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Território Federal do Amapá 

DECRETO .(P) N9 01 28 de 06 de março de 1987 . 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
at ribui ções que lhe são conferida s pelo art i go 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Des ignar BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA, Secretário de 
Finanças , NESTLERINO DOS SANTOS rVALENTE, Secretário de Pro
moção Social , ELFREDO FllLIX TÁVORA GONSAIJVES, Chefe de Ga
binete do Governador e JOSt: ~~URICIO ELARRAT, Superinten 
dente de Navegação do Amapá , para pa r tic ipar em da Reunião 
de Assessores dos Governador es da Am~ónia a ser real i zada 
na c idade de Bel ém- Pa , no di a 09 de março do corrente ano . 

tl'!aeapá, em 06 de março de 1987, 99? da República e 44? 
da Cri ação do Território Federa l ·do Amapá . 

JORGE NO'.rA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
f err i t ório Federal-do Amapá 

DECRETO (P) N9 0129 de 06 de março de 1987. 

O Governador do Territôrio Federal do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferidas pe lo artigo 18, item II, 
do Decreto- Lei n9 41 1 , . de 08 de janeiro de 1969, 

RESOlN'l: 

Des i gnar Dt:LI A ~IA LIMA DE ~RANDA Diretora do De
partament o de ·~ligraçÕes , Códi go DAS- 1 O I . 2, da SEPS, para 
exer~e: àcumulativ~mente , em substitui ção, o cargo de Se
cr etar4o de Promoçao Social do Governo des te Território 
durante o impedimento do respect i vo titular , no dia 09 de 
março do corrent e ano. 

Dr. 
Aud i tor do Gove rno do Território 
JOS~ VER!SSIHO TAVARES 

Sec retá r io de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretã, io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secr etár io de Segurança Pública 
J OÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretár io de Saúde . 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

Macapá-Ap , em 06 de março de 1987 , 989 da República e 
39 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE N011A DA COSTA 
Governador 

~ITNIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0130 de 06 de março de 1987 . 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
a.tribuiçÕes que lhe s ão conferidas · pe l o artigo 18 , ite:a II , 
do Decreto- Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar LEANDRO AL'\'35 PAI YA FILHO , Subchefe Civil do Ga
binete do Gove r nador , Código DAS- 101. 1, para exercer acu
mulativamente , em s ubs tituição o cargo de Chefe de Gabine
te do Governador, durante o impedi ment o de seu t itul ar, no 
dia 09 de março do corrente ano . 

Hacapá- Ap , em 06 de março de 1987, 99\l da Repúb lica e 
44? da Criação do Território Federal do Amapá. 

ALFREDO AUGUSTO J?A~fALHO DE OLIVEIRA 
Gove rnador Substituto 

MINI STt'RIO DO I NTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0131 de 09 de Março de 1987 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
a t ribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , itemii , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1959 e tendo em 
vista os termos do OfÍcio nº 045/87-PROG, 
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RESOLVE : 

Designar JOSt DE ARIMATHtA VERNET CAVALCANTI, Procurador 
Geral do ·Gove~no deste Terri tÓrio , para viajar de Macapá , 
sede de suas atividades, ·até as cidades de BrasÍlia- DF e 
Belo Horizon te-MG, a fim de tratar de assuntos referentes 
a Administração Territorial , junto ao Ministério do Interi 
ar , Ministério da IndÚs cria e Comé~io e Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais, no perÍodo de 15 a 22 de março 
do corrente ano. 

Macapá(AP), 09· de março de 1987; 98º da RepÚblica e 43!L 
da Criação do TerritÓrio Fe_cteral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA. 
Governador 

MINISTtRIO DO I NTERIOR 

Terri t Ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0132 de 09 de Março de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, itemii, 
do Decreto~lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do OfÍcio n2 045/87- PRDG . 

RESOLVE: 

Designar DAISY MARIA .CAMPOS DO NASCIMENTO GARCIA , Subpro 
curadora da H s·~bprocuradoria I CÓdigo DAS .101.1 , da PRDG ~ 
para exer.cer acumulativamente , em substituição o cargo de 
Procurador·Ger al do Governo deste TerritÓrio , durante o im 
pedimento do ~espectivo titular , no perÍodo de 15 a 22 de 
inarço do corrente ano . 

Macapá(AP), em 09 de Março de 1987; -982 da RepÚblica e 
432 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0133 de 09 de Março de 1987 

O Governador. do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
alribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto-lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

. . 

Designar.LINDOVAL QUEIROZ ALCANTARA , Assessor ,. cÓdigo 
DAS. l 02 .1, da SEFIN , para. exercer acumulativamente , em su
bstituição , o cargo de Secretario de Finanças do Governo 
deste TerritÓrio , durante o impedimen~o do respectivo tit~ 
lar, no dia 09 de março do corrente ano . 

Macapá-AP , em 09 de março de 1987; 99º da RepÚblica e 
44º da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO I NTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0134 de 09 de Março de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, itemii, 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE : 

DESIGNAR, JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, Secretário de Segu -
r ança PÚblica do Governo deste Território, para viajar de 
Macapá , sede de suas atividades, até a cidade de BrasÍ lia
DF, no perÍodo de lO à 15 de março do ano em curso , a fim 
de tratar de assuntos do interesse da Secretaria que diri
ge . 

Macapá- AP, 09 de março de 1987 , 98º da RepÚblica e 
da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0135 de 09 de março de 1987 

432 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , itemii , 
do Decreto- l ei n2 411, de 08 de janeiro de 1969 . 

RESOLVE: 

DESIGNAR , JOst ARAGUARINO DE MONT'ALVERNE , Assessor, C~
digo'DAS .lOl .l,para exercer acumulativamente, em substitui 
ção, o cargo de Secretário de Segurança PÚblica do Governo 
deste Território, durante o impedimento do respecti vo titu 
l ar, no perÍ odo de lO à 15 'de março do ano em curso . 
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Macapá- AP , 09 de março de 1987 , 98º da RepÚblica e 
da Cri ação do Ter ritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

DECRETO (N) Nº 0004 de 04 de março de 1987 

43º 

O Governador do Ter r i t Ór io Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- lei nº 4ll , de 03 de janeiro de 1.969 , 

RESOLVE : 

Art . 12 - Ap rovar o EstatuLo da Associção Casa do Menor 
"Pedacinl1o de Chão " , que a est e acompanha , com as altera -
çÕes que lhe foram i ntroduzidas e propostas pel o seu Con
selho de Administração . 

