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Secretá r io 

Dr . AUGUSTO 
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Secretário de Finanças 
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Dr . PEDRO CARLOS DE SOUZA CANPOS 

NIN ISTI":RIO DO INTERIOR 

Terr i tór io Federal do Amapá 

DECRETO (!') N9 0990 de 5 de novemb ro de 1984 

O Gove rnador do Te r ritório Federal do Amapá,usando das 
atribu i çÕes que lhe são conferidas pelo ítem li, do artigo 18 , 
do Decreto-lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969 . 

RESOLVE: 

Art . 19 - Uesignar EDHUNDO EVELHI COELIIO ,Procurador Ge 
ral do Gove rno do Território Federal do Amapá , para v1apr 
de Macapá, sede de suas atividades , atci a cidade de Boa Vis 
ta-RR, no pe r íodo de 07 a 10 de novembro do corrente ano, ã 
f im <!..c t ra tar de assuntos de interesse da Administração Ama 
paense . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos i ções em contrár io . 

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 5 de novembro de 1984 , 
969 da Rep~blica e 429 da Criação do Territ6r io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

NINISTIÔRIO DO INTERIOR 

Terr it6rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) :-l9 0991 de 6 de novembro de 1984 

O Governador do Territ6rio Federa l do Amapá,u sando das 
atribu{ções que lhe são confer idas pe l o art i go 18, Ítem II, 
do,Dec reto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofi~io núme ro 0733/84 - SESA , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des igna r JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES , Secretár io 
de Saude do Governo deste Território, para viajar de Macapá, 
sede de s uas atividades, até as cidades do Rio de Jane i ro- RJ 

Secretano de Educação e Cultura 
Prof. FRANClSCO DE :\SSIS GURGF:L NEDEI ROS 

Secretário de Agricultura 
ür . LU li: I RAÇÚ GUI~!ARÃES COLARES 

Secretário de Segurança Pública 
Dr . AIRTON JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secre t á r io de Saúde 
Dr . JOÃO BOSCO PAPALtü PAES 

e Bras i t ia-DF , a fim de tratar de ass untos de interesse 
Administração amapaense , j unto ao Hinis t êr io da Sa~dc c 

da 
pa~ 

ticipar do 19 Simpósio Brasileiro de Arr i t i mi as Ca rdiácas 
no per iodo de 06 a lO de novembro do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em cont rá r io . 

!'a Lá c i o do Se ten t r ião , em ~!acapii , 6 de novemh r o de 1984, 
969 da Repúbli~a e 429 da Criação do Territ6rio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTgRIO DO INTERlOR 

Territ6rio Federal do Amapá 

DECRETO (!') N9 0992 de 6 de novembro de 1984 

O Governador do Territór io Federal do Amapá,usando da s 
atribuições que lhe são conferida s pelo artigo 18, ítem Il, 
do Decret o- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0733/84-SESA, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar ALICE AUGUSTA ~IARTINS VENTURA HAGA
LHÃES , para responder acumulat ivamentc, em substituição , pe 
l o expediente da Secretaria de Sa~de do Governo deste Terr1 
t6rio, durante o impedimento do r espectivo titular, no pe:
ríodo de 06 a 10 de novembro do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as dispos ições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em ~!acapá, 6 de novembro de 1984 , 
969 da Rep~blica e 429 da Cr i ação do Terri t6r io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0994 de S de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são confe ridas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, 

RESOLVE : 

Art, 19 - Designar ANTÔNIO DA SILVEIRA BARBOSA, Coord~ 
nador da Coordenadoria Setorial de Planejamento da SOSP ,para 
responder acumulativame~te, em substituição pelo expediente 
da Secretaria de Obras e Serviços PÚblicos do Governo deste 
Território , dur ante o impedimento do respectivo tÍ t ul ar, no· 
período de OS a 09 de novembro do corrente ano. 

