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DECRETO (P) N9 0120 de 04 de março de 1987 . 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo art i go 18 , item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 28790 . 001502/87-SEAD , 

RESOLVE ; 

Conceder apose ntadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item II e 178 , item I , a línea "a", da Le i n9 1.71 1, de 28 
de outub ro de 19S2 , com a redaç~o dada pela Le i n9 6.481 , 
de OS de dezembro de 1977 , a ELIAS FERREIRA DOS SANTOS,ma
trÍcula n9 2. 2S8 . S64 , no cargo de Agente Administrativo , 
código SA-701 , c lasse "Espec i al" , referência NN- 32 , do Qua
dro Permanente do Governo deste Território, devendo em seus 
proventos mensais serem incorporadas a fração equiva l ente 
a dois quint os (2/S) , da função de confiança de Assistente 
código DA~-202.3 , do Serv i ço de Contro le de Pagamento , na 
forma da alínea "b" , parágrafo 39 do artigo 29 da Lei n9 
6.732 , de 04 de dezembro de 1979, acresc ido das vantagens 
f i nanceiras previs tas no parágrafo 29 do artigo 39 , do De
creto- Le i n9 1.44S , de 13 de feve reiro de 1976, a lterada · 
pe lo Decreto- Le i n9 2. 270, de 13 de março de 198S . 

~tacapá-Ap , eljl 04 de março de 1987 , 989 da RepÚb l ica e 
439 da Cria-ão do Território Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 01 2S de OS de março de 1987 . 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto-Lei, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE : 

Dr . 
Aud itor do Governo do Terr i tório 
.JOSÉ VERÍSS IHO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultur a 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá~ io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança .Pública 
J OÃO FERREIRA DOS SANTO$ 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

Desi gnar, JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, Secretário de Se 
gurança PÚblica do Gover no deste Terri tór io , para viajar de 
Hacapá- Ap , sede de suas a tividades até as lo~alidade de A
mapá, Calçoene e Lourenço, no· período de 10 a 12 de feve
reiro do ano em cur so , a servi ço desta Secretar ia . 

Hacapá-Ap , OS de março de 1987, 989 da República e 439 
da Cr iação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 01 26 de OS de março de 1987 . 

O Governador do Terr Ítór io Federa l do Amapá, usando das 
at ribuições que lhe são confer i das pelo artigo 18 , item li , 
do Decr eto- Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 . 

RESOLVE: 

Designar ALFREDO AUGUSTO RANALHO DE OLIVEI RA, Secret á
rio de Gover no de Planejamento e Coordenação , pa ra exercer 
acÜmul at ivamente, em substituição o cargo de Governador do 
Território Federal do Amapá , durante o impedimento do res
pec tivo titular que viaJará as cidades de Belém-Pa e São 
Luiz-Na , no período de OS a 09 de março do corrente ano. 

Macapá-Ap, em OS de março de 1987, 999 da Repúbl i ca e 
449 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
CONTRATO N9 004/87- SEAG 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRI O 
FEDERAL DO AMAPÁ ATRAV~S DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTUR.A. 
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E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTtNCIA ~CNICA E EXTENSÃO RURAL DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO P..MAPÁ , VISMJDO A MMJUTENÇÃO DA COMIS 
SÃO DE PLANEJAMENTO AGRÍ COLA DO AMAPÁ - CEPA/AP . -

