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Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0456 de 20 de março de 1986 

O Governador do Territór io .Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiç5es que lhe são conferidas pel o artigo 18, item II, 
do Decreto-lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vis t a os t ermos do Oficio n9 158/86-SESA, 

RESOLVE : 

Reestru tura r a Junta Nédica Pericial do Governo deste 
Território, criada através do Decreto n9 73.6 15, de 11 de 
fevereiro de 1974, que a parti r desta data passa a ter a 
seguint e composição : 

President e: 

- JOSÉ UB IRAJARA DA SILVA, Hédico , código NS-509 , elas 
se "A", referência NS-8, lotado na SEAD . 

Hembros Ti tulares: 

- ARIOSVALDO PI NTO DOS SANTOS , ~!édico , código LT-NS-520, 
classe "A" , referência NS-5 e HERALDO RODRIGUES RIBEIRO , 
Hédico , código LT- NS- 520 , classe "A", referência NS-5 , lo
t açlos na SESA. 

Hembros Supl ent es : 

- JOSe HILDEBRANDO GUEDES NONTENEGRO, Nédico, código 
LT-NS-520, classe "Espec i al", referência NS-25 , ZENEIDE 
ALVES DE SOUZA, Nedico. código NS-520 , classe "C",

1
referên 

cia NS-19 e DEOCI FRANCO DE NONT'ALVERNE, Nedico, cÓd i go 
LT-NS- 5i0, classe "A", referência "'"-5, lot11 dos na SESA. 

Nacapá-AP , em LO de março de 1986 , 989 da República e 
439 da Cr i ação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador I nterino 

Dr. 
Auditor do Governo do Terr i tório 
JOSe VERfSSU!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretá= io d~ Agr i cul tura 
J OÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Sec~etário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO J UNIOR 

}UNISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0457 de 20 de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pel o art i go 18, item II, 
do Decreto-le i n9 411 , de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 0932/86-GAB/SEEC , 

RESOLVE: 

Ret i fica r o Decreto ( P) n9 0404 . de 06 de Narço de 1986, 
publicado no Diár io Oficial do Territór io de 14 de março do 
mesmo ano, que passa a vigorar com a segui nte redação : 

Nomear NARIA HELENA NOREIRA DE SAHPAIO, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Assessor, código DAS-
102 .1, da Secretaria de Educação e Cultura- SEEC, na vaga 
decorrente da exoneração de ALFREDO AUGUSTO ~!ALHO DE OL! 
VEIRA. 

Nacapá-Ap , em 20 de março de 1986 , 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Territór io Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0458 de LO de março de 1986 

O Governador do Território Federal do ~pá,usando das 
.a tr ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18,item I I , 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0 188/86- SEPLAN , 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) N9 0205 , de 08 de fevereiro de 
1986, publicado no Diário Oficial do Território de 13 de 
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fevereiro do mesmo ano, que passa a vigorar com a seguin - nicípio de Hacapá. 
t e redação: 

Art . 39 - Este Decr e to ent ra em vigor na da ta de sua 
Nomear ~~IA ALBERTINA GUARANY PENNAFORT , para exercer publicação . 

o cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de 
Sistemas e Nétodos, código DAS- 10 1.1, do Departamento de No . Art . 49 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 
dElrnização Administrat iva/SEPLAN, na .vaga decorrente da exo' 
neração de J ANI CE HELENA DA SILVA CRUZ. DE-SE CIENCIA, REGI STRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

~Mcapá-Ap , em l O de março de 1986, 989 da RepÚblica e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINIST~RiO DO I NTERIOR 

Terri t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0473 de 25 de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferi.das pelo artigo 18 ,i tem li, 
do Decr et o-lei n? 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Nomear LUZIANE ~~RIA DA SIL~A SERRANO, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Ad
minis tração de Edifícios, códi go DAS-101. 1, do Departamen
to de Serviços Gerais- SEAD, na vaga decorrente da exoner a
ção , a pedido de EDNA CARNINA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO UCHÔA. 