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

Palácio do Se t entrião, em Macapã, S de novembro de 1984, 
969 da República e 429 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PROCURADORIA GERAL 

C O N V E N I O N9 103 /84-PROG 

CON~ENIO QUE ENTRE SI CELEBRAH O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMA~~ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~CAPÁ, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
neste ato pelo seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS, n~ 

meado por Decreto de 1S de março de 1979, do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, daqui por diante denominado 
simplesmente GOVERNO e a Prefe.itura Hunicipal· de Nacapá, in~ 

crita no Cadastro Geral de Con tribuinte do Hinistério da F~ 
zenda sob o n9 OS 99S 766/0001-77 , localizada i Av. FAB ne~ 
ta c idade de Macapá, representada pelo Senhor Prefeito ~!uni_ 
c ip{ll , Senhor ~IURILO AGOSTINHO PINHEIRO, denominada dorav~~ 
te PMH, resol vem, de comum acordo, firmar o presente Conve
nio, mediante as cláusu:as e condiçÕes que se seguem : 

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente Convênio foi elaborado 
com fulcro no {tem XV II do artigo 18, do Decreto-lei n9 411, 
de 08 de janeiro de 1969, combinado com o artigo 126 , § 29, 
letra "f", do Decreto- lei n9 200, de 2S de feverei ro de 
1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA : O objetivo do presente Convênio é a 
transferência de recursos destinados a execução de serviços 
de l impeza e desobstrução do Igarapé do Lago, de acordo com 
o Plano de Aplicação aprovado pelo Senhor Governador, data
do de 17 de outubro de '984 e que fica fazendo part e inte
gr ante des t e i nstrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA : Compete ao GOVERNO: 

I - Destinar recursos para atender i execuçao do pre-

sente Convênio no valor de Cr$ :2.SOO . OOO (Dois MilhÕes e 
Quinhentos Mil Cruzeiros); 

II - Fiscal izar e acompanhar a execução deste Convênio 
através da Secretaria de Obras e Serviços PÚb l icos-SOSP . 

CLÁUSULA QUARTA: A P~1N compet e: 

I - Empregar os r ecursos t ransferidos pelo GOVERNO de 
acordo com o estabe l ec ido no Plano de Aplicação relacionado 
na Cláusu l a Segunda deste inst:umento; 

li - Fornecer e facilitar os elementos necessários pa
ra que o GOVERNO possa através da SOSP, acompanhar a execu
çao do presente Convênio ; 

Ill - Presta r conta ao GOVERNO . 

CLÁUSULA QUINTA: A despesa decorrente da assinatura do 
presente Convênio, no valor de Cr$ :2.SOO.OOO (Dois MilhÕes , 
e Quinhentos Mil Cruzeiros), correrá i conta dos recursos 
oriundos do F . P.E. - Programa 03090402.00S - Natureza da 
Despesa 4 . 1 .3 .0.48, consoante Nota de Empento n9 9S76 , emi
tida em 22 de outubro de 1984, no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA SEXTA - Os recursos destinados a execuçao des 
te instrumento, serao liberados de uma só vez, após sua as
sinatura. 

CLÁUSULA SÉTI~ú\: O prazo de vigência deste Convênio se 
ra de sessenti e quat ro (64) dias contados de 29 de outubro 
de 1984 a 31 de dezembro do mesmo ano. 

CLÁUSULA OITAVA: Será diretamente vinculado e subordi
nado a PNN, o pessoal que a qualque r título for utilizado na 
execução dos serviços de que trata este instrumento, nao 
tendo com o GOVERNO re l ação jur ídica de qualque r natureza . 

CLÁUSULA NONA: Os r ecursos que por força do presen t e 
instrumento a PN!>I receberá, enquanto não forem aplicados 
aos fins a que se destinam, serão depositados em conta ban
cária especial, a ser movimentada pela PMH, obrigando-se- a 
envi ar ao GOVERNO, ext rato de conta c fazer constar nos di
versos documentos de suas prestações de contas, o nome do 
sacado , os va lores e as datas das emissões dos cheques, a 
quem foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA DÉCU~: A P~!}l deverá prestar contas da aplic~ 
ção dos recursos recebidos i Secretaria de Finanças- SEFIN , 
no máximo trinta (30) dias após o término da vigência do 
presente Convênio . 

CLÁUSULA DÉCH~ PRIHE[RA: Mediante assentimento dos 
convenentes este instrumento poderj ser modificado ou pror 
rogado atra~ês de Termo Aditivo ou r escindido de ~leno di
reito, por inadimplemento de quaisquer de suas c lausulas e 
condições, independente de acão, notificação ou interpel a -
cão jud icial. 

