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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1494, de 29 de outubro de 1985 

O Gove r nador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são confer i das pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- l ei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA, Secretá -
rio de Educação e Cultura do Governo deste Território, para 
exer cer acumulativamente, em sub st itu ição, o cargo de Gover 
dor do Território Federal do Amapá, dur ante o impedimento dÕ 
respectivo titular , que viaj ará a Monte Dourado-PA, a fim 
de tratar assuntos do intere sse da Administraçào amapaens e , 
no dia 29 de outubrodo ano em curso . 

Art. 29 - Revo gam-se as dispos ições em contrári o. 
I 

Pa lác~o do Setentrião, em Macapá, 29 de outubro de 1985 , 
979 da Republica e ~29 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter ritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1495 de 29 de outubro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18,item II, 
do Decreto-lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 4230/85-SEEC , 

RESOLVE : 

Remover ex- Offício, o servidor FERDINANDO BENJANU! COS 
TA, ocupante do emprego de Técnico em Assuntos Educac io 

Dr . 
Auditor do Governo do Território 
JOSÉ VERÍSSU!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr . 

Dr. 

Secretário de Agricu l tura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança P~b lica 
NADY BASTOS GENÚ 

Secretário de Sa~de 
ANTONI O CARNEIRO J UNIOR 

nais, Código LT-NS-529 , Classe "A" , Referência NS- 5, da 
Tabel a Espec ial de Empregos do Governo de ste Território ,da 
Secre t aria de Segurança PÚb l ica- SEGUP para a Secre.taria de 
Educação e Cultura- SEEC , nesta Capita l . 

Macapá-Ap , em 29 de outubr o de 1985 , 979 da Rep~blica 
e 429 da Cria ção do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I nter i no 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1498 de 31 de outubro de 1985 

O Gover nador do Ter r itório Feder a l do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vi sta o que consta do Decr eto n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980 e Of ício n9 0670/85-SESA, 

RESOLVE: 

Des i gnar , a t ítulo precar1o, SEBASTIÃO PALMERIM VILHE
NA, ocupante do emprego de Auxi liar Operacional de Servi
ços Diversos , Código LT- NM-8 12, Cl asse "B", Referência NH-
15 , da Tabe l a Permanente do Governo des t e Terri tór io, lata 
do na Secretaria de Sa~de-SESA, para exer cer a função de 
confiança de Secretário Administrat ivo , CÓdigo DAI- 20 1.1 
da Divisão de Administração Hospitalar-C~lli/SESA , na vag~ 
decorrent e da dispensa de DINAIR CARNEIRO DE OLIVEIRA. 

Hacapá- AP , em 31 de ou t ubro de 1985 979 da Rep~blica 
e 429 da Criação do Território Federal d~ Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador In terino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1499 de 31 de outubro de 1985 
O Governador do Terri tório Federal do Amapá,usando das 
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at r i bui çÕes que lhe s.io conferidas pelo artigo 18 , item li, 
do Dec reto-lei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969 e t endo em 
vi s ta o que consta do Decre t o n9 85 . 347 , de 11 de novemb ro 
de 1980 e Ofic io n9 0670/85-SESA, 

RESOLVE: 

Designar, a t í tulo precár io, RAIMUNDO AILTON DE SOUZA 
CORREA , ocupante do emprego de Auxiliar Operac iona l de Ser 
vi ços Dive r sos , Código LT-NM-81 2, Classe "C" , Referênc iã 
NM-19, da Tabe l a Permanente do Governo deste Território, lo 
tado na Secretar ia de Saúde- SESA, pa ra exerce r a função de 
confiança de Secretár io Admi nistrativo , código DAI-20 1. 1 , 
da Unidade de Es tudos Mêdicos-CMI! /SESA, em vaga exis tente 
no Quadro de Pessoa l . 

Macapá- AP, em 31 de outubro de 1985 , 979 da Re rníhli ca 
e 429 da Cria ção do Território Federal do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inte r ino 

MIN I STgRIO DO INTERIOR 

Ter ritór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1500 de 31 de outubro de 1985 

O Governador do Terr i tór io Federa l do Amapá ,usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo art i go 18 , item II , 
do Decreto- le i n9 411 , de 08 de j ane iro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Decre t o n9 85 .347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Ofício n9 0 16/85- SEAG, 

RESOLVE: 

Designar, a título precário, BENEDITO ALVES VALENTE 
ocupante do emprego de Artíf i ce de Carpi ntaria e ~~rcena -
ria , Código LT-ART-1004, Classe "Contramestre", Referência 
NM-22, da Tabela Permanente do Governo des t e Terr itór io , lo 
tado na Secretaria de Agricu ltura- SEAG , para exercer a fun 
ção de confiança de Secre t ário Administ r at i vo , código DAI= 
201.2 , do Gabinete da Secretaria de Agricultura/SEAG, na 
vaga decorrente da dispensa a pedido de ~~RILENE VIDEIRA 
RODRIGUES. 

Macapá- AP, em 31 de outubro de 1985 , 979 da Re pÚblica 
e 429 da Criação do Territór i o Federal do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inte r ino 

MIN ISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do .Amapá 

DECRETO (P) N9 1501 de 31 de outubro de 1985 . 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
at r i bui çÕes que lhe s ào conferidas pelo artigo 18, i,tem II , 
do- Decre t o- l ei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19- Prorrogar , por mais c inco (5) dias , o perÍodo 
da vi aRem a Brasllia - DF , de NADY BASTOS GENÜ, conforme De 
ereto (P) n9 11,85 , de 25 de outub ro de 1985, a partirdcOT 
de novembro do uno em curso . 

Ar t . 29- Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Pa liic io do Scten t r ião , em ~1acapá , 31 de outubro de 191!5 , 
979 do Repúb l i co e 429 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador In terino 

MINISTER IO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1502 de 31 de outubro de 1985. 

O Governado r do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem Il , 
do Dec re t o- lel n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . I? Prorrogar por mais c inco (5 ) dias , a designa
çao de JOSE ARAGUARINO 110NT'ALVERNE para responde r pela Se
cretaria de Segurança P~blica do Gove rno deste Terr itór io 
conforme Decreto ( P) n9 1486, de 25 de outubro do corrcnt~ 
ano, a partir de Oi de novembro de 1985 . 

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

Pa l iic i~ d~ Se t entr ião , em Nacapá , 31 de outubro de 1985, 
979 ~a Republ1ca e 429 da Cr i ação do Te rritório Federal do 
Amapa . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Int erino 

