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HIN1STÉRIO DO 1:\TERIOR 

Territó r io Fede ra l do Amap:i 

DECRETO (P) ~9 0295 de 16 de março de 1983 

O Gove rnador do Ter ritóri o Federa1 do Amap!Í, usando das 
atr ihu[çÓPS que lhe s~o conferidas p~ l o arLi go 18 , item ll , 
do llcc re Lo-Lri n9 41 I, de 08 de janeiro d~ 1969 , e t endo em 
vi sta os termos do O[Íc io ntÍme ro 0 190/83-GAH/SOSP , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar PEDRO CARLOS DE SOUZA CAJ-11'05 , Sccre
t:iriu de Ob ras e Ser viços P~blicos do Governo deste Territó 
rio, para vi;1ja r de ~lacapá, sede df:' suas .1Civ idades , até a 
~id:1de de ~l:1nau s -A~, a fim de t r a t ar assunto de inLeresse 
da ,\dminiscraç;io Amapaense , com a fi nalidade de parti c ipar 
do l ançamento do navio pa ra rota :·Iac;~p<Í/Be l ém/~·lacapá , 
nu periodo d~ 21 ~ 25 de março do corrente ano . 

Art. L9- Revogam- se as disposiç~es em con trário . 

Palácio do SeLentriio , em ~acapá, 16 de março de 1983 , 
949 da Rep~b li c a e 409 da Criaçio do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST ~RIO DO INTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO ( P) ~9 0296 de 16 de março de 1983 

O Gove rnador do TerriLÓrio Federal do Amapá , usando das 
aLribuiç~es que lhe sio confe ridas pe lo arti go 18, item Il , 
do Decreto- Lei n9 4 11 de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofíc io número 0190/83- GAII/SOSP, 

!\!·:SOLVE : 

Art . 19 - Designar ANTÕNIO DA SILVEIRA BARBOSA, Chefe da 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUI Z IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Coordenadoria Setorial de Planejamento da SOSP , para respon 
der acumala tivamenLe , em substituiçio pelo expediente da Se 
c r etâ ri a de Obras e Serviços PÚb licos do Governo des t e Ter-: 
rit ôrio , durantE' o impedimento do respectivo titular , no pe 
r~odo de 23 i 25 de março do corrente ano . -

Art. 29 Revogam-se as di sposiç~e s em contrár io . 

PaLác io do Se LenLr i.ão , em !lacapá, 16 de março de 1983 , 
949 da RepÚblica c 409 da Cr ia çio do Terr i tório Federa l do 
Amapá . 

ANN!BAL BARCELLOS 
Governador 

MIN T ST~RlO DO INTERIOR 

Territóri ~ Federal do Amapá 

DECRETO (I') N9 0297 de 17 de março de 1983 

O Governador do Ter ritó r io Federal do Amapá , usando das 
atribu iç~ e s que l he são conferidas pe lo artigo 18, ítem I I, 
do Decreto- Le i n9 41 I, de 08 de jane iro de 1969, e t endo em 
vista os t e rmos do Of í cio número 0059/83-GAB/ SEGUP, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Exonerar VI CENTE DE PAULA GO~iliS , do cargo Em 
Comissio , de Chefe da Di visio de Policia -Especializada , có
digo DAS- 10 1. I do Departamento Geral de Polícia/SEGUP ,a pa~ 
tir de 19 de abril do corrente ano . 

Ar L. 29 - Revogam-se as d i sposiç~es em contrário. 

Palácio do Setentriio , em Macapá, 17 de março de 1983, 
949 da Rep~b lica e 409 da Criação do Te rr i tório Federal do 
Amap!Í . 

ANNTBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itório Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0298 de 17 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decre t o n9 85. 177, de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 0059/83- GAB/SEGUP , 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear VICENTE DE PAULA GOMES , para exercer o Ca.:_ 
go em Comissão, de Diretor do Departamento Geral de Polícia 
Código DAS-10 1. 2, da Secre t aria de Segur ança PÚbl ica/SEGUP , 
a partir de 19 de ab r il do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as dispos i çÕes em contrário. 

Pa l ácio do Setentrião , em Macapá , ·17 de março de 1983 , 
949 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0299 de 17 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
at ribuições que l he são conferidas pelo artigo 13, Ítem II, 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Dec reto n~ 85. 177, de 19 de setembro 
de 1980 , e OfÍcio n9 0059/83- GAB/SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear ALU1ZIO PEREIRA DA SILVA, para exe r ce r 
o Cargo em Comissão , de Chefe da Divisão de Paliei~ Especia 
lizada, CÓdigo DAS-101. 1,do DepartamentoGeral de Policial 
SEGUP, a partir de 19 de abril do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam- se as di sposiçÕes em contrário. 

Palácio do Se tentr ião, em Maca pá, 17 de março de 1983, 
49 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 

I .1apá . 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0300 de 17 de março de 19 83 

atribuições que lhe sao conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/05494/83- SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem II e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 17 11, de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pe l a Lei n9 6 .48 1,de OS 
de dezembro de 1977, a ANTONIA DOS REIS LHIA , matricula n9 
2. 260. 192, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Di
versos, Código NM- 812.C, Classe "C" , Referência NM-16, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Ter 
ritório, devendo perceber proventos correspondente a Refe = 
rência NM-22, da Cl asse "D", de conformidade com o artigo 
184, ítem I, da citada Lei n9 171 1/52, em face do que dis 
pÕe a Lei n9 6.701, de 24 de outubro de 1979 , observado o§ 
29 do artigo 102, da Constituição Federal . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 17 de março de 1983 
949 da Repúb l ica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0301 de 17 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9·2/05380/83- SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a JURACE~IA DE FARIAS TITO , ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, Código SA- 701.B, Classe 
"B", Ref er ência N~l- 23 , (Cadastro n9 03866), do Quadro Perma 
nente do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Educação e Cultura- SEEC, se i s (06) meses de Licença Espe
cial , contados no período de 15 de março i 14 de setembro 
de 198 3, nos termos do artigo 116, da Le i n9 1711, de 28 
de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto n9 38 . 204,de 
03 de novembro de 1955 , em virtude do referido servidor ha
ver completado um (01) decênio de efetivo exercício , compre 
endido no período de 02 de f evereiro de 1968 i 17 de julh~ 
de 1978 . 

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

Pa l ácio do Setentrião, em Nacapá, 17 de março de 1983 , 
949 da Rep~b lica e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
O Governador do Território Federa l do Amapá,usando da s Gove rnador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0302 de 17 de março de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o artigo 18,íteQ li, 

do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n<? 1/00464/83-SOSP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os art igos 176 , 
ítem li e 178, ítem I, alínea "a" da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n9 6.481, de OS 
de dezembro de 19 77, a ~~OEL SOARES , matricula n<? 2 .079 .662 
no cargo de Artífice de Carpintaria e Marcenaria,Código ART-
1004 , Classe "Contramestre", Referência NH-18, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Território , de 
vendo perceber proventos correspondente a Referência NM- 24 ~ 
da Classe "Mestre", de conformidade com o artigo 184 , Ítem I 
da citada Lei n<? 1711/52 , obser vado o§ 2Q do artigo 102,da 
Constituição Federal. 

Palácio do Setentriào , em ~~capá, 17 de março de 1983, 
94Q da República e 40<? da Criação do Territór io Federal 
do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~!INISTfRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0290 de 15 de março de 1983 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item I I , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear o M.1jor PM/AP, JORGE BORGES CALADO, pa 
ra exercer interinamente o Cargo de Comandante Gera l da Poli 
cia ~lilitar do Amapá. 

Art . 2Q- Revogam- se as disposições em contrá río . 

Palácio do Setentriào, em Macapá, 15 de março de 1983, 
949 da República e 409 da Criação do Territó r io Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 010 de 17 de março de 1983 