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, através da 
sua Secr etaria de Agricul tura , neste ato representada pelo 
seu ti~ular Senhor JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, dera 
van te denominado simple'!mente CONTRATANTE e a Associação de 
Assistência Técni ca e Extensão Rural do Terri tÓrio Feder al 
do Amapá , inscr i ta no Cadastro Geral de Contri buinte do Mi 
nistério da Fazenda sob o nº 05. 979 ,190/0001- 54 , r epresen-=: 
tada pelo seu Secretár i o Executivo Senhor HERALDO DA FONS~ 
CA ARAÚJO , doravante denominado simpl esmente CONTRATADA , r~ 

solvem de comum ac~rdo f irmar o presente Contrato consoan
te as cláusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIIIEIRA - DO FUNDAWENTD LEGAL: O presente Con 
trato foi elaborado com embasamento no Decreto (N) nº 0] J.9/ 
E'õ-GTFA, de 20 de maio de l 9E'õ , de acordo com o Decreto-lei 
nº 2 . 300 , Artigo 22 , Inciso VII . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presen te Contra to ob
jetiva proporcionar meios para manutenção e funcionamento 
da Comissão de Planejamento Agrícol a do Amapá (CEPA/AP) , 
nos mol des estabelecidos através do Convêni o nº 021/77 , c~ 
l ebrado em 21 de março de 1977 , entre o Ministério da Agri 
cultura , Superintendência do Desenvolvimento da AmazÔnia ~ 
Governo do Terri tório Federal do Amapá e· a .l\ssociaç.ão de 
Assi stência Técnica e Extensão Rural do TerritÓrio Federal 
do Amapá , conforme Plano de Aplicação , em anexo, que passa 
a fazer parte in tegran t e deste instrumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇDES : 

I - DO CO\!TRATANTE : 

a) Alocar no presente Exer cÍcio a importância de Cz$ 
3.200 . 000 , 00 (Três MilhÕes e Duzentos Mil Cruzados) para 
a t ender aos ob j et i vos previstos na Cláusula anterior ; 

b) arcar com todas as responsabilidades do Ônus em ca
so de recisão con tratual despesa oriunda da Legisl ação Tra 
balhis ta , alocando recur sos complementares necessários ao 
Contrato . 

c) acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato , 
através da SEAG . 

II - DA CONTRATADA 

a) Contratar pessoal técnico administrativo para pres
tar serviços à Comissão de Planejamento Agrícola do Amapá, 
sem vínculo empregatíci o com o CONTRATANTE e , assumir os 
encargos das gratificações de funções sal ar iais e diár·las 

do pessoal técnico administrativo, colocado à disposição 
da CEPA/AP ; 

b) Adqui rir materiais e equipamentos necessários à ma
nu tenção e funciona~ento da CEPA/AP , de acordo com o Plano 
de Apl icação dos recursos oriundos do pr esent e Contrato ; 

c) prestar conta dos recursos recebi dos à Sec1·etaria 
de Fi nanças, através de documentos hábeis, comprobatórios 
das despesas realizadas , de acordo com as nor mas estabele
cidas com o Governo . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO DOS RECURSOS~ Os recursos 
destinados à execução do presente Contrato , no valor de Cz$ 
3 .200 .000 , 00 (Três MilhÕes e Duzentos Mil Cruzados} , serão 
alocados , no orçamento/87 dR Secretari a de Agricultura , e 
empenhados de uma só vez , e a despesa correrá à conta do 
Fundo de Participação dos Estados , Distrito Federal e Ter
r itÓrios , Programa D415 . 0881 ,648 , Elemento de Qespesa 
3132 .00 .00 - Outrus Serviços e Encargos , consoante Nota de 
Empenrp nº 87NE00656, emitida em 18 de fevereiro d~ 1 , 987 , 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSrc : Os recur
sos de que trata es te Contrato serão liberados em 04 (qua
tro ) parcel as, sendt;J a primcira no valordeCz$ 2 .240 ,000 , 00 
(Dois MilhÕes, Duzentos e Quarenta Mil Cruzados) após a as
sinat ura deste instrumento ; a segunda no valor de Cz$ 
640 . 000 , 00 (Seiscentos e Quarenta Mil Cruzados) a partir de 
20 de março do corrente ano; a terceira no valor de Cz$ .. 
160 . 000 , 00 (Cento e Sessenta Mil Cruzados) a par tir de 20 
de junho e 20 de setembro do corr ente ano respectivamente , 