CLUBE DAS ACÁCIAS 

Ata de Reunião de Assembléia Geral Ordinária, para e l ei 
ção e posse da nova diretoria do Clube das Acác i as , bi êniÕ 
1985/1987 . 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de hum 
mi l novecentos e oitenta e c inco , às vinte horas e quaren
t a e cinco minutos, em segunda convocação, na sede da Loja 
Ma çônica Duque de Caxi as , situada a rua Coriolano Jucá , n9 
451, Centr o , deu- se incício a r eun ião de Assemblêia Geral 
Ord i nária para elei ção e posse da nova diretoria do Clube 
das Acácias para o biênio 1985/1987. Teve como Presidente 
da mesa o Excelentissimo Senhor Del egado do Sereníssimo 
Grão-~lest re, r epresentado pelo Senhor Noisês Zagury, apos 
o convite fei t o na abertura pela Pres i dente do Clube das 
Acác ias do biênio 1983/1985 , senhora Marizete Cavalcante 
Monte de Almeida . A senhor a pres i dente da mesa , chamou pa
ra compor a mesma, a presidente de honra do Gremio Associa 
ção Damas da Fra ternidade , Senhora Amêlia Nendes; o venera 
vel Hestre da Loja Maçônica Duque de Caxias , repr esentado
pe lo Senhor Walter Jucá; o Presidente do Conselho Ka doxi , 
senhor Ubaldino Simões . Após a composição da mesa , o se-
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nhor Presidente, fêz a leitura do Edital de Convocação pu
blicado no Diário Oficial do Território , no dia quinze de 
outubro de 1985. Em seguida foi feita a l e itura da ata da 
reunião de Assemblé ia Ordinária anterior e colocada em apro 
vação, sendo aprovada por todos os presente . O Senhor Pre~ 
sidente da mesa , solicitou a apresentação das chapas inseri 
tas para eleição, po r ém só uma foi apresentada, assim cons 
tituida : Presidente: Rachei Zagury, C.I . n9 36.325-AP; Vi~. 
cc-Presidente : Edwiges Edna Hagalhães de Brito , C. l. n9 
164.087- MG; 1? Tesoureira : Aracy Alfaia Simões, C. l. n9 
18.040-AP; 2? Tesoureira: Perolina da Penha EspÍndola Tava 
res, C.I . n9 19 . 272-AP; 1? Secretária: Sônia Castillo Coe~ 
lho, C. I . n9 11 .405-AP; 2? Secretária; Sol Elarrat Canto , 
C.I. n9 805- AP ; Diretora Social; Eclesia ~~ria Costa San
tos da Silva, C. I . n9 58.795-AP; Vice-Diretora Social: Már
cia Ruffeil Teixeira , C. I . n9 71 .969-A~ Conselho Fiscal 
Itamarina Haria Simões Alcolumbre, C. l. n9 23.048-AP; Lui
za ~~ria Costa Pessôa, C. l. 36 .963-AP; Marisete Cavalcante 
Monte de Almeida, C.I . n9 30.249-AP; Suplentes do Conselho 
Fiscal : Valdete Isackson Jucá dos Santos, C.I . n9 29.871 -
AP; Valdivia Jucá Penalber, C.I. n9 23 . 708-AP; como só uma 
chapa foi apresentada e por orientação do representan t e do 
Se renissimo Grão-Hestre e presidente da mesa, Senhor '!oi
sés Zagury, a mesma seria aprovada por aclamação ao que to 
das as associadas presentes aprovaram. Em seguida o Senhor 
Presidente da mesa deu por proclamada e eleita a chapa e 
dando sequência, empossou a nova diretoria , que em frente 
a mesa, fez o seguinte juramento; digo, foi feito o jura -
mento da praxe pela diretoria empossada. Em seguida o Se
nhor Presidente deu a pa l avra livre, fazendo uso da mesma 
a presidente da Diretoria que ora deixa o cargo , Senhora 
~~risete Almei da , que agradeceu o apoio durante a sua ges
tão e parabenizou a nova diretoria ; em seguida fe z uso da 
mesma o Senhor representante do Venerável Hestre da Loja 
Haçônica Duque de Caxias , senhor \~alter Jucá , que parabeni 
zou a nova diretoria; a seguir usou a palavra o Presidente 
do Conselho Kadoxi, Senhor Ubaldino Simões , que também pa
rabP.nizou a nova diretor ia e se dispôs a ajudar na medida 
do possível as obras filantrópicas executadas pelo Clube, 
por último, usou da palavra , a Presidente ora empossada Se 
nhora Rachel Zagury , que dirigiu suas palavras a diretoria 
anterior , agradecendo os serviços prestados e parabenizan
do a mesma pelo grande trabalho realizado e pediu poder con 
tar com o apoio de todas as associadas e maçons para que 
pudesse alcançar seus ob jetivos para o engrandecimento do 
Clube. Como ninguém mais usou da palavra, o Senhor Presi -
dente da mesa deu por ence r rada a presente reunião parabe
nizando a nova diretoria, e colocando a Delegacia na pes
soa do Serenissimo Grão-Me stre a dispos ição do Clube, dese 
jando êxitos à nova diretoria . E para constar , eu , Luiza 
Haria Costa Pessôa, lavrei a presente ata, auxiliada pela 
secretaria da gestão ora finda , Senhora Edwiges Edna ~~ga
lhães de Brito, que depois de lida e aprovada, vai devida
mente assinada por todos os presentes. ~~capá, 24 de outu
bro de 1985. Edwiges Edna Hagalhães de Br ito; Hoisés Zagu
ry ; Halter Jucã; Ubaldino Simões; Amália Cristina Hendes; Sol 
Flarrat Canto; Rachei Zagur y ; Francisca Guedes; Aracy Al -
faia Simões ; Eclésia ~~ria C. S. Silva; Ruth Alves Hendes; 
Eliana Aparecida Araújo Barbosa ; Perolina da Penha Espindo 
la Tavares . Elvia ~~chado de Brito ; Domingas da SilvaLimã; 
Antoni o Ca~los Silva Lima; Izabel Ferreira da Silva; Sônia 
Castillo Coêlho; M~ Consolata Granjeiro Souza ; M? do Socar 
ro dos S. Dias; Valentina Costa Pessôa ; Adirce Siraime ~~r 
ques; Harisete C. N. de Alme ida ; Ná r cia Te ixeira ; Aida Nen 
des Alves; Luiza ~~ria Costa Pessôa. 

EXPEDIENTE DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 1985 PARA CieNCIAS E DE

VIDAS INTI~~ÇOES DAS PARTES . 

JUIZ DE DIREITO: Dr . DORIVAL BARBOZA 

DIRETOR DE SECRETARIA DA VARA C1VEL: LUCIVALDO DOS SANTOS 
FERREIRA 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA: 

Processo Cível n9 17.554/85 
Requerente OLIVEIRA & ~~LCHER LTDA. 
Advogado Dr. José Luiz Calandrini de Azevedo 
Requerido José Gemaque Valent e dos Santos 
Despacho "R. A. Regularize a exequente a representa ção 

em dez (iO) dias . Intimem-se. Hacapã, 17 de ou 
tubro de 1985. DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direi~ 
to.'' 

CURATELA : 

Pr ocesso Cive l n9 12 . 783/82 
Requerente .Orlando da Silva Souto 
Advogado : Dr. Cícero Borges Bordalo 

Sentença 

DESPEJO : 

"Julgo , por sentença extinto o presente proce~ 
so sem ju lgamento do mertto, com fundamento no 
art. 267, inciso VIII do código de Processo . Ci 
vil - Desistência da ação por parte do autor ~ 
Transitada esta em julgado, dê-se baixa na di~ 
tribuição e arquive-se. Publique-se, registre
se e intimem- se. Hacapá,26 de setembro de 1985 . 
DORIVAL BARBOZA Juiz de Direito. 

