Departarnento de Administraçao, aos 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P} N9 0744 da 26 de outubro de 198~ 

15 dias do mês de outubro do ano de 1981. 

EDITH RAiMUNDA RIBEIRO DE SA ~ 
Diretora do Departamento de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DiE MACAPÁ 

Decreto il9 i32/ 8í -PMM. O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferida~ pelo artigo 18, Item 
11, do Decreto-Lei n9 411. de 08 de janeiro de 1969, · O Prefeito Municipal de Macapá, usar.do das atribuições I 

que lhe são conferidas por lei, e · I RESOLVE: 

Art. 19- Designar Rosa Maria Tavares de Souza, Chefe 
do Departamento de Migração/SEPS, para responder acu
mu!a"livamente, em substituição, pelo expediente da Secre
taria de Promoção Social do Governo deste Território, du
rante o impedimento da titu lar, no perfodo de 19 à 22 de ou
tubro do corrente ano. 

Considerando os trabalhos elaborçdos pela Comissão I 
institufda através da- Portaria n9 130/81- PMM. 

DECRETA: I 

Art. 29 -· Revogam-se as disposições ern contrário. 

Palácio jo Setentrião, em Macapá, 26 de outubro de 
1981, 929 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANN!BAL BARCELLOS 
Governador 

PHEFE!TURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

I Decreto nq 13"!/81-PMM. 

Art. 19 - R~.;dassificar o servidor Antonio Luiz ela Silva 
Souto, ocupante do Cargo de Aaer;te de Administração -
AAA. 031. 3, do>Quadro de Pessoal '.'miável (1esta Prefeitura. 
para o Ca rgo de Auxiliar Técnico de c::1tabili_dacJe · ~NMC~. 
061 .3, na forma da Lei n9 54i76-GAB-t' lv1M e 1nc1SO l i!, do art. 
99 do Decreto n9 34/76-GAB-PMM. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigo:- a partir d~ !9 de 
outubro de 1981, revogado as disposições em coi1trano. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

P~iácio 31 de Março, 15 de outubro de "1981. 

I 

I I O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 

l 
que lhe são conferidas por lei, e , 

Considerando os trabalhos elaborados pela Comissão 
j Institui da através da Portaria n9 i 30/31 - PMM. · 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá I I DECRETA: 

1 .A.rt. 19 - Reclassificar a servidora Rosemira Costa Pe-

1 
rei ra, ocupante do Cargo de Agente de Adm inistração- AAA. 
031 . 2, do Quadro de Pessoal Variável desta Prefeitura, para 

Publicado Neste Departamento de A.drninls:;açao, aos I 
15 dias do mês de outubro do ano de í9:3i . 1 

I 

I o Cargo de Auxiliar Tácnico de Administração-ANMA. 084. 3, 
nc. forma da Lei n9 54/75-GAB--PM M e inciso 111, do art. 99 do 

[!:_'!ereto n9 34/76-GAB-PMM. 
EDITH R.~!MUNDA RIBEIRO DE ~: i\ ! 

_Diretora do Departamento de A~mit'l;•;:raç~~-:_j 

,/ 
i 
I 

--------

·----------- .DIÁRIO O~l~-~---~~~-- ,·-----, 
( DEPARTAMENTO o:: n·APRENSA 0 FICIA!. ~----------~ I 

T~rrltórlo i'-'OO(Irsi do Àmt~pil i 
! Dlr~tor f 

Pwdro Auróllo P~nhi "fovt<rf'IG 

1

. 
; ORIGINAIS 1 ~-~·~~ ·~SI'-IATUF!~~------.~----·~--~1 

I <1 .Oo toxtot enviados ~ publicacllo dever to s.a• óatllogrtla- / PfiE ' :::; - ,...,..., ' . I I 
doe o &companhadoo de o llclo ou memorando. ~ M~&et>pá ................. .. ,_, ........ ... ............... .. ........ Cr$ 1.1:?5,00 I 

"" o Diário Ollclal do T F. doAm_~~$ pod
0
orê M~r ednco4ntrsd~ v OutrM Cldndóllt ........... ... ... .. ...... ............ ....... Cr$ 1.00:3,00 ,I 1 ~Cril loltura naa RoprGecnt.açv-_,o do ovorno o ,...map.. l 

1 
l 

~rr. Branllla/DF ~ Bsl6m/E=tl\do do f>arlb. , 
* As assinaturas são ser,,sstrais e vencfvols em 30 dG Ju- / ~~ 

ATENDIMENTO nho e 31 de dezembro. 