CLÁUSULA DÉCI~~ SEGUNDA: Fica eleito o Foro da Coma rca 
de Maca pá Terri tório Federal do Amapá, para dirimir duvidas 
po rvent ra suscitadas c decorrentes da exccuç5o deste Con
vento, om exclus5o de qualquer outro, por mais privilegia
do que ,,eja . 
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E, para validade do que ficou es tabelecido pelas par
tes, firmou- se o presente inst rumento em cinco (OS) vias de 
igual teor c forma , para o mesmo f i m, na presença das tcsLe 
munhas abaixo assinadas . 

Macapá , 25 de outub ro de 1984 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

SECRETARIA DE PLANEJ~MENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

A P R O V 0: 
ANNlBAL BARCELLOS 

Governador 

Pl ano de Aplicação dos recursos a serem conveniados en 
t r e o Governo do Território e a Prefei tura Municipal de Ha:
capá , com interveniênc ia da Secretar ia de Planejamento c 
Coordenação-SEPLAN/DDM, destinado a execução de se rviços de 
limpeza e desobst r ução do l garapi do Lago . 

ELEMENTO DEDESPESA 

4 . 1. 3 .O 

4 .1 .3 . 0 . 48 

ESPEC1FICAÇAO 

I NVESTIMENTOS EH REGUlE 
DE EXECUÇÃO ESPECIAL 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPI
TAL AOS MUNICÍPIOS . 

- Limpeza c desobst ru
çao do Igarapi do La
go 

TOTAL . .. .......... · ·· ·· 

VALOR 

2 . 500.000 

2 .500 . 000 

Lmporta o presente Pl ano de Ap l i cação no valo r de Cr$-
2.500.000 (Do i s Milh~es e Qu inhentos Mil Cruzeiros ). 

Hacapá, 17 de outubro de 1984 

VISTO : 
HURl LO AGOSTINHO PINHEIRO 

Pr efeito t~n ic ipal 

ANTÉRO DUARTE LOPES 
Secretário da SEPLAN 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO DO A:lAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSE~lBLÉIA GERAL 

O Sr . Dr. President e da Ordem dos Advogados do Brasi l, 
~ecção do Amapá , no uso de suas at ribuiç~es outor gadas pe lo 
estatuto da OAil , convoca todos os advogados inscr itos no qua 
dro desta Secc ional e em dias com suas responsab ilidades ei 
tatutárias, nos termos do inc iso ri do art. 39 , inciso I e 
"caput" do art . 40 e arts . 42 e 43 do dilo diploma lega l ,pa 
ra a reunião de ASSEHBLf,IA GERAL ORDI NÁRIA dest inada à elet 
ção do Conse l ho Secc i ona l para o bi ênio 85/86 , med iante com 
pareeimcnto espontâneo , no pe ríodo de 8 :00 horas ãs 18 : 00 hÕ 
ras do dia 30 de novembro de 1984 , na sede da ent idade :i Av-:
Procópio Rola, n9 1391, tudo de acordo com a Resolução n9 
001/84- do Egrigio Conselho Secc ional. 

~lacapá-Ap, 06 de novembro de 1984 . 

OL fNPIO PALIIARES FERREIRA 
Pres idente 

ORDE~I DOS ADVOGADOS DO BRAS l L 

SECÇÃO DO ;\.'lAPÁ 

RESOLUÇÃO NQ 00 1/84- 0AS/ AP . 

Fixa normas regulamentadoras pa ra as el e i çÕe s do Cons t' 
I ho <la Ordl'm dos Advo~ados do Br;;s i 1, Secção do Amap5, d;;-
1 98~ . 

O C0nselho Sec~iona1 da OrJcm dos Advo~ados do SraMi 1-
A'G\P,\ , u s :~n do d<1 S :Jtribuit;Õt· ~ que llH' :>:lo Cl'n f t·rid<t;; p,· l l" 
o rl. :~ , Ít c•m \'11, da Lei n~ .',, 2 Jj dL· ' 7 Uc 1iJ ri l de J <~h ~ . 
reso lv" <'X pedir .1 s Sl'l!,uinL es ins truçÕes: 

Art . 19 - Na forma do artigo 43, da Lei n9 4.215/63 ,as 
eleições para o Consel ho Seccional da O .... B/AP., para o bi ênio 
85/86, real izar- se- á em Assembliia Geral, no dia 30 de novem 
bro de 1984. 