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS: Os Fe
cursos destinados a execução do presente Contrato serão de
positados em conta vinculada GOVERNO/ASTER- AP , na agência 
local do Banco do Brasil S/A devendo ser movimentada somen 
te através de cheques nominais , obrigando- se a CONTRATADA 
a enviar ao CONTRATANTE extra to de contas e fazer constar 
nos diversos documentos de sua prestação de contas o nome 
do sacado, os valores e datas das emissões dos cheques a 
quem forem pagas as importâncias , devendo os r ecursos so 
serem sacados para saldar compromissos deste Contrato , sen 
do vedada a sua transferência para outro órgão . 

I 

CLÁUSULA S~T!t~A - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A CONTRATADA 
prestará contas da aplicação dos recursos recebidos , em de 
corrência deste Contrato , à Secretaria de Finanças-SEFIN ~ 
no prazo máximo de 30 (Trin ta) dias após a vigência do p~ 
sente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGtNCIA : Este Contrato vigorará 
a partir da data de sua ass inatura , expirando RO mesmo di a 
e mês do ano de 1988. 

~--lliliiR!Diill _____ DIARIO OFI.CIAL __________ , 
·-----------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ____________ Iillll-,~ 

Territór io Federal do Amapá 
DIR!=TOR 

Dr. UBALOO SILVA MEDEIROS 
~OGRmlgG.IN·A·I~SBS~Rm~~ ...... _ .......... ..,~ ~--P·R-EÇ._ORSB·BA•s•s•r•N•ATmURRRARS .......... BB~--~ 

* Os tex tos enviàdos ã pub licaçao deve rão ser 
datilografados e acompanhados de ofíc io ou 
memorando. 
O Diário ~f icial do T. F. do Amapá pode rá 
ser encontrado para l e itura nas Representa
coes do Governo do Amapá em Brasíl i a / DF , 
Rio de Janeiro/RJ e Belém/Es tado do Pa rá. 

ATEND IMENTO 

Horário : Das 07 : 30 às 13 : 30 horas . 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 
* Publicações - centímetros de 

coluna ...................... Cz~ w , o~. 

* Hacapá . .... . ..............•. 
* Out r as Cidades ............. . 
* As assinatu ras sao semes -

t rais e venc í veis em 30 de 
junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar ........ . . .. . 

NÜmer o at rasado .............. . 

RECLAMAÇOES 

Cz~ 

Cz$ 

Cz$ 

Cz$ 

·160 , 00 
395 ,00 

1,50 

2 ,00 

* Deverão se r di r igidas por escri t o ao Dire
t or do Departamento de Imprens a Ofic ial do 
T. F. do Amapá , a t é 8 d i as após a publ icação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL !1 Rua Cândido Mandes N• 458 -. Macopé Torrilórlo Federal do Amapé 11 Telefones 222 0444 ,. Ramais 176 • 177 178 
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CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação do presen
te Contrato no Diário Oficial deste TerritÓrio , deverá ser 
feita dentro do prazo de 20 (vinte) dias , contados da data 
de sua assinatura . 

CLAUSULA otCIMA - DA RESCISÃO, MODIFICAÇÃO E PRORROGA
ÇÃO : Mediante assentimento das partes contratantes , este 
instrumento poderá sofrer modificações em todo ou em parte, 
ou ser prorrogado através de Termo Aditivo, podendo serre~ 
cindido em pleno direi to ,· por inadimplemento de quaisquer 
de suas Cláusulas e condiçÕes , independentemente de ação , 
notificação ou interpelação j udicial . 

CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Para dirimir quai~ 
quer duvidas surgidas em consequência do não cumprimento 
deste instrumento , de comum acordo as partos elegem o Foro 
da Comarca de Macapá , TerritÓrio Federal do Amapá , com ex
clusão de qualquer outro , por mais privilegiado que seja. 

