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Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1230 de 27 de jul ho de 1982 

O Gove rnador do Territór i o Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art i go 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Dec reto n9 85,347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Designar, a contar de 19 de julho do corrent e 
ano , HARIA FERREIRA DAS GRAÇAS, ocupante do emprego de Enfer 
meiro, Código LT- NS- 5 10.B, Classe "B", Referência 14, da Ta-: 
bela de Emp r egos Permanentes do Governo deste Território, l o 
tada na Secre taria de Saúde-SESA, para exercer a Função de 
Assis tente, Código DAI- 202.3 , do Serviço de Enfermagem- CMH I 
SESA . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Pa l ácio do Setentrião, em Macapá , 27 de julho de 1982, 
939 da RepÚb l ica e 399 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO I NTERIOR 
Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 123 1 de 27 de julho de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapâ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo artigo 18, item II, 
do Dec reto- Lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Fazer r everter à r epa rt1çao de origem, o ser
vidor JOSÉ LEOVES TE I XEIRA, ocupante do. emprego de Professor 

1 
de Ensino de 29 Grau, Código LT-M- 601 . 3 , Classe "C" , Nível 3 , 

Secretário de Educação e Cultura 
Profê.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secr etári o de Agricultura 
Dr . GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretári o de Segur ança PÚbl i ca 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr . JOSÉ CA BRAL DE CASTRO 

da Tabe l a de Empregos Permanentes do Governo deste Terriório 
lotado na Secretar ia de Educação e Cultura-SEEC, que encon -
trava-se à disposição da Prefeitura ~lunicipal de ~1azagão, p~ 
l o Decreto (P) n9 0450, de 30 de junho de 198 1 . . 

Art. 29 Revogam- se as disposiçÕe s em contrário. 

Palácio do Setentri ão, em Hacapá , 27 de julho de 1982 
939 da República e 399 da Criação do Te rritório Federal 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NI NISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1232 de 27 de j u l ho de 1982 

do 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tr ibuições que l he são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto-Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347,de 11 de novembro de 
1980 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar a contar de .janeiro do corrente ano, 
RIVANDA NAZARÉ DA SILVA GUIMARÃES, ocupante do empr ego de A
gente Administrativo , Código LT-SA-70 1", Clase "B", Ref erên -
cia 22 , da Tabela de Empregos Permanente do Governo deste 
Território, lotada na Secretaria de Educação e Cul t ura/SEEC, 
para exercer a Função de Secretária de Unidade s Escola res,Ci 
digo DAI- 201.1 da Escola AUGUSTO ANTUNES . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 27 de j~ lho de 1982, 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Goverh~dor . . .... , ' 
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PREFEITURA HUNlCIPAL DE ~!ACAPÁ 

DECRETO N9 64/82 - Pi'!N 

SHIPL I FICA A SXIGI':NCIA DE DOCUNENTOS PARA CONCESSÃO DE 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO. 

O Prefeito ~lunicipal de ~lacapá, no uso de suas atr ibui -
çÕes legais ~ dando continuidade ao Programa Hunicipal de 
Desburocratização, instituído pelo Decreto n9 020/81 -P~I , de 
99 de fevereiro de 1981; e 

Considerando a necessidade de adotar procedimentos que 
visam à simplificação documental exigida para concessao de 
Alvará de Localização; 

Considerando que, com a simp lificação dos documentos exi 
gidos para a concessão de Alvará de Localização , dará maior 
celeoridade da dec i são , além de concorrer para a economia 
dos custos para as partes e, ainda, gerar com maior celebri
dade , r eceitas para a municipalidade; 

DECRETA: 

Art. 19- Serão exigidos, para a concessão de Alvará de 
Localização, os s eguintes documentos: 

I -Contrato Social, estatuto ou declaração de firma in
dividual, registrado na JUCAP- Junta Comercial do Territó
rio dÔ Amapá ou no Reg i stro Civil das Pessoas JurÍdicas, con 
forme o caso; 

li - Registro no C.G.C - Cadastro Geral do Constribuinte 
do Ministério da Fazenda; · 

III - Carta de Habite- se, quando se tratar de restauran
t es, bares, lanchonetes e similares 

Art. 29 - O presente Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

CUMP~\-SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

Palácio 31 de Harço, 26 de ju lho de 1982 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Nunicipal de Nacapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 26 di 
as do mês de julho de 1982. 