Art . 29 - Só poderão votar os advogados com inscrição 
na Secção em dia com as contribuiç~es o~ r igatória s , e que 
es tejam exercendo a advocac i a (ar t . 42 do EOAB) . 

Art. 39 - O Conse lho Seccional compor -se-á de 12 (doze) 
memb ros escolhi dos nominalmen t e , em votação secret a , sendo 
proclamados vencedores os que obtiverem a maior votação , em 
ordem dec rescente , a t é completar o númer o legal . 

Art . 49 - SÓ poderão ser membros do Conselho Seccional 
os advogados que exerçam a prof i ssão , i~interruptamente , há 
05 (cinco) anos , sa l vo se, na vigênc i a de inscrição anteri or 
houverem desempenhado funçÕes do mesmo Conselho , bem como os 
que não ocuparem cargos púb licos de que possam ser demiti -
dos "ad nutum" ou não tenham sido conde~ados por infração 
disciplinar. (Ar t . 22 , § 39 , do EOAB). 

Art . 59- Em caso de empate ent re do i s ou mais advoga
dos , ter- se-ão como critir i os de desempate : 

a) maior tempo de inscrição na Seccional; 

b) ter idade superior a seu concorrent e . 

Ar t. 69 - A cédula de votação , devidamente rubricadas 
pe los membros da mesa r eceptora, constarâ o nome de todos 
que preencham as condições explicitadas no art. 49 desta Re 
solução . 

Art. 79 - Ser ão nul os os votos que esti verem rasurados 
os que contiverem ma i s de 12 (doze) opçÕes, e nos que forem 
escri t as expressões ofensivas às pessoas ou instituições . 

Art . 89 - Os votos brancos serão computados para o mem 
bro do Conselho que obtiver a maior votação . 

Art. 99 - A mesa r eceptora será cons ti tuída pe l os atuais 
membros da Di retoria, presidida por seu Presidente . 

Parágrafo único - Na ausência de qua lquer dos membr os 
caberá ao Presiden te a escolha do mAmh r n substi tuto dentre 
advogados inscritos . 

Art. 10 - A mesa apuradora sera composta por 03 (tr ês) 
advogados que declaradamen t e nao concorram ao Conselho, Pre 
sid i da por seu Pr esidente . 

Parágrafo Único - Ficará a critério do Pr esidente a es 
colha dos advogados que se refere o presente artigo . 

Art. 11 - A sessão de votação terá início às 8,00 horas 
e encerrar-se- á às 18 , 00 hor as do dia 30 de novembro de 1984, 
salvo se, antes do horário mencionado todos os advogados , com 
direito de vota r, houverem votado, quando , en t ão, os t r aba
lhos de apuração terão início logo após ao encerramento da 
votação . 

Art . L! - O Sec retário do Conselho da Seccional secre
tariará os trabalhos da Assemb liia, lavrando ata da sessão , 
convocada para os fins esta t uídos nesta Reso lução. 

Art. 13 - Os casos omissos se rão decid idos pe l as mesa s 
receptora c apu rada, obedecendo às diret rizes do EOAB. 

Ar L. 14 - A presente Reso l ução entrará em vigor na data 
de sua publicação , revogando- se a s dispos iç~esemcontrário . 

Macapá- Ap. , 06 de novembro de 1984 . 

OLf;tl' lO PAUtARES FERREIRA 
l't~. Conselho Seccional OAII/Ap . 