Processo Cível n9 17.297/85 
Requerente EHPRESA HOTELEIRA E TURISHO LTDA. 
Advogada Dra . Harly Calixto Evelim Coelho 
Requerido José Naria Heireles 
Advogado Dr . Antonio Cabral de Castro 
Sentença ''Por estas razões acolho as duas preliminares 

arguidas para ju l gar extinto o presente proces 
so, sem julgamento do mérito, com fundamento no 
art . 267, inciso VI - Ilegitimidade das parte& 
Condeno a autora ao pagamento das custas pro -
cessuais e honorárias e advogaticios que arbi
tro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado 
à causa . Publique- se, registre- se e int i mem-se. 
Nacapá, 16 de outubro de 1985 . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito. " 

EXECUÇÃO : 

Processo Cível n9 17.561/85 
Exequente A CREDILAR LTDA 
Advogado Dr . Eduar do Freire Contreras 
Executado Roque Ezamir Ferreira Cardoso 
Despacho "R . A. Regularize a exequente a representação 

em dez ( 10) dias. Intimem- se . Hacapá , 18 de ou
tubro de 1985 . DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direi
to . 11 

EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 17.558/85 
Exequente ANTONIO PINHEIRO LAVOURA & CIA. LTDA. 
Advogado Dr . Pedro Petcov 
Executado RAI~illNDO HATOS ATA1DE 
Despacho R.A. Regularize a exequente a r epresentação em 

dez (10) dias. Intime- se . Hacapã, 17 de outu -
bro de 1985. DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direito" 

EXECUÇÃO : 

Processo Civel n9 15.082/84 
Exequente B~~CO DA ~~ZONIA S.A. - BASA 
Advogado Dr. Nanoe l Nonteiro dos Santos 
Executados PLATON ENGENHARIA E COHERCI O LTDA., CLARK CHAR 

LES PLATON E LEONIDAS PLATON 
Advogado 
Sentença 

EXECUÇÃO : 

Dr. Pedro Petcov 
"Isto posto, julgo por sentença, ext i nto o pre 
sente processo de execução com fundamento nos 
arts. 569 e 267 , inciso VIII do Código de Pro
cesso Civil. Expeç·a- se mandado de l evantamento 
de penhora. Defiro o pedido de desentranhamen
to dos documentos que instruíram a i nicial , me 
diante recibo nos autos . Trans itada esta em jul 
gado , dê- se baixa na distribuição e arquive- se-:
P.R.I. Hacapá , 15 de outubro de 1985 . DORIVAL 
BARBOZA. Juiz de Direito ." 

Processo CÍvel n9 15.791/84 
Exequente BANCO DA AHAZONIA S.A. - BASA 
Advogado Dr. Hanoel Honteiro dos Santos 
Executada PLATON ENGENHARIA E COHERCIO LTDA. 
Sentença 

EXECUÇÃO : 

"Isto posto, julgo , por sentença, extinto o pre 
sente processo de execução com fundamento nos 
arts. 569 e 267, inciso VIII , do Código de pro 
cesso Civil . Defiro o desentranhamento dos do~ 
cumentos que instruiram a inicial, entregando 
os mesmos ao exequente, mediante recibo nos au
tos . Transitada esta em j ulgado , dê- se baixa na 
distribuição e arquive- se . P.R. I . Macapá, 15 de 
outubro de 1985 . DORIVAL BARBOZA. Juiz de Di
reito . " 

Processo Cível n9 16.877/85 
Exequente ECONOHICO S. A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E IN 

VESTI!1ENTO 
Advogada 
Execu t ados 

Despacho 

Dra. Margarete Santana dos Santos 
KARLOS COHÉRCIO LTDA. , CARLOS JO SÉ LEHOS ~~R
TINS e HARIA ROSIHAR VIANA MARTINS 
" Intime- s e o exequente à s e manifestar : sobre 
a certidão r e tro no prazo de cinco dias . ~~ca-
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Certidão 

pa , 17 de ou'i:ub ro de 1985. UORl VAL BARBOZA ... 
Juiz de-Direüo." 
"Certi"fico e dou fé que, deixe i de avaliar o 
bem penhorado, em virtude- de nâo, haver locali 
zado o. bem objeto da avaliação, 'pois por viiria~ 
vezes dirir:;í.-1ne · ao endereço dos. P·<ecutados ,não 
l ocalizando-os , a fim de me informarem onde se 
encontra o ' bem, p/ ser avali~do . · Segundo info r 
maçÕes colhidas às proximidades dos executado~ 
difici lme nte os mesmos se encont ram n·est·a c-ida 
de e no endereço re.tro, e por vã r ias vezes. deT 
xei Notificações p/ que comparecesseme~_J~izo-;
o que não aconteceu ate a prés~nte data . Maca
pá, 10.10.85 .'' Maria dos Anjos Tavares da Si.lva . 
Ofic ial de Justiça Avaliador." ' 

) xECUÇÃO POR T~TULO' ,EXTRA .J UDICI AL 

Proces so Cível n9 , 11:557/85 
.Exequente .. OLIVE·IRA & MALCHER LTDA. 
-Advogado Dr . José Lu i z Ca l andrini de Azevedo 
-Executado Raimundo Figuei-redo da Silva 
<Despacho "R. A. Regul arize o exequente a r ep r esenta<;ào 

em . dez (10) dias. ·Hacapá, 17 de outubro de 
• ,, ' 1985 . DORIVAL BARBOZA. J uiz de Di reito." 

EXECUÇÃO 

Pr ocesso CÍvel n9 16.869/85 
Exequente SEVERO VE!CULOS LTDA. - SEVEL 
Advogada Dra. Margarete Santana dos Santos 
Executado Edilson Cant uária Dantas 
Despacho "Junte-se . . Sobre a oferta, ouça- se a excquente , 

em tris dias ~ Macapá, 16 de outubro de 1985 , 
- .- DORIVAL BARBOZA. Jui z de Di reito." 

EXECUÇÃO FISCAL : 

Pr ocesso 
Exequente 
Advogado 
Executado 
Sentença 

Cível n9 692/82 
FAZENDA NACIONAL 
Dr. Franc.isco Souza de Oli'veira 
Antonio Damião de Souza 
" Is t o posto, julgo extinto o present.e processo de 
execução fiscal com fundamento no ar.t i go 26da l ei 
6 c830 . Levante- se: a penho r a. Transitada esta em 
j.ulgado" di-se ba i xa na distribuição e arqu ive
se . Sem custas . Publique-se, registre- se e in
timem- se . Macapá, 14 de outubro de 1985. DOR!,. 
VAL BARIJOZA . Juiz de Dire ito ." 

.: 
EXECUÇÃO FISCAL : 

Processo 
Exequente 
Advogado 
Executado 

.:-SentenÇ'a 

(. TI ~t' 

- !.·.E. r: ' 
"'ll t r., 

-~1rl,, J!.. J 

• )~- ~!.J 

Cíve 1 n9 ( . 022/à3 
FAZENDA NACIONAL 
Dr . . Franc iscà Souza de Oliveira 
Francisco Beníc io Pon t~s 

" Isto posto, julgo extinta' o presente processo 
de execução fisca1, com f~ndamento no art. 26 
da lei 6 .8jo . ~em cu~tas. Trans itada esta em 
julgado, di-se· baixa na distribuição e arquive
se . · Antes r ecolha- se o mandado d~ citação . ~la

capá·, -1.4 de ·outubro de. 1985 . DORI VAL BARBOZA , 
Juiz ·de Direito. " ' 

EXECUÇÃO 'FISCAL : 

Processo CÍvel n9 1.123/84 
Exequente INS TITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVI~ffiNTO FLORES 