Macapá- Ap, em 25 de março de 1986, 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 157/86-PMM. 

Cancela Termo de Per missão e da outras provi dênc ias. 

O Prefeito l1unicipal de Macapá, usando de suas atribui. 
çÕes que lhe são conferidas e, tendo em vis t a os termos d(; 
processo n9 01 544/86-P~lli. 

DECRETA : 

Art. 19 - Fica CANCELADO o TERNO DE PERHISSÃO outorga
do em favor da Empresa de ônibus V. OLIVEIRA GATO , para ex-
plorar a título precário e experimental ·a linha de Onibus 
CENTRO/JESUS DE NAZA~/CENTRO . 

Art. l9 - Fica a i nda extinto o Compromi sso de Acordo 
firmado entre a Prefeitura e as Empresas Concessi onárias 
do Serviço de Transporte Coletivo por meio de ônibus do Nu 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 11 de mar ço de 1986 . 

RAnJUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

PREFE ITURA ~JUNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

GAB I NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 158/86-P~IM. 

O Prefei to Municipal de Macapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferi1as pelo item VIII , do Art . 34 da Lei 
n9 6. 448, de 11 de outubro de i977, 

DECRETA: 
Art. 19 - EXONERAR MÁRIO HILBERTO TORRES FREIRE , do Car 

go em Comissão de Diretor do Departamento de Obras PÚbli ~ 
cas, Código DAS. 101. 2, da Secre t aria Municipal de Obras e 
Viação-SEMOV, a partir de 1L de março de 1986 . 

Art . 29 - Revogam- se as disposi çÕes em contrário. 

CUrtPRA- SE, REGISTRE-SE E· PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 12 de março de 1986. 

RAI~JUNDO AZEVEDO COSTA 
Pr efeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA ~JUNICIPAL DE ADHINISTRAÇ~O , 
aos 1L dias do mês de março de 1986. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Nunicipal de Administração 

PREFEITUlA ~lU!IICIPAL DE ~!ACAPÁ 

GABINETE llO PREFEIRO 

DECRETO N9 159/36-PMM 

O Prefeito Nunicipal de Hacapá , usando das atribuiç5es 
que lhe são conferidas pe .o item VIII ... do Art . 34, da Lei 
n9 6.448 , de 11 de outubro> de 1977 e , tendo e;n vista o dis 
po:;to nos Arts . l O e 22, da Lei Municipal n9 219 de 19 de 
feyer eiro de 1985. 

DECRETA: 

Art . 19 - NOHEAR ~~COLINO MOUTINHO ~!ARINHO , para exer 
cer o Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Obras 
Públicas , Código DAS . 101 . 2, da Secretaria Municipa l de O-
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bras e Viação-SEHOV, a partir do dia 12 de março de 1986 . 

Art. L9 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

CUi1PRA- SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE HARÇO, 1L de março de 1986 . 

RAUfUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Hunicipal de Hacapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO, 
aos 12 dias do mês de março de 1986 . 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Mun icipal de Administração 

TERRITÚRI O FEDERAL DO AMAPÁ 

CÃNARA DE VEREADORES DO MUN ICÍPIO DE ~!ACAPÁ 

PORTARIA N9 77/86-C~~. 

O Presidente da Cãmara Municipal de Hacapá, usando das 
a tribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, item I, 
da Lei Municipal n9 133/80, de 26 de dezembro de 1980, com 
binado com o artigo 88, do Regimento Inter no da Cãmar a Mu-: 
nicipal de ~lac apá . 

RESOLVE : 

I - ALTERAR o Item I da Portaria n9 63/86- CMM, de 17 de 
fevereiro de 1986, publicado no Diário Oficial do Territô
rio , n9 461 1, que passa a vi gorar com a seguinte redação: 

" I - INSTITUIR na Câmara Nunicipa l de Macapá, o horá -
no único de trabalho das 7:30 às 13 :30 horas". 