CONSELHO TERRITOR IAL DO ,I,'IAPÁ 

ED lTAL DE CONVOCAÇ,\0 

O I'RES I lllcNTE DO CONSELHO TERRITORIAL DO ~IAPÁ , de acor 
do c'>r:l o a n igo ~ ó do Decreto-Lei n9 4 11/69 e art i go 15 dÕ 
:\v\! l l:le nto lnter:no , convoca os Senhores Conse lhe i ros a compa 
r·,·cvr .-m a Ct' <Hes inra Vigésima Segu11d.1 ( ! ~ :~ ?)Reunião Ordiná:
r i" . '' sv r r c• a I i zad<J n:t local idade de F c rrc i r a Gomes e na Se 
c· r ,· ~ari: l ,\dm iniHr:~Liva do C'l'A, nos d ia s 19, ~O c ~ I de no:
,·c·:;;hro "" ,·., r n· nt ,• ano . com seu iníc io prt'v i sto para às 09: 00 
ht'L l ~ , ,., , .~1 .1 .-i:t;l! Íd. td\! cll• : 
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I e II - Abe rtura dos Trabalhos : 

a) Palavra do Presidente; 

b) palavra livre - informações , e 

c) reunião com o Sub-Prefe ito de Fe rre ira Go
mes, quando serj fe ito um estudo dos cond t 
çÕes para a instalação do Nunidpio de Fer 
r eira Gomes . 

I Il e IV - Veri ficação e es t udo para a insto !ação do f~ 
turo Municíp io de Ferrei ra Gomes . 

V e VI - Estudo, ap reciação c aná l ise de Proj e t os , Pl a 
nos e Processos oriundos do área governamen ~ 
tal. 

O que mais houver . 

~acapá, OS de novembro de 1984. 

SALO~!ÃO ALCOLUNBRE 
Presidente do CTA 

..CONSELHO TERRITORIAL DO AHAPÁ 

AGENDA 

1 L2~ REUNIÃO ORDI NÁRIA 

DIA 19 . 11.84 

I e I1 SESSOES 

09 : 00 h 

18 :00 h 

DIA 20 .1 1. 84 

SECUNDA FEIRA 

LOCAL: FERREIRA GOMES 

Início das Sessões . 

Abertura dos Trabalhos : 

a) Pa lavra do Presidente ; 

b) Palav ra l ivre - informações, e 

c) reunião com o Sub- Prefeito de Ferrei 
ra Comes , quando se rá f eito um est~ 
do das condições para a instalação 
do futuro Município de Fe r rei r a Co
mes. 

E~cer ramento das Sessõe s. 

TERÇA- FEIRA 

I II e IV SESSOES LOCAL : FERREI RA COHES 

09:00 h 

18:00 h 

DIA ~ 1 . 1 I • 84 

V e VI SESSOES 

09 : 00 h 

18:00 h 

Início das Sessões . 

Verificação e estudo para a instalação 
do futuro Nunictpio de Ferreira Comes . 

Encerramento das Sessões . 

QUARTA- FE IRA 

LOCAL : SEC . ADr1. DO CTA 

In í cio das Sessões . 

Estudo , apreciação c análise de Proje
tos, Planos e Processos or iundos da 
jrea governamental c o que mais houve r. 

Encerramen t o das Sessões . 

Hacapj , OS de novembro de 1984 . 

SALONÃO ALCOLUHBRE 
Presidente do CTA 

GOVERNO DO TERRiTÓRIO FED ERAL DO AHAP.Ii 

SECRETARIA DE ADmNISTR.AÇÃO 

CO~!ISSÃO PER.'tAN~:NTE DE L lC I TAÇ,\0 

TO>tADA PE PREÇOS :"-!9 74/84 -CP I. 

NOTA 
O Presidente da Comissão Permanc·nLC' de Licitação de Co~ 

pras e Serviços do CTFA, torna p~blico c comunica nos inte
ressados que a Tomada de Preços n9 74 /84 -CPL, com d.ll .1 de 
abertura marcada para o din 30 . 11.84, fie;~ anLccipadaparae> 
dia 26 . 11.84 , no mesmo local <! ho r nrio . 

rta~~rá-Ap, 08 de nov~mb ro cll' 1 98~ . 

ANTONIO FERNANDO Jli\R.,\TA >IONTE I RO 
Presidente da C. P. L. 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~\PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COmSSÃO PERNANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N9 73/84 - CPL 

NOTA 

O Presidente da Comissão Per manente de Licitação de Com 
pras e Servi ços do GTFA, torna pÚb lico e comunica aos inte~ 
r essados que a Tomada de Preços n9 73/84- CPL , com data de 
abertura marcada pa ra o dia 27 . 11. 84 , ãs 9 :00 horas , fica an 
t ecipada para o dia 23 .11. 84, às 14: 30 hor as , no mesmo lo:: 
ca l. 