TAL - IBDF 
Advogada 
Executado 
Sentença 

-· . r 

Dra . Luiza Maria Costa Pessoa 
Antonio Gomes ·Marques 
"Jul go , por s entença , e·xtinto o presente pro
cesso de · execução fisca l, com fundamento no 
ar t : 794 , inci so I do CPC . Transitada esta em 
julgado e l evantada a penhora , di- se baixa na 
distribui ção e a rquive-se . Publique-se re[lis
tre- se e intimem-se . Hacapã , 18 de outubro de 
1985. DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direito. " 

"EXECUÇÃO FISCAL : 
:J.a... ~ ;;:,, 

P.roces.so -c~vel n9 1.305/85 
Exequente I NSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVI MENTO FLORES 

TAL - IBDF 
Advogada 
Executado 

Dra . Luiza ~~ria Costa Pessoa 
Ant onio Gomes Marques 

_Sentença ::,Julgo, por sentença , ex t into o presen"t e pro'
cesso de execução fis cal, com f undamento no art . 
794 , i nciso I, do Código' de Processo Civil em 
face do .exécutadó ter satisfeit·o a· obrigaç~o , 

cacep sôrios e cus tas . Transitada _esta em julga
~' do, di-se baixa na distribui ção e arquive- se . 

- "~'Publique-se , registre- se e i n t imem-se . Macapã , 
,) 

.) 

r 18 de outubro de 1985 . DORIVAL J3ARBOZA . .Juiz 
de Direito." 

EXECUÇÃO FISCAL ~: \ 

Processo Cíve l n9 1. 306/85 
Exequente INSTITUTO BRASILE I RO DE DES ENVOLVH!f.NTO 'FLORES 

Advogada 
Executado 
Sent enÇa 

TAL - IJibF 
rira . l:uiza ~!aria Costa l'ess_o·a 
R. Pereira Gôes 

·"Jul'go , por sent ença , ex t'into o present·e proces 
so de: execuçáo fisca l, com fundamento no art. 
794 , in~iso I do Códi go d€ Process~ Civil em 
face da 'executada ter s~ tis fe ~to a obr igação , 
acessó r ios e custas . Transitada esta em ju}ga
do, di-se baixa na di stribuição e arquive-se . 
Púb·lique- se , r eg i stre-se e int imem-se . Hacapá , 
18 de ou t ubro de 1985. DORIVAL BARBOZA . Juiz de 
Di re ito . " 

GUARDA E RESPONSABI LI DADE 

Processo Cíve l n9 15 .91 7/84 
Requerente JOSÉ DE OLIVEI~~ VALENTE E ~~IA ~lli iRE FERREI 

RA VALENTE 
Advogado 
Sentença 

Dr . Cíce r o Borges Bordalo 
, . "Ju l go , por s entença, extin to. o presente pro

ce sso _sem j ulgamento do mérito, com fund ame nto 
no a r t. 2G7, i nciso II I c/c/ parágrafo 19 do 
mesmo ar t~go , do CPC. Transitada esta em, j ulga 
do, dê-se baixa na dis~ribuição e arquive~se ~ 
Publique- se, r eg is t r e- se e in timem- se . Macapá , 
04 de outubro de 1985 . DORIVAL BARBOZA 7Juiz de 
Dire i to ." 

INVESTIGAÇÃO DE, PATERNIDADE C/C/ ALI~lliNTOS 

Processo Cíve l n9 15.788/ 84 
R~q ueninte NOISÊS ~!ARQUES COSTA , REP . POR ~!A RI A ONEI DE ~!AI'. 

Advogada 
Reque rido 
Advogado 
Sentença 

QUES COSTA. 
Dra . ·Maria de Fá tima Natias 
José Gui l hermino da Silva 

:-Dr . Aldenor Sal es Fonseca da Silva 
"Por todos es t es mot i vos e por tudo o mais que 
consta dos autos, j ulgo procedente a presente 
ação de Inves t igação de Pate rnidade para dec la 
r a r o inves t i gado, José Guilhermino da Si lva , j a 
qua l ificado , pa i do inves tigante Noisés ~!arq~es 
Costa . Condeno ainda o i nvestigado ao pagamen
to de a liment os ao inves tigan te que arbitro em 
10% (dez por cento) do salário mí nimo . O arbi
tramento nes te percentual se deve ao fato de o 
i nvestigado j á prestar alimentos aos demais fi 
lhos, em núme ro de treze (1 3) . De ixo de conde~ 
nar o investigado em custas e honor ários por 
e s ta r sob o pat rocínio da justi ça gratuita . 
Tr ans itada esta em julgado , expeça- se mandãdo 

·de averbação d i rigido ao Sr . Of i ci a l do Car tó
r io Jucá para que proceda às seguintes a ltera
çÕes ao assento de nascimento do investigante . 
~loi s é s Ma rques Costa, l avrado no livro 156- A , 
f ~s. 97, sob o n9 108 . 895 : 1) Adição do patro
mínico "Da Silva" ao nome do investigante que 
pas sará a se chamar ~loisês Marques Costa da Sil 
va ; 2) I nclusão do nome do pai : José Guil herminÜ 
da -Si lva; 3) Inclusão dos nom~s dos avôs pater 
nos : J oaquim Per eira da Silva e Porfíria Cui~ 
lhermina da Silva . Em seguida , dê- s e baixa na 

-d istribuição e arquive-sê . Publique- se , r egis
tre- se e intimem- se . Nacapã , 18 de ou tubro de 
1985. DORIVAL BARBOZA. Juiz de Di reito ." 

LOCUPLETAMENTO 

Processo CÍvel n9 17. 384 /85 
Requerente · : PIERRE ALCOLUHBRE 
Advogada Dra. Ma~ly Ca~ix to Evelim Coel ho 
Requerido Romu l o Antonio Nendes Si mões 
Sentença " I sto posto , homol ogo a . desistincia requeri

da e julgo extin to o presen t e processo s em j u l 
gamento do mérito , com fundamento no ar t. 267-;
inciso VIII , do Código de .Processo . Civil . Def i 
ro o pedido de desent ranhamento do tÍtulo e a 
entrega do mesmo ao réu, med i ante r ec i bo nos 
au tos . Transitada es t a em j ulgado , di-se ba i xa 
na distribuição e arquive-se P. R. I. Nacapã , 18 
de outubro de 1985 . DORIVAL BARBOZA . Ju i z de 
Direito . " 

~!ANDADO DE SEGURANÇA : 

Processo CÍve l n9 17. 429/85 
Requerente : CLEVELAND DOS SANTOS GAMA 
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Advogado 
Requerida 

Advogado 
Sentença 

Dr. Cleve land dos Santos Gama 
Diretoria Administrativa Financeira da Campa
nhia de Desenvolv i mento do Amapá - CODEASA 
Dr . Antonio Cabral de Castro 
"Por estas razÕes , acolho a pre l iminar , j 11l.go 
o impetrante ca r ecedor do direito de aç5o e de 
nego a se gu rança ple i teada . Custas , pelo impe= 
trante . Sem honorá rio - S~mula 512 . Publique -
se , registre-se c intimem- se . Macapá, ,8 de ou 
tubro de 1985 . DORIVAL BARBOZA . Juiz de Direi= 
to . 11 

AÇ.Ã.O TRMlALHI STA : 

l' roct·ssoC tvel n9 17.532/85 
Requerente IVETE GUlD.Ã.O DE CARVALHO 
Advogado Dr . Eduardo Freire Contre r as 
Requerido Instituto Nacional de Colonizaç~o e Reforma A

grária ~ INCRA 
Sentença "Por estes.motivos , rejeito a pet i ção inic ial 

e julgo a rec l amante carecedora do 'dixcito de 
ação, por imposs i biLidade jur idica do ped i do . 
Publique-se , registre-s e c intimem-se . Nacapá, 
18 de outubro de 1985 . DORIVAJ, BARilOZA .Juiz de 
Direito." 