EDITH RAIMUNDA ·RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Dept9 de Administração 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 038/82-PROG 

TE~~O DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEB~I O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E O SENHOR JOÃO DOS 
SANTOS MARQUES , PARA CESSÃO DE UH HIÓVEL DESTINADO AO FUNCIQ 
NAHENTO DA ESCOLA DE 19 G,RÃU "LIVRAHENTO DO BAILIQUE" . 

Aos seis (06) dias do mês de maio do ano de hum mil no-

,-----------DIÁRIO 

vecentos e oitenta e dois (1982) , nesta cidade de Macapá, no 
Pa l ácio do Setentrião de um lado o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO AMAPÁ , adian~e denominado LOCATÂRIO, represen tado 
neste a to pelo seu Governador, Senhor ANNÍ BAL BARCELLOS e de 
outro lado o Senhor JOÃO DOS SANTOS ~!ARQUES , dor avante deno
minado LOCADOR, resolvem de comum acordo firmar o presente 
Contrato, consoante cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRI~lliiRA - FUND&~ENTO LEGAL :- O presente Con -
trato, encontra respaldo no item XVII do artigo 18, do Decre 
to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : - O presente Contrato tem 
por objetivo a cessão de um imóvel de propriedade do Locador 
situado no Arquipelago do Bai lique, para funcionamento da E~ 
cola de 19 Gráu "Livramento do Bailique". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGA 
ÇÃO :- O Presente Contrato terá a duração de dez (10) meses~ 
contados de 19 de março à 31 de dezembro do mesm9 ano, fin
do o qual poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo , se 
assim convier as partes contratantes, podendo inclusive,mo 
dificá- lo no todo ou em parte . 

PARÁGRAFO ÚNICO:- No caso de prorrogaçao o 
rã feito de acordo com o Índice de variação das 
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN . 

reajuste se 
Obrigações 

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL:- O aluguel mensal será 
de Cr$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quatro cruzeiros), 
e será pago mediante emissão e remessa de recibos pela Se 
cretaria de Educação e Cultura- SEEC- no Departamento de Des 
pesas da Secretaria de Finanças - SEFIN. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: - As despe
sas para custear este Contrato serão alocados em recursos 
do Fundo de Partic ipação dos. Estados,Distrito Federal e Te_:: 
ritórios- Programa 0842 1884 . 767- Categoria Econômica· 
3.1. 3 . 2.00, conforme Nota de Empenho n9 2428, emitida em 05 
de abri l de 1982, no valor de Cr$ 29 .400,00 (vinte e nove 
mil e quatrocentos c r uzeiros). 

CLÁUSULA SEXTA - DA LOCAÇÃO:- O Locatário nao poderá 
locar ou sublocar em parte ou no todo o imóvel ora locado , 
sem que haja consentimento expresso e antecipado do Locador. 

CLÁUSULA SÉTI~!A - DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL PELO LOCATÁ 
RIO:- O Locatário declara haver recebido o imóvel, nas mais 
perfeitas condiçÕes·, e obriga-se a restitui r o imóv~l ora 
locado, ao fim do prazo aqui estabe lecido, em perfe ttas con 
dições de uso e habitabilidade , acompanhando as chaves o r~ 
BITE-SE da Secretaria de SaÚde . 

CLÁUSULA OITAVA - MODIFICAÇÕES NO UIÓVEL : - O Locatário 
não poderá alterar a estrutura do prédio ora locado, sob 
pretexto algum, sem consentimento prévio do Locador fican
do certo que toda e qualquer benfeitoria introduzida no 1mo 
vel , sejam necessárias ou não, passarão a pertencer ao 
mesmo, sem que por i s so tenha o Locador, que indenizar o Lo 
cat ário. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO :- O não cumprimento das 
obrigaçÕes definidas neste instrumento, implicará em sua de 
núncia e consequente rescisão e a parte que der causa ao 
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Território Feder al do Amapá 
DIRETOR 
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rompimento deste Contrato, no seu tempo normal, aqui estabe 
lecido, incid i rá nas sanções previstas no artigo 39 da LeT 
n9 6.649, de 16 .05 .79 . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - DO FORO :- Para dirimi r quaisquer dú
vidas surgidas durante a vigência deste Contrato , fica elei 
to, de comum acordo, o Foro da Comarca de Macapã . -

E, por estarem assim de acordo, Locatário e Locador,re 
tificam o presente instrumento legal, assinando-o em cinco 
(05) vias de igual teor e forma, na presença das testemu 
nhas abaixo nomeadas . 

tlacapã, 06 de ma 10 de 1982 . 