II - Esta Portaria entrará em vi gor a partir do dia 18 
de março de 1986, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

D~-SE CIÊNCIA, Cffio!PRA-SE E REGISTRE-SE . 

Palácio JANARY NUNES, aos 17 de março de 1986 . 

JARBAS FERREIRA GATO 
Presidente 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

DEPARTA~!ENTO DE PESSOAL 

A P R O V O 
Dr. EDSON GOMES CORREIA 

Secretário de Administração 

PORTARIA N9 035/86- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das a trio_ 
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên -
cia a tráves do Decreto (E) n9 041, de 14 de outubro de 1976, 
do Exm9 Sr. Governador deste Terr i tôrio, 

RESOLVE : 

Alterar o t ex t o central da Portaria (P) n9 0161, de 
10 de julho de 1985, que passa a vigorar com a seguinte re 
dação: 

Com base no art i go 180, da Lei n9 1. 7 11~ de 28 de ou 
tubro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6. 732 ~ 
de 04 de dezembro de 1979 , alt erada pelos Decre to- leis n9& 
1. 71,6 , de 27 de dezembro de 1979 e 2.1 53, de 24 de julho de 
de 1984 , combi nados com a Instrução Normativa n9 163-DASP, 
de 25 de julho de 1984, e tendo em vi s ta o exercício duran 
t e oito (08) anos completos em cargos em comissão do GrupÕ 
Direção e Assessoramento Superio res , declarar que a funcio 
nária MARIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS, ocupante do car go de 
Agente Admi ni s tra tivo , côdigo SA-701, c lasse "Especial", re 
ferência NM- 32 , do Quadro Permanente do Governo deste Ter-: 
ritôrio, lotada na Procuradoria Geral, faz jús , a contar de 
27 de fevere iro de 1986 , a ter adicionado ao vencimento do 
respect ivo cargo efetivo , a importânc ia equiva l ente à fra
ção de três quinto s (3/ 5) da dife rença entre o va l or da r~ 
muneração do cargo em comissão de Chef e da Divi são de Apoi o 
Administrat ivo, côdigo DAS- 101.1, do Grupo Direção e Asse~ 
sorarnento Superiores e o vencimento do cargo efetivo. 

Dec l aro , i gua lmente , que enquanto permanecer no exer 
cicio do cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramen 

to Superiores , a a l ud i da funcionária não percebera a parce 
la a cuja ad ição faz j ús , sa l vo no caso de opção pe l o ven-: 
cimento do cargo efetivo , na forma prevista no § 29 , do a~ 
tigo 39 do Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, 
alterados pelo Decreto- l ei n9 2.270 , de 13 de março de 1985 
e Parecer n9 446- DASP , de 07 de agosto de 1985 . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE PESSOAL, em H~ 
capa , 14 de março de 1986 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Di retor do DP/GTFA 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINI STRAÇÃO 

COHISSÃO PE~!ANENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de 
Compras e Servi ços do GTFA, torna pÚblico e comunica aos i n 
teressados que se acha aberta a licitação a nível de Tornada d€ 
Preços n9 018/86- CPL, para aqu i sição de CANINHÕES, JEEP e 
PICK- UP . 

A licitação será realizada às 09:00 horas do dia 15.04. 
86, na Sala de Licitação da Secretaria de Adrni nistração ,si 
to a Avenida FAB, Centro Cívico nesta cidade de Hacapá. -

O Edital completo e demais esclarecime ntos poderão ser 
ubtidos no 29 andar, sala 20, no endereço acima menc i onado 
nas horas normais de expedien t e . 

Hacapá, 25 de março de 1986 

JOS!i EDSON DOS SANTOS SARGES 
Presidente da CPL 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PE!ü'!ANENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanen te de Lic itação de 
Compras e Serviços do GTFA, torna públ i co e comuni ca aos 
intere ssados que se acha aber t a a licitação a ní vel de To
mada de Preços n9 0 19/86-CPL, para aquisição de FO~IDLÁ
RIOS CONTÍNUOS E ETIQUETA GO~!ADA. 