O pr esente EXPEDIENTE s erá afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da le i . O que cumpra-se na ft ·r 
ma da lei . Dado c passado nepta cidade de Macapá,Capital do 
Território Fede ral do Amapá, aos vi nte e três dias do r.1es 
de outubro do ano de um mil,novecentos e oitenta c c inco . 
Eu, Naria Zely Ferre ira Gomes , atendente jud i ciário, datilo 
grafei . Eu, Di retor de Secretaria da Va r a CÍvel , subscrevi7 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria 

VISTO 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PROCURADORIA GERAL 

C O N T R A T O N9 104/85- PROG . 

CONTRATO QUE ENTRE Sl CELEBRAJ-1 O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO ANAPÁ E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTE:NCIA Tf:CNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ANAPÁ, CON A INTER 
VENIE:NCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA HANUTENÇÃO DA 
COHISSÃO DE PLANEJMIENTO AGR1COLA DO 1\l.'JAPÁ- CEPA/ AP. 

O Governo do Território Federal do Amapá , neste ato re 
presentado por seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
daqui em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e a 
Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ter
ritór i o Federal do Amapá, representada pe l o seu Secretário 
Executivo, Eng9 . Agr9 . \vALTER DOS SANTOS SOBRINHO, doravan 
te denominada simp l es:nente CONTRATADA, com a interveniên = 
cia da Secretaria de Agricultura , representada pelo seu 
Titu lar Senhor JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE , dorava n
te denominada simplesmente SEAG , resolvem de comum acordo 
f irmar o presente Contrato , consoante as cláusulas e condi 
çÕes seguintes: 

CLliUSULA PRU!EIR..o\ - DO FUNDAHENTO LEGAL : O presente Con 
trato foi elaborado com fundamento no que preceitua o artT 
go 18 , item XVII do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 
1969, de acordo com a alínea "f" do § 29 do artigo 126 do 
Decreto- Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Contrato ob 
jetiva proporcionar meios para manutenção e func i onamento 
da Comissão de Planejamento Agrícola do Amapá-CEPA/AP . ,nos 
moldes estabelecidos através do Convênio n9 02 1/77 , ce le
brado em 21 de março de 1977 , entre o Hinistério da Agri
cultura, Superintendência de Desenvolvimento da AmazÕnia , 
Governo do Te r r i tório Federal do Amapá e a Associação de 
Assistênci a Técnica e Extensão Rural do Território Federal 
do Amapá , conforme Plano de Ap l icação em anexo que passa a 
fazer parte integrante deste instrumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES : 

I - DO CONTRATANTE : 

a) Alocar no present e exerc1c10 a impor t ância de Cr$ .. 
275 . 000 .000 (duzentos e setenta e cinco milhÕes de cruzei
ros) que serão r epassados conforme o previsto na Cl áusu la 

Sexta do pr esente Contrato; 

b) Arcar com todas as responsab i lidades do Ônus em ca
so de rescisão contra tua l , ou qualquer outra despesa oriun 
da da legis lação trabalhista, a l ocando recursos complemen= 
tares necessár i os ao Contrato ; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execuçao deste Contrato , 
através da SEAG. 

II - DA CONTRATADA : 

a) Contratar pessoal- técnico- administrativo para pres
tar servi ços à Comissão de Planejam~nt o Agrícola do Amapá , 
sem vínculo empregatício com o Governo e, assumir os encar 
gos das gr a t ificações de funções salariais e diárias do 
pessoal técn i co administrativo, colocado a disposição da 
CEPA/AP . ; 

b) Adquirir matena1.s e equipamentos necessár ios a ma
nutenção e funcionamento da CEPA/AP, de aco r do com o Plano 
de Aplicação dos recursos oriundos do presente Contrato . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente da 
assinatura deste Contrato no va l or de Cr$ 275 . 000 . 000 (du
zentos e setenta e cinco milhÕes de cruzeiros) correrá à 
conta do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Fede
ral e Territórios , Programa 04150881 .648 , Elemento de Des
pesa 3 . 1. 3 . 2 . 00 - Outros Serviços e Enca r gos , consoante No 
ta de Empenho n9 8350, emitida em 09 de outubro de 1985. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos de que trata este Contrato , serão liberados de uma so 
vez apos s ua assinatura . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO E HOVIHENTAÇÃO DOS RECUR
SOS : Os recursos que por força des t e Contrato deverão ser 
transferidos a ASTER/AP., depositados em conta vinculada 
GOVERNO/ASTER- AP . , na Agência loca l do Banco do Brasi l S/~ 
devendo ser movimen tada soment e através de cheques nomi
nais , obrigando-se a CONTRATADA a enviar ao CONTRATANTE ex 
t r ato de conta e fa zer constar nos dive r sos documentos de 
suas prestaçÕes de contas o nome do sacado, os númer os, va 
lores e datas das emissões dos cheques com que foram pagas 
as suas obri gações , devendo os recursos só serem sacados 
para saldar compromissos deste Contrato, sendo vedada a sua 
transferência para outro Órgao. 

CLÁUSULA Sf:TIHA - DA PERSTAÇÃO DE CONTAS: A CÓNTRATADA 
pr estará conta ã Secretaria de Finanças - SEFIN , dos recur 
sos recebidos, trinta (30) dias após o término de sua vi= 
gência . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGE:NCIA : O presente Contrato en
trará em vigor a partir da data de sua publicação no Diá -
r io Oficial do Território até 31 de janeiro de 1986. 

CLÁUSULA NONA - DA RESC I SÃO : Este Contrato poderá ser 
rescindido de pleno direito, por inadimplemento de quais -
quer de suas cláusulas e condiçoes, i ndependen temente de 
ação , notificação ou i nterpelação j ud i c i a l . 

CLÁUSULA Df:CIHA - DA NOD IFICAÇÃO OU PRORROGAÇÃO; Hedi
ante assentimento das partes es t e Contrato poderá ser modi 
ficado mediante Te r mo Aditivo, por pe r íodo nunca superior 
ao do Contrato Original, e por apenas uma vez, conforme 
prece itua o Ofíc i o Ci r cu l ar/CISET n9 42 da Secretaria de 
Contrô l e In t erno do Nin i st~rio do Interior. 

CLÁUSULA Df:CI HA PRUIEIRA - DO FORO : Par a dirimir quai~ 
quer dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento 
deste i nstrumento, de comum acordo as partes interessadas 
elegem o Foro da Comarca de ~~capá , com exclusão de qual -
quer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo firmam o presente Contrato em 
oito (08) vias de igual teor e forma , para um só efeito , na 
pr esença de du~s (02) testemunhas . 

o 

Jo!acapá(AP), 21 de outubro de 1985 . 

JO~GE NOVA DA COSTA 
CONTRATANTE 

\VALTER DOS SANTOS SOBRINHO 
CONTRATADA 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 
SEAG 

TESTEHUNHAS : Ilegíveis 
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Governo do Terr i tório Federal do Amapá 
Secretaria de Agricultura 

A P R O V 0 : 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

PROJETO: ~~nutenção da Comissão de Pl anejamento Agríco la 
CEPA/AP 

VALOR : Cr$ 275 .000.000 
FONTE DE RECURSOS: F. P.E. 