ANN'IBAL BARCELLOS 
Locatário = 

JO.Ã.O DOS SANTOS }~RQUES 
Locador 

TESTnlUNHAS: 
Bernardino ~1endes dos Santos 
Rubem da Cunha Favacho 

~li - GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~1APÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI COS 

CONISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

TO~lADA DE PREÇOS N9 23/82 CLOS 

EDITAL 

AVISO 

A Secretaria de Obras e Ser viços Públicos do Gove rno do 
Território Federal do Amapá, através da Comissão de Licita -
ção de Obras e Serviços, designada pela Por t aria (P) n9 
042/81-SEAD, t orna público para conhecimento de quantos pos
sam se interessar, que fará rea l izar Tornada de Preços para a 
execução da Construção de Quatro pontes, em madeira de lei, 
sendo três na Co l Õnia do ~latapí e uma em Santa Luzia do Pa -
cu í, de acordo com o projeto , especificações , normas de ser
vi ços e ins truções que embora não transcritas , fazem parte 
deste Edital. 

A Licitação realizar- se-á às 9 :00 horas do dia 17 de 
agosto de 1982,na saia de Reuniões da Secretaria de Obras e 
Serv iços PÚblicos, sita à Av . FAB n9 1276, nesta cidade , no 
local, dia e hora onde serão recebidos os documentos de hab i 
litação e de preços dos licitan tes. 

O Edital e os esclareciment os complementares serão forne 
ciclos aos interessados nas horas normais de expediente, no 
endereço acima mencionado. 

Macapá, 27 de julho de 1982 

Eng9 . DOUGLAS LOBATO LOPES 
President e 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~1APÃ 
SECRETARIA DE ADmNISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERJ'~NENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE T0~1ADA DE PREÇOS N9 38/82 

A V I S O 

O presidente da Comissão Permanente de Licita~~o nP Com 
pras e Serviços do GTFA, faz público e comunica aos interes~ 
sados, que acha-se aberta a Licitação a nível de T.P. n9 38/ 
82 - CPL, para aquisição de ~~ t eria l Desportivo e de Recrea
çao. 

A Licitação será realizada à s 9 .00 horas do dia 
17.08 . 82 , na Sala de Licitação da Secretaria de Administra
ção, Av. FAB, Centro Civico , nesta cidade de Macapá . 

O Edita l comp1~ demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na sala 2Ô (Comissão Permanente de Licitação- CPL) , 
no endereço supra mencionado , nas horas normais de expedien
te. 

Macapá(AP) , 29 de julho de 1982 . 

JOÃO BENÍCIO DIAS 
Presidente da CPL 

m - GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO fl}lAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COHISSÃO DE LI CITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TO~~\DA DE PREÇOS N9 19/82-CLOS 

A V I S O 

O Governo do Terri tório Federal do Amapá, através da Se 
creta r ia de Obras e Serviços Públicos, avisa a quem interes
sar possa que, a bem do int er esse da Administ r ação , estã can 
ce l ada a licitação relativa ao Edital de Tomada de Preços n9 
1~/82-CLOS que deve ria ser realizada no próximo dia 28 do 
mes em curso. 

Hacapã, 20 de julho de 1982 

Eng9. DOUGLAS LOBATO LOPES 
- Presidente da CLOS -

COHPA.NHIA DE DESENVOLVIHENTO DO ~1APÁ 

CODEASA 

CGC 04 ,1 76 . 962/0001 -57 

Assemblé i a Geral Extraordinária 

Convocação 

São convidados os Srs. Acionistas da Companhia de Desen 
volvimento do Amapá-CODEASA , a se r eunirem em Assemb léia Ge 
ral Extraord inár ia, na Sede Social, na Av . Mendonça FurtadÕ 
n9 53, nesta cidade, às 15 :00 horas do dia 16 de agos t o de 
1982, pa ra deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Ap rovação da capitalização da reserva proveniente da 
correção da expressão monetária do Capital Social e conse -
quente al teração do artigo 79 do Esta tuto Social na f orma 
do artigo 167 da Lei n9 6.404/76; ' 

b) Ou t ros assuntos de interesse soc i al. 