A licitação será rea l izada às 09 :00 horas do dia 16.04. 
86, na Sala de Li citação da Secretaria de Admi ni stração,si 
to a Avenida FAB, Centro Cívico nesta cidade de Hacapá . -

O Edital compl eto e demais esclarecimentos poder ão ser 
obtidos no 29 andar, sala 20, no endereço acima menc i onado 
nas horas normais de expediente. 

Macapá , 25 de março de 1986 

JOSÉ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Pr esident e da CPL 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~!APÁ 

SECRETARIA DE ADo!INISTRAÇÃO 

COHISSÃO PE!ü'!ANENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de 
Compras e Serviços do GTFA , torna público e comunica aos 
interessados que se acha aber t a a l i citação a nível de To
mada de Preços n9 020 / 86-CPL, para aqu isição de ~!ATERIAL 
PARA O NUSEU COSTA LU~ . 

A licitação será realizada às 09 :00 horas do dia 17.04 . 
86, na Sa l a de Li ci t ação da Secretaria de Admi nistração , si 
to a Avenida FAB , Centr o Cívico nesta cidade de Hacapá . 

O Edital completo e dema i s esc l a r eci mentos poderão ser 
obtidos no 29 andar , sala 20, no endereço ac ima menc i onado 
na s horas no rmais de expediente. 

Hacapâ , 25 de mar ço de 1986 

JOSÉ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Presidente da CPL 
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GOVERNO DO TERRITORI O FEDERAL DO Al'~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PER}~NENTE DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de 
Compras e Serviços do GTFA, torna público e comunica aos 
i nteressados que se acha aberta a licitação a nível de To
mada de Preços n9 0Z1/86-CPL, para aquis i ção de CENTRAL TE 
LEFONICA. 

A licitação será realizada às 09:00 horas do d ia 18.04 . 
86, na Sala de Licitação da Secretaria de Administração,si 
to a Avenida FAB , Centro Cívico nesta cidade de Hacapá. 

O Edita l completo e dema1s ~sctarec imentos poderão ser 
obtidos no 29 andar , sala 20 , no endereço acima mencionado 
nas horas normais de expediente. 

Macapá , 25 de março de 1986 

JOS~ EDSON DOS SANTOS SARGES 
Presidente da CPL 

SINDICATO DOS ARRU}~ORES DO TERRITÓRI O FEDERAL DO Al'~PÁ 

A V I S O 

Será realizada eleição, no dia 25 de julho de 1986, na 
sede desta entidade, para composição da Diretoria, Conse -
lho Fiscal e Delegados-represent antes , devendo o registro 
de chapas ser apresentado à Secretaria, no horári o de 08:00 
às 18 : 00 horas, no período de 20 (vinte) dias a contar da 
publicação deste Aviso . Edita l de convocação da eleição en 
contra- se afixado na sede desta entidade e no ponto dos Ar 
rumadores em Santana . 

Hacapá- Ap, 25 de março de 1986 . 

MANOEL MERCES DA COSTA 
Presidente 

JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO Al'~PÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO - ~~CAPÁ 

EDITAL, COH PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, PARA CITAÇÃO E. GO
MES DA SILVA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA , ~~!. JUIZ DE DIREITO DA PRI 
MEIRA CIRCUNSCRI ÇÃO JUDICIÁRIA DE HACAPÁ, CAPITAL DO TERRI 
T6RIO FEDERAL DO Al'~PÁ, NA FO~ DA LEI, ETC ... 