Art . 2º - Este Decreto entrará em vigor na dat a de sua 
publicação, revogadas as di sposiçÕes em contrário . 

Macapá-AP , em 04 de março de 1 . 987, 982 da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓri o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA ~A COSTA 
Governador 

ASSOCIAÇÃO CASA DO MENOR "PEDACINHO DE mÃO" 

ESTATUTO 

CAPÍTULO I 

NATUREZA , DURAÇÃO E FINALIDADE 

Art . 12 - A Associação Casa do Menor "Pedacinho de Chão" 
é uma pessoa jur idica de direi to privado , sem fins l ucra -
tivos , com autonomia administrativo e financeira , vincula
da tecnicamente à Secretaria de PromoÇão Social , que se ~ 
ge pel o presente Estatut o , com sede e Foro no Munidpio de 
Macapá e área de ação em todo o TerritÓrio Federal do ·Ama
pá , podendo , por determinação do Consel ho .de Admi nistração 
estabel ecer Órgãos regionais . 

§ Único - O prazo de duração da Associação Casa· do ~~nor 
ser á indetermin9do . 

Art . 2º - São final i dades da Associação da Casa do Me nor 
"Pedacinho de Chão" : 

I - Atender em regime de semi- internato e exter nato , me
nores de r ua (perâmbulo ou trabalhador) , na faixa e tária de 
07 a 17 anos, executando ati~idades que faci li tem a Forma
ção moral , educacional , cultur,al , social e profissional dos 
mesmos . 

II - Orient ar os menores na execuçao de atividades pro -
dutivas. 

III - Prestar a ssistênci a alimentar , méd i ca , odontolÓgi 
ca aos menores assistido s pel a Associação . 

IV - Acompanhar e estimular o desenvol vimento soci a l dos 
menores e s uas familias . 

V - Promover a criaçao e organizaçao do sistema de prod~ 
ção, e comer cialização dos produtos ori undos das at ivi dades 
produtivas . 

VI - Ra tear ent re os menores assi stidos pe l a Associação , 
o excedent e advindo das a tivi dades produ.tivas, garant i ndo , 
a reserva t écni ca para o per iodo de carência . 

VII - Estabelecer convênios, contratos e acordos com os 
orgaos pÚblicos e privados , visando subsÍdios para a manu
tenção de suas a t ividades. 

VIII - Coordenar as atividades administrativas das unida 
des de a ssi ·stência ao menor da Secretaria de Promoção So
cial , ·apÓs a aprovação do Exmo . Sr . Governador do GTFI\ pu
blicado no diário oficial . 

CAPÍTULO II 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS 

Art. 3º - Consti tui pat r imÔnio e r ecursos da Associação 
Casa do 1/.enor "Pedacinho de Chão": 

I - As doaçÕe s de pessoas f i si cas e j uridi cas . 

II - Os recursos provenientes de Convênios , Contratos e 
Acordos ; 

III - As incorporaçoes resul tantes das atividades da As
sociaçao . 

§ 12 - Os bens e direitos da.Associação serão uti l izados 
exclusivamente na consecução de suas final idades. 

§ 2º- No caso de extinguir-se a Associação , seus bens e di 
reitos serão t ransferida par a institui çÕes similares, res
sal vadas as estipul açÕes a que estejam vinculadas por von
t ade do doador ou testador . 

§ 3º - Os recur sos financeir os da A3sociação Casa do Me
nor "Pedacinho de Chão" ser ão depos i t ados em conta bancá -
ria denominada Associação Casa do Menor Pedacinho de Cjlão , 
em agência da praça de Macapá , salvo determinação legal em 
contrário , e serão movimentados excl usivamente a t ravés de 
c:l1eque:; numi nais. 

CAPÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO ADMI NISTRATIVA, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

Ar t . 42 - A Associação Casa do Menor "Pedacinho de Chão" 
tem a seguinte estrutura organizacional bás i ca : 

I - Conselho de Administração 

I I - Conselho Fi scal 

III - Gerência 

IV - Assessoria 

V - Coordenadoria de Produção e Comerci alização 

VI - Coordenador i a de Admi nistração 

VI I - Coor denadoria Soci a l 

PARÁGRAFO ÚNiéD - Cont ará , a i nda , a Associação , com se -
tores admi niEltrativos que se Fi zerem necessários ao seu 
funci onamento, na forma da est r utur a que lhe for dada pelo 
Regiment o Interno. 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art . 5g - O Conse l ho de Administração é o Órgão de dBli
beraç ão superior e ser á presidi do .pelo Diret or do Departa
mento de Assistênci a ao Menor da Secret ar ia de Promoção S~ 
cial , e como pr esidente de honr a o Secr.et á r i ó de Promoção 
Social , constituindo-se dos segui ntes membros: 

- Um repre~entante da Secretaria de Educação e Cul tura -
SEEC . 

- Um repr esentant e da Secretar ia de SaÚde - qESA. 

- Um rep1~sentante da Prefeitura Muni cipal de Macapá-PM~ 
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- Um representant~ da Secretaria de Segurança PÚblica -
SEGUP . 

- Um répresentante da Associação Comercial e Indust rial 
do Amapá . 

- Um representante dos Pais dos menores assistidos pela 
Associação . 

- U~ . representante da SEAG. 

§ 19 - Os membros dos órgãos pÚblicos e privados serão 
; indicado por seus dirigentes , e o representante dos pais será 
escolhido por el eiçao entr~ os prÓprios pais .. 

§ 2º - Q Conselho de Administração se reunirá ordinaria
mente uma vez por semcs"rc , c cxtraordináriamente quando 
solicitado pelo seu presidente ou pela maioria dos mem-
1bros. 
I 

§ 39 - · Os membr,os do Conselho de Administração perderão 
'esta condição se faltarem , injustificadamente , a duas (2) 
1reuniÕes consecutivas. 