Hacapi, 02 de agosto de 1982. 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Presidente do Conselho de Admin i stração 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A}lAPÁ 

1 '! CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ~IACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE NI NA DE OLIVEIRA TORRES COH O PRAZO DE 
TRINTA (30) DIAS . 

O DOUTOR DORIVAL BARBOSA, Hl-1. JUIZ DE DIREITO DA PRH!EI
RA CIRCUNSCRI ÇÃO JUDICIÁRIA DE ~1ACAPÁ , CAPITAL DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO Ai'IAPÁ, NA FO~~ DA LEI, ETC ... 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital vi rem ou de
l e conhec imento tiverem que por es t e meio CITA a Senhora NI
NA DE OLIVEI RA TORRES , brasileira, casada, encontranno- sP a
tualment e em lugar incer t o e não sabido, para contestar , que 
rendo , dent ro do prazo de quinze ( 15) , sob pena de se pronun 
ciarem aceitos como verdadeiros os -fa t os ar t iculados pelo Se 
nhor CARLOS DE OLIVEIRA TORRES, brasi l eiro , casado, mili t ar 
r esidente e domiciliado nesta cidade à Av. Desidério Antonio 
Coelho , n9 1163, com os autos de DIVÚRC IO LITIGIOSO , que lhe 
move perante este Juízo , com fundamento na Lei n9 6.5 15/77 . 
O presente Edital será afixado no lugar de costume e public~ 
do na forma da Lei. Seu prazo co rrerá a partir da primeira 
publicação, considerar- se-á transcorr i do assim que decor re -
rem os t rinta (30) dias, ficando, assim, citada a Senhora NI 
NA DE OLIVEIRA TORRES. O que cumpra na forma da lei . Dado e 
passado nes t a cidade de Hacapá , aos vinte e se is dias do ano 
de mil novecentos e oitenta e dois . Eu , LUCIVALDO DOS SANTOS 
FERREIRA , Diretor de Sec retaria da Vara Cível, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 
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EDiTAL DE CiTAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
AIIAlXO : 

FORHA 

O Doutor DORLVAL llARBOZA , HN. J uiz de Direito da Vara 
~r im inal da Ji.l Circunscrição Judidãria de Nacapâ , Capital 
do T.F .A . na forma da lei, etc ... 

Faz saber · a todos os que o prcsenle EIHTAL com prazo de 
15 d ias virem, ou de l e tiverem conhecimento, que neste Ju i zo 
corre seus trinsmites um processo em que ~ acusado : ERNESTT
N~ PORClANO DOS SANTOS, brasi l e iro , solLeiro, agricultor, fi 
lho de Ana Porciano dos Sant os . Como incurso no art9 213,c/~ 
art . 22.6 , Üem lll, combinado ainda com o art . 44 , item Il , 
letra "a " , segunda figura c letra "i" , primeira f igu ra todos 
do CÓd i gu Pena 1. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi
cado niio o haver encont rado ne sta Coma rca , n~o sendo possi
vel citâ- lo pessoa lmente, ci t a- o pelo presente a comparecer, 
nes te Juizo, no ed i ficio do forum desta Comarca, s ito i Ave 
n ida Amazonas, n9 26, es~u i na com a Rua Ce 1. Cor i o la no Jucá-;
nesta cidade , no dia 10 . )8 . 82 , is 12:00 horas , a f im de ser 
in terrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverã comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhec imento Je todos ó passaJo o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afi xada no lugar de costume . Da
do c passado nesta c idade , aos sete di as domes de junho de 
mi L novecentos c oitenta e dois . Eu, Nanocl Januário da Sil
va, Di ~etor de Secretaria , Subsc revi. 