~illcapj-Ap , 08 de novembro de 1984. 

ANTONIO FERNANDO BARATA ~!ONTEIRO 
Presidente da C. P. L. 

EDITAL DE INTU!AÇÃO COH O PRAZO DE 20 DIAS, PARA AUDI~.!'I. 
CIA AD~!ONITÓRIA 

O Doutor Do r ival Barboza , MN . Juiz de Direito da Vara 
Crimina l da Comarca de Macapã , na Forma da Lei , Etc ... 

Faz saber, a todos que o presente Edital , com o prazo 
de 20 dias virem , ou dele notícia tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites num processo em que é acusado RAV1l:NDO 
ALVES DOS SANTOS , vulgo " LONTRA" , brasileiro, natural de 
Chaves- Pa; so lteiro, ma r ítimo , f i lho de Clicério Alves dos 
Santos e de Sebastiana Alves do s Santos , re sidente na Passa 
rela do Bairro de N. Sra . do Perpétuo Socorro nesta c idade~ 
o qua l foi condenado à pena de seis mese s de detenção e ain 
da mais no pagamento das cu stas judiciai s, sendo concedido 
o benef ício da suspensão condicional da pena . 

E, como t enha o Of i cial de Justiça deste Juízo cer tifi 
cado não o haver encontrado nesta Ci rcunscrição , não sendo 
possíve l i ntimá- lo pessoalmente , intima-o pe l o presente a 
comparecer neste Juízo , no Edifício do Forum de Macapá , no 
d i a 30 de NOVE~!BRO de 1984, às 14 :00 ho r as , a fim de ass1s 
tir audiência admonitória a que deverá comparece r sob pena 
de lhe ser revogado o "SURSIS" ora concedido . 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edi
tal, nos têrmos do ar t igo 705 do Código Penal, cuja 2? Vi a 
sera af i xada no lugar de costume . Dado e passado nesta c ida 
de de ~tacapá, aos vinte e dois dias do mês de ou t ubro de 
mil novecentos e oitenta e quatro. Eu , Manoel Januir i o da 
Si lva, Diretor de Secretaria da Vara Cr i minal , subscrevo . 

DORlVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

EDl TAL DE INTU~\ÇÃO DE SENTENÇA Cmt O PRAZO DE 60 DIAS , 
NA FORMA DA LEI : 

O Douto r Derivai Barboza , HN . Juiz de Di reito da Vara 
Criminal da Comarca de Hacapá, TFA, na Forma da Le i , Etc ... 

Faz saber, a todos que o presente Edital virem, ou de
le noticia t i verem, que por este Juizo e Cartório do Escri
vão que es te subscreve, tem andamento o Processo Crime n9 
4308 , movido pela Justiça P~blica co9 t ra ALFREDO EDSON PE
REIRA DE SOUZA, bras i.l e iro, so l teiro, estudante , filho de 
Alfredo Ferreira de Souza c de Ana Maria Pereira de Souza , 
res idente à rua Tiradentes, n9 966, nesta cidade ; em vi rtu
de de (ato ocorrido em 27 de Jul ho de 1977 , tendo sido o 
réu condenado~ pena de um (1) nno e seis meses de reclu são 
c muiLa de Cr$ 10 .000,00 (Dez ~lil Cruzeiros) como incurso 
nas s.:~nçÕcs do artigo 155 , do CÓdigo Pena[ , conforme scnten 
ça pro latada em 10 de Novembro de 1982 ; que n~o L~ndo sido 
possivel a intimação pessoal , pelo pn·sentc 11\T I>LA dito r éu 
da mencionada sentença, cujo prazo de ap~laçiio ci de CIXCO 
DIAS e sc r:i contado a part ir de SESSE:"-!T,\ DIAS d:~ pub l ic:aç:io 
deste , findo o qu:d a decis:"io passar:i em jul).\ado. F para que 
chegue ao conhcci.mento de todos, mandou i).:1ssar o prl's~.. .. nte 
Edita I , quL' ser :i afixado no Lugar de cos tlllllc' v pub I ic :~do no 
"Diário Ofici:ll" deslc Te rritório . Oulrossim . L1z :;.1bl:r que 
es L<! J,,[zo .., Cartório func ionam na .\v. ,\mazon.ls , n\1 ~6 . Da
do <..) pi1Ssado neS(.:l c id:Jdl! de ~l;1cap~i, :tos d~....•zl'llO\'L' ::J l3s do 
m.:;s UI! OuLubrü d'-' mil novecentos l' o iL,•JH:J ,. qu :~u·o . Eu, '1a 
no" I J;~nu:Í r i o da Si I v;~ , Di n• Lo r dl' Se• c r o.' La r i a à a \':Ha C r imi 
n.:.1l, sub se rcvo . 