§ 4º - ·Na impossibi lidade de qualquer um dos membros con 
Ünuar e f azer . parte do ,Consel.ho , 'este deverá ser substi -
tu i do por outro. db mesmo Órgão , nomeado pelo seu dirigen 
te. 

§ 59 - O. comp~recimento da maioria absoluta dos m~mbros 

do ConSelho dará quorum· às reuniÕes . 

Art. 6~ - Compete aó Conselho de Administração : 

I - Reunir, : discutir e deliberar assuntos 
relevantes parà a Associação. 

considerados 

I I - Votar a programação orçamentárra e a execuçao finan 
cei.ra ·dos recursos da Associação. 

III - Estudar e aprovar os RelatÓrios, Balancetes e Ba
l anços financeiros da Associ qção , de acordo com o parecer 
do Consel ho·. Fiscal. 

. ~ -: Cumprir e fazer cumpr ir o pre.sente· Estatuto . 

v·- Estudar~ oecidir por maioria de votos as modifica --· 
çoes necessárias a esse 'Estatuto, podendo também.prapÔ- l as 

VI - Estudar e aprovar o Regimento e ~egulamento ·Interno 
da Associação . 

VII - Julgar a validade da execução Cle .Contrato, Cof1vê -
nios. e Acordos entre a Associaç·ão e outras i nstituiçÕes. 

VIII - Deliberar sobre os casos omissos no âmbi t o de sua 
competência . . 

Art . ?º ~ são atr ibuiçÕes-do Presidente do Conselho 
Administração: 

I - Convocar e presidir as r eunioes do Conselho . 

II - I ndicar o Gerente· de Associação. 

de 

'III·- Movi ment ar, juntamente com o Gerente da Associação 
a conta bancária da Associação . 

IV - Submeter 'à del iberaç;o do Conselho de Administração 
a necessidade de convênios, contratos e acordos e ntre a As 
sociaçãa e outr as instituiçÕes e firmar os aprovados . 

V - Submeter. para aprovação do Conselho o Regimento e Re
gul amento Internos da Associação , assim como as alteraçÕes 

• naC8S$a(ias ;' 

VI :... Súbmeter à aprovação do Conselho as tabel as de pes-
soal,·retribuição e v_antagens da Associação. 

VII - Propor ao Consel ho de Administração modificação no 
presente Estatuto. 

VI~I - Convocar o Conselho Fiscal, 

SEÇÃO II 

DO CXJNSELJ-IC FISCAL 

Art . 8º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três}me~ 
bras efetivos e suplentes em igual numero , representantes 
·seguintes Órgão; 

Auditoria do G.T.F..A 

Secretaria de Promoção Social 

Secretaria de Planejamento 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros do Conselho Fiscal serao in
dicados por seus dirigentes . 

Art . 9º - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o 
cumpr imento dos seus deveres legais e estatutários; 

II - Opi nar sobre o relatÓrio 
zendo constar do seu parecer as 
que Julgar necessárias ou Úteis 
de Administração; 

anual da administração , fa 
informaçÕes complementares 
à deliberação do Conselho 

III - ·Analisar, trimestralmente , o balancete e demais d~ 
.monstraçÕes financeiras elaboradas per iodicamente pela As
sociação IV - Examinar as demonstraçÕes financeiras do e
xer cicio soci al e sobre elas opirar; 

SEÇÃO III 

DA GERÊr\CIA 

Art. 10 - A Gerência da Associação será exercida por 
funcionário de nivel superior da Secretaria de Promoção So 
éial, lotado no .Departamento de Jl.ssi stência ao Menor, 
dicado pelo Direto~ deste Departamento , homologado 
Conselho de Administração , e nomeado pel o Secretário 
Promoção Socüü . . 

um 

in
pelo 

de 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas suas ausÊncias ou impedimentos le
gais ou eventl!ais, o Gerente deverá indicar um dos Coorde
nadores da Associação para responder pelo desempenho das ~ 
trib~içÕes da Gerência, enquanto durar o afastamento. 

Art . 11 - Compete a Gerência : 

r - Acatar e executar as deliberaçÕes do Conselho de Ad
ministr aÇão . 

I[ - Encaminhar para apreciaçao do Conselho de Adminis -
tração a proposta orçamentária e financeira da Associação . 

III - Encaminhar para apreciação do Conselho de Adminis
tração proposta de Reg~mento e Regulamento Internos da As
sociação, e suas modificaçÕes necessárias . 

IV - Elaqorar , juntamente com os Coor denadores, e enca -
minhar para apreciaçãd do Conselho de Administração a ta
bela de pessoal , retribuiçÕes e vantagens da Associação . 

V - Enviar t rime stralmente à Presi dência do Conselho de 
Administração relatÓri os de acompanhament o das atividades, 
da Assistência ao menor. 

VI Enviar trimestr almente ao Conselho Fiscal os Relatá 
·ias e balancetes Financeiros. 

Art . 12- São.atribuiçÕes do Gerente: 

I - Movime ntar. juntament e com o presi dente do Canse -
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lho de Administração , a conta bancária da Associação . V - Orientar as menores na execuçao das. atividades pro-

II - Representar a Associação em juiza ou fora dele . 

III - Participar, sem direita a voto , das reunioes do 
Conselho de Administração . 

IV - Nomear , promover, t ransferir, licenciar, punir e de 
mitir os servidores da Associação , observando o regulamen
ta prÓpria e a legislação pertinente. 

V - Dirigir , supervisionar e controlar os trabalhos ine
rentes ao órgão sob sua gerência. 

VI - Propor ao Conselho de Administração as modificaçÕes 
ao presente Estatuto . 

VIJ - PratiCflr todas ·as atas necessárias às operações nor 
mais da Associação , dentro das limites previstos em lei e 
no presente Estatuto . 

VIII - Exercer outras atividades delegadas pelo Conselho 
de Administração. 