de sizigi a dist~ndo 45 , 50m (quarenta e cinco metros e cin -
coenta centímetros) no mesmo a l inhamentos da di retriz foram 
iniciados os serviços propriamente di to , partindo-se com o 
rumo de 7°54 NE (sete gráus e cincoenta e quatro minutos nor 
deste). A distância supra acima mencionada at ingiu- se o mes= 
mo número 01 (hum), prosseguindo no mesmo alinhamento a 96 , 
20 (noventa e seis metros e vinte centímetros) foi encontra
do o pri meiro moirão que def ine a cerca, prosseguindo neste 
mesmo rumo até atingir o marco n9 02 (dois) perfazendo uma 
distância de 238 ,50m (duzentos e trinta e oito metros· e 
cincoenta centímetros), deste marco par tiu- se com o r umo de 
42°56 NE (quarenta e dois gráus e cincoenta e seis minutos 
Nordeste) até atingir o marco 03 (três) perfazendo-se uma dis 
tância de 600,50 (seiscentos metros e cincoenta centímetros~ 
deste marco com um rumo de 14°29 SE (quatorze gráus e vinte 
e nove minutos Sudeste) até o marco nQ 04 (quatro) com uma 
distância reta de 355 ,50m (trezentos e cincoenta e cinco me
tros e cincoenta centíme t ros) deste marco que é com ao extre 
mo da área pertencente a Associação de Praticagem do Amapã 
partiu- se com um rumo de 03° SW (três gráus e trinta e nove . 
minutos Sudoeste) perfazendo esta Li nha Limitrófe um total 
de 292,00 (duzentos e novent a e dois metros) até o marco OS 
(c i nco) atingiu-se ai o mesmo ponto de cota de maré . Deste· 
marco prossegiu-se margeando o Rio Amazonas nos r umos de 81° 
59 SW (oi tenta e hum gráus e cincoenta e nove minutos Sudoes 
te) para uma distância de 186,70m (cento e oitent a e se is me 
tros e setenta ce~tímetros), 85°46 NW (oitenta e cin.co gráus 
e quarenta e seis minutos Noroeste) para uma distância de 
137, 10m (cento e t-rinta e sete metros e dez centímetros) ,80° 
06 NW (oitenta gráus e se i s minutos Noroeste) a t é atingir o 
ponto "A" (inÍcio d'os serviços) com uma distância de 201, 10m 
(duzento s e hum metro.s e dez centíme t ros) sendo ai observado 
o ângulo de fechamento, conferido pel a fórmula S = 180 (N- 2) 
e dado por encerrado os serviços de campo. Nos serviços de 
cálcu lo analítico fo i determinado a declinação magnética de 
lugar através da Carta I sogonica datada do ano de 1975 e ob
servamos a var iação anua l de 09' (nove minutos) foi calcul a
do e desenhado a Planta Topográfica correspondente. A área 
total perfez 24 ,97 (vinte e quatro hectar es e noventa e sete 
are) " . 

Art. 3Q - A presente cessão não importa em transferên
cia do domínio da á rea em nome da Cess i onária , e será consi
derada nul a e de nehum efeito, caso contrarie o disposto no 
artigo primeiro. 

Ar t . 4Q - Este Decr eto entrará em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as dispos içÕes em contrário . 

Pal ácio do Set entrião, em 
949 da Repúbl i ca e 409 da 
do Amapá . 

Macapá, 17 de março de 1983, 
Criação do Território Federal 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

PREFE ITURA HUNICIPAL DE ~~ZAGÃO 

LEI N9 11 / 82-PNI-iz . 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Nunicípio de ~~za 
gao, para o exercício financeir o de 1.983. 

PREFEITO MUNICIPAL "0E MAZAGÃO : 

Faço saber que a Cãmara Nunicipal de Mazagão aprova e 
eu sanciono a seguinte Lei : 

Art. 19 - O Orçamento- Programa do Nunicípio de Hazagão 
para o exercício financeiro de 1.983 , composto de Receitas e 
Despesas, está estimado em Cr$ 136.901 . 060,00 (cent'o e trin
ta e se i s milhÕes, novecentos e hum mil e sessenta cruzeiros) 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n<? 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com o Parágrafo único do artigo 203, do Decreto-Lei n<? 9 . 76~ Art. 29- A Recei ta será arrecadada de acordo com aLe 
de OS de setembro de 1946 , c considerando o que consta nos gislação em vigor, obedecendo a seguinte ·class ificação geral! 
autos do Processo n9 1/01339 /82-SOSP, 

RESOLVE : 

Art. í<? - Ceder;, Super in tendência de Navegação do Ama
pa - SENAVA, uma área de terras local izado no Huuidpio de !1a 
capá , destiu<Jda para as instal açÕes do Estaleiro Naval "Almi 
rantc Tamand;'lrÃ". 

l - RECEITA 

1. 1 - RECEITAS CORRENTES 

1.1 . 1 - Receita Tributária 
1. 1. 2 - Receita Patrimonial 
1.1.3- Rece ita Industrial 
1. 1. 4 - Transferência Corrent e 
1.1 . 5 Outras Receitas Correntes 

1. 2 - RECEITAS 

Cr$ 1,00 % 

99.284.370 72,5 

4.706.000 3 , 4 
470 . 000 0,3 

7 . 200 .000 5,3 
85 .933 . 370 62,8 

"975 . 000 0,7 

DE CAPITAL 37.61 6 .690 27 , 5 

Art. 2Q -À área desti"ada ao que dispõe o artigo ante
i rior, possui os l imites c confront.:J.çÕes, conforme o seguinte 
!.memol ial descrit ivo: "Definido um ponto "A" a altura da maré 

~----------------------------~==~--~ 
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1 . 2. 1- Alienação de Bens 
1 .2.2- Transferências de Capital 

TOTAL 

100 .000 
37.516.690 

13G.901.060 

0,1 
27,4 

Art. 39 - A Despesa para o exercício financeiro de 1983 
está fixada em Cr$ 136.901.060,00 (cento e trinta e seis mi
lhÕes, novecentos e hum mil e sessenta cruzeiros) , e será rea 
lizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos 

Mt - TERRITORIO FEDERAL DO A}~PÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBLICA 

DEPARTA}!ENTO GERAL DE POL!CIA 

DELEGACIA DE ACIDENTES-DA 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE OS DIAS , NA FOR!-~ ABAI 
da presente Lei , obedecendo os seguintes desdobramento: XO: 

1 - DESPESAS POR FUNÇÕES : 

01 - Legis l ativa 
03 - Administração e Planejamento 
04 - Agricultura 
06 - Despesa Nacional e Segurança 

Pública 
08 - Educação e Cultura 
09 - Energia e Recursos Minerais 
10 - Habitação e Urbanismo 
11 - lnd. Comércio e Serviços 
13 - Saúde e Saneamento 
15 - Assistência e Previd. 
16 - Transporte 

TOTAL 

Cr$ 1,00 

2.798 .818 
81.766.719 

19.215.836 

6.989.282 

7.462.675 
11.412.952 
7. 254.778 

136.901.060 

2 - DESPESAS POR CATEGORIAS ECON0MICAS 

DESPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio 
Transferências Corrente s 

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 
Inversões Financeiras 

TOTAL 

3 - DESPESAS POR PODERES 

3.1 - PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal 

3.2 - PODER EXECUTIVO 

96.295.686 
87. 733 .600 
8.562 .086 

40.605.374 
39.805.374 

800. 000 

136. 901.060 

Cr$ 1,00 

2 .798 .81 8 
2.798.818 

134 . 102 .242 

Gabinete do Prefeito 9.733 .600 
Departamento de Administ . 39.430 . 574 
Departamento de Finanças 9.455.274 
Departamento de Produção 7. 081.095 
Departamento de Educ .e Cu lt . 19.215 . 836 
Departamento de Saúde 3. 462 .6 75 
Departamento de Promoção Soe. 2. 850 . 866 
Departa~ento de O.e S. Urban. 31.127. 026 
Sub-Prefeitura de Laranjal 
do Jary 11.745 . 296 

TOTAL 136 .901.060 

Art . 49 - Fica o Poder Executivo autorizado a : 

% 

2 
60 

14 

5 

6 
8 
5 

100,0 

70 
64 

6 
30 
29 

2 
-2-

98 

7 
29 

7 
5 

14 
3 
2 

23 

8 

I - Abrir Crédi to Adic ional Suplementar no decorrer do 
exerc1c1o de 1.983, até o limite de 40% (quarenta por cen 
to) da Despesa Geral fixada nesta Lei, na forma do que dis = 
pÕem os artigos 79 e 43 da Le i Federal n9 4 . 320, de 17 de 
março de 1. 964; 

li - Tomar as medidas necessárias para mant er os dispên
dios compa tíve i s com o efetivo comportamento da Rece i ta , a 
fim de s e obter , na execução, um equilÍbrio orçamentário; .. 

III - Considerar automaticamente suplement adas , pe l o va
l or de excesso dé arrecadação efetivament e realizada sobre a 
previ são orçamentar1a, a s dotações que corresponderem às re~ 
ceitas e e l as vínculada s . 

exercí
do arti 

O Senhor WALFREDO MOURA DE AZEVEDO COSTA , Delegado Che 
fe da Delegacia de Acident es do Te r ritório Federal do Amapá~ 
no uso de suas atribuiçÕes legais e e tc, 

Faz saber a quantos virem este Edita l ou dele tiverem 
notícia e especialmente RAUIUNDO MARQUES, que residia à Ave
nida Clodovis Coêlho , número 990, atualmente em lugar incer
to e não sabido,que nesta Delegaci a de Ac i dentes, foi ins tau 
rado, mediante Portaria, Processo Sumário sobre o crime pre= 
visto no Artigo 129 § 69 do Código Penal Brasile iro, pratic~ 
do pelo mesmo RAI~IUNDO MARQUES. E, como o acusado não tenha 
sido encontrado em sua residência, é expedido o presente Edi 
tal com o prazo de cinco dias a partir da data de sua publi= 
cação no Diário Of ic ial deste Território, findo o qual, será 
considerado citado para ver- se processar até final jul gamen
to, devendo comparecer nesta Delegacia no dia 25.03.83 , às 
08:00 horas, a fim de ser qualif icado e assist i r a inquiri 
ção das testemunhas. Para conhecimento de todos e passado o 
presente Edital , cu ja 2~ via ficará afixada no l ugar de cos
t ume. Dado e passado nesta cidade aos dezenove dias do mês de 
março do ano de mil novecentos e oitenta e três. Eu, HERJ-~S 
MATOS CARDOSO, Escrivão de Polícia o datilografei. 