E , por estarem de acwrdo , firmam o presente instrumen
to em 05 (cinco) vias de igual teor e forma , para um só 
efeito na presença de D2 (duas) testemunhas, abaixo nomea
das . 

Macapá (AP) , 2~ de fevereiro de 1987. 

JOÃO ALBERTO '\OORI GUES CAPIBERIBE· 
Secretári~ de Agriculturé 

HERALDO DA FONSECA ARAÚJO 
Secret.Exec .da ASTER/AP 

TESTEMUNHAS : Ilegiveis 

GOVERNO DO TERRIT0RIO FEDERAL DO AMAPA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

PROGRAMA: 04150881 .648 

FONTE DE RECURSOS : F. P.E. 

VALOR : CzS 3 .200 .000 ,00 

PLA~O CE APLICAÇÃO 
AO CONTRATC N9 004/87- SEAG 

CATEGORIA ECONOMICA 

- PLA~EJAMENTO AGRÍCOLA 

Pessoal 

Servi ços de Terceiros e Encargos 

TOTAL, 

VALOR 

3.200 .000 

3. 000 .000 

200 .000 

3 .200 .000 

Macapá (AP) , 24 de fevereiro de 1987 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
SEAG 

HERALDO DA FONSECA ARAÚJO 
ASTER/AP 

PROCUFADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 007/07-PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPA E A PREFEITURA MU~ICIPAL DE MACAPA , PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS . 

P Governo do Território Federal do Amapá , neste ato re-

pr esentado pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA , 
doravante denomi nado simpl esmente GOVERNO e a Prefeitura 
Municipal de Macapá, i nscrita no Cadastro Geral de Çontri
buintes do Ministério da Fazenda , sobonº 05 .99S .766/0001-
77 , representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal , S~ 
nhor RAIMLNOO AZEVEDO COSTA, daqui em diante denominada si!!! 
plesmente PREFEITURA, resol vem de comum acordo firmar·o p~ 
sente Convêni o, mediante as Cláusulas e condições seguin
tes : 

CLÁUSULA PRI MEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL; O pr esente C~!2 
vênio encontr a respaldo l egal no item XVII do Art . 18 do 
Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de l 969 , cpmbinado com 
o Art. 23, Inciso IV , do Decreto- Lei nº 2 . 300 , de 21 de no 
vembro de 1986. 

CLÁUSULA SEGO~DA - DO OBJETO : O presente Conv&nio tem 
por objetivo a contratação por serviços prestados de 68 

·(sessenta e oito ) servidores nas funções de 01 (um) Assis
tente JurÍdico ; 01 (um) Contador; 03 (três) Redatores; 01 
(um) Técnico em Comunicação Social; 01 (um) Técnico em Ad
ministração ; 20 {vinte) Agentes Administrativos ; 06 (seis) 
Técnicos em Contabilidade; 20 (vinte) Agentes de Portaria 
e 15 {quinze) Motoristas , que desempenharam suas atividacles 
no Gabinete do Governador e seus órgãos a contar de 01 de 
fevereiro até 31 de janeiro de 1988. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA~DES : 

I - 00 GOVERNO : 

a) Repassar recursos no valor global de Cz$- 3 . 559 .105,00 
(TR~S MILHDES , QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E 
CINCO CRUZADOS) para atender a execução do objetivo do pre
sente Convênio ; 

b) Acompanhar e f iscalizar através do Gabinete do Gover 
nador-GABI , a execução do objetivo deste Instrumento ; 

c) Assegurar a PREFEITURA à remuneração de 1~ (dez por 
cento) sobre o valor de cada parcel a repassada, destinadas 
a execução dos objetivos previstos na Cláusula Segunda de~ 
te Instrumento . 