DA ASSESSORIA 

Art. 13- A assessoria será formada por técnicos cujas 
profissÕes sejam compativeis e indispensáveis à s ativida -
des desenvolvidas pela Associação. 

Art . 14- Compete a Assessor ia : 

I - Assessorar a Gerência e as Coordenadorias em assun -
tos inerentes as atividades desenvol vidas pela Associa 

çao . 

II - Elaborar e apresentar a Gerência, estudos, planos e 
projetos interesse da Associação na consecução dos objeti
vos estabelecidos. 

III - Avaliar sistematicamente o desempenho das ativida
des da Associação, encaminhando suas conclusÕes e propos -
tas à Gerência. 

~V Elaborar e examinar as minutas de contratos, conve
nios e Acordos em que fizer parte a Associação. 

V - Organizar e r.1anter atualizadas a legislação e juri s
prudência , bem como a documentação relacionada com os con 
vênias, contratos e acordos subscritos pela Associação , 

Art: 15 - São atribuiçÕes ·dos Assessores: 

I - Exercer outras atividades delegadas pela Gerência 
desde que não extrapolem a legislaç~o vigente e os estatu
tos da Associação . 

DA COORDENADORIA DE PRODUÇÃO E 
CO'lERCIALIZAÇÃD 

Art. 16 - Deve ser exercida par pessoa de nivel superior 
indicado pelo Gerente e nomeado pelo Presidente do Canse -
lho. 

Art. 17 - Compete a Coordenadori a de Produção e Comercia 
lizaç~o: 

I - Planejar , coordenar e controlar 1s projetos produti
vos da Asscciação . 

II - Pl anejar e coordenar a comercializaç~o dos produtos 
da· Associação . 

III - Controlar os custps dos produtos fabricados. 

IV - Planejar o volume de produção de a.cordo com os ni
veis de venda est imado . 

dutivas. 

DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

1 
Art . l a - Deve ser exercida por pessoa de nivel superior 

cujo conhecimento profi ssional seja compat ivel com as ati
vidades inerentes à essa função, indicado pelo Gerente e 
nomeado pelo Presidente do Conselho. 

Art . 19 - Compete a Coordenadori a de Administração : 

I - Planejar , supervisionar e controlar as atividades mé 
io desenvolvidas na Associação . 

II - Manter permane nte controle dos recursos fi nanceiros 
da Associação, apresetando à Gerência , mensalmente , rela -
tÓr io desse control e. 

III - Coordenar e cont~olar t odas as atividade s ineren -
tes ao Setor de Pessoal da Associação. 

IV - Controlar o fluxo de compras de materiais diversos 
de forma a não i nterromper as atividades exercidas na As
sociaçao . 

V - Coordenar e controlar as atividades de vigênéia, •• li!!! 
peza, protocolo, cozinha e transporte . 

DA COORDENADORIA SOCIAL 

Art . 20- Deve ser exercida. por pessoa de nivel.superior 
cujo conhecimento profissional seja compat{vel com as ati
vidades inerentes à essa função , indicado pelo Gerente e 
nomeado pelo Presidente do Conselho. 

Art . 21- Compete à Coordenadoria S~cial: 

I - Efetuar a matricula e o controle da frequência 
menores assistidos pela Associação . 

dos 

II - Fornecer aos menores assistidos pela Associação , a 
alimentação adequada ao desenvolvimento 

III - Desenvolver com os menores atividades educacionais 
SÓcio- cÍvicas e de l azer , 

IV - Desenvolver com os pais dos menores a ssistidos pela' 
Associação, atividades sociais e educativas , orient ando-os 
dos filhos . 

V - Avaliar, atraves de contatos tom os pais, a contri -
buição da Associação no desenvolvimento dos menores . 

Art . 22- São atribuiçÕes dqs coordenadores : 

I - Exercer , quando delegado . pelo Gerente , a Gerência da 
Associação. 

II - Controlar, avali ar e apresentar ao gerente relató. 
rio mensal das atividades a cargo do Órgão sob sua direção . 

III - Consult ar a Assessoria para colher os subsidias 
necessarios ao bom desempenho dos Órgãos sob sua direção. 

IV - Exercer t odas as outras at~vidades inerentes ao seu 
cargo , ou as delegadas pelo Gerente , desde· que não inter ~ 
fi r am no presente Est atuto . 

CAPÍTULO IV 

DO PESSOAL 

Art . 23 - O pessoa1 da Associação será admitido medi ante 
processo de seleção ou prova individual de capaci tação , sob 
regime de legislação trabal hista, sendo-lhe assegurada re
muneraçao compativel com as condiçÕes do serviço e da mer-
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cada 'de t rabalho. 

Art. 2~-- A Associação terá um quadro Permanente, a que 
per tencerao .os empregados lotados em unidades administra -
tivas integrantes da sua estr~tura e um Quadro temporário, 
a que pertencerão os emprega dos alocados através de con
trat os . 

PARÁGRAFO ÚNICO: Além mos empregados de seus Quadro s, a 
Associação poderá c·antar com o concurso de .servidores pÚ
blicos colocados a sua disposição·. 

Art. 25 - O servidor pÚbl ico que vier ocupar cargo de 
confiança na Associação, com Ônus para .o 6rgão a que per -
tencer, terá deduzido da r emuneração a ser paga pela Asso
ciação, o yalor referente ao seu vencimento e demais van
t agens ori undas do caroo ou função ocupada pelo mesmo no 
Órgão de origem, cabendo- l he assim o direito de receber da 
Associação, apenas a di ferênça, quando houver . 

CAPÍTULO V 

DOS WEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 26 - A Associação da Casa do Menor terá membros fun 
dadores , matenedores e cooperadores. 

PAÀÁGRAFO ·ÚNICO: Os membros da Associação nao responde 
rão nem pessoal nem solidariamente pelos encargos por ela 
assumidos. 

Art . 27 - Sao membros fundadores: 

Todos aqueles que subscreveram a Ata de Reunião da Fun
dação, e que faz parte integrant~ deste Estatuto. 

Art. 28 - São· membros mantenedores: 

As entidades ou órgão que contr i buamycom recursos finan
ceiros a critério do Conselho de Administração, para a exe 
cução das ati vidades da Associ ação . 