1

. 
1 Preço dt) E.xClmplllf . . .......... . . . .. .. .. . . .. . . . . C;~ 10,00 

Hor~rlo : Dae 07:30 6:l 12:00 Númaro w:ssedo ..... . .. . .. .... : ... .. .. ... ..... . C~ 2-'t,OO l 

D<~e 14:00 ~ í7::!0 horQa. N úmero at;c:.!Y.\dO orn outra.s clô6ld®a . . . . . Cr~ 40,00 j 

PREÇOS · PUBLIC"AÇ0ES 

~ Pybllceçâo - centfmetro do colllns .. ......... ....... .... Cr-8 00,00 

AECLAMAÇ0ES 

~ Daverllo oor dirigidas por escrito ao Diretor do Deperta
mento de lmpronu Oficial do T.F. do AmepC!l, atê G diP.t 
apó~ a publlcaç4o. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL" Rua Céndldo MttndGlt * M11capA Torrltório !'cxli!rll do Amaptl -tt TelaloneQ 621-4040 * Af.lmiiQ 176. 177 . 178 
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.. 'GOVERNO DÓ TÉRRITORIO FEDERAL DO AMO:PA lhe-á diretamente vinculádo, não tendo com o" Governá r ela- . 
·. PROCURADpRIA_, GERA'L . ~ ' 1 

· Ção ·jurfdié:a de qualquer natureza. . · .- · · . · · · .; 
\ . / . ' ~ 

. Cláusula Nona - DA MODIFICAÇÃO E DA RESCISÃO: 
~ste ConvêniO, mediante assentimento dós convene'ntes, po-

. CONV~NIO QUE .ENTRE. SI CELEBRAM O GOV.ERNO DO derá.sermodificàdo através de• Termo Aditi\lo,·ou rescindióo 
TER_RITÓRIO FEDERAL DO ·AMAPÁ E A PPRÉFEITl!iRA de piE)no direito pôr inadimplemento" de qualquer de suas 
MUNICIPAL · DE MACAPA CONSOANTE CLAUSULAS E cláusulas ou condições, em virtude de se tornarem material e 
CONDIÇÓ:ES SEGUINTES:' ·· . ·. · . formalmente impraticáveis. '· . ' . . . . . , 

',r • ~ 1. ,· • • ~ • • • • r· . " " 

· . Aos· vinte e seis (26) dias do mês ~-e junho d.o ano de hum ' · Sub-Cláusula Unica: No caso de rescissão ficará a Pre-
. mil novecentos e oitenta,_e hum (1981 ), nesta cidade de· Ma- ·feitL:Jrá Qbrigada 'a comprovar até trinta ·(30) dias, éontados a 
capá,·. o, Governo do T·eri"it_ório Féderal .do. Amapá, . neste partir .da d.ata éJe· resCisão, a devida aplicaçãd' dos recursos . 
ato representado pelo seu. Governador, Senhor ·Annfbai,Bar: recebidos do Governo por força deste Convênio. · · : 
cellos .. , doravante denominado simplesmente Governo e a' · . · Cláusula Déci~a ~ ' VI.GI':;NCIA: o presente.Cohvênio' vi-
Prefeitura MuniÇipal de Màcapá;representada pelo seu Pre- · gi_rá de 01 de julhb' até 30 de d~zembro de .1981. . 
feito Municipal, Senhor Fernando Dias de· Carvalho, daqui· · · 
em diante denominada sfmplesmetite Prefeitura e: com a in- · '·Cláusula Décima Primeira-DO FORO:' Pimi dirimir quaiS: 
terveniêncja da Secretaria de'Saú·d~ •. através de seu Secré- ·._· quer. ' dúvidas surgidás f:lm consequêhcià do·não cumpri-
tário; Doutor Jo$é Cabral de Casatro, doravante denomTnada · _mento. deste instrumento, de comum acordo, as partes cón-
simplesmente SESA, resolvem de cornum acordo; celeb.rar 0 venentes elegem o Foro da ·cidade de Macapá~ Capital do 
presente Convênio, éonsoante cláusulas e condições seguin- , Território Federá! dq Amapá, co,m exclúsão ae.qualque_r ou-
tes: · · · , ,r tro por mais· privilegjadó que sefa, · 