Dr. DO~IVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , Cmi O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABA lXO : 

FORNA 

O Dou tor DORI VAL BARBOZA, ~!H. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da IV Circunscriçio Judiciiria - Nacapá , Capital 
do Terri tório Federal do Amapá, na forma da l ei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele t ~verem conhecimento, que neste J uízo 
corre seus t r ânsmites um processo em que é acusado : ANTÔNIO 
DE SOUZA DA COSTA , vulgo "AHOR", brasileiro, solte i ro, solda 
dor , filho de José Henr ique souza e de Tereza de Souza da 
Costa , res idente em Santana . Como incurso no art9 217 do CÓ
digo Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certi fi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel c itá- lo pessoalmente, cita- o pe l o presente a comparecer, 
neste Juízo , no edificio do forum desta Comarca , sito i Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Ce l. Coriolano Juci , 
nesta c idade , no dia 02-agosto- 1.982, is 08 :00 horas , a fim 
de se r interrogado, promover sua defesa e ser notif i cado dos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sen t e Edital, cuja , 2a. via ficará afixada no l ugar de costu 
~e. Dado e passado nesta cidade, aos onze dias do mês de ju-: 
nho do óno de hum mi l novecnetos e oitenta e dois. JAIR JOS~ 
DE GOUVÊA QUINTAS , Diretor de Secretaria Substituto , Subscre 
Vl. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~11'1. Juiz de Direito da Va ra 
Criminal da I' Circunscrição Judiciá r ia - Hacapá , Capital 
do Terr i tório Federa l do Amapá, na forma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : JOS~ SIL 
VA DO CAI<NO, Vu l go "PREGO", brasile iro, casado, motorista ,en 
contra- se desempregado , filho de Hário Ferrei ra do Carmo e de 
Har ia Teol ina So lva do Carmo , res idente no bairro da CEA . Co
mo lncurso no art9 155, § 49 , Ítem II do Código Penal Brasi
leiro. 

E, com~ tenha o Oficial de J ustiça deste Juízo cer ti fi 
cado nio o haver encontrado nesta Comarca , nio sendo possí
vel c itá- lo pessoalmente , cita-o pelo presente a comparecer, 
neste Juí zo, no edifício do forum des ta Comarca , sito à Ave
nida Ama zonas, n9 26 , esquina com a Rua Ce l . Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 02~ agosto- l . 982, is 08:00 horas , a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sente Edital, Cuja 2a . v ia ficará afixada no lugar de costu-

me. Dado e passado nesta cidade, aos onze dias do mês de ju
nho do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu Ja i r 
Jos~ de Couv~a Qu in tas , Direto r de Secretaria Substituto Su
bscrevi . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

EDITAL DE CITAÇ,\0, COH O PRAZO DE 15 DiAS, NA 
AIIALXO: 

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA , ~~. Juiz de Direito da 
Criminal da I~ Circunscr i cio Judiciár ia de Nacapá, 

Vara 
Capital 

do T.F . A. na forma da l ei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele t i verem conhecimento, que neste J uízo 
corre seus trânsmircs um processo em que é acusado: SÉRGIO 
DE AZEVEDO FAVACHO, filho de Hanoe l Costa Favacho e I:ulceli
na de Azevedo Favacho, bra sileiro, soltei ro, lanterneiro .Co 
mo Lncurso no a rt 9 155 § 4c.' , n9 I e I V do Código Pena l Bras1 
leiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certi f i
cado nio o haver encontrado neste Comarca, naõ sendo possi 
vcl citá- lo pessoal mente, cita- o pe l o presente a compar ecer-;
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito i Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 23 .08 .82, is 7:50 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa E ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que àeverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pr esente 
Edital , cuja , 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da 
do e passado nesta cidade, aos sete dias do mes de junho de 
mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Hanoel Januário da Sil
va , Diretor de Secreta r ia, Subscrevi . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO : 

FORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HN. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da I~ Ci rcunscriçio J udiciária de Hacapá , Capita l 
do T.F.A. na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi r em, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: }!ATEUS 
ALVES DA CRUZ, brasileiro , so l teiro , pedreiro , fi lho de Jo r ; 
ge de Souza Cruz e Haria Al ves Cruz . Como incurso no art9 155 
§ 49 , n9 I e IV do CÓdigo Pena l Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca,nio sendo possí
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a com?arecer 
nes t e Juizo, no edifício d9 forum desta Comarca , sito i Ave
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 23 . 08 . 82, is 7:50 horas, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital , cuj a 2a . via ficará af ixaca no lugar de cos tume . Da
do e passado nesta cidade, aos sete di as do mes de junho de 
mil novecen t os e oitenta e dois . Eu , Nanoe l Januário da Sil
va , Dire t or de Secretaria, Subscrevi. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, NH. Juiz 
Criminal da I ~ Circunscrição Judiciária 
do T.F.A . na forma da lei, etc ... 