PARÁGRAFO ÚNICO : Perderá a qualidade de membro mantens -
dor , a critério do Conselho de! Administração aquele que não 
efetivar a sua contribui ção . 

·Art. 29 - São membro cooperadores: 

As entidades ou pessoas fisicas que apresentarem colabo
ração signif icativas, a critério do Conselho de Administr~ 
çao, para a consecução dos objetivos da Associação. 

Art. 30 - A Associação não distribuirá lucros, bonifica
çÕes ou vantagen~ aos seus membros , so~ qualquer forma ou 
pretexto; não concedendo , sob qualquer fundamento, remune
ração. ou prolabore . 

CAPÍTULO VI 

DA DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 31 - Os casos om}ssos e as dÚvidas na aplicação do 
presente Estatuto serão soluci~nados pelo Conselho de Ad-
ministração , desde que não ultrapasse os limites.' de 
competência. 

sua 

·Art . 32 - A alteração do presente Estatuto so poderá ser 
feito dentro das seguintes condiçÕes: 

I - Deverá ser. proposta pelo presidente ou membros do Con 
.selho .de ·Admini stração, ou ainda pelo Gerente da Associa 
çao. 

!I - Dever~ ser aprovada pela maior ia absol uta dos mem
bros ·da cOnselho de Adminiptração. 

Macapá , 24 de fevereiro de 1987. 

ANA COELI DIAS ARAÚJO 

PREFEITURA MUNi éiPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 024/87-PWM 

O Prefeito Munici pal de Macapá , usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo item VIII , do Art . 34 da Lei 
nº 6 .448 , de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 1º - EXONERAR LINCDLIN SILVA AMÉRICO , do cargo em 
Comissão de Diretor do ,Oepartamento Municipal de Transpor
tes Urbanos, correspÓndente ao CÓdigo DAS.l01 .2, da Secre
taria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano -
·SEMPLAOUR , a par tir de 05 de março de 1987 . 

Art. 22 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

CUMPRA- SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 05 de março de 1987. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefei t o Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
aos 05 dias do mês de março de 1987. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administr ação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 025/87- PWM . 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atri buiçÕes 
que lhe são conferidas· pelo item VI II , do Art. 34, da Lei 
n2 6 .448, de 11 de outubro de 1977 e , tendo em vistaodis
posto nos Arts . 20 e 22 da Lei Munici pal nº 219, pe 12 de 
f evereiro de 1985, 

DECRETA : 

Art. 12 - NOMEAR ANTONIO DUARTE BRITO FILHO, para exer 
cer o cargo em Comissão de Diretor do .Departamento Munici
pal de Transportes Urbanos , correspondente ao CÓdigo DAS . 
101.2 , da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvol 
vimento Urbano - SEMPLADUR, a parti r de 05 de Março de 
1987. 

Art . 2º - Revogam-se as di sposiçÕes em contrário. 

CUMPRA- SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-sE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 05 de março de 1987. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 
aos 05 di a s do mês de março de 1987. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N2 026/87 - PMM . 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das a t r ibuiçÕes 
que lhe são confer idas pelo item VIII , do.Art . 34 , da Lei 
nº 6.448 , de 11 de outubro de 1977, 
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DECRETA: 

Art. l º - EXONERAR BENJAMIN DA ROCHA SALIM, do Cargo em 
Comissão de Secretári o Municipal de Obras e Viação , corre~ 
pondente ao CÓdigo DAS . l01 .3 , a partir de 05 de março de 
1987 . 

Art . 2º- Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

CU~PRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 05 de março de 1987. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
aos 05 dias do mês de março de 1987 . 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secret ário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 027/87 - PMM . 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribuiçÕes 
que l he são confer idas pelo item VII I , do Art . 34, da Lei 
nº 6 .1148 , de ll de outubro de 1977 e , tendo em vista o dis
posto nos Arts . 20 e 22 da Lei Municipal nº 219, ' de l º .de 
fevereiro de 1985, 

DECRETA: 

Art . lQ - NOMEAR SÉRGIO BENEDITO·MOURA DE ARRUDA , ocupa~ 
te da categoria funcional de Engenheiro Civil , do quadro do 
Gm1P.rnn do Terri t Ório FedP.ral dn Amariá , [1a r fl exer cer o Car
go em Comissão de Secretário Municipal de Obras ~ Viação , 
corresponde nte ao CÓdigo DAS .l01. 3 , a parti r de 05 de Mar 
ço de 1987 . 

Art . 2º -Revogam-se as di sposiçÕ~s em contrário . 

CUWPRA-SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 05 de março de 1987 . 

RAI MUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Munici pa l de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
aos 05 dias do mês de março de·l987. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PRDCURADOR!A GERAL 
CONV~NIO Nº 004/87-PHOG 

CDNV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRÍD 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE ,PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , neste a to re 
presentado pelo seu Governador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA~ 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefei 
tura Municipal de Diapoque , inseri t a no Cadastro GeJ;"al de Co;:;
tribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 05,990 ,445 /'0001::: 
80 , representada pelo seu Prefeito Municipal , Senhor FRAN
CISCO MI LTON RODRIGUES , doravante denomi nada PREFEITURA 
com a interveniência da Procuradoria Geral , representada 
pelo seu titular , Senhor, JOSt DE ARIMATHtA VERNET CAVALCAN 
TI, doravante denominada PRDG, r esolvem de comum acordo fi; 
mar o presente Convênio consoante as Cláusulas e condiçõe; 
seguintes : 

clAUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO LEGtll : O presente Co~ 
vênia f oi elaborado com embasamento no que dispÕe o artigo 18, 
item XVII, do Decret o-Lei nº 411 , de 08 d8 janeiro ·de 
1969 , combinado com o Inciso IV do artigo 23 do· Decreto 
Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 198~. 

élfi.USULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente Convênio tem 

como objetivo a execução dos serviços de construção de uma 
residência no Munic{pio de Oiapoque , destinada a o Serviço 
de Assi stência Judiciária . 