PLANO DE APLICAÇÃO 

REFERENTE AO CONTRATO N9 104185 - PROG 

ELEHENTO DE DES PESA VALOR ( Cr$ 1 .000) 

Pessoal.. .... ..... . ...... ........ . .. .. 265.000 

Ser viços de Terceiros ... . ... . . . . . .... . 10 .000 

T O T A L 275 .000 

Macapá(AP) , 21 de outubro de 1985 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Secre tár io de Agricul t ura 

WALTER DOS SANTOS SOBRINHO 
Secretário Executivo ASTER/AP 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 088/85-PROG 

CONv!NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA ~ruNICIPAL DE CALÇOENE , COM 
A II'ITERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE PLANEJANENTO E COORDENA
ÇÃO, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá , nes t e ato r e 
present ado pe l o seu Governador, J ORGE NOVA DA COSTA , daqu i 
em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Pre fe itura Hu 
nic ipal de Calçoene , repr esentada neste ato pe lo seu Pre= 
f eito Hunicipa 1 , Senhor JOÃO J ORGE GOULART SALO~O DE SANTANA , 
daqui em diante denominado simp l esmente PREFEITURA , com a i n
t erveniência d~ Secre t ari a de Pl anejamento e Coordenaçi o , 
representada pela sua Titular, Senhora FRANCISCA BELKI SS 
CARNEIRO GUID I , doravante denominada simplesmente SEPLAN , 
r esolvem de comum acordo f irmar o presente Convênio conso
ante as c l áusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAHENTO LEGAL: O presente Con 
vênia encontra respaldo l egal no item XVII do art. 18 do De 
ere t o-Lei n9 411 /69, combinado com o art. 126 , § 29, l etra 
"f" do Decreto-Lei n9 200/67 e conforme Plano de Ap l icação 
em anexo, que fica fazendo parte integrante deste instru -
mento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O obj etivo do presente 
Convênio é a execução de serviços de conclusão da cons t ru
çao da Praça Nossa Senhora da Concei ção na sede do Municí 
pio de Cal çoene . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO:. 

a) Repassar os recursos no valor de Cr$ 170.000.000 (Ce~ 
to e Setenta MilhÕes de Cruzeiros) para atender aos obj et~ 

vos do pr esente Convênio; 

b) Fiscaliz,ar c acompanha r atravé s da Secretaria de Pla 
nejamento e Coordenação a execução dos obj etivos deste Con 
vênia . 

l i - DA PREFEITURA : 

a) Apl icar os recur sos t r ansferidos pelo GOVERNO, 
aco rdo dom o Plano de Aplicação; 

de 

b) Fornecer e facil itar os e l ementos necessár i os pa ra 
que o GOVERNO, através da Secretaria de Planejamento e Co
ordenação possa acompanhar a execução dos se rviços objeto 
des t e Convênio; 

c) Apresenta r ao GOVERNO , prestação de contas do total 
dos recur sos transferidos por fo r ça deste instrumento , den 
tro do prazo estabelecido na Cláus ula Sexta des t e Convênio:-

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente des 
t e Convênio no valor global de Cr $ 170.000.000 (Cento e Se 
tenta MilhÕes de Cruzeiros), correrá à conta do Fundo de Par 
tic ipação dos Estados , Distrito Federal e Terr itórios , Pro 
grama de Trabalho n9 03090402 .005 , Natureza da Despesa 
4.3.2.3 .06 , conforme Nota de Empe nho de n9 8286, emitida em 
07 de ou t ubro de 1985. 

CLÁUSULA QUI NTA - DA LIBERAÇÃO DOS REC!JRSOS: Os recur
sos des tinados à exec~ção deste Convênio , se r ão liberados 
de uma só vez , após a sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
pres tará contas ao GOVERNO , através da Secre taria de Fina~ 
ças - SEFIN, no máximo trinta (30) dias após o término da 
vigência deste Convênio . 

CLÁUSULA Si::TU!A - DA PRORROGAÇÃO , MODIFICAÇÃO E RESCI 
SÃO: Mediant e assent imento das partes convenentes , esse Con 
vên i a poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Aditivo , desde que não contrarie o disposto no item 13 da 
Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR n9 002, de 02 .02.84 ou 
resc indido d'e pleno direito, por i nadimplement o de quaisquer 
de s uas cláusulas e condi ções , i ndependentemente de ação , 
notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: O presente Convênio t e
ra sua vigênci a a partir de sua ass i natura até 31 de dezem 
bro de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publ icação des t e Con
vênio no Diário Oficial des te Terr itório , deverá ser feita 
no pr azo de 20 (vinte ) dias a con ta r da dat a de sua assina 
tura. 

CLÁUSULA Di::CIMA - DO FORO : Fica eleito o Foro da Cir -
cunscrição J udic i ár ia de Macapá , Terri tório Federal do Ama 
pá, para dir imir quaisquer dúvidas oriundas da execução des 
te Convênio , com exclusão de out ro por mais privilegiado 
que sej a. 

E, para validade do que ficou estabelecido pel as par -
tes , lavrou- se este Instrumento em 08 (oito) vias de igual 
teor e forma, para o mesmo fim de direito na presença de 
02 (duas) testemunhas abaixo assinadas . 

Macapá(AP), 17 de out ubro de 1985 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

JOÃO J ORGE GOULART SALO~~O DE SANTANA 
PREFEITURA 

FRANCI SCA BELKISS CARNEIRO GUIDI 
SEPLAN 

TESTEMUNHAS: 

Ilegíveis 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

A P R O V 0: 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

Plano de Aplicação dos r ecursos a serem repassados pelo Governo do Território Federal do Amapá, à Prefeitura Mu
nici pal de Calçoene, com a interveniência da Secretaria de Planejamento e Coordenação , des tinados a execução de ser-
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viços de conclusão da Construção da Praça Nossa Senhora da Conce iç~o . na Sede do Município . 

lTE~I DlSCRli'llNAÇÃO DOS SERVIÇOS P. T O T A L 

1.0 Calçamento m' 150 58 . 400 8 . 760 .000 
2. 0 Pavimentação da Quadra m' 420 83 . 000 34 . 860 .000 
3. 0 Colocação de areia na quad ra de Votei m' 53 91. 000 4 . 823 .000 
, .. o Play- Gr ound vb 20 .000 .000 
5. 0 Aterro m' 510 26 . 706 13 . 619 . 550 
6.0 Ter ra Vegetal ml 170 35 . 000 5.950 .000 
7. 0 Gramado m' 1 . 700 33 . 000 56 . 100 .000 
8. 0 Equipamentos p/Quad ras vb 20 . 000 .000 
9. 0 Limpeza vb 5. 887 . 450 

'[ o T A L .. .... ... 170 . 000 . 000 

Importa o presenle Plano de Aplicação na importãncia de Cr$ 170 .000 .000 (Cento e Setenta MilhÕes de Cruzei ros) . 