II - DA PREFEITURA : 

a) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO , de 
acordo com o Plano de Aplicação anexo , o qual passa a fa
zer parte integrante deste Instrumento ; 

b) Fornecer e facilitar os elem~ntos necessários para 
que o GOVERNO através do GABI , possa acompanhar a execução 
do objetivo deste I nstrumen to . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura do preSente Convênio no valor de CzS -
3 .559 .105,00 ( TR~S MILH0ES, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE 
MIL E CENTO E CINCO.CRUZADDS), sendo neste ato empenhado o 
valor de CzSi-1. 779 .552,50 (Hl.l\1 MILHÃO , SETECENTOSESETENTA 
E NOVE MI L, QUINHENTOS E CINQUENTA E DDIS CRUZADOS [ CIN
QUENTA CENTAVOS ), correrão à conta do Fundo de Participa
·ção dos Estados, Distrito Federal e Terri tórios , Programa 
de Trabalho 03070212 .469 , ElementodeDespesa 3.1 . 3 .2 .00 .00 
- Outros Serviços e Encargos , consoante Nota de )::mpenho nº· 
NE00752 , emitida em 24 de fevereiro de 1987 , ficando o res~ 
tante do recursos a ser empenhado posteriormente e indepe_12 
dentemente de qualquer outra documentação . 

CLAUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos destinados a execução do preserte Convênio serão libe~ 
rados em 04 (quatro) parcel as sendc : a primeira no valor de 
CZ$:800 .000,00 {oitocentos mil cruzados) liberados apÓs a 
assinatura deste instrumento , a segunda no valor de CZS: 
979 .000,00 (novecentos e setenta e nove mil cruzados) , a 
terceira no valor de CZS :800,000 ,0[ (oitocentos mil cruza
dos) e a quarta no valor de CZS :98C . l05 ,00 ( novecentos e 
oitenta mil e cento e cinco cruzados) , respectivamen te ,nos 
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primeiros dez dias dos meses de abril, julho e outubro do 
corrente ano, independentemente de qualquer ~utro documen
to. 

ClAUSULA SEXTA - DO DEPÚSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber , _en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, se
rão depositados em conta bancária especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA , obrigando-se esta a enviar ao GOVER
NO , extrato de contas e fazer constar nos diversos docume~ 
tos de suas prestações de contas , o nome do sacado , os nú
meros, valores e datas das emissões dos cheques e a quem 
foram pagas as importâncias. 

ClAUSULA StTI~ - PRESTAÇÃO DE CG~TAS : A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO , através 
da Secretaria de Finanças- SEFIN , no máximo 30 ( trinta ) 
dias após o término da vigência deste Convênio. 

CLAUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
tamente vinculado e subordinado à PREFEITURA o pessoal que 
a qualquer título venha a ser utilizado na execução dos ob 
jetivos deste Convênio , não tendo com o GOVERNO relação j~ 
rÍdica de qualouer natureza ou espécie . -

ClAUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO , MODIFICAÇÃO E RESCISÃO : 
Mediante assentimento das partes convenentes , este Convê
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Adi tivo , desde que não contrarie o disposto da Instrução 
Normati va SECIN/SEPLAN/PR Nº 002, de 02 de fevereiro de 
1984, ou rescindido de· pl: no direito por inadimplemento de 
quaisquer de suas Cláusul as e condiçÕes , independentemente 
de ação, notificação ou i1terpelação judicial. 

CLAUSULA DtCIMA - VIG~NCIA: O presente Convênio terá 
sua vigência a partir de 01 de fevereiro de 1987 a 31 de j~ 
neiro de 1988. 

ClAUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste instrumento no Diário Oficial deste TerritÓrio , deve 
ra ser feita no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data 
de sua assinatura. 

êu\Ui2ULA OtCIMÀ SEGU~OA- DO FORO: Fica eleito o Foro da 
Circunscrição Judiciária de Macapá, TerritÓrio Federal dó 
Amapá, para dirimir quaisquer dÚvidas oriundas da execução 
deste Convênio, com excl usão de qualquer outro , por mais 
privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo e, para validade do que ficou 
estabel ecido pel as partes , l avrou-se este instrumento em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assi
nadas. 