ClAUSULA TERCEIRA - DAS .OBRIGAÇDES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Transferir à PREFEITURA recursos no valor de ~z$ • •• 
300 .000, 00 ( TREZENTC\5 MIL CRUZADOS ) para atender aos ob
jetivos da Cláusula espec{fica deste i nstrumentp; 

b) Proceder o indispensáv~l acompanhamento e fiscali -
zação da execução do presente Convênio, através da Procu -
radoria Geral , 

II - DA PREFEITURA: 

a) Aplicar os recuros repassados ·pelo GOVERNO de que 
trata este Convênio de acordo com o Plano de Aplicaç~ que 
passa a ser parte integrante deste instrumento; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO possa através da Procur adoria Geral , acompa
nhar a execução do presente 8onvênio ; 

c) Observar, obrigatoriamente , o prazo de pres tação de 
contas dos recursos transferidos e estipulados em cláusula 
prÓpria deste ato ; 

d) Manter pessoal especializado pÇ!ra e execução do pre
sente Convênio . 

ClAUSULA QUARTA - DA OOTAÇM.: As despesas decorrentes 
ja assinatura do presente Convânio no vr.tl or de Cz$ 300.000 ,00 
[TREZENTOS MI L CRUZA DÓS) , sendo neste ato empenhado o va -
lo r de Cz$ 200 . 000 , 00( DUZENTOS MIL CRUZADOS) , . correrá a 
conta do Fundo de Participação dos Est ados , Di strito Fede
ral e Território ,Programa de_Trabalho 03070212 . 469., Ele(llento 
de Despesa 4.13. 0.31 .00 - Obras e Insta~ações, consoante 
Nota de Empenho NE00653, emitida em 18 de fevereiro de 1987 
e o restante será empenhado posteriormente . 

ClAUSULA QUINTA - DA LIBERAÇ~D DOS RECURSC\5 : Os r~cur
sos dest inados a execução do oresente Convênio serão libe
rados em duas (02) parcelas , sendo que a primeira no valor 
de Cz$ 200 .000 , 0D(DUZENTC\S MIL CRUZADOS), apÓs a assinatu

.ra deste instrumento e a segunda parcela se necessário, a
pÓs a comprovação da utilização dos recurSos inici almente 
transferi dos . 

clAUSULA SEXTA- DO DEPÓSITO DE RECURSOS: Os recursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber , en -
quanto não forem ap licados aos f i ns a que se destinam, se
rão deposita dos em conta bancária e5!'ecial , a ser movimen
tada pel a PREFEITURA, obriganda-se esta a enviar ao GOVER
t~O , extrato de contas e fazer con star nos diversos doeu 
nentos de suas prestações de contas, o nome do sacado , os 
nÚmeros, va lores e datas das emissões dos cheques I? a quem 
foram pagas as importância s , 

clAUSULA St TIMA - DA PRESTAÇI\0 DE · CONTAS : A PREFEITURA 
prestará conta dos recursos recebidos do GOVERNO, através 
da Secr etaria de Finanças-SEFIN, no máximo 30 (trinta) dias 
apÓs o término da vigência deste Convênio . 

ClAUSULA DITAVA - DA VINCULAÇI\Õ DE PESSOAL: Será d1re
tamente e vinculado e s ubordi nado à PREFEITURA , o pessoal 
que a qua~quer tftulo venha a ser utilizado na execução 
dos objetivos des t e Convênio, não tendo com O GOVERNO re -
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l ação jur{dica de qu~lquer natureza ou espécie, 

CLÁUSULA NONA - DA PUBUCAÇM : A pÚblicação no Diário 
Oficial do Governo deste TerritÓrio, deverá ser feita no 
pr azo de vinte (20) dias a partir da data da assinatura 
deste instrumento . 

CLÁUSULA ~CIMA - DA 1/IGtNCIA : O presente Convênio terá 
vigência a partir da data 'de sua assinatura até 31 de agos
to de 198?. 

ClAUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DA MDDIFICAÇAO, PRORROGAÇAD· 
E RESCISÃO: Mediante assentimento das partes convenentes , 
este Convênio poderá ser modificado ou prorrogado, através 
de Termo Aditivo, desde. que não contrarie o disposto na 
Instrução Nprmativa SECIN/SEPLAN/PR 002, de 02 de feverei
ro de 1984, ou rescindido de pleno direito, por inadimple
mento de quaisquer de suas cláusul as e condiçÕes, indepen
dentemente de ação, notificação ou interpelação judicial . 

ClAUSULA otCI~-SEGUNDA - FORO: Para dirimir quaisquer 
dÚvidas surgidas em consequência da execução deste Convê -
nio, de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Macapá 
TerritÓrio Federal do Amapá, com exclusão de qualquer ou -
tro por mai.s privilegiado que seja , 

E, por estarem de acor do e, para validade do que ficou 
estabelecido pelas -partes , lavrou-se este instrumento em 
05(cinco) vias de igua l teor e forma para o mesmo fim de 
direito , na presença de 02(duas) testemunhas abaixo assi
nadas, 

Macap·á( Ap) , 18 de fevereiro de 198? . 

JORGE NOVA DA COSTA FRANCISCO MILTON ROffiiGUES 
GOVERNO PREFEITURA 

JOSt DE ARIMATI-ÉA VERNET CAVALCANTI 
PROG 

TESTEMUNHAS: Ileg{veis 

GOVERNO DO TE?.RITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 
PROCURADORIA GERAL 

APROVO: 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

Fonte de Recursos : F.P. E 
Programa de Trabalho: 030?0212 .469 
E~emento de De spesa: 4.1. 3.0 .31.00 

Val or Convênio : Cz$ 300 .000,00 

PLANO DE APUCAÇM 

Ao Convênio n!! 004/87-PROG --------------
__ _,D""'I""-!SCA~IMII~J\ÇAO VALOR (g$}_ __ 

- 4. 1.3. 0 . 31. 00 ·- ~RAE E I NSTALAÇÕES • . • . ~. 