Macapj-Ap, Oi de outubro de 1. 985 

FRANCiSCA BELKlSS CARNElRO GUlDl 
Sec retária de Planej amen t o 

PODER JUDICI.4RIO 

JUSTI ÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO Ar-tAPÁ 

i? CIRCUNSCRIÇÃO - HACAPÁ 

EDITAL DE INTHlAÇÃO E LEI LÃO 

O DOUTOR DORI VAL BARBOZA,. MH . JUI Z DE DIREITO DA VARA 
ClVEL DA PRUlEIRA CIRCUNSCRIÇÃO J UDICIÁRIA DE ~lACAPfi , CAPI 
TAL DO TERRITÚRIO FEDERAL DO fu'lAPÁ , na forma da Lei , etc .. 

Faz saber a t odos quantos o presente EDITAL virem ou de 
~econhecimentotiverem que o Porteiro dos Auditórios devi~ 
damente autorizado por este Juí zo promoverá em hasta púb li 
ca , a venda do (s ) bem (s) aba ixo discriminado , penhoradÕ 
(s) nos autos de EXECUÇÃO JUDI CIAL CONTRA DEV . SOLVENTE nQ 
17 . 075 , requerida por FI NANCIADORA BRADESCO S/ A CR~DITO FINAN. 
E INVESTU!ENTOcontraANTONIO CARLOS BRITO DE LUlA E BERNARDI 
NO SENA FERREIRA FILilO no átrio do Forum - Av . Amazonas,n9 
26 , no dia 22 de novembro de 1985 às 16 :00 horas , em pr imei 
ro (a) le ilão, por preço i gual ou acima daavaliaçãonão hã 
vendo l ici tante, será rea l izado (a) o (a) segundo (a) lei~ 
tão , no dia i 6 de dezembro de 1985, às 15 : 00 horas , pelo 
maior lance oferec i do , t endo o (s) bem (s) as seguintes ca 
racterísticas : Um (01) au t omóvel , modêlo CHEVY- 500 SL-;
marca Chevrolet , cor azul , mo t or a a lcool, ano 1984 , t i po 
Pick-up , placa BA- 1574, chass i n9 9BC5TE80UEC- 117404, capa 
c idade p/ 500 Kg, ava liado em Cr$ 17 .000 . 000 (Dezessete HT 
lhÕes de Cruzeiros) . 

Fica o executado intimado das datas designadas , atra
ves do presente Edital , caso não seja intimado pessoalmen
te . 

E, quem o (s) mesmo (s) quiser arrematar, deverá compa 
recer no dia, ho ra e l oca l determinados, c i ente de que ã 
venda será feita ã vista em dinhe iro em espécie ou através 
de cheque visado , ou , ainda mediante caução idõnea . 

E, para que chegue ao conhec imento de todos e pr i ncipal 
mente dos interessados, passou- se o presente EDITAL em mais 
três (03) vias de i gua l teor sendo que será afixado no l u
gar de cos tume e pub 1 icado na f orma da Lei . O que cumpra na 
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Macapi, aos 
dezesseis dias do mis de outubro do ano de mi l novecentos 
e oitenta e c inco . Eu, Pau lo G. Cruz , Auxi l iar Judic i ário , 
dat ilografe i . Eu, Dire tor de Secretaria da Vara Cíve l, s ub~ 
creví. 

DORIVAL BARBOZA 
Jui z de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTI ÇA DOS TERRITÚRIOS 

Territõrio Federal do Amapi 

Juiz de Direito da Comarca de Macapã 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FO~lA ABAIXO: 

O DOUTOR JESUS DO NASC UIENTO, MM. Jui z de Direi t o da 

JO!i.O JORGE GOULART SALm!ÃO DE SANTANA 
Prefeito Munic ipa l 

Va ra Criminal da 1? Circunscrição Jud i ciária de Macapá , na 
fo rma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
quinze dias vi rem, ou dele tiverem conhec imento , que nes t e 
Juí zo corre seus trâmites um processo em que é acusado 
IVALDO DAS CHAGAS DOS SANTOS, vulgo "Burata", bras ile iro 
sol t eir o , mecãn ico , r es idente à Rua Odilardo Silva , 303 , co 
mo incur so no art9 129 , § 29 , inciso I e 129 , "Caput ", dÕ 
CÕdigo Penal Br asi leiro . 

E, como tenha o Oficial de justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possi~ 
vel c itá-lo pessoalmente, c ita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esqui na com a Rua Ce l . CoriolanoJuc~ 
nesta c idade , no dia 29/ 11 / 1985 , às 14 :00 horas , a f i m de 
se r interrogado, promover sua defesa e ser not i ficado dos 
ulte r iores termos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edital , cuja 2a . via ficari afixada no lugar de coseu: 
me . Dado e pa ssado nesta cidade , aos vinte e cinco .dias do 
mês de ou t ubr o de mil . novecento s e oitenta e cinco . Eu , 
AGOSTIHHO IBIAPINO DA SILVA , Aux. Judicijri o, datilografei 
e eu, ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA , Dir etor de Secr etaria , o 
subscrevi . 

J ESUS DO NASCUIENTO 
Juiz de Dir eito 

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

O DOUTOR J ESUS DO NASCIMENTO , MH. Juiz de Direito da 
Vara Criminal da 1? Circunscrição Judiciária de Macapá, na 
forma da lei , etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de quinze dias virem, ou dele t i verem conheci mento, que nes 
te Juízo corre seus ·trâmites um processo em que e acusado: 
LEONALDO SOUZA DE LUlA, vulgo "Nal do", brasileiro , amasiado, 
comerc i ante , residente à localidade de Pedra Branca, como 
incurso no art9 129 , do Côdigo Penal Brasileiro . 

E, como o Of icial de Justiça deste Juízo certificado 
não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possível ci 
tá-lo pessoalmente , cita- o pelo pr esente a comparecer nes= 
t e Juízo , no edifício do f or um desta Comarca , s ito à Aveni
da Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Ce l . Coriolano Jucj , 
nes ta c idade , no dia 29/ 11/ 1985 , às 14 :00 hor as , a fim de 
ser i nterrogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo , a que deve rá comparecer , sob 
pena de reve lia. Para conhec imento de todos é passado o pre 
sente Edital, cuj a 2a . via ficará af i xada no l ugar de costu 
me . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e cinco dias do 
mês de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco . F.u , 
AGOSTINHO IBIAPINO DA SILVA, Aux . Judiciário , dati l ografei 
e eu , ~~OEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria , o 
subscrevi. 

JESUS DO NASCI~!ENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FO~lA ABAIXO: 

O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO, ~~1 . Juiz de Direito da 
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Vara Cr iminal da 1\1 Circunscrição Judiciária de Hacapá, na 
forma da lei, e t c ... -· 

Faz saber a todos que o presente EDITAL com o prazo de 
quinze dias virem , ou dele tiverem conhecimento , que nes t e 
Juizo corre seus trâmi t es um processo em que é acusado: NI 
LO SANCHES DE SOUZA, brasileiro, solteiro , de profissão e 
endereço ignorado, como incurso no art9 217, do Código Pe
na l Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certificado 
não o haver encontrado nesta comarca, não sendo possíve l cita-I.Ó 
pessoa lmente , ci ta-o pelo presente a comparecer nes t ~ Juizo , 
no edifício do forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
nQ 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jocá , nes ta cidade , 
no dia 29/ 11/ 1985, às 14 :00 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 reve lia . 
Para conhecimento de todos é passado o presente Edita l , cu 
ja 2a. via ficará afixada no lugar de costume. Dado e passa 
do nesta cidade , aos vinte e cinco dias do mês de outub~o· de 
mi l, novecentos e oitenta e cinco Eu, AGOSTINHO IBIAPINO 
DA SILVA, Aux. Judic i ário, datilografe i e eu , ~~OEL JANUÁ
RIO DA•SILVA, Di r etor de Secretaria , subscrevi. 