WALFREDO MOURA DE AZEVEDO COSTA 
Delegado de Polícia 

. M . A 

INSTITUTO BRASILE IRO DE DESENVOLVl}~NTO FLORESTAL 
DELEGACIA NO. A~~PÁ 

RESUMO DO EDITAL N9 001/83 /AP 

A Comi ssão de Licitação do Insti tu to Brasileiro de De
senvolvimento Flor estal - IBDF, designada pe1~ Ord~m de Ser
viço n9 05/83-DE/AP, de 16 de março de 1983 , do Sr9 ., Del ega 
do do IBDF no Amapá, l eva ao conhecimento dos interessados 
que fará realizar no dia 08 de abril de 1983 , às 10 :00 (dez) 
hor~s, na_ sala de r euniões da Delegacia do IBDF no Amapá, lo 
cal1zada a Av . Iracema Carvão Nunes, 572, nes ta cidade , Toma 
da de Preços para aquisição de materiais permanentes . 

Macapá , 18 de março de 1983 . 

LAÉRCIO AIRES DOS SANTOS 
De l egado Estadual do IBDF/AP 

BRUMASA ~lADE IRAS S.A 

CGC n9 05 . 964 . 895/0001 - 06 

Aviso aos Ac ionistas 

Acham-se à di sposição dos Senhores Acionistas ,na sede so 
cial , na Rua Senador Filinto Muller n9 834 , nesta cidade, os 
documentos a que se refere o art. 133 da Le i n9 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 , relativos ao exercício social find o em 
31 de dezembro de 1982. 

Macapá , 03 de março de 1983. 

GEORGE ARTHUR BROOKING 
Diretor - Superintendente 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 017/83- PROG 
Art . 59 - Os Créditos Espaci ais autorizados no 

c io financeiro de 1 .982 , ao s erem reabertos na forma 
go 62 da Constituição Federal , s~rão r ecl.assificadas 
formidade com as classificações ado t adas na presente 

em con
Lei. CONVÊN IO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRIT0RIO 

FEDERAL DO M~PÁ E A COHPANHI A DE ÁGUA E ESTOGO DO ~PÁ · CON 
A FINALIDADE DE ATENDER DE~PESAS COM A APLICAÇÃO DO SISTE~~ 

de PÜBLICQ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BEIRADÃO. Art. 69 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 19 
janeiro de 1. 983 , primeiro dia do exercício f in~nceiro 
1983, r evogadas as disposições em contrário . 

de 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÃO, em 03 de no 
vembro de 1. 982 . 

EVI LÁSIO PEDRO DE LIK~ FERREIRA 
Prefeito Municipal de Mazagão 

Aos dez ( 10) dias do mês de fevereiro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e três (1983), o Governo do 'Território 
Federal do Amapá, neste ato representado por seu Governador, 
Senhor ANN I BAL BARCELLOS, adiante denominado s impl esment e GO 
VERNO e a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, nest.e ato r e= 
presentado por seu Diretor-Presidente, Senhor JOS~ ~~RIA PA
PAL~O PAES, daqui em diante denominado simplesmente CAESA,r~ 
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solvem de comum acordo celebrar o presente Convênio, median
te as cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDA}lliNTO LEGAL : O presente Con 
vênio encontr a re spaldo no que dispÕe o item XVII do art. 18~ 
do Decr eto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com o art . 126 , letra "f", do Decreto-Lei n9 200, de 25 de 
f evereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : Este Convênio t em por ob
jetivo atender despesas com a Ampliação do Si stema PÚblicode 
Abastecimento de Água da l ocal i dade de Beiradão, Hunic í pio 
de Hazagão ." 

CLÁUSULA TERÇEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Destinar recursos para atender a execução do presen
t e Convênio, no valor de 37 .828 UPCs , equivalente nesta data 
a Cr$ 110. 11 4.660 , 00 (cento e dez milhÕes , cento e quator ze 
mil e seiscentos e sessenta cruzeiros) . 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços obje 
to deste Convênio, através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos. 

II - DA CAESA: 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO de a
cordo com o que estabelece a Cláusul a Segunda deste ConvêniOj 

b) Prestar contas ao GOVERNO, através da Secretar1a de 
Finanças, conforme es tipul ado na Cl áusula Sexta . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
deste Convênio, no valor de 37 . 629 UPCs, correspondente nes
t a data a Cr$ 110.114.660,00 (cento e dez milhÕes , cent o e 
quatorze mil e seiscentos e sessenta cr uzeiros) , correrão à con
ta do Contrato de Colaboração Financeira firmado entre o Ban 
co Nacional da Habitação - BNH e o Governo do Território Fe= 
de ral do Amapá, Projeto PROMORAR/ FINSOCIAL - BEIRADÃO - CTE 
N9 0225/82. O repasse será feito da seguinte maneira: 20.702 
UPCs , correspondendo nesta data a Cr$ 60.262.072,00 (sessen
ta milhÕes , duzentos e sessenta e doi s mil e set enta e dois 
c ruze iros ) , conforme Nota de Empenho n9 2, de 10 de feverei
ro de 1983, logo após a publicação do presente Convênio no 
Diário Ofici al do Território e o r es t ante 17.126 UPCs, cor
r espondente nesta data a Cr$ : 49 . 852.588 , 00 (quarenta e nove 
mi lhÕes , oi tocentos e c i nquenta e dois mil e quinhentos e oi 
tenta e oito cruzeiros) será repassado quando do desembolsÕ 
do BNH ao GTFA. 

CLÁUSULA QUINTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por fo r ça deste Convênio a CAESA r eceberá , enquanto não 
f orem aplicados aos f ins que se destinam, serão .depositados 
no Banco da Amazônia, agênc i a l ocal, em conta bancária espe
cial , a ser movimentada pe la CAESA , obrigando-se a .enviar ao 
GOVERNO, extrato de conta e faze r cops t ar nos diversos docu
men tos de sua prestação de contas, o nome do sacado, os valo 
res , a s dat as das emissÕes dos cheques , a quem forem pagas 
as importânci as . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CAESA deverá 
pres ta r contas da aplicação dos recursõg recebidos à Secreta 
ria de Finanças , no máximo sessenta (60) dias após o términÕ 
da vi gência deste Convêni o. 

CLÁUSULA S~TI~~ - DA VIG~NCIA : Este Convênio t erá vigê~ 
cia de duzentos e dez (2 10) dias cor r idos, contados a partir 
de sua Publ icação do Diári o Of i c ia l do Ter ritór i o. 

CLÁUSUU\ OITAVA - DA RESCISÃO : A i nobs ervância de 
quer Cl áusulq, condições ou obr i gaçÕe s des t e Convêni o , 
como por motivo de conveni ência ou por acordo entre as 
tes , provocará sua i mediata r escisio , independente de 
ou notif icac:ão judicial. 

qual
bem 

par -
açao 

CLÁUSULA NONA - DO FORO : Par a dirimi r quaisquer dúvidas 
surgida s em consequência do não cumprimento es tabelecido nes 
te Termo, as partes P]egem o foro da Comarca de Hacapá. 

E, para firmez.:~ c \',lli:hdc do que ficuu estipulado , as 
partes assin:Jm este Connõn;n, -r:: cinco (05) vias de igual 

· teor e f o.u1a, aü ;Jrcsc:·:ç.: ';: duas (0/.) r c~ t emunh:ts, 

,! Cc>pd(Al'), 1C '" fevereLLO ue ,')83 

,.;;ll1!lAL ".\H\~'LLOS 

Gove1nador 

.JOSÉ MAJUA PAPALÉO PAES 
Di 1 etor -. Pres 1 dente 

Procuradori a Geral 

CONV~NIO N9 018/83- PROG 

COV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO fu~Á E A CO~~ANHIA DE ELETRICIDADE DO A}~Á,COM 
A FINALIDADE DE ATENDER DESPESAS COH A IMPLANTAÇÃO DO STSTE· , 
MA DE ENERGIA EL~TRICA NA VILA DE LARANJAL DO JARI ( BEIRA~ 
DÃO), HUNICÍPIO DE MAZAGÃO . ' 

Aos dez (10) dias do mês de fevereiro do. ano de hum mil 
novecentos e oitenta e três (1983), o Governo do Território 
Federal do Amapâ, nes te ato representado por seu Governador 
Senhor ANNÍBAL BARCELLOS, adiante denominado simplesmente 
GOVERNO e a Companhia de Eletricidade dó Amapá , ne~te ato 
representada por seu Presidente, Senhor VIVALDO ELOY DE OL! 
VEIRA, daqui em diante denominada simplesmente CEA, r esol
vem de comum acordo celeprar o presente Convênio , mediante 
as cl áusulas e condições seguintes: 

CLÁU SULA PRUlliiRA - DO FUNDA}lliNTO LEGAL: O presente Con
vênio encontra respaldo no que dispõe o ítem XVII do art. 18, 
do Decr eto-Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969, combinado 
com art. 126, letr a "f" do Decreto-Lei n9 200 , de 25 de fe
vereiro de 1967. 