Constr~Jção de 01( uma) residência no Muni
c{pio de Oiapoque, com 80 m2 em alvenaria 

can 05(cinco) cêmodos , sendo : uma(Ol) sa
la conjugada, dois (02)gúartos , uma (01) 
copa/cozinha e um (Dl)' banheiro destina
do ~o Serviço de Assistência Ju~ciária f 
PROG . 

30D. ODO, DD 

TOJAL GERAL .••• • ••.•.. ••. • . . ~~~~~---------30D .OOO ,OO 

~capá(Ap), 18 de fevereiro de 198? 

. FRANCISCO MILTON- RDffiiGUES 
·Prefei to Municipal de Diapaque 

JOSt DE ARIMA THffi VERNET CA VALCANIT 
Procurador Geral do .GTFA 

ASSDCIAÇAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 
DISTRITO L-26. - N!! 3308 

LIONS CLUBE DE MACAPA MARCO ZERO 00 EQUADOR 

COMIS~O DE ELEIÇCIES 

EDTTAL DE CONVOVAÇAO 

A Comissão de EleiçÕes para o AL 8?/88 do LID~6 CLUBE 
DE MACAPA.MARCO ZERO DO EQUADOR, por nomeação legal e na 
forma do Estatutos do Clube , .CONVOCA tod~s os SÓcios ati
vos e em pleno gozo de seus direitos sociais , a comparece
rem nos dias 14 e 20 ~e- março do corrente ano, em sua sede 
social, à Av . .Padre JÚ:io Maria Lom baerd , s/n2 , ne'sta ci -
pade de Macapá-Ap, às 20 :00, 20 :30 e 21:00 horas respecti
vamente, em 1ª , 2ª e Última convocação , a fim de escolhe
rem, previament e posteriormente sufragarém os 14 CCLL que 
vierem a merecer a confiança dos demais associados , de a -
corda com as Normas especialmente a este fim baixadas, com 
vistas aos car gos de Diretoria para o Ano Leon{stico 8? f 
88 . 

Macapá-Ap , 09 de marco de 198?. 

CL CELSO FERREIRA DA SOUOADE 
Presidente di! Comissão 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMtRCI O DO T. F. DO A MAPA 

CGC ( MF) 05.963.665/0001 - 14 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria do Sindicato dos Empregados nJ Comércio do 
TerritÓrio Federal do Amapá, convoca seus associados1 em 
pleno gozo de seus direitos sociais, para importante reu 
nião de Assembléia Geral Ext raordinária , no prÓximo dia 21 
de Março do corrente an.o, às 18 :00 horas em lª convocação 
e às 19 ;00 horas em 2ª convocação em sua sede social, sito 
à ~v . Iracema Carvão Nunes, n9 644, para deliberação a se
guinte ordem do dia: 

a) Discutir e aprovar as bases de Acordo Coletivo de 
Trabalho, (Reajuste Sal arial), a ser pr oposto às Empresas . 

b) Autori zar a Diretoria do Sindicato a promover o A
cordo Coleti vo de Trabalho (Reajuste Salarial) no Ministé
rio do Trabal ho em Macapá . 

c) Autorizar instauração do DissÍdio Coletivo de Tra -
balho, para as Empresas não acordantes, junto ao Tribunal 
Regional da 8ª Região . 

~ ~,~~spensável a presença de todos. 

Macapá(Ap) , 02 de março de 1.98?. 

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Presiden te 

JUSTIÇA. DOS TERRITCRIOS 
TERRITCRIO F~DERAL DO AMAPA 

1ª CIRCUNSCRIÇAD JUDICIARIA - MACAPA 

EDITAL DE CITAçAO COM PRAZO DE 30 DIAS 

O DOUTOR D0GLAS EVANGELISTA RAMOS - M~ . JUIZ DE DIREITO 
DA COMARCA DE MACAPA - PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇAO J LIDICIA:.IA DO 
TERRITCRIO FEI:l:RAL DO At.iAPA , NA FQR,AA DA LEI , ETC . 

Faz saber aos que o presente edital virem ou del e conhe
cimento tiverem, ~ue por este Juizo e Cartório da Vara Ci 
vel, sito à Av. FAB, a/n2 , tem _andamento uma AÇAO POPULAR, 
processo n2 18 .945 em que é autor SEBASTIAO COELHO DA SIL-
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VA , brasileiro , casado , advogado, com escri tÓrio nesta ci
dade, à rua Cândido Mendes, nº 938 - sala 06 e réus JORGE 
NOVA DA COSTA e outros entre os quais a firma ORSIL LTOA , 
empresa estabelecida à travessa 3 de Maio, n2 128 - Belém
Pará, inscrita no CGC sob o nº 05.065.669/0001-85, tendo 
como objetivo a devolução aos cof r es pÚbl icos pelos réus 
da importância de Cz$ 1.482 .000,00, conforme nota fiscal 
nº 138 - Série C-1, expedida pel a firma acima citada , E co
mo' tenha o au tor requeri co a citação da empresa ORSIL L TOA, 
já. qualif icada , através de edital, expediú-·se o presente s 
DITAL com o prazo de trinta (30) dias , através do qual ci
ta a emp-resa ORSIL L TOA,para no prazo de vinte (20) dias, d~ 
pois de findo o prazo a cima fixado, apresentar querendo 
contestação cabível que tiver e acompanhar os demais ter
mos do processo até final sentença, sob pena de revelia , 
O presente Edital será afixado no l ugar de costume e afi -
xado , digo, e publicado na forma da lei. Dado e passado ne~ 
ta cidade de Macapá , Capital do TerritÓrio Federal do Ama
pá, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de mil nove
centos e · oitenta e sete. Eu, LUCIVALDO DOS SANTOS FERREI
RA, Di retor de Secretaria, subscrevi . 

D0GLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITCRIOS 
TERRIT~RIO FEDERAL 00 AMAPÁ 

1 ª CIRCUNSCRIÇ.llo .JUDICIÁRIA- MACAPÁ 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS I NTERESSADOS 

O DOUTOR DLJGLAS EVANGELISTA RAMOS - MM . JUIZ DE DIREITO 
OA COMARCA DE MACAPÁ - PRIMEIRA CIROJNSCRIÇIIO JUDICIÁRIA 
DO TERRITCRIO FEDERAL DO AMAPÁ, NA FORMA DA LEI , ETC • ... 