DOR I \'.\L BAIWO/.,\ 
Juiz de Dir,'ito 

·------ --
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XO: 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITORI OS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO Al'!APÁ 

JUIZ DE DIREITO ·DA COHARCA DE ~!ACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORI'1A ABAI 

O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO, ~1. JUIZ DE DIREITO DA CO 
~!ARCA DE ~1ACAPÁ, TFA, NA FORt1A DA LEI , ETC ... 

Fa z saber a todos os que o presente EDI TAL com pr azo de 
15 di as vi rem, ou dele t i ve rem conhecimento , que ne ste Juízo 
corre seus trânsmites um proces so em que é acusado . ROBERTO 
VI CENTE ~!ARQUES , brasileiro, sol t eiro, comerciário , f i lho d~ 
José Joce li to Ha rques e de Nar i a Neri t a Harques , r es idente a 
rua Ri o Tefé , n9 2 como i ncurso no ar t 9 168 § 19 ítem III ,do 
CPB . 

E, como tenha o Oficial de Ju st iça dest: Juí zo certi~i
cado não o haver encont rado nest a Comarca, nao sendo poss1 -
ve l c itá- lo pessoalmente , cita- o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forJm des t a Comarca , sito à Ave
ni da Amazonas , n9 26, esqui na CJm a Rua Ce l . Cor i olano Jucá, 
nesta c i dade , no di a 30-NOVE~LBR0/84 , às 12 :30 hor as, a fim de 
ser inter rogado , promover sua defesa e ser notificado dos ul 
t eriores termos do processo , a que deverá comparecer , sob p~ 
na de r eve l ia . Para conhecimento de todos é pa ssado o prese~ 
t e Edi tal , cuj a 2a . vi a fica rá af i xada no lugar de costume . 
Dado e passado nes ta cidade, aos vinte e três dia s do mês o!:: 
tubro de mil de novecentos e oitenta e quat ro . Eu , Hanoel Ja 
nuâr i o da Silva , Diretor de Secretaria da Vara Criminal, sub~ 
crevo . 

JESUS DO NASCU1ENTO 
.Jui z de Di r eito 

CARTÚRI O DE REGI STRO PÜBLICO 

PROCLAHAS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Hacapá , 
Ter . Fed . do Amapá , RepÚblica ?ederetiva do Bras i l , faz sa
ber que pretendem se casar : HALDETE COSTA }1ARTINS com ANA 
~~RCIA CAVALCANTE DE SOUSA . 

Ele é filho de l~a l zin to Rocha Ha r tins e de Ha r ia Costa 
~lartin s . 

Ela é f i l ha de Wa l tcr de Olivei ra Sousa c de An tonia Hi 
randa Cava lcante de Sousa . 

JOSÊ ENEDINO DA SILVA com NARI A DE NAZARET!l CONCEIÇÃO . 

Ele é filho de Hc rmogencs Bernardino da Si l va e de An
ton ia Veronica da Silva. 

Ela é filha de Zulmira Haria da Conce i ção . 

OLl V ALDO ~!ARQUES ~tONTE VERDE com CÊUA BEATRIZ NUNES BEN 
JÚ . 

Ele é f i 1 h o de Aureliano Rud r igues ' lonlc Verde e de ~la

r l:l da Conceição ~largues . 

lêla l; fi l ha de lli.1 nor Nunes Bcnjó c de Ra imunda Nasci
mc:n to :\unes . 