CLÁUSULASEGUNDA- DO OBJETO : Este Convênio tem ~or obje 
tivo a t ender despesas com a Implant ação do Sistema de Ener~ 
gia Elétrica na Vi'l a de Laranjal do Jari (Beiradão), no Hu
nicípio de Hazagão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Destinar recursos para atender a execução do presen
t e Convênio , no valor de Cr$: 230.467 .060 , 00 (duzentos e 
trinta mil~Ões, qu"trocentos e sessenta e se t e mil e sessen 
t a cruzeiros) ; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços obje 
t o deste Convêni o, através da Secr etaria de Obras e Servi= 
ços PÜblicos. 

li - DA CEA: 

a) Empregar os recursos transferidos pel o GOVERNO , de 
acordo com o estabelecido na Clásula Segunda deste instru
mento; 

b) Prestar contas ao GOVERNO, através da Secretaria de 
Finanças, conforme estipulado na Clausula Quinta 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da 
assinatura do presente Convênio, no valor de 79.173 UPCs, 
correspondendo nesta data a Cr $: 230.467.060,00 (duzentos 
e trinta milhÕes , quatrocentos e sessent a e sete mil e ses
senta cruzeiros) correrão a conta do Contrato PROHORAR/FIN
SOCIAL CTE N9 0225/82. O repasse será feito da seguinte ma
neira : 33.299 UPCs, correspondendo nes ta data a Cr$:96.931. 
058~00 (noventa e seis milhÕes , novecentos e t rinta e hum 
mil e cincoenta e oito cruze iros), conforme Not a de Empenho 
n9 1, de 10 de fevereiro de 1983, logo após a publicação do 
presente Convênio no ~iário Oficial do Terri tório e o res
tante , 45 . 874 UPCs , correspondente nesta data a Cr$-

133 . 536 . 002,00(cento e t r inta e três mi l hÕes , qu1nhentos e 
trinta e se i s mil e do is cruzeiros) a ser repassado quando da 
liberaçi o dos recursos pelo BNH ao Governo do Território Fe
deral do Amapá . 

CLÁUSULA QUINTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CEA deverá 
prestar contas de aplicação dos recursos recebidos a través 
da Secretaria de Finanças , no máximo trinta (30) dias apos 
o término da vi gência deste Convênio . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIG~NCIA : O presente Covênio terá 
vigência da data de sua ass inatura até 31 de janeiro de 
1984 . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES:O presente Convênio po
derá ser alterado através de adi t amento para o fiel cumpr i
~ento das obrigações deste Termo. 

CLÁUSUL~ OITAVA DA RESCISÃO: A inobser vância de quais 
quer cláusulas,colldições ou obrigações do presente ConvêniÕ 
betn como por auotivo de c!onviniência ou por acordo entre as 
partes, ?rovocará sua imediata rescisão, i ndependentemente 
de ação, notificação ou interpelação j udicial . 

L------·- E-STENUNHAS: !legíveis CL.ii.USULA NONA - DO FORO: Para dirimir quai squer dÜvida~ 
------------------------------------------~--~------~ 
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surgidas em consequência do não cumprimento de qualquer c l áu 
sula , as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá . -

E, por setarem de comum acordo, l avrou-se o presente 
Termo que, depois de lido e achado conforme , vai assinado 
pelas partes convenentes em cinco (OS) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas (02) testemunhas. 

ANNIBAL BARCELLOS 
=Goverl)ado r = 

VIVALDO ELÓY DE OLIVEIRA 
Presidente da CEA 

Macapá , 10 de fevereiro de 1983. TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVI ÇOS PÜBLICOS 
A P. R O V 0: 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO Eng9 . JOAQUIM VILHENA NETO 
Chefe do GAB/SOSP 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 Q38/83 ~ CSP / SOSP 
REF . AO PROCESSO N9 1/00163/83 

OBRA OU SERVIÇO: Implantação do Si s t ema de Energia Elétrica na local idade de Laranjal do Jary . 

LOCALIZAÇÃO Bei radão - Município de Mazagão - Ap . 

. 
ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã. O VALOR Cr$ DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

01. Valor a se r empenhado em favor da COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, para cob ri r 
despesas com o Convênio a ser celebrado en
tre o GTFA/CEA, visando a Implantação do Sis 
t ema de Energi a El etrica na localidade de 
Laranjal do Jary, Município de Mazagão - Au 
torizado pelo Exm9. Sr. Governador do TFA 
em 31.01.83 às fls. 02 do Processo n9 1/ 

À'EMPENHAR:Cr$96.931.058,00- à conta dos recursos 
oriundos do CONTRATO PROMORAR / FU~SO
CIAL CTE N9 00225/82 - Projeto/At ivi
dade : PROMORAR/FI NSOCIAL, BEIRADÃO 
Sub-Projeto : Imp1antação do Si s t ema de 
Energia Elitrica n~ localidade de La
ranjal do Jary. 

00163/83' .... .............................. . 230.467.060 , 00 A SER EMPENHADO POSTERIOR}ffiNTE:Cr$133.536 . 092,00 

___ ,__ _ ___ ...:Tc......:..O...:T:......::A;....::.L.:..... ·...:·....:.·..:.·..:...· :...:· ·...:·....:.·..:.· .:....· ·...:·....:.·..:.·..:...· .:....· ...:C...:r..:..$-_ ...J._.:.:_23.:....0:..:·...:4..:.6.:....7:..:.0:..:6...:0..:..,0..:...0:...__,U1PORTA O PRESENTE PLANO DE APLICAÇÃO NA UIPOR -

TÃNCIA DE Cr$- 230.467 . 060 ,00 (duzentos e trinta milhÕes , quatrocentos e sesse~a mil, sessenta cruzeiros). 

Macapá, 08 de fevereirode 1983 . 

SABINQ RODRIGUES DOS SANTOS 
Auxiliar Administrativo 

CSP / SOSP 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 0 19/83 - PROG . 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A COMPA~iiA DE ELETRICIDADE 
DO AMAP~ , PARA FINS NELE DECLARADOS . 

Aos (07) sete dias do mês de março de (1983) , hum mil 
novecentos e oitenta e t rês, de um lado o Governo do Territó 
rio Federal do Amapá , representado neste ato pelo seu Gover
nador , Excelentíssimo Senhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em di
ante ~enominado simplesmente GOVERNO e a Companhia de Eletri 
cidade do Amapá , representado pelo Ilustríssimo Senhor Presi 
dente VIVALDO ELÓY DE OLIVEIRA, denominada doravante CEA, re 
solvem de comum acordo firmar o presente Convênio , constante 
das Cláusul as e condiçÕes que seguem: 

CLÁUSULA PRUffiiRÂ - FUNDAI-lENTO LEGAL: O presente Convê
nio fo i élaborado com fundamento no i t em XVII, do artigo 18, 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 . 

Eng9. ANTONIO DA SILVEIRA BARBOSA 
Chefe da CSP / SOSP 

II - DA CEA: 

a) Emp regar os recursos transferidos pelo GOVERNO de a
cordo com o Plano de Aplicação, que faz parte0 integrant e do 
presente Convênio ; e 

b) Fornecer e fac ilitar os e l ementos necessários para 
que o Governo possa acompanhar a execução do presente Convê
nio . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da assi 
natura deste Convênio , no valor de Cr$: 15.588.153,00 (quin= 
ze milhÕes, quinhentos e oitenta e oito mil , cento e cinquen 
ta e três cruzeiros) correrá a conta do E.G. U. - Secretaria 
de Obras e Serviços PÚblicos- elemento de despesa 4. 1. 1.0 . 
00 , Programa 168853 11. 357 , conforme Nota de Empenho n9 11 31, 
emitida em 07 . 03 . 83 . 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos 
dest inados à execução do present e Convênio serão liberadosde 
uma só vez, após a assinatura deste Convênio pel as partes 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO : O objeto do presente Convê- convenentes . 
nio visa a transferência de recursos para a execução dos se~ 
viços de iluminação do Terminal Portuário do DENAVA, em Fa -
zendinha , confor me Plano de -Aplicação n9 063/83- CSP- SOSP. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Destinar recursos para atender a ex~cução do presen
te Convênio no valor de Cr$: 15 . 588 .1 53 , 00 (quiqZe mi lhÕes , 
quinhentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e três 
cruzeiros) e ; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do present e Convê 
nio através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. -

CLÁUSULA SEXTA - DEPÓSITO E MOVUlENTAÇÃO DOS RECURSOS : 
Os recur~os que por força deste Convênio a CEA receberá , en
quanto nao forem aplicados aos fins a que se destinam , serão 
depositados em conta bancária especial a ser movimentada pe
la CEA·. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PREST,AÇÃO DE CONTAS: A CEA deverá pres 
tar contas da aplicação dos recursos recebidos à Secretaria 
de Finanças do Gove rno , no máximo trinta (30) dias após o 
término da vigência do presente Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: O presente· Convênio terá 
vigência a partir de sua ass inatura pelo GOVERNO e CEA até o 
dia 15 de abril de 1983 . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES: O presente Convênio poderá 

··' 
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ser alterado, at r avés de adi tamento, para fie l 
das obrigaçÕes de ste Termo . 

cumprimento trumento em cinco (OS) vias de igual teor e forma , para um 
só eleito, na presença de (02) duas tes t emunhas abaixo nomea 
das . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - RESCISÃO: A inobser vância de quais 
quer CLáusula ou obrigações do presente Convênio , bem como 
por motivo de conveniênci a ou por acordo entre as par tes co~ 
venentes, provocará sua imediata rescisão, i ndependentemen
te de ação, notificação ou interpelação j udicial . 