Faz saber a todos quan:os o presente edital virem ou de
le conheci mento tiverem que nn din 15 de janeiro de 1987, 
f oi dado entrada neste JuÍzo em uma ação popular tendo co
mo autor o Dr , SEBASTIAO COELHO, brasileiro , casado , advo
gado , com escritÓrio nesta cidade , à rua cândido Mendes , 
nº 938 , sala 06 e réus JORGE NOVA DA COSTA, brasileiro, ca 
sado, funcionário pÚblico; JDAO FERREIRA DOS SANTOS , bra = 
_sileiro , casado , funcionário pÚblico~ JDSt MIRANDA COELHO, 
brasileiro , casado , funcionário pÚblico , Tenente-Coronel -
PM/ AP ; FRANCISCO OAS CHAGI\S GQ\AES , brasileiro , ca-sado fun
cionário pÚblico - Capitão PM- AP ; ANTDNI Q CARLOS ROSA DA 
SILVA, brasileiro, casado, funcionário pÚblico ; MARIA CREU 
ZA DA CONCEIÇAO CORREA , brasileira, funcionária pÚblica; ~ 
PAMINONOAS PELAES DOS SANTOS , brasileiro, casado, funcio -
nário pÚblico; NARDIM QUPRESMA DE SOUZA, brasileiro, casa
do , f uncionário pÚblico; ANTONIO FERREIRA MONTEIRO, brasi
leiro, casado, funcionário pÚblico, e DRS~L L TOA , , firma 
comercial estabelecida em Belém - Pará, à travessa 3 de 
Maio, nº 1228, inscrita no CGC do MF sob nº 05.065, 689/ 
0001-85, tendo como objetivo a devoluçã o aos cofres pÚbli
cos pel os réus da importânci a de Cz$ 1. 482 , 000, 00, além da . 
responsabill.dade penal. E, tomo , de conformidade com o § 
52 do art . 6Q da lei nº 4,717/65, qualquer cidadão poderá 
habili tar- se como litisconsorte ou assi s tente do autor na 
mencionada ação , expediu-se o presente edital para conhec!_ 
menta de terceiros interessados , o qual será publicado ~ 

afixado na forma da l ei . Dado e passado nesta ci dade de Ma 
capá, Capital do Terri t Óri o Federal do Amapá , aos cinco 
dias do mês de fever eiro do ano de mi l novecentos e oiten
ta e sete . Eu, LUCIVALOO J0S SANTOS FERREI RA , Diretor de 
Secre t aria da Var a Cível , subscrevi , 

DLlGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Direi t o 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITÓRIO FEDERAL 00 A~1APÁ 

1~ CI RCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - r,1ACt\PÁ 
VARA CRIMINAL 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS . 

O DOUTOR OÔGLAS EVANGELISTA RAMOS . k~'A . JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CniMINAL DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MACAPÁ , NA FORMA DA LEI , ETC ... 

Faz saber, a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
vinte (20). dias virem., ou dele conhecimento tiverem, que· 
neste Juizo cor re seus trâmites num processo em que é acu
sado CLAUDIO LIMA RODRIGUES, brasileiro, casado, filho d~ 

OzÓrio da Silva Rodrigues e Maria Farias de Lima, residen
te nesta cicade à Rua Leopoldo Machado, s/nº, o qual foi 
condenado à pena de dois (02) anos de reclusão e Cr$ •••. . 
4.000 , 00 (Quatro Mil Cruzeiros) de multa , como incurso nas 
penas do artigo 155, § 4º , inciso "JJ , do CÓdigo Penal, co:! 
forme sentença prolatada em 01 de junho de 1983, sendo co~ 
cedido o beneficio da Suspensão Condicional da pena . ~ co
mo tenha o Oficial de J ust iça deste Juizo c~tificadq nao 
o haver encontrado nesta Circunscrição , não sendo possivel 
intimá-lo pessoalmente , intime-o pelo presente a compare -
cer, neste Juizo, 6 Av . FAB , s/n2 no prÓximo dia 03 de ' a
bril de 1937, às 12:00 horas, a fim de ass~stir audiência , 
admonitÓria, a que dever~ comparecer, sob pena de lhe ser 
revogado o "SURSIS" ora concedido . Para o conhecimento de 
todos é expedido o presente EDITAL, nos termos do artigd 
705, do CÓdigo de Processo Penal Brasileiro, cuja 2ê via 
será afixada no lugar de costume . Dado e passado nesta ci
dade de Macapá, Capital do TerritÓrio Federal do Amapá ,aos 
vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de hum mil 
novecentos e oit enta e sete . Eu , Cél ia Menezes Rodrig~~s , 
auxiliar j udiciário, o datilografei. Eu , ALBA LÚCIA LOBATO 
AlFAIA, Dire tora de Secretaria da Vara Criminal, o subscre 
vi. 

O~LAS EVANGELISTP. RM10S 
Jui z de Direito 

CARTÓRIO JUCÁ 

.'flOCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil desta Comarca de Macapá- TFA
RepÚblica Federati~a do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: FLORIVAL PALHETA DE MIRA corr·MARI A MARQUES PINHEIRO 

Ele é filho de Francisco Americo de Mira e de Ana Pal he
ta de Mira . 

Ela é fi lha de Cami l a Marques Pinheiro . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os i niba 
Je casar um com o ou t ro , acuse-os na forma da lei . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÚRIO JUcA 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do CartÓrio Civil desta Ci dade de Macapá- TFA -
RepÚb!.ica Federativa -do Brasil , faz saber que pretendem . se 
casar: MANOEL DE JESUS CAMPOS DA COS V\ com MARIA RAIMUNOA 
OA SILVA MIRANDA. 

El e é f ilho de Ilário Sanches da Costa e de Jose fa ~ 
pos da Costa . 

Ela é Filha de Antoni o Picanço de Miranda e de Mari a 
Juliana da Silva . 

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

Macapá , 'C7 de f ever eiro !Je 1987 . 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabel i ã Substituta 
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