Cláu;ula Pri~ei:ra - FlJNDAME.NTO t':E·G~L: o pres~~te · ,' .. ~· p·ara fir~eza do:que fi_cou estipulado,_ lavrou-se? pre-
c;onvênio encontra amparo legal no-item 11 e XVII do artigo · ~ente T~rmo que dep91s de li d<;> e ach~do confor~e, va1 assi~ 
1.8,: do Decr~to-lei nQ 411, de 08 de janeiro de -1969: ' nado. p~lasRartes convenent~s, em· çmco (05)_ v1as de igu~l 

Cláusula_ S-e. 
9
· unda. OBJETO.: Op.fesen~e Ter.mo ~em· por , teor e.forma, para· o mesn}o f1m .. e na presença das testemu:. 

objetivo o repasse de parte dos recursos do Convênio 
INf..MPS/PIASS/GTFA/SE~A para .9'astos com material de 
consumo, limpeza e conser_vação dos imqveis hospitàlare's e · 
serviços de terceiros: · 

· Cláusula ,Terceira - DAS OBRI~AÇCES: 
. j ~'I' • ' 

I ·- DO GOVERNO: 

~ ,a) Repassar a importância de Cr$ : 60.000,00 (s'essenta · 
mil cruzeiros) à Prefeitura; · . ~ . ·' • . . · 

· b)_ Fiscalizar a aplicação dos ~ecursos atr'avés da S~c~e~' 

nhas abaixo nomead~s .. · · · ' ... 

.\ 

Macapá, ;26 de junho de t981. , .· .. · 

ANN[BAL BARCELLOS 
· '/ Governador · 

FERNANDO 81AS DE; CARVALHO · 
, , Prefeitura 

TÊSTEMÚNHAS: . 
. ·lleglveis . 

tarta de Finanças - SEFIN; · ' 

. c), Fiscaliiar a e~~cuç~<fdo.Convênio, através ~a interve-- ..... ~ ' ' \ JUSTIÇA ~os TERRITORIO~ 
niente SESA. · . ·, . TERRITORÍO FEDERAL DO AMAPÁ 

· 11 - DAPREFEITURA: 
) .. 

. \ 

a) Execu,t'ar o Convênio de acordo com o seu objetivo; 

- b) Responsabilizar-se ·pela compra qe' medicamentos, 
fornecimento de refeições e pousada de pessoas n~cessita
das de tratamento médico, limpeza e conservação dos Imó
veis hospital~res, medianre au.tori_zação expressa do Diretor 
da Unidade 1Mista; 

c) Pr.estar ·contas dos valores· recebidos dentro do prazo 
estabelecido no Convênio.· ' 

( .. 
- ·clausula Qua.rta .: DO"J;AQÃO: ·A despesa decorrente: · 

deste, Convênio, no valor de Cr$: 60.000,00 (sessenta mil cru
zeiros) correrá · à conta INAMPS/PIASS/GTFA/SESÁ, Ele- · 
mento de qespesa 3.1.3.2.00; conforme Nota de Empenho 1!9 
19, emitida ern 22 de junho çle 1981. ·. . . . ' . 

_Cláusula Quinta -ÚBERAÇÃO Dos:RECURSOS: Os re
cursos de~tinados a exec4ção do presente Convênio serão 11- I 

· b~rados de urna só parcela e a ser paga após a assinatu'ra do . 
termo pelos convenéntes. · · . . .. 
' . I . 

Cláusula Sexta :- PRESTAÇÃO DE CONTAS: i, Prefeitur~ . 
deverá-prestar contas dos recursos ~ecebidos à Secretaria · 
de F-inanças ·- SEFIN, · trinta (~O) dias após o prazo de vigên-. / 
cia do Convênio, extraindo-se cópia que será encaminhada à 
interyeniente SESA · 

Cláusula Sétima -·DO DEPÓSITO DOS RECURSOS.: 'os 
recúrsos que por força deste Convênio a-Prefeitura receber 
enquànto não fore'm a plicados aos tins ·a que se destinem: . 
.serão, depo~ltados em conta béJ;ncária especial, a ser moyi~ · 
mentada pelo coíwenen'te, obriga·ndo-se, por ocasião da 
préstação de contas, enviar âo 'Governo extrato de conta e fa
ier constar nos diversos 'docu'inentQs· o.riome do sacado, o~ , 
núm~ros e os _.valores_ e as datas das el\lissões dos ct]eques : 
COm Ç!Ue for~m pagas as Õbrigaçõe~. - . · . -.. 