CLÁUSULA DÉCI~ PRIMEIRA - FORO: Para dirimi r eventuai s 
dúvidas , as parte s interessadas elegem o Foro da Comarca de 
Macapá. 

E, por assim estar em de acordo, firmam o present e i ns -

}~capá, 07 de mar ço de 1983. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

VI VALDO ELÓY DE OLIVE IRA 
Pres idente 

TESTEMUNHAS: Rubem da Cunha Favacho 
Francisco da Cunha Favacho 

MI - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJ~ffiNTO A P R O V 0: 
Eng9 . JOAQUIH DE VILHE 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 063/83 - CSP / SOSP 

REF . AO PROCESSO N9 1/00259/83 

NA NETO -
Chefe do GAB- SOSP 

OBRAS OU SERVIÇO: Construção da Iluminação do Termi nal Portuário do DENAVA 

LOCALIZAÇÃO : Fazend i nha - ~1acapá-AP. 

rTEM D I s c R I M 1 N A ç Ã o VALOR Cr$ DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

0 1. Valor a ser empenhado em favor da CO~~ANHIA A EMPENHAR: Cr$:15.588 .1 53,00 ã conta dos r ecur-
DE ELETRICIDADE DO ~~PÁ - CEA, para cobrir sos oriundos do EGU - Projeto/At ivi- -
despesas ao Convênio a ser celebrado entre dade: 1688531 1. 357 - Desenvolvimento 
o GTFA/CEA, visando a execução dos serv i ços da Infra- Estrutura Básica - Sub-Pr o-
de Iluminação do Terminal Portuário do jeto: Raparelhamento do Sistema de 
DENAVA, em Fazendinha . Autorizado pelo Exm9. Transpor te Fl uvial - El emento de Des 

-
Sr. Governador do TFA err. 10.02 .83 às fls . 07 pesa: 4110-0brase InstalaçÕes. 
do Processo n9 1 /00259/83 . . . . ........... . . ; 15 .588 .1 53,00 

T O T A L . . ... . . ... Cr$ 15.588 . 153 , 00 UtPORTA O PRESENTE PLANO DE APLICAÇÃO NA QUANTIA 
DE 

Cr$- 15.588. 153,00 (quinze milhÕes, quinhentos e oi tent a e oito mil e cinquenta e três mil cruzeiros) . 

Macapá , 02 de março de 1983. 

AROLDO THADEU DA COSTA SOUZA 
CPF - 008 001 042 - 34 

CSP/SOSP 

EDITAL DE INTI~~ÇÃO E LEILÃO 

O Doutor OSHALDO DE SOUZA E SILVA, MH . Juiz de Direito 
da Pr imei ra Circunscrição Judiciária de Macapá , Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei, e t c . . . 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que o Porteiro dos Auditórios, de 
vidamente autorizado por este Juizo, promoverá, em hasta pÚ~ 
lica , a venda do bem abaixo discriminado, penhorado nos au -
tos de Execução n9 10 .970/80, requerido po r 1~. ROCHA INDUS 
TRIAL contra ZENAIDE BARBOSA AL~ffiiDA, átrio do Forurn - Aveni 
da Amazonas, 26 , no di a 19 de maio de 1983 , às 09 :00 horas-;
em primeiro leilão, por preço i gua l ou ac ima da ava l i ação 
Não havendo licitante , será rea l izado o seguindo leilão , no 
dia 20 de j unho de 1983, às 09:00 horas, pelo maio r lance ofc 
recido, t endo o bem a seguinte característica: -

Urna ( I ) pul seira de ouro , com quinze gramas , avaliada 
em Cr$ 65 . 000 ,00 (sessenta e c inco mil cruzeiros). 

Fi ca a execut ada intimada das datas designada s ,através 
do presente Edital, caso não seja intimada pessoa lmente . 

E, que os me smos quizerem arrematar, deverá comparecer 
no dia, hora c local ciente de que a venda será feita à vi s
ta, em dinhei ro em esp~cie ou através de cheque visado, ou , 
a inda , mediante caução idônea . 

E, para chegue ao conhecimento de t odos e, principal -
menLc dos interessados , passou- se o presente Edital em mais 
de t r ês vias de igual teor, sendo que será afixado no loca l 
de costume c publicado na forma da le i. Dado e passado nesta 
cidade de Nacapá, aos quatorze dias do mês de março de 1983 . 
Eu , Agostinho lbiapino da Silva, Auxiliar Judiciário datilo~ 

Eng9 . ANTONIO DA SILVEIRA BARBOSA 
Chefe da CSP/SOSP 

gcafei, e eu, Luciva l do dos Santos Ferreira, Diretor de Se -
c retaria, subscrevo. 

OSHALDO DE SOUZA E SILVA 
Juiz de Di r e i to 

EDITAL DE INTU~ÇÃO E PRAÇA 

O Doutor OS\~ALDO DE SOUZA E SILVA , MN . Jui-z de Direito 
da Primeira Circunscri ção Judiciária de Macapá , Cap ita l do 
Território Federa,l do Amapá, na forma da lei , etc ... 

Faz saber ~ todos quantos o presente Edita l virem ou 
dele conhecimento tiverem, que o Porteiro dos Auditórios , de 
vidamente autorizado por es t e Juízo , promoverá, em haste pÚ= 
blica, a venda do bem abaixo discriminado, penhorado no; au
tos de Execução n9 12/763/82 , r equerido por CALENO & I~-~OS 
contra VASCONCELOS & SILVA LTDA, á trio do Forum- Avenida Ama 
zonas , 26, no dia 09 de maio de 1983, às 10 :00 horas, em pr1 
meira praça, por preço igual ou acima da avaliação . Não ha = 
vendo licitante , será realizada a segunda praça, no dia 09 
de junho de 1983 , is 10:00 horas, pe lo maior lance oferecid~ 
tenda o bem a segu inte característica: 

Urna (I) casa residencia l, construída em rnade.i ra de l e i, 
toda em piso de cimento, coberta de t e lhas de brasilit, com 
os seguinte CÔmodos : Três (3) quartos; sal a de visita; sala 
de jantar; cozinha ; dois(2) banhairõs e HC, possuindo ainda 
uma área coberta na parte de trás . . o im6vel encontra-se em 
fase de acabamento, toda nova, com tábuas maxiadas- e plai na
das, em bom estado de conservação, cadastràda na P.M .M. , ava 
liada em Cr$ 1. 200 .000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzei= 
ros) . 
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Fica o executado intimado das datas designadas, atra -
ves do presente Edital , caso não seja intimado pessoalmente. 

E, que os mesmos quizerem arrematac, deverá comparecer 
no dia, hora e local ciente de que a venda será feita à vis
ta, em dinheiro em espécie ou a través de cheque visado o•J 
ainda, mediante caução idônea. ' ' 

E, para que chegue ao conhecimento de todos , e , princi 
palmente dos interessados, passou- se o presente Edital em 
mais de três vias de igual teor, sendo que será· afixado no lo 
cal de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Macapá, aos quatorze dias do mês de marco de 
1983. Eu, Agostinho Ibiapino da Silva, Auxiliar Judiciário 
dati l ografei, e eu, Lucivaldo dos Santos Ferreira, Direto; 
de Secretaria , subscrevo. 

OSWALDO DE SOUZA E SILVA 
Juiz de Direito 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÜBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Ter. 
Fed. do Amapá, República Federativa do Brasil,faz saber que 
pretendem se casar: MANOEL CHERMONT DA SILVA e MARIA LORETO 
DA SILVA PEREIRA. 

Ele é filho de Raimundo Melindre da Silva e de Clarisse 
Chermont . 

Ela é filha de Elizeu Peixoto Pereira e de Maria Vieira 
da Silva. 

Quem souber de qual quer impedimento que os iniba de ca
sar, um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Macapá, 15 de mar ço de 1983. 

JOSe ·TAVARES DE ALMEIDA 
Oficial e Tabelião 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAHENTO 

JANILÇON MATOS DA COSTA E DALVA DA SILVA AZEVEDO . 

Ele é filho de Raimundo Costa e Antônia Matos da Costa; 

Ela e filha de Raimundo Carvalho de Azevedo e Irene 
Silva Azevedo . 

da 

JOSe CARVALHO LIMA E MARIA DAS GRAÇAS MARREIROS DA SIL-
VA. 

Ele é filho de Manoel Rosa Lima e Maria Carvalho Lima. 

Ela e filha de El ias Marreiros dos Santos e Laura da Sil 
va Santos . 

AGOSTINHO DE ARAÚJO DO NASCIMENTO E DORA GONÇALVES DOS 
SANTOS. 

Ele é filho de Hanoel Ra t ista do Nascimento e Maria Hen 
des de Araújo. 