Faz saber aos que o present e Edital virem ou dele co 
nhecimento tiverem , que por este Juízo e Car tó r io , sito a 
Av. Amazonas , n9 26 , tem andamento u.ma ação de Execução Fi~ 
cal, Processo Cível n9 1. 167 , em que é exequente SUPERIN
TENDENCIA.NACIONAL DO ABASTECI~ffiNTO - SUNAB , na pessoa de 
seu representante legal, e constando dos autos que o (a) 
réu (ré) encontra- se em l ugar incerto e não sabido , expe
diu-se o' presente Edital , com o prazo de trinta (30), dias . 
Deferida a citação por Edital , pelo despacho do dia 06 de 
março de 1. 986, fica , pelo presente CITADO (A) E. GOMES DA 
SILVA, Firma Comercial- CGC n9 04831624/0001-01, para que 
no prazo de cinco (OS) dias, depois de findo o prazo acima 
fixado, pagar a quantia de CZ$ 20,00 (vinte cruzados), acre~ 
cida das demais cominações l egais , ou nomear bens a penho
ra, sob pena de ser es t a efetuada na forma da Lei , cujo pr~ 
zo começará a correr a parti r da publ icação deste. E, para 
que chegue ao conhecimento dos i nte ressados , mandei expe -
dir o pr~sente Edital que será afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da l e i . O que cumpra na forma da Lei . 
Dado e passado nesta cidade de Maca pá, aos onze dias do mês 
de.março do ano de mil novecentos e oitenta e se i s . E~On~ 
ria Nery Perei ra, Auxiliar Judiciário, dati l ografei . E~ D~ 
retor de Secretaria da Vara Cível , subscrevo e assino por 
de terminação do MeritÍssimo Juiz de Direito desta Comarca, 
a través da Portaria n9 OOS/83. 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secr etaria da Vara Cí,vel 

EDITAL, COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, PARA CITAÇÃO 
LUIZ ALCÂNTARA DA SILVA. 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~m. JUIZ DE D_IREITO DA PRI
~ffiiRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~~CAPÁ , CAPITAL DO TERR! 
TÚRIO FEDERAL DO Al'~PÁ, NA FOIDtA DA LEI, ETC ... 

Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele co
nhecimento tiverem, que por es te Juízo e Cartorio, sito à 
Av. Amazonas, 'n9 ~6 , tem andamento uma ação de Execução Fi~ 

cal, Processo Cível n9 642 , em que é exequente SUPERINTEN
DENCIA NACIONAL DO ABASTECI~lliNTO , na pessoa de seu repre -
sentante legal, e constando dos autos que o (a) réu (ré) , 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-se o pre 
sente Ed ital , com o prazo de TRINTA (30) dias. Defer ida ; 
citação por Edital, pe l o despacho do dia 10 de março de 
1986, fica pelo presente CITADO (A) LUIZ ALCÂNTARA DA SIL
VA , para que no prazo de cinco (05) dias , depois de findo 
o prazo acima fixado, pagar a quantia de CZ$ 5,00 ( cinco 
cruzados), acrescida das demais cominações legais , ou no
mear bens a penhora , sob pena de ser esta efetuada na for
ma da Lei , cujo prazo começará a correr a partir da publi
cação deste . E, para que chegue ao conheci mento dos inte -
ressados , mandei ~~pedir o presente Edital que será afixa
do no lugar de cos tume e publicado na forma da lei. O que 
cumpra na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Na
capá, aos quatorze dias do mês de março do ano de mil nove 
centos e oitenta e seis . Eu , Rd'il Rosemary Hedeiros de oli:
veira, auxiliar. Judiciário, datilografei. Eu, Diretor de 
Secretaria da Vara CÍvel , subscrevo e assino por deter mina 
ção do Meri tíssimo Jui z de Direito desta Comarca, através 
da Portaria n9 OOS/83. 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Vara Cí vel 

EDITAL, COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, PARA CITAÇÃO G~ 
TÚLIO ALBUQUERQUE OLIVEIRA. 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~!. JUIZ DE DIREITO DA PRI
MEIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~~CAPÁ, CAPITAL DO TERRI 
r0RIO FEDERAL DO Al'tAPÁ, NA FOR}tA DA LEI, ETC... -