de Direito da 
de ~!acapá, 

FORNA 

Vara 
Capital 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tive rem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado:JOSÉ LUIZ 
ALFAIA DE SOUZA, vulgo "Zé Lucas", brasileiro, casado, de sp~ 
chante, fi lho de Círio Barroso de Souza e de Nilza Alfaia de 
Souza . Como incurso no art9 155 , § 49 , n9 IV do C. Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça dest e Juízo certifi
cado nio haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citá- l o pessoalmente, c ita- o pelo presente a comparecer, 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano.Jucã, 
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nesta cidade , no dia 23 . 08.82, ás 12:30 hor as, a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que deveri compar ecer , sob pena 
de revelia . Para conhecimento de t odos ~ passado o presente 
Ed i ta l , cu j a 2a . via ficará afixada no l ugar de costume. Da
do e passado nes ta cidade, aos sete dias do mes de junho de 
mil novecentos e oi tenta e dois. Eu , Manoel Januá r io da Si l
va , Diretor de Secretaria, Subscreví. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~lli. J uiz de Direito da Vara 
Crimina l da 1 '.1 Circunscrição J udic iária - Maca pá, Capital 
do Território Federal do Amapá , na forma da lei, etc ... 

Faz saber a t odos os que o presen t e ED ITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento, que neste Juízo 
corre seus trânsmi tes um processo em que é acusado : JOÃO VI
LHENA LACERDA, vulgo "CALANGO", brasi l e iro , viúvo, lavrador, 
fi lho de Reo t onio Lacerda e Tereza Vilhena , re sidente na lo
calidade de São Francisco do Piririm . Como incurso no art9 
213 do CÓdigo Penal Brasile iro. 

E, como t enha o Oficial de Justiça des t e Juízo cer t if i
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel ci t á-lo pessoalmente , c i t a-o pelo presente a comparecer, 
neste Juízo, no edifício do forum des ta Comarca, si to à Ave
nida Ama zonas , n9 26 , esqui na com a Rua Cel. Ciriolano Jucá, 
nes t a c i dade , no dia 11-agosto- 1. 982 , às 11:30 hor as, a fim 
de se r i n terrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ul teriores termos do processo, a que deve rá comparece r, sob 
pena de revelia . Para conhecimento de todos é passado o pre
sente Ed i tal: cuja 2a . via f i cará afixada no l ugar de costu
me . Dado e passado nes ta cidade , aos nove dias do mês de j u
nho do ano de hum mil novecentos e oitenta e do i s . Eu Manoel 
Januário da Silva , Diretor de Secretaria da Vara Crimina l, S~ 
bscreví . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Ju iz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAI XO : 

FORMA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judic iária de Macapá, Capita l 
do T.F .A. na forma da lei , e tc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vi rem, ou dele tiver em conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que ~ acusado : BENEDITO 

PINHEIRO SARRAF, f ilho de Otaviano dos Santos Sarraf e d: Er 
nes ta Pinheiro Sarraf. natural de Almei r in- Estado do Para 
brasi l eiro, casado, come rciante. Como incurso no art9 334 
19 letra "d" do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju ízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possL
ve l citá- lo pesso l amente, c ita-o pelo pr esente a ·comparecer 
nes t e J uízo , no ed ifíc io do forum desta Comarca, sito i Ave
nida Amazonas , n9 26, e squ ina com a Rua Cel . Coriolano Jucá , 
nesta cidade , no dia 12-agosto- 1982, is 10 : 00 horas , a fim 
de ser interrogado, promove r sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores te rmos do processo , a que deverá comparece r, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é ~assado o pre
sente Edi tal, cuja 2a . via fica rá afixada no lugar de costu
me . Dado e passado nes ta cidade, aos vinte e um dias do mes 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Manoe l Janu 
ário da Silva, Diretor de Secre t aria, Subscreví. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~!. Juiz de Direito da Vara 
Cr i mina l da 1? Circunscrição Judiciár i a de Macapá, Capita l 
do T.F .A. na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de · 
15 dias vi r em, ou de l e tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um pr oces so em que ~ acusado : FRANC I S
CO DAS CHAGAS RODRIGUES, br asileiro , solteifo , comerciante , 
apelido "Galinheiro", filho de João Rodr igu~s Vieira e de 
Har i a Vie ira da Si lva , natural do Estado do Piauí . Como in
curso no art9 334 § 19. l etra "d" do CÓdigo Penal Bras i lei ro. 