Macapá (Ap), 24 de fevereiro de 1987 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeitura 

TESTEMUNHA3: Ileg1veis 

Governo do Terri tÓrio Federal do Amapá 
Procuradoria -Geral 

Programa de Trabalho: 03070212 .ll69 

Fonte de Recurso: F.P.E. 

Valor Convênio: CZ$ 3.559 ,105,00 

Aprovo: 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

PLANO DE APLICAÇ~O 
Ao Convênio nº 007/87-PROG 

Discrimi nação Valor (CZ$) 

- PessoFJl . • , .•• ••.• • ••.•.. , •••.. • 3.203.194 ,50 

- Outros Serviços e Encargos ••. . • 355.910,50 

Tota l Geral •• • • , ••••• . • •••• •• , • 3.559 .105,00 

Macapá (Ap) , 24 de· fevere:ro de 1987 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Munieipal de Macapá 

JUSTIÇA DOS TERRIT6RIOS 
TERRIT6RIO FEDERAL DO AMAPA 

1~ CIRCUNSCRIÇ~O JUDICIARIA - MACAPA 

EDITAL DE CITAÇ~O COM PRAZO DE 30 DIAS 

O DOUTOR DDGLAS EVANGELISTA "RAMOS - MM . JUIZ DE DIREITO 
DA COMARCA DE MACAPA - PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇM -'UDICIA:::A DO 
TERRIT6RIO FEDERAL DO Ai.iAPA , NA FORMA DA LEI , ETC . 

Faz saber aos que o presente edital virem ou del e conhe
cimento t iverem, que por este Juiza e Cartório da Vara Ci
vel, sito à Av. FAB, s/nY, tem andamento uma A~O POPULAR, 
processo nº 18 .945 em que "é autor SEBASTI~O COELHO DA SIL~ 
VA , brasileiro , casado, advogada , com escritÓrio nesta ci
dade, à rua cândido Mendes, nY 938 - sala 06 e réus JORGE 
NOVA DA COSTA e outros entre os quais a firma ORSIL LTOA , 
empresa cctabelecida à travessa 3 de Mai o, n2 12R - Belém
Pará , inscrita no CGC sob o nº 05.065.669/0001-85, tendo 
como objetivo a devolução aos cofres pÚblicos pelos reus 
da importância de Cz$ 1.4B2.000;oo, conforme nota fiscal 
nº 138 -Série C-1, expedida pela f ima acima ci tada, E co
ma' tenha o autor requerido a ci taçã:J da empresa ORSIL LTDA, 
j á. qualificada , através de edital, expediu-se o presente E 
DITAL com o prazo de trinta [30) di as , através da qual .ci= 
taaempresaORSILLTOA ,para na prazo de vinte. (20) dias, d~ 
pois de findo o prazo acima fixada, apresentar querendo 
contestação cabível que tiver e acompanhar os demai s ter
mas do processa até f i nal sentença, sob pena de revelia . 
O presente E di ta l será afi xado no lugar de costume· e a fi -

xado, digo , e publicado na forma da lei. Dada e passada nes 
ta cidade de Macapá , Capital do TerritÓrio Federal do Ama= 
pá, aos cinco dias da mês de feve~iro do ano de mil nove
centos e oitenta e sete . Eu, LUCIVALDO DOS SANTOS FERREI -
RA, Diretor de Secretaria , subscrevi . 

DDGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de. Direi to 

JUSTIÇA DOS TERRIT6RIDS 
TERRIT~RIO FEDERAL DO AMAPA 

1ª CIRCUNSCRIÇ~O JUDICIARIA- MACAPA 

EDI TAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS 

O DOUTOR DDGLAS EVANGELISTA RAMOS - MM. JUIZ DE DIREITO 
DA CG~RCA DE MACAPA - PRIMEIRA CIRCU~~CRIÇ~O JUDICIARIA 
DO TERRI T6RIO FEDERAL DO AMAPA, NA FORMA DA LEI, ETC • .. 