Faz saber aos que o presente Edita l virem ou de l e co
nhecimento tiverem , que por es te Juízo e Cartório, sito à 
Av. Amazonas, n9 26 , tem andamento uma ação de Execução Fis 
cal, Processo Cíve l n9 9S 1, e~ que é exequente SUPERINTEN:
DÊNCIA NACIONAL DO ABASTECI~ffiNTO - SUNAB , na pessoa de seu 
representante lega l, e constando dos autos que o (a) réu 
(ré), encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu
se o presente Edital, com o prazo de TRINTA (30) dias. De
ferida a ci t ação por Edital , pelo despacho do dia 06 de mar 
ço de 1986, fica , pelo presente CITADO (A) GETÜLIO ALBUQUER 
QUE OLIVEI RA, para que no prazo de cinco (OS) dias , depois 
de findo o prazo acima fixado , pagar a quantia de CZ$ 20,00 
(vinte cruzados), acrescida das demais cominações legais , 
ou nomear. bens a penhora, sob pena de ser esta efetuada na 
forma da Lei , cujo prazo começará a correr a partir da pu
blicação deste . E, para que chegue ao conhec imento dos i n
teressados , mandei expedir o presente Edita l que será afi
xado no l ugar de cos tume e publicado na forma da l ei . o·que 
cumpra na forma da Lei . Dado e passado nesta cidade de Na
capá , aos quatorze dias do mês de março do ano de mil no
vecentos e oitenta e seis . Eu, Rd~ Rosemar y Nedeiros de Oli 
veira, aux iliar Judiciário, datilografei . Eu, Diretor de 
Secretaria da Vara Civel, subscrevo e ass i no por determina 
ção do Neritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, através 
da ~ortaria n9 005/83 . 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secr.etaira da Vara Cível 

EDITAL , CON PRAZO DE TRINTA (30) DIAS , PARA CITAÇÃO 
JOSEFA CARVALHO DE OLIVEIRA 

O DOUTOR 'DO RIVAL BARBOZA, ~m. JUIZ VE DIREI" O DA PRI
~lliiRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~1ACAPÁ , CAPIT ,L DO TERRI 
TÚRIO FEDERAL DO • ~tAPÁ, NA FOR}tA DA LEI, ETC ... -

Faz saber aos que o presente Edital vi rem o~ dele co
nhecimento t i verem, que por este Juízo e Cartório, s i to à 
Av. Amazonas , nQ 26, tem andamento unia ação de Execução Fis 
cal, Processo Cível n9 636, em que é exequente SUPERINTEN:
DENCIA NACIONAL DO ABASTECUIENTO - SUNAB , na pessoa de seu 
representante legal , e constando dos autos o (a ) réu (ré)~ 

encontra-se em lugar i ncer to e não sabido, expediu-se o pre 
sente Edital, com o prazo de TRINTA (30) dias . Deferida ã 
citação por Edital, pelo despacho do dia 10 de março de 
1986, fica, pelo presente CITADO (A) JOSEFA CARVALHO DE OLI 
VEIRA, para que no prazo de cinco (OS) di as , depois de fin 
do o pra zo ac ima f ixado, pagar a quantia de CZ$ S,OO (cin:
co cruzados) , acrescida das demai s cominações l egais, ou 
nomear bens a penhora, sob pena de ser es ta efe tuada na 
forma da Lei, cujo prazo começará a correr a partir da pu
bl icação deste . E, pa ra que chegue ao conhecimento dos in
t eressados , mandei exped i r o presente Edital que será af i 
xado no lugar de costume e publicado na forma da le i. O 
que cumpra na forma da Lei . Dado e pa ssado nesta cidade de 
~lacapá, aos quatorze dias do mês de março do ano de mil no 
vecentos e oitenta e seis . Eu , Rd~ Ro semary Nedeiros de 01I 
veira, auxiliar Judiciár io, datilografei. Eu, Di retor de Se 
cretaria da Vara CÍvel , subscrevo e ass ino por determina :
ção do Neritíssimo Juiz de Direito des ta Comarca , através 
da Portaria n9 005/83. 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Vara Cível 


	