Ela é filha de Alserina Gonçalves dos Santos. 

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E MARIA DE NAZARe OLIVEIRA PA 
RENTE. 

El e é filho de Francisco Cipr i ano dos Santos e Maria Joa 
na Gomes 

Ela e filha de Elias Lopes Parente e Susana 
Oliveira . 

da 

ANTÔNIO CORRtA E ALTAHIRA DE OLIVEIRA FERNANDES . 

El e é filho de Joana Corrêa . 

Silva 

Ela é fi l ha de Manoel Ramiro de Brito Olive ira e Har ia 
Izaura Fernandes Vitória. 

LOURIVAL PAES DE OLIVEIRA E ~~IA GUEDES DA SILVA. 

Ele é filho de Antônio Rodrigues de Oliveira e Haria Ba 
tista Paes . 

Ela é filha de João Fernandes da Silva e El ci Guedes da 
Silva. 

MANOEL PEDRO BALIEIRO DOS REIS E HARIA DOS REIS GOMES . 

Ele é filho de José dos Reis Souza e ~~ria Balieiro dos 
O Oficial do Registro Civil de Vila ~~ia, Santana , Co- Reis. 

marca de Macapã, Território Federal do Amapá , RepÚblica Fede 
rativa do Brasil, faz saber que pretendem casar : VALDEMAR NÜ Ela é fi l ha de Raimundo da Cruz Soares e ~~ria Go;nes 
NES E MARIA DO SOCORRO CAHPOS DA CONCEIÇÃO. Soares. 

Ele é f ilho de João Procopio Pedrosa e de Natalzira Nu
nes Gomes. 

Eia é filha de Francisco Trindade da Conceição e Fran -
cisca Campos da Conceição. 

JOSe EDILSON PEREIRA E MARIA DE NAZARt ALMEIDA COSTA. 

Ele é filho de Maria Jesuina Pereira. 

Ela é filha de Madalena Almeida Costa . 

AHILTON flE OLIVEIRA CARDOSO E REGINA FERREIRA: 

Ele é fi lho de Pa lmira de Oliveira Cardoso . 

Ela e filha de Benedito de Sousa Ferreir·a e Joana Rai
munda Ferreira . 

RAIHUNDO GUIMARÃES E MARIA FRANCISCA COSTA DA SILVA. 

Ele é filho de Maria de Nazaré Guimar ães. 

Ela e fi lha de Valentim Coimbra da Silva e ~~ria Costa 
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS E RAI~ruNDA DOS SANTOS DIAS. da Silva. 

El~ é filho de Mi lton Rodrigues da Costa e 
Rodrigues dos Santos . 

de Antônia 
FRANCISCO LOPES DA SILVA E MARIA VANDA DA SILVA OLIVEI~ 

RA. 

Ela é filha de Manoel Dias da Silva e Izabel dos Santos Ele é filho de Valdemar Mar i ana da Silva e Josefa Lopes 
Dias. da Silva . 

TO. 

Ela é f ilha de Raimundo Souza Oli veira e Ra imunda Costa 
1-'J\.NOEL NUNES CARVALHO E l1ARIA DALVA QUEIROZ DO NASCIME~ da Silva. 

Ele é filho de Angelita Nunes Carvalho 

Ela é filha de Edja.d !laia do Nasci.nento e RaimundaQuei 
roz do Nascimento. 

RAINALDO FERNANDES DOS SANTOS E MARIA HRMINA DOS SAN -
TOS. 

Ele é filho de Joana Fernandes dos Santos. 

Ela é filha de José dos Santos e ~~ria Firmina dos San-

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de ca~ar um CO>ll outro, acuse-o na foru:a da Lei . 

Vila Ma ia, S<utlana, 10 de ;;-,arço de 1981 

JC.!:>U\NA 1.-HAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAl1AS DE CASAMENTO 

~t_o_s_·----------------------------------------------------------~O~O~f~i~c~i~a~l~d~o Reg~o_Civil de Vila Maia, Santana,Comar 
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ca de ~wcapá , Território Federa l do Amapá , Repúb l ica Federa
tiva do Bras il , faz sabe r que pretendem casa r : RAI~WNDO DA 
SILVA PEREIRA E MARIA FIRHINA FERREIRA PEREIRA : 

Ele j filho de Aurjlia da Si l va Perei ra . 

Ela j fi lha de Joio Araú j o Ferreira e Geralda da Si lva 
Gomes . 

ORLANDO GO~!ES COUTINHO E RAHWNDA LÚCIA Chl!POS CONCEI -
ÇÃO . 

Ele j fi l ho de Raimundo da Costa Coutinho e Maria Soa -
res Gomes . 

Ela j filha de Francisco Trindade da Conceiçio e Fran -
cisca Saturnina Campos . 

LUIZ FERREIRA DO M!ARAL E ~!ARIA DAS DORES LOPES GUILHER 

Quem souber de qua l quer impediment o l egal que os 
de casar um com o outro, acuse-o na forma da Le i . 

Vi l a Maia , Santana, 10 de março de 198:Í . 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM!AS DE CASM!ENTO 

iniba 

O Of i c i a l do Registro Civil de Vi la ~wia , Santana, Comar 
ca de ~lacapá, Terr i tório Federal do Amapá , RepÚbl i ca Federa:
tiva do Brasil , faz saber que pretendem casar: OSVALDO RODRI 
GUES DE ALME IDA E ONICE DE OLI VEIRA PEDROZO . 

Ele i filho de Joio de Almeida e Ant6nia Rodr i gues de 
HE. Al meida . 

Ele j filho de Manoe l Conceiçio do Amaral e Maria Fer - Ela é filha de João Procopio Pedr ozo Fi l ho e Maria Josj 
rcira do Amaral. de Oliveira Cardoso . 

Ela é filha de Mauricio Guilherme e Maria Lopes da Sil- MARIO ~!ENDES DA COSTA E JOSEFA DE SOUZA . 
va. 

JOSt DA COSTA QUEIROZ E ROSIRIS RODRIGUES DOS ANJOS . 

Ele é filho de João Dua r te de Queiroz e Ana l ia da Costa 
Qu e iroz. 

El a é filha de Joaqui m Rodrigues de Souza e Rosa dos An 
jos Monte iro . 

VIVALDO NEVES DOS SANTOS E HARIA DE NAZARt ~!ARTINS 
SOUZA. 

El e j filho de Jovina Neves dos Sant0s . 

El a j f ilha de Maria ~lart ins de Souza. 

DE 

ANTÔNIO DE OLIVEI RA CASTRO E MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA 
SI LVA . 

El e j filho de Francisco Rodrigues de Castro e Maria Ode 
te de Olive ira Castro. 

Ela é fi l ha de Sebastiana Araújo da Silva. 

ORLANDO BAIA BRAGA E ~~RIA JOSt CI!AVES PEREIRA . 

El e é filho de Raimunda Baia Braga . 

Ela é filha de Jaime de Souza Pere ira e Raimunda Chaves 

Ele é fi l ho de Edite Mendes da Costa . 

Ela é filha de Olegária de Souza . 

ANTÕNIG OLI VEIRA RODRIGUES NUNES E ELZA PANTOJA DE OLI
VEI RA . 

Ele é f ilho de Manoel Francisco Nunes e Sebastiana Ro -
drigues Nunes . 

El a é fi l ha de Olimpia Pantoja de Ol i ve i ra . 

RAnWNDO PEDROZO DA SILVA E RAnruNDA RODRIGUES DA COSTA 

El e é f ilho de Raimundo Nonato da Silva e Emí lia Pedro
zo da Silva . 

El a é fi l ha de Cir io Liberato de Cos t a e Raimunda Monte 
Rodrigues . 

JOSÉ DO SOCORRO DOS RE I S Gm!ES E ~!ARIA RAHWNDA Gm!ES 
COUTINHO. 

Ele é filho de Raimundo Nonato Brandão Gomes e 
Laura dos Reis Gomes . 

Maria 

El a é fi l ha de Raimundo da Costa Coutinho e Har i a Gomes 
Cout i nho . 

Pereira. RAI~illNDO DE SOUZA RODRIGUES E HELENA ARAÚJO RODRIGUES . 

.lOS~ ~!ARIA DA SILVA PALHETA E ~~RIA DOHINGAS DE OLIVEI- El e é fi lho de Manoel Pereira Rodrigues e Joana Sarai va 
RA. de Souza. 

El e é filho de Sebastião Pa l heta c ~wria de Nazaré 
Silva . 

Ela é fi lha de Raimundo Lopes c Raimunda de Oliveira. 

DANT EL FERREIRA BORGES E ~!A RIA FRANCINETE TENORIO 
ARAÜJO. 

da 

DE 

El a é filha de Bened ito Coutinho de Azevedo e Justina 
Araújo dos Santos. 

HIGUEL SOARES DA TRINDADE E JOANA DO C~IO LU~S . 

Ele é filho de José Trindade e ~wria Alves da Trindade . 

Ela ê filha de João Ferreira de Limas e ~wria do Carmo 
El e é f ilho de Adamôr Borges c Aldeno ra Ferreira Bo rges Limas . 