Faz saber a todas quantos a presente edital vi rem ou de
le conhecimento tiverem que no dia 15 de janeiro de 1987, 
foi dado entrada neste JuÍzo em uma ação popular tenda co-· 
ma autor a Dr . SEBASTI~O COELHO, brasileira , casado , advo
gado, com escritÓrio nesta cidade, à rua cândida Mendes , 
nº 938 , sala 06 e réus JORGE NOVA DA COSTA, brasileiro, c~ 
sado, funcionário pÚblico; J~D FERREIRA DOS SANTOS, bra -
sileiro, casado, funcionária pÚblico : JOS~ MI RANDA COELHO, 
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brasileiro , casado , fun cionário pÚblico , Tenente-Coronel -
PM/AP ; FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES, brasi l eiro, casado f un
cionário pÚblico- Capitão PM-AP; ANTONIO CARLOS ROSA DA 
SILVA , brasilei.ro, casado , funcionário pÚblico ; MARIA CREU 
ZA DA CONCEIÇAO CORREA, brasileira, funcionária pÚbli ca ; ~ 
PAMINONDAS PELAES DOS SANTOS , brasileiro , casado , funcio -
nário pÚblico ; NAROIM QUARESMA DE SOUZA, brasileiro , casa
do, funcionário pÚblico; ANTONIO FERREIRA MONTEIRO, brasi-

O DOUTOR DDGLAS EVANGELISTA RAMOS, MM. JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIMINAL , DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO J UDICIÁRIA-MA
CAPÁ, CAPI TAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , NA FORMA DA 
LEI, ETC •• • 

leiro , casado , funcionário pÚblico, e ORSIL LTDA ., firma 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou del e tiverem conheci mento , que neste Juí
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusado :RAI
MUNDO PINHEIRO NEVES , VULGO , "RAIMUNDI NHO" , brasileiro , 
sol teiro , ajudante de mecânico, natural de Macapá-AP , fi -
l ho de Raimundo Ferreira Neves e Maria de Nazaré Gomes Pi
nheiro , residente à Av . Salgado Filho, 570 - Santa Ri ta 
como incurso no artº 331 do CÓdigo Penal Brasileiro . 

comercial estabelecida em Belém - Pará , à travessa 3 de 
Maio, n2 1228 , inscrita no CGC do MF sob n2 05. 065.669/ 
0001-85, tendo como objetivo a devolúção aos cofres pÚbli
cos pelos réus da importância de 'C<:$ 1.482,000,00, além da 
responsabilidade penal. E, como, de conformi dade com o § 
52 do a rt . 62 da lei ' n2 4 . 717/65, qualquer cidadão poderá 
habilita r - se como litisconsorte ou assistente do autor na 
mencionada ação, expediu-se o presente edital para conheci 
mento de terceiros interessados , o qual será publicado ; 
afixado na forma d9 lei . Dado e passado nesta cidade de Ma 
capá, Capital do Território Fede;·al do Amápá, aos cinc;; 
dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oiten
ta e sete . Eu, LUCIVALOO 005 SANTOS FERREIRA , Diretor de 
Secreta ria da Vara Ci vel, subscrevi. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo pert i -
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo pos
sível citá-lo pessoalmente , cita-o pel o presen t e a campa -
iecer neste JuÍzo, no edifÍcio do forum desta Comarca, si
to à Avenida FAB, s/n2 nesta cidade , no dia 13/março/87 