I , • \ . ,, • • 

·'Cláusula Oitava - DA VINCULAÇÃO. DO PESSOAL: O 
pesso~l qu_e a,Preféiturà· , a qualq~er trtulo, vier a utilizar na · . . 
execução dos serviços de que trata este instrumento, ser~-

' ····< 
-. / 

·-'-~' '.. 

' '· . . 
· 1~ CIRCUNSCRIÇÃÇ)' . CIRCUNSCRIÇÃÓ :· . MACAPA . 

·- EDITAL DE CITAÇÃO pOS HERDEI.ÁOS AU$ENTES .DE MA
, RIA IRACEMA CORDEIRO DUARTE EDE MAURICIO ROSA 

DUARTE COM PRAZO !?!= .TRINTA (;30) DIAS: -

O Dóutor Oswaldo 'de Sousa e SÜva, MM. Juiz. de Direito 
da CÔ~arca de t0acapá, Primeirá.CircuriscriÇão,. Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei, etc... -' 

. . " \ - \. 

, Faz saber aqs.que o presente.edital vi rem 9u dele conhe-
cimento tiverem·, com prazo de 30 (trinta) dias cita a todos os 1 

herdeiros ausentes de Maria Iracema ·Cordeiro Duarte · e . ' " .; ) .. 
. Mauricio Rosa Duarte, para responderem ao~~ termos ~a 
, ·Açã'o Declaratória Positiva, próposta por An.tonio .Carlos 
. · Fortunato, que tramita por este juizo,· de acordo com a petj~ 
' ção. ExmQ Sr. Dr. Juiz .de Direito da VaraCivel da Comarca cje 

Macapá-António·carlmi Fortunato, bràsileiro, solteiro, auxiliar de ai~ 
. moxarifado, residente e domiciliado' nesta cidáde, à Ru~ Hamilton 
Silva,' n9 2714, bairro do trem Item 11 do art. 282 do cpC), .por- inter- · 
médio da Defensoria Pública,. por ser declarar pobre no sentido la:-. 
g~l,'rom pÉldJdo de assitêhcia judiciária e justiça. gratuita, yem à pre'- ' , 
ença~de Vossa Excelência com fundamento· no art. 49, item 11~ da lei 
àdjetiva civil, propor a presente: Ação Declaratória-Positivª ccmtra. 

· Mauro Cordeiro Duarte, Marli Cordeiro Duarte, Mariléne · Cordeiro 
Düarte, Marinaldo Cordeiro Duarte, Marlindo · Cordeiro 
Duarte; Marinalva Cordeiro Ôuarté,' Marlene Cordeiro Duarte, 
Mauricio Cordeiro Duarte, meno.res , púberes e lmpúbe-

r . res, .herdeiros çle Maria lraceiT)a 'Cordeiro Duarte e d!'l Maurr~ 
/ cio Rosa Duarte; ambos falecidos nesta cidade, respectiva- . 
'· mente, em1Ô de janeiro de 1977 e 04 de agosto-de 1980, bem 
,.assim.co.ntra José Fe_rréira Barbosa; brasileiro, casado, fun-

. ciohário municipal, r~sidente e domiciliado nesta cidade,· ·à , 
Rua -Hamilton Silva, ·nQ 2706, e Geraldo da Silva Pereira, bra
sileirO, cas·ado, operador cie maquinas pesadás, residente 

·- e.m·Serra do 'Navio; neste·Municfp io é Coni,Srca, e suas r~s-
.. péctivas mulhere$, se casados · "vox Populi",~e~ conformi

dade_ com o item ., çlo art. 46 dÕ Código de Processos Civil, pe!os 
moti~o.s que passa a expor: 1) corno Ocor're~am os~.Faxos 
(item 111 do art. 282 do CPC) .1.1) O ~'de cujus" _era. possuidor e 

;... . 

. I 

,; 

I 1 

/ . 