Ela é f ilha de Maria Teno r io de Araújo . 

l.AURINDO FELIX RODRIGUES E ~~IA RODRIGUES ~!ARTINS . 

Ele é fi lho de Franc i sca Rodrigues . 

Ela é filha de Rosa Rodrigues ~wrtins . 

MACARlO ARAÚJO DE MORAES E CECILIA ALVES DA SILVA. 

El e é f ilho de Maria de Nazareth Moraes. 

Ela é filha de Isaura Alves da Silva. 

I'RANClSCO TRINDADE DA CONCEIÇÃO E FRANCI SCA CAMPOS . 

Ele é filho de Maria ~1arcelina da Trindade . 

Ela é fi lha de José Hagno de Brito e Benedita Campos. 

ORIVALDO RODRIGUES MARTINS E ~~IA LUCU~R RODRIGUES CAN 
TANA. 

Ele é filho de Caetano Martins e Rosa Rodrigues Mar -
tins . 

Ela é filha de Maria Rodrigues Cantana . 

COARACI DOS SANTOS GO~IES E GENOVEVA RODRIGUES. 

Ele é filho de ~1anoel Antônio Gomes e Florent ina Rezen
de dos Santos . 

El a é fi lha de Rosa Rodrigues. 

JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA [ JOSEFA BARBOSA DA COSTA. 

Ele é fil ho de Augusto Vicente da Silva c Nazaré Gomes 
da Silva . 
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Ela é filha de Pedro Duarte da r.osta e Gera l da Barbosa 
da Costa. 

RAIMUNDO ARAÚJO E MARIA RIBEIRO DE SOUZA. 

Ele é filho de Alexandrina Araújo . 

Ela e filha de Just ino Ribeiro Gomes e Itelvina Cordei
ro de Souza. 

FRANCISCO FERREIRA DA COSTA E MARIA DE NAZARe BRITO . 

vel citá-lo pes·soal ment e , c i ta- o pelo present e a comparecer 
neste Juízo , no ed i fí ci o do f orum desta Comarca, s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esqui na com a Rua Cel. Corio l ano Jucá, 
nesta cidade, no dia 25-04- 83,. às 08 :00 horas . a fim de ser 
interrogado, pr omover sua defe.s a e se r no ti fi cado dos ulte
riores termos do proce sso , a que deverá comparecer , s ob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edita l, cuja 2a. via ficará af ixada no lugar de costume . Da
do e passado ne sta cidade , aos 07 de março de 1983 . Eu, , Ja i~ 
José de Gouvêa Qui ntas, Di r etor de Secre t a r i a da ' Var~ trimi
nal. 

Ele é filho de Sebastião Batista da Costa e 
Ferreira da Costa. 

Estefania EDITAL DE CI TAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA 

Ela é filha de Edina Brito . 

JOSg AGUINALDO NUNES E MARIA JUCINEIDE DA SILVA VIANA. 

Ele é filho de Hanoel Bizerra Góes e Haria da Conceição 
Nunes. 

Ela é filha de Raimundo Gomes Viana e Oneide da Silva 
Viana . 

LÁZARO DUARTE DE ALHEIDA E MARIA JOSg ALBUQUERQUE BAIA. 

Ele é filho de Júlia Duar te de Alme i da . 

Ela e filha de Benedito Baia e Haria de Nazaré AlbuqueY· 
que Baia. 

RAIMUNDO RODRIGUES CARDOSO E ADINAH PERES DE ANDRADE. 

El e é fi lho de Izidório Costa Car doso e Haria Rodr igues 
Cardoso . 

Ela é filha de Antônia Vieira de Andrade Filho e Julie
.ta. Peres de Andrade. 

RAIMUNDO DE HELO PARENTE E MARIA DOLORES DOS SANTOS NAS 
CIHENTO. 

Ele é filho de Berhal dino Lopes Parente e Romana Chaves 
de Melo Parente. 

El a é fi lha de Jacinto Felix do Nascimento e Maria Cre
zolita dos Santos . 

BENEDITO SOARES GOMES E MARIA DA CONCEIÇÃO NEGREIROS DA 
SILVA . 

Ele é f ilho de Benedito Nunes Gomes e Haria Soares Go ~ 
mes. 

Ela é filha de Gercino Frazão da Silva e Lusia Negre i -
ros da Silva. 

Quem souber de qual quer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse- o na forma da Lei. 

Vi l a Maia, Santàna , 10 de março de 1983 . 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDFRAL DO AMAPÁ 

ABAIXO: 

O Doutor J ESUS DO NASCIMENTO, ~ill . Juiz de Di r e i t o da Co 
marca de Macapá, TFA, na forma da Lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o pr esent e EDITAL com pr a zo de 
15 dias virem, ou dele t iver em conhec i mento , que nes te Juízo 
corre seus t rânsmites um processo em que é acusado: I RANILDO 
NASCIHENTO GIUSTI , brasileiro, :amapaense , solteiro , sem pro -. 
f i ssão fi l ho de Ita lo Gius ti e Ana Nascimen t o Gi usti , como in 
curso ~o art9 129, c/c a r t . 44,. i _nciso II , letra "a " , do C.P .B 

E, como tenha o Ofic ial de Ju s ti ça des t e Ju í zo cer t i f i
cado não o haver encontrado nesta Comar ca, não sendo poss í 
vel citá- lo pessoa l ment e , cita- o pe l o presente a comparecer , 
neste Juizo , no edifício do f orum de s t a Comarca , s i to à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no di a .11- 04-83 , às 08 : 00 horas , a f im 
de ser interrogado , promover s ua defesa e ser notificado dos 
~lteriores t ermos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de revel i a . Par a conhecimento de t odos é passado o pre
sente Edital , cuj a 2a . via ficará afixada no lugar de cos t u
me . Dado e passado nesta cidade , aos dez dias do mêsde março 
de 1983 . Eu, Jai r José de Gouvêa. Quintas, Dir e t or deSétre t a
ria da Vara Cr i minal , o subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dir eito 

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

FORHA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da 1? Cir
cunscrição Judiciár i a de Hacapá, TFA, na f orma da l e i ,etc ... 

Fa z saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele t iverem conhecimento , que nes t e Ju í zo 
corre seus t r ânsmi tes um processo em que é acusado : DARIO BA 
IA DA SILVA, vulgo "CAPIVARA" , brasileir o, na t ura l de Serra 
do Navio, sol t eiro , f i l ho de Antonio Pere i ra da Costa e de 
Maria Conceição Cr uz Bai a , como i ncurso no art9 217, do C.P . 
B. 

E, como t enha o Of i cial de J4s t i ça des t e Ju ízo certifica 
do não o haver encont r ado nes ta Comar ca , não s endo possível 
citá-lo pessoalmente , cita-o pelo present e a comparecer , nes 
te Juízo , no edif íc i o do forum desta Comarca, s ito à Avenida 
Amazonas, n9 26 , esqui na com a Rua Cel . Coriolan0 Jucá, nes
ta cidade, no dia 14-04- 83 , às 08 :00 hor as , a f im de ser i n
ter rogado, promover sua defesa e ser not i ficado dos ul t er io 
res t e rrnps do processo , a que deverá comparecer , sob pena de 
r eve lia . Para conhecimento de t odos é passado o pr esente Edi 
tal , cuja 2a . via ficará af i xada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta c i dade, aos oito dias do mês de março do ano 
de 1983 . Eu, J z i r José de Gouvêa Qui nt as , Di r etor de Secr e t a 
ria da Var a Crimi nal, o subscreyo . JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MACAPÁ 

~)DITAL DE CI TAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO: 

FOR}~ DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

O Dout or DORIVAL BARBOZA, MM . Jui z de Direito da 
Criminal da Comarca de Macapá, na fo rma da l ei , etc . • . 

Varâ 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tive rem conhecimento que nes te Ju ízo, 
corre seus trânsmites um processo em que é acu~ado: MILTON 
JOS~ DA SILVA, brasilei'ro, sol teiro, pintor, , filho de ~lanoel 
José da Silva e Maria Rodrigues da Silva, ces ideutene Gta ci
.dade, como incurso no art9 147 do C.P. B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo· possí-

EDI TAL DE CITAÇÃO, 
ABAIXO: 

COM O PRAZO DE 15 DIAS NA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~!. Juiz de Direito da 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de 'Macapá, ~a 
da lei, tec . • . 

FOR}~ 

Vara 
fo r.ma 

Faz sabet a Lodos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele Livecem conhecimen:o, que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que e acusado: RAUIDNDO 
RODRIGUES DE l1ATOS, vulgo "Pacussu", brasileiro, filho de Os 
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mar ina Rodrigues, residente nesta cidade de Hacapá, como in
curso no art9 129 do CÓdigo Penal . 