JESUS DO NASCU!ENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COMO PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAIXO: 
O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO, MM. Juiz de Direito da 

Var a Criminal da 1\1 Circunscrição Jud iciária de Macapá na 
fo r ma da lei, etc. .. ' 

Faz saber a todc·s os que o presente EDITAL com prazo de 
quinze dias vi r em, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Ju ízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, sol 
dador, res idente à Av. Duque de Caxias, 2404-Santa Rita, co 
mo incurso no art9 163, 129 e 329, todos do Código Penal 
Brasileiro. E, como tenha o Oficia! de Justiça deste Juízo 
ce r tificado não o haver encontrado nesta Comarca, não sen
do poss ível citá-lo pessoalmente, ci t a- o pelo presente a 
comparecer neste Juízo , no edifício do forum destaComarca, 
sito à Avenida Amazonas , nQ 26, esquina com a Rua Cel . Co
riol ano Jucá, nesta cidade, no dia 29/ 11 / 1 985 , às 13: 30 ho 
r as , a f im de ser io,terrogado, promover sua defesa e ser no 
tificado dos ulteriores t ermos do processo, a que devera 
comparecer , sob pena de revelia. Para conhecimento de to
dos é passado o presente Edital , cuj a 2\1 vi a ficará afixa
da no lugar de cos tume. Dado e passado nesta cidade , aos 
vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mi l, nove -
centos e oitenta e cinco. Eu, Agostinho Ibiapino da Silva, 
Auxiliar Judic iário, datilografei e eu , MANOEL JANUÁRIO DA 
SILVA, Diretor de Secretaria, o subscrevi. 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMAABAIX~ 
O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO, MM . Juiz de Direito da 

Vara Cr iminal da 1\1 Circunscrição Judiciária de Macapá, na 
forma da lei, etc .. . 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que nes
te Juízo corre seus trânsmites um _processo em que é acusa
do: RAIMUNDO DE BRITO SOUZA, vul go "Pé de ferro, brasilei
ro, solteiro, se rvente, residente à Rua Leopoldo Machado 
s/nQ - Colégio Diocesano, como incur so no art9 129 do CÓ~ 
digo Penal Brasileir~. E, como tenha o Oficial de 'Justiça 
deste Juízo certificado não o haver encontrado nesta Comar 
ca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, ci t a-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do f orum des 
ta Comarca, sito à Avenida Amazonas, n9 26, esquina com ã 
~ua Ce l . Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 29/ 11/1 985 , 
as 13 :30 horas , a fim de ser interrogado, promover sua de
fesa e se: not if icado dos ul teriores termos do processo, a 
que devera compárecer, sob ,pena de revelia . Para conheci -
mento de todos é passado o presente Edital, cuja 2\1 via fi 
cará afixada no lugar de costume. Dado e passado nes ta ci~ 
dade, .aos vinte e cinco dias do mês de outubro de mil no
vecentos e oitenta e cinco . Eu, Agostinho Ibiapino da,Sil
va, Auxiliar Judiciário, datilografei e eu, MANOEL JANUÁ-

RIO DA SILVA , Diretor de Secretar ia , o subscrevi . 
JES US DO NASCI~fENTO 

Ju i z de Direito 

ED ITAL DE CITAÇÃO, CONO PRAZO DE 15 DIAS , NA FORNA ABAIXO : 
O DOUTOR J ESUS DO NASCUiENTO , Ml-1. Juiz de . Direito da 

Vara Criminal da 1? Circunscrição Judiciária de Nacapá , na 
forma da le i, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que nes 
te Juízo corre seus trãns~ites um processo em que é acusa~ 
do : IVANILDO DE OLIVEIRA SENA , brasileiro , solteiro , moto
rista, residente à Travessa "B" , 1535 - Santana , como i n
curso no art9 129, 163 , § Onico , i nciso I , todos do Cód i go 
Penal Bras ileiro. E, como tenha o Oficial de Justiça des t e 
Juízo certificado não o haver encontrado ne'Sca Comarca, não 
sendo poss ível citá- lo pessoalmente , c i ta-o pelo presen t e a 
comparecer nes te Juízo, no edifício do forumdesta Comarca, 
sito ã Avenida Amazonas , nQ 26 , esquina com a Rua Cel . Co
riolano Jucá , nesta cidade , no dia 29/1 1/ 1 985 , às 14 :00 
horas , a f i m de ser interr ogado , promover sua defesa e ser 
noti ficado dos ulteriores termos do processo, a que deverá 
comparecer, sob pena de revelia . Para conhec iment o de t o
dos é passado o presente Edital , cuja 2? via f Í cará afixa
da no l ugar de costume . Dado e passado nesta c idade , aos 
vinte e cinco dias do 11ês de outubro de mil, novecentos e 
oitenta e cinco. Eu, Afost i nho Ibi ap i no da Silva , Aux . Ju
diciário, da t ilografei e eu , ~~NOEL JANUÁRIO DA SILVA , Di
retor de Secretaria , o subscreví . 

JESUS DO NASCI~iENTO 
Juiz de Di reito 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO A}~PÁ - CODEASA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NQ 003/85-CODEASA 

A Companhia de Desenvolvimento do Amapá-CODEASA, atra
ves da Comissão Permanente de Lici t ação para Ob ras , Servi 
ços e Compras de Ma teriais da CODEASA, torna pÚblico para 
conhecimento-dos i nter essados , que fará r ealizar a Tomada 
de Preço n9 003/85-CODEASA, destinada à aquisição de veí cu 
los automotores com caracterís ticas t écnicas discriminadas 
nos Lotes abaixo: 

LOTE 1: Um ( 1) veículo automotor, tipo cavalo mecânic~ 
com capacidade a 15 toneladas , moto r a diesel , ano de fa
bricação 1985 , potencia a 192 CV , i njeção direta , transpo~ 
te de 3 passageiros, com cabine l eito . 

LOTE 2: Um ( 1) veículo automotor , com capacidade de car 
ga a 8 . 843 Kg. e t ransporte de três (3) passageiros , ano de 
fabricação 1985, mo tor movido a diesel, i njeção direta, po 
tencia de 135 Cv . -

Poderão participar desta l icitação , somente firmas bra 
sileiras não consorciadas. 

A Licitação real izar-se-á às 15:00 horas do dia 18 de 
Novembro de 1985 , no prédio do Escritório Central da 
CODEASA, l ocalizado av . Mendonça Furtado , 53 , nesta cidade, 
ocasião em que ser ão r ecebidos os documentos e as propos -
tas de preços. 

A pasta do Edital de Licitação, contendo os e l ementos 
necessários à apresentação das propostas , poderá ser obti
da no endereço acima mencionado nos horár i os normais de ex 
pediente, mediante o Reco lhimento à Tesouraria da CODEASA 
da taxa de Cr$ 100.000 (Cem Mi l Cruzeiros) . 

~~capá (AP) , 04 de Novemb ro de 1985 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
Pr.esidente I CPL 

, . 

~~FAÇA ALGUEM VOLTAR AVE~- DOE SEUS 
OLHOS- PROCURE O BANCO DE OLHOS''. 

' ' 


	