E, como tenha o Oficial de Jus tiça destoe Juízo cert ifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, . não sendo poss l 
vel c itá- lo pessoa l mente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, s i to i Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta cidade, no dia 12- agosto- 1982, is 10 :00 horas , a fim 
de se r i nterrogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
ulter iores te rmos do processo, a que deverá compar ecer, sob 
pena de r eve lia . Para conhec imento de todos ~ passado o pre
sente Ed i tal , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costu
me . Dado e passado nesta cidade, aos vinte e um di~s do mes 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois . Eu , Manoe l Janu 
ár ia da Silva, Di retor de Secretaria, Subscreví . 

Dr. DORIVAL BARBOZA 
Ju i z de Dir e ito 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA HUNICIPAL DE MACAPÁ 

EDITAL N9 22/82~00= COH PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Depar tamento de Obras da Prefeitur a Munic ipa l de Macapá , a t ravés do Serviço de Fiscalização e l icenciamento de 
obras, torna pÚblico que as pessoas abaixo rel ac ionadas estão solicitando Alvará de Licença para Regularização dos 
seguintes Imóve i s . 

o R D E M I I N T E R E s s A D o I E N D E R E ç o I SETOR J QUADRA I L o T E 

01 Hanoel da Concei ção Picanço Rua: Odilardo Silva 05 19 01 
02 Lucimar Lima Farias Rua: Paraná 03 35 28 
03 Hinerva Ga luc i o de Helo Pas : Hont eiro Loba t o 07 26 09 
04 Fr ancisco Fernandes Har i nho 15? Avenida 12 16 24 
os J oão Gomes Tavares Rua: Euclides Rodrigues 13 15 04 
06 Terezinha Silva Braga Av : Raimundo A. da Costa 01 25 20 
07 Agenor Conrado de Souza Av : Diogenes Silva O(> 38 05 
08 Raimundo da Costa Leit e Rua: Guanabara 08 26 14 
09 Gerson Gomes da Costa Av 7 de Setembro 12 40 2~ ~ 
10 Oleni l son Souza Nunes Av Brasíl i a 13 14 52 
11 David Fonseca Av Acelino de Leão 06 06 23 
12 Antonio de Jesus Honte i ro Av Do s Xavantes 10 os 07 
13 José Ferreira de Souza Rua: São José 08 46 12 
14 Raimundo Hartins de Souza Sem Denominação 11 83 20 

Convida as pessoas que se julgarem com direito sobre os referidos imôveis, a apresentarenl s uas reclamações por es 
crito, dent ro do prazo de 30 dias , contados da data da publ icação deste Edital . 

Hacapá (AP) , 23 de julho de 19112 . 
Eng9 . ARNALDO CARVALHO MUNIZ 

Di re tor do Depart9 de Obras - P~! 
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NAO PODEMOS FICAR 
DE BRACOS CRUZADOS. 

"O progresso social, o desenvolvimento do potencial humano, 
é o obj(!tivo primeiro e último da atividade do Governo .... 

Em Jl:aises como o nosso, que ainda não atingiu o nível de 
, produçqo de riquezas alcançado pelas nações plenamente 

industnalizadas, é ainda mais diflcil resolver o grande problema 
da justiÇa social. Tudo tenho feito, no entanto, para me 
desinclJrnbir desse encargo, que me traz um estado de 
preocupação permanente .... 

Resolvi, por isso, lançar, de imediato, novo programa de ação 
na área social, programa que, por seu enorme relevo, por suas 
implicações transcendentes, está destinado a carac(erizar a 
segunda metade de meu governo .... 

Haverá, portanto, contribuição de todos, ou de quase todos. 
O produto será. distribuído, porém, em beneficio das camadas 
sociais que, por sua baixa renda, necessitam de assistência. " 

Presidente Joilo Figuriredo 

FINSOCIAL.CONTRIBUI~O DOS QUE PRODUZEM 
.PARA O BENEFICIO DE TODOS. . 

• . • l • 


	