\ 

\ 

'· ·, 

· . 
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~~~~----------~----~------~~----~----------------- ~- 1 proprietário do imóvel residencial, edificado ern terreno da mento, 110 próximo dia 26/íi/81 , as 09:00 horas, 8 fim da 

União, sito à Rua Hamilton Silva, n9 2714, contru fda em ma- responder aos t!'lrmos da reclamação movida pelo recla-
deira de lei, coberta com telhas de barro. O prédio em apr_eço mante,em que pleiteia Aviso prévio ... Cr$1 5.000,00; 139 salá-
acha cadastrada na municipaUdade local em nome do ex- rio/81, proporcional - 8/12 ... Cr$1 0.000,00; férias proporcio-
t into. 1.2) Em 1970, Mauricio Rosa Duarte vendeu o meneio- nais - 8/12 .. Cr$10.000,00; salário retido de todo o perlodo 
nado prédio, mediante recibos, pelo valor de Cr$ 1.400,00. traba lhado .. . Cr$1 05.000,00, além de juros e corações mone-
(hum mil e quatrocentos cruzeiros ), ao senhor José Ferreira tárla, no valor ilfguido. 
Barbosa. Este, por seu turno, passou mediante o imóvel, ven
dendo-o ao senhor Geraldo da Silva Pereira, ao preço de Cr$ 
- 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). 1.3) Geraldo da Silva Leite, 
aqui um dos requeridos, revendeu o prédio ao suplicante, já 
em 1980, ao preço de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), 
de a:;ordo com os recibo juntos. 1.4) To.dos os negócios e 
transações foram feitos pura e simplesmente através de recl
bos, ·não se visbumbrando -requeridos e requerente,. por se 
tratarem de pessoas simplorias , sem conhecimento da exi
gência legal, de efetivaref!l contrato de promessa de compra 
e venda v1a Instrumento Jlúblico, com da substância do 
ato.(art.134, item 11 do Código Civil da República). 2) Os 
funda m entos J urfd icos dec orrentes · dos atos e 
QUE LEVAM AO PEDID0.2.1) Leciona Antonio de Souza Le
venhagem que: "O Cóàigo de processo Civil, no art.49, trata 
'lspeclficamente da legitimidade de interesse de agir, 
quando a pessoa, embora não tenha, ainda, um direito vio
lado, ss ve seriamente ameaçada de sofrer aquela violação. 
Antes,. portanto, de se concretizar a lesão do direito, a pes
soa que presente. a ameaça da violação e que esteja so
frendo antecipadamente, os efeitos decorrentes da possfvel 
negação desse direito, já possui o interesse de agir em cará
ter preventivo (art.49, Item I c.f. alrtor cit. seu "Novo Código 
ae Processo Civil, pág. 30). !n casu, há negação de di
reito do req uerente, consistente no fato de não poder regula
iizar o imóvel junto à Municipalidade, considerando-se so
bretudo o evento morte dos primitivos proprietários do pré
dio referenciado.3) os ped idos. 3.1) A declaração da exis-
tência da relação Jurldica (art.49 item I do CPC), pelo 
reconhecimento da cadeia dominai decorrente das transa-
ções entm requeridos e requerente.3.2) O pagamento pelos 
réus das custas e honorários advocatfcios. (art.20 do 
CPC). 4) Valor da cau~ Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzei
ros). 5) Além da prova documental já produzida, se neces
sário produzirá prova testemunhal. 6) Finalmente requere a 
citação dos 11erdeiros aos "de cujus" através de edital, e dos 
demais requeridos, pelo meio usual, para que venl1am a jufzo 
se defender ·(art. 213 do CPC), oferecendo no prazo de 15 
(quinze) dias a sua resposta (art. 297 do CPC) tudo sob pena 
de revalia, como dispõe o art.. 319 do Código de Processo CI
vil. Termos em que, P. Deferimento. Antonio Carlos Fortu
nato. Francisco Souza de Oliveira-Defensor Públíco. Rol de 
Testemunhas: 1) Francisco laparrá, brasi leiro, solteiro, auxi
liar de serviços médicos, residente nesta cidade, à Av: Eucli
des da Cunha, n9 387,2) Maria Estelita Souza e Silva, brasi
leira, solteira, estudante, residente nesta cidáde1 à Av. Pedro 
Balão, n9 426,3) José dos Santos Pires, brasi leiro, guarda vi
gilante, residente nesta ·cidade, à Av. Mendonça Junior, ri9 
1076. DESPACHO R.A. Citem-se, os presentes-por man
da_do e os ausentes, por edital, com o prazo de 30 (trinta) 
dias. Concedo ju_stiça gratuita. Macapá, 26.02.81-0SWALDO 
DE SOl,JSA E SILVA - Juiz de Direito. E para que chegue ao 
conhecimento de todos passou-se o presente que, será afi
xado no átrio do Edif fcio do Forun1 desta Comarca e publi
cado no Diário Oficiat Dado e passado nesta cidade de Ma
capá, aos dez dias do mês de março do ano de hum mil nove
centos e oitenta e ht:Jm. Eu , Lucivaldo dos Santos Ferreira, 
Diretor de Secretaria, subscrevi. 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA 
Juiz de Direto 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTI CA DO TRABALHO DA 89 REGIÃO 