E, como tenha o Oficia l de Justi ça deste J uizo ce r ti f i 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss i::: 
vel c i tá- lo pessoa l ment e , cita-o pelo pre sente a compa recer 
nes t e Juizo , no edif ício do forum desta Comar ca , si t o à Ave:.. 
ni da runazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Corio l ano Jucá , 
nesta c idade , no dia 29-04-83, às 08 :00 horas , a fim de ser 
in terrogad~ promover sua defesa e se r notificado dos ul te
riores te rmos do processo, a que deverá comparecer1 sob pena 
de reve lia. Para conhecimento de todos ~ passado o p ~e sente 
Edital, cuja 2? via ficará afixada no lugar de costume . Dado 
e passado nesta cidade, aos Nove Dias do mês de Narço do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e tres . Eu J air Josi de Gou
vêa Quintas , Diretor de Secretaria da Va ra Criminal , s ubsc r e 
V l. 1 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

WlTAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA 
ABAiXO 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~11-1 . Jui z de Dire i to da Va ra 
Criminal da 1iil Circunscrição Judiciá ria de Hacapá,Capita l do 
T.F .A. na forma da lei, etc . . . 

Faz sabe r a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tive r em conhecimento , que neste Juizo 
corre seus trãnsmi t es um pr oces so em que i acusado : DEOLINDO 
SOARES PEREIRA, brasileiro , casado, filho de J úlio da Si lva 
Pe reira e de Alcina Soares Per e ira , residente nesta cidade de 
Hacapá , como 1ncurso no art9 331 do Código Penal Brasileir o . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certif i
cado não o haver encontrado nesta Comarca, nio sendo poss l
vel citá- lo pessoal mente , cita-o pelo presente a comparecer 
nes t e Juizo , no edifício do forum desta Comarca , s i to à Ave
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Cor i ol ano J ucá , 
nesta cidade, no dia 29 - 04-83 , ~s 08 : 00 horas, a f im de ser 
i nt e rrrogado , promover sua defesa e ser noti f icado ~os ulte 
r iores termos do processo , a que dever~ comparecer , sob pena 
de revelia . Para conhec imento de todos é passado o presente 
Edita , cuja 2a . v i a ficará afixa~a no l ugar de costume . Dado 
e passado nesta cidade , aos Nove d ias do mês de março do ano 
de mil novece ntos e oitenta e tres . Eu , Jair José de Gouvia 
Quintas , Diretor de Secretaria da Vara Criminal, subscr evi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

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

FOR.' IA 

O Doutor JESUS DO :-IASCI~fENTO , ~!l-1 . Juiz de Direito da Co 
' tarca de ~laca pá, TFA, na fo rma da Lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiverem conheciment o , que neste Ju i zo 
corre seus trânsmites um proce& so em que é acusado : FRANCISCO 
BEZERRA DA SILVA, vulgo "CEARÁ-DOIDO", brasileiro ,natural de 
Riacho Verdc-Ce , solteiro , br açal, residente no GarÍmpo do 
CApivara , como incurso no art . 129, do CP . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer t i fi
cado n5o o haver encontrado nesta Comarca, nio sendo possí
vel c itá-lo pessoalmente, c i ta-o pelo presente a comparece r, 
n~ste Juizo, no edi f í cio do forum desta Comarca, sito ã Ave
nida Amazo nas," n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano J ucá , 
nesta cidade , no dia 28-04-83, ~s 8 :00 horas , a f im de ser 
i nL errogado , pr omover sua defesa e ser notificado dos ul t e
riore s termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia . Para co nhecimento de todos é passado o presente 
Edical , cuj a 2a . via f i car~ afixada no Lugar de costume . Da
do e passado nesca cidade, aos 7 de março de 1983. Eu , Jair 
Jos~ de Gouv~a Quintas , Diretor de Secretaria da Vara Cr imi
nal , o subscrevo . 

JESUS DO Ni\SCHlENTO 
J ttiz de Direito 

ED lTAI. DE CITAÇÃO, CO!l O PRAZO DE 15 DT.AS , NA 
ABAlXO: 

F O !t-IA 

O Doutor JESUS DO NASCHlENTO, NH . .J uiz de Di r eito da Co 
marca de Ma capi, TFA, na forma da Lei, etc .... 

Faz sabe r a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias v irem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 

corre seus trânsmites um processo em que ê acusado: HUHB·ERTO 
TORRINHA , vulgo " CABEÇA", brasi l eiro, natura l de Afuá, car
pin t eiro , casado, filho de Nar i a Célia Fernandes , residente 
em Porto Gr ande , como i ncurso no art. 129, do Código Penal 
Brasileiro . 

E, como tenha o Ofic i al de Justiça deste Juizo certifica 
do não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possível 
c itá- lo pessoal mente, cita-o pelo presente a comparecer nes
te J uízo , no edifício do forum desta Comarca , sito à Avenida 
mnazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Corio l ano J ucã, nes
ta cidade , no dia 28-04-83 , às 8:00 horas , a fim de ser in
t er r ogado , promover sua defesa e ser notificado dos u l teri~ 
res t ermos do proc'esso, a que deverá comparecer, sob pena de 
reve l ia. Para conhecimento de todos ~ passado o presente Edi 
tal , cuja 2a . via ficará af i xada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos 07 de março de 1983 . Eu, Jair J osé 
~e Gouvêa Quintas , Di retor de Secre t aria da Var a Criminal , o 
subscr evi. 

JESUS DO NASCUfENTO 
Juiz de Direito 

ED ITAL DE CITAÇÃO, CO~! O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO : 

FORMA 

O Doutor JESUS DO NASCIHENTO , ill! . JUiz de Di re i to da Co 
marca de Hacapá , TFA, na forma da Lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juizo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : FRANCISCO 
CARLOS DOS SANTOS FILHO , brasile i ro , casado , cobrador de Ôni 
bus , fi l ho de Carlos Francisco Barreiros dos Santos e Anália 
Fernandes dos Santos , residen te nesta cidade, como incurso nn 
art . 129 do Código Pena l Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cer t i f i ca 
do nio o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível 
citá-lo pessoalmente , cita- o pelo presente a ~omparecer nes
te Ju i zo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Avenida 
Amazonas, n<.> 26, esquina com a Rua Cel. Cor iolano Jucá , nes 
ta cidade , no dia 12-04-83, às 8 : 00 horas , a fim de ser in
terrogado, promover s ua defesa e ser noti f icado dos u l terio
res termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena de 
r evelia. Para conhecimento de todos é passado o pres~nte Ed! 
ta l , cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume. Dado e 
pas sado nesta c i dade, aos onze dias do mês de março de ano 
de mi l novecentos e oitenta e três . Eu, Jair .los~ de Gouvêa 
Quintas, Diretor de Secretar ia da Vara Crimi nal . 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , em! O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO : 

FORMA 

O Doutor JESUS DO NASCIMENTO , ~lli . Juiz de Dire i to da Co 
marca de Hacapá, Capital do TFA, na forma da Lei , e tc ... 

Faz saber a todos os que o presente ED ITAL com prazo de 
15 d ias. virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes te Juiz~ 
corre seus trãnsmites um processo em que~ acusado : JUCIVALDO 
BARRIGA DOS SANTOS, brasi l eiro , amapaense , casado, filho de 
Casemiro Machado dos Santos e de Sebast iana Barr i ga dos San
tos , como i ncurso no art9 129 e 329 do C. P. B. 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo cert i fica 
do nio o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss í ve( 
citá- lo pessoa lmen t e cita-o pelo presente a comparecer neste 
juí zo , no edifíc i o do forum desta Comarca , sito à Avenida A
mazonas, n9 26, esquina com a Rua Ce 1. Coriolano Jucá, nesta 
cidade, no dia 12-04-83, às 8 :00 horas, a fim de ser interro 
gar , promover sua defesa e ser notificado dos ulter i ores ter 
mos do processo , a que deverá comparecer, sob pena de reve
l ia . Para conhecimento de todos ~ passado o presente Edita l , 
cuja 2a . via fica rá afixada no lugar de costume. Dado c Pas 
sado nesta c idade , aos oito dia s do m~s ·de março de 1983.Eu , 
Jair .los~ de Gouv~a Quintas, Dire tor de Secretaria da Vara 
Cr iminal, o subscrevo . 

JESUS DO NASClNENTO 
Juiz de Direito 



Macapá, 22-03-83 DIARIO OFICIAL 

O que fazer quando você 
guer vender e comprar, 

e descobre que todo mundo 
também quer. v~ndei 

mas que a matorta nao 
quer comprar ? 

Resposta: 

Trabalhar com criatividade e competência! 

Vender nossos produtos para outros 
países já não é tão fácil como 
antigamente. A crise mundial tornou 
os mercados externos mais fechados, 
criando novas barreiras e dificuldades 
para os produtos brasileiros.. 
Reclamar pouco adianta. 
Esse desafio só poderá ser vencido 
com muito trabalho, muita criatividade 
e muita competência. 
Aumentar a exportação é fundamental 
para manter o ritmo de 

N** e *AA& AA4AiitiMiMilM 

desenvolvimento do País. 
Desenvolvimento significa melhores 
condições de vida para todos: 
mais empregos, melhores salários, mais 
alimentos, assistência médica e 
previdência social, saúde, casa própria, 
escolas, luz elétrica, água, esgotos 
e transportes coletivos. 
Hoje, exportar não é tarefa fácil. 
Mas com determinação, criatividade 
e competência podemos conquistar 
e manter mercados. 

*' 
1983:MAIS PRODUÇ_ÃO, 

MAIS EXPORTAÇAO~ 
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