~lAURO NUNES ~tONTETRO com :ONCEIÇÃO ~1ARIA A'tARAL AF0:\50. 

Ele é filho de Luciano No:1teiro e de Raimunda Nunes . 

Ela c: fllha de Otávio Caldeira Afonso e de ~taria Fran
cisca do 1\maral Afonso . 

Quem souber de qualquer i~pedimento legal que os iniba 
de casar , um com o outro , acus~-os na forma da l ei . 

Hacapú, 08 de novembro <!e I'l84. 

DIRCE SENA DE ALHEIDA 
Escrevente Jurame~tada 

em Exercício 

CARTÚRIO DE REGISTROS P)BLICOS 

PROCLAJ>!AS DE CASAI'1ENTO 

O Oficial do Regi str o Ci vil da Comarca de ~~capá , Ter
ritório Federal do Amapá , Republ i ca Federativa do Brasil 
faz saber que pre t endem se casar: NILO ALMEIDA GAI'!A com RO
SANGELA ~lAR IA HONTEI RO DIAS. 

Ele é fi l ho de Ni lo Ra i mundo Gama e de ''Domingas Al mei
da Gama (falecida) . 

Ela é fi lha de Josê Pere i ra Dias e de Har ia do Carmo 
Hon te iro Di as . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os i niba 
de casar , um com o outr o, acuse- o na forma da Lei . 

Hacapã, 07 de novembr o de 1984 . 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Juramentada 

em Exer cíci o 

PROCLAI'1A DE CASAl'fENTO 

O Oficial do Registro Ci vi l do Distri to de Serra do Na 
.vio , Comarca de Hacapã, Terri t ór i o Federal do Amapá : Faz sã 
ber que pr etendem se casar: JOS~ DAHIÃO BEZERRA DE ARAÚJO e 
REGI NA PI HENTEL PEDROSO . 

Ele é filho de Ana Bezerra de Araúj o . 

Ela é f i l ha de Pedr o Procopio Pedr oso e Hilda Pimentel 
?edroso . 

Quem souber de a l gum impedimento que os i ni ba de casar 
um com out ro acuse- o na fo r ma da Lei . 

Serra do Navi o , 31 de Outubro de 1. 984 . 

~ú\RIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
Tabeliã 

PROCLAHA DE CASPu'IENTO 

O Ofic i al do Reg i stro Ci vil do Distrito de Serr a do Na 
v~o , Comarca de :·tacapâ, Território Federal do Amapá ; Faz sa 
ber que pretendem se casar: BENEDITO GOMF.S e SANDRA DIAS PAES-:-

El e é f ilho de Izaura Gomes Ro drigues 

El a e f i l ha de Esmeri no dos Santos Paes e Lucineuza 
Dias Paes . 

Quem soube r de algum i mpedimento que os iniba de casar 
um com outro acuse- o na forma da Lei . 

Ser ra do Navio , 05 de novembro de 1. 984 . 

}!ARIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
Tabeliã 

CARTÚRIO DO REGISTRO CIVIL 

PROCLAMAS DE CASN·tENTO 

O Of i cial do registro civil do Distrito de Por to Gran
de, Comarca de Hacapú, Território Federal do Amapá , RepÚbl~. 
ca do Brasil, faz saber que pretendem se casar : 

LUIZ CARLOS SOARES PICANÇO e LEONILSA BARBOSA DOS SAN-
TOS . 

Ele é f ilho de Ubaldino Soares Pi canço e :taria Dulce So:: 
res Picanço . 

!':la é fi lha de õ·!anocl Pedro dos Santos e ~laria de Jesus 
Barbosa dos Santos. 

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

Porto Grande, 07 de novembro de 1984 . 

}!ARCELINA DIAS TEIXEIRA 
Ofic ia l do Registro Civil 
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15 DE NOVEMBRO, PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA. 

Um marco importante na nossa História. A evolução política do povo brasileiro. 
O Brasil se abre para uma nova forma de governo. Participação, ordem, 

progresso, bem-estare prosperidade. Ontem, como hoje, ideais permanentes no 
crescimento da Nação: livre, independente e democrática. 

ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA. 


	