OLJGL../\S EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Direi to 

PODER JUUlCIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MACAPÁ 

às 13:00 horas, a fim de ser interrogado, promover sua de
fesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a 
que deverá comparecer, sob pena de revelia . Para conheci -
menta de todos é passado o presente Edital , cuja 2ª via fi· 
cará afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta ci
dade , aos nove dias do mês de f evereiro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e sete , Eu , Célia Menezes Rodrigues , 
auxiliar judiciário, o datilografei. Eu, ALBA LUCIA LOBA TO 
ALFAIA, Diretora de Secr etaria da Vara Criminal , subscrevo 

EDi fAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORMA ABAIXO 
OLJGLAS EVANGELISTA RAMOS 

Juiz de Direi to 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PREFEI TURA MUNICIPAL DE MACAPA 

SECRETAni:'\ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO 
DIVISAO DE CONTROLE URBANÍSTICO 

EDITAL DE REO.JLARIZAÇAo DE IMÓVEIS N2 04/1987- SEMPLADUR/PI{.M . 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, toma pÚbli
co a quem este Edital vir ou dele tomar conhecimento que , as pessoas abaixo relacionadas es tão solicitando Alvará 
de Licença para Regularização dos ir.1Óveis adiante caracterizados , todos si tua dos neste Munidpio . As pessoas que se 
julgarem com direi tos sobre os mesmos deverão apresen tar suas reclamações ou impugnações por escrito no prazo de 
quinze ( 15) dias , a con tar da data da publicação deste Edital. 

I NTERESSADO 

Ol Mari a 1\n t:onia Gomes de Oliveira 
02 Ana Maria da Silv<J ~Junes 

03 Joaquim Campos 
04 Ana Célia MaurÍcio das :.1er ces 
05 Enél io Ferreira Leite 
06 · SancJra ve rdes Nunes 
07 Cl eomu r \'oreira '/endes 
08 .lorf!linn Oli vei ra l:on teverde 
09 I van da Costa Brl to 
10 Ana Mclf'Ül Fer rei ra 
11 Gutember u Santclna Nunes 
12 EspÓliQ d::: Dionisio A. da Costa Filho 
13 t1aicnunt.lo Elati s la 
J t! r.~ c. ri a Anoelir1a Vasconcel os de Souza 
15 1\n Lo·üo Viei rd Lima 
16 Soni ·:criü Pinheiro 
17 ,l"!'.é: ·: wia Goi s da Silva 
lê- Josefinn do Rosário Pas Lana 
19 ~iimoel de Jesus GÓes da Silva 
20 lracema da Silva Duarte 

-----~~~~ç~----------------------------
Rua: GÓias 
Av. Aurora F. Pires da Costa 
Av. Dos Tamoios 
Av . Carlos Gomes 
Av. ParaÍba 
Av. José Moacir Banhos de AraÚjo 
Av. Maximiano dos Santos Moura 
Rua . Manoel [udÓxio Perei ra 
Tva . ,1-ieradi to Azevedo Cou tinl1o 
l;va . Maneei Quaresma Mendes 
Av. Piauí 
.'tv. Mendonça Furtado 
Rua . Costa e Silva 
Av. Rui Barbosa 
Rua . Uba ldo Figueir a 
Rua . Paraná 
Rua . Castro Alves 
Tva . Nel ciana Vasques 
Rua . relinto Mulle r 
Av. Cl evelândia Sá Cava l cante 

Ma capá(Ap) , 26 de Fever eiro de 1987 . 

BENEDITO BOSQUE DO CARMO 
Ch . da Divisão de Con t . Ur banÍ s tico 

-'"'"''~~ [:'\U'\é!'''r ----SETOR QUADRA LOTE ---------- -------- ------
08 19 404 
lO 63 242 
09 ll 1124 
04 38 381 
OB 53 290 
21 19 320 
08 65 l ll4 
lO 09 2tl0 

22 13 190 
22 22 flO 
08 22 30 
Ol Ol 371 
12 67 170 
12 47 109 
ll 29 32 
07 GB 27 
ll 10 15 
ll 413 178 
12 ll 399 
02 93 -==~-_l --- - - - --· 
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