JUNTA DE CO~CIL.I.AÇÃO E JUlGAMEI'HO DE MACAPÁ 

EDIT.Af.. DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO o Sr. WILSON DE 
SOUZA MACIEL, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
reclamado nos autos do processo · n9 JCJ-Macapá-1218/ 81, 
em que CLÓVIS CONCEIÇAO DO CARf\.10 é requerente, de 
que deverá comparecer nesta Junta de Conciliação e julga-

Nessa uudlência o r€clamado deverá apresentar a:.; provas 
que julgar necessárias, constantes de documentos ou teste
munhas, estas no máximo de • 03 (três). 

O não comparecimento do reclamado" à audiência im
porta;á no julgamento da questão a sua revelia e na aplica
ção da pena de confissão quanto à matéria de fato. 

Nessa audiência deverá o reclamado estar presente, in
dependentemente do comparecimento de seus representan
tes, sendo-li1e facultado fazer-se substituir pelo preposto 
que tenha conhecimento do íeito e cujas qecl<3rações obri
garão o preponente. 

Secretaria da Junta ele • Conci liação e Ju lgamento de 
Macapá, 23 de outubro de 1981 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretaria 

CP.RTÓRiO DÊ REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE Cí\SAMENTO 

O Oficial do Registro Civi ! de Casi.lmentos· da Com arca 
de Mac.apá- Território Federal do Amapá- República Fede
rativa do Brasii , faz saber que pretendem se casar: RAI-~ 
MUNDO DONATO DOS SANTOS e IBERJA NASCIMENTO 
GALVÃO. . 

. Ele é fi lho de José .Estevam dos sa·ntos e de Nazaré I 
Amoras dos Santos. 

1 
Ela é filha de Ananias Leal Galvão, falecido e de Otfli<; 

Nascimento Galvão. 

Quem souber de qualquer impedimento quA os irlba de~ 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Macapá, 21 de outubro de 1981. 

JOSÍ: TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em exercfcio 

PROCI.AMAS DE CASJ.\Mt:NTO 

~ O Oficial de Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tiva do Brasil, faz saber que pretendem se casar: ENIO ,IOSÉ 
PARREIRAS e SONIA MARIA ANDRADE DE AZEVEDO. 

Ele é filho de Manoel da Silva Parreiras e Maria José Par-
reiras. 

Ela é filha de Ailton Gomes de Azevedo e de ll,ma An
drade d~ Azevedo. 

Quem souber de qualquer impedimento que os ir.iba ds 
casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 21 de outubro de 1981 

ZUILA JUCA DE JUCA ARAÚ,IO 
Escrevente Juramentac,1o 

PROCLAMAS DE CASAM!E.NTO 

' ' I 
l 
I 

O Oficial do Regist ro Civil da Comarca de Mucr.pá, Terri-1 
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: FRANCISCO DE SOUZ.a. l' 
LIMA e RAIMUNDA IVANEIDE DA SILVA CAVALCANTE. 

Ele é filho de Luiz de Souza Lima e de Luzia d·s Souza 
Lima. 

Ela é f ilha de Waldomi ro Ribeiro Cavalcante e de Maria 
de Nazaré Cavalcante. · 

Quem souber de qualquer imped imento que os iniba de 
casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 21 de outubro de 1981. 

ZUILA JUCA DE JUCA ARAÚJO 
Escrevente Juramentado 


	

