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PODI;R EXECUTIVO 
DECRETOS 

DECRETO N° 0606 DE 11 DE ma r ço DE 19~ 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE : 
Exonerar Hildemor Jorge Mauro do cargo em comissão de Chefe 

da Unidade de Programas e Projetos, Código CDS- 1, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapá , 11 de março de 1999 

- .....____, ~ 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO W 0607 DE 11 DE mar ço DE 1999 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. I 19, mciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE : 
Nomear José de Anvedo Picanço Filho para exercer o cargo em 

comissão de Chefe da Unidade de Programas e Projetos, Código CDS-1, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 11 de ma r ço . de 1999 

DECRETO W 0608 DE 11 DE ma r ço DE 1999 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII; da Constituiçãq do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE : 
Exonerar Herber-t Emanuel Valente de Oliveira do cargo em 

comissão de Chefe do Núcleo de Pesquisa Educacional, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Mocapá . 11 de ma r ç o de 1999 

-~ '--
RTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

DECRETO N° 0609 DE 11 DE ma r ço DE 1999 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Con-stituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RE SOLVE: 

JOSÉ RONALDO SERRA ALVES 

Nomear Ruth BarTOSO dos Reis para exercer o cargo em comissã o 
de Chefe do Núcleo de Pesquisa Educacional, Código CDS-2, da Secretaria de 
Estado da Educaçá~. 

Macapá, 11 de março de 1999 

- .__ ------. 
ERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0610 DE 11 DE março DE 1999 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, cjc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 041/99-GAB, 

RESOLVE : 
Nomear Margarida de Fátima Rabelo da Costa, ocupante do cargo 

de Assistente SÓcia!, Classe A, Padrão III, pertencente ao Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe 
do Serviço de Capacitação e Orientação Social, Código FGI- 3, do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Amapá. 

DECRETO W 0611 DE 11 DE ma r ç o DE 1999 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AJU.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo ll-9, inciso~· da Constituição do ~stado 
do Amapá, cjc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em VIsta o 
contido no Ofício n° 008/99-DDUAP, 

RESOLVE: 
Exonerar José de Almeida Frazão da função comissionada de 

Secretário Execu tivo, Código CDI-2, do Departamen to Estadual do Desporto e 
Lazer. 

11 de março de 1999 

..,...-- "'-;--. ....._ 
TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

DECRETO N° 0612 DE 11 DE março DE 1999 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sandó das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso_xxn, da Constituição do ~stado 
do Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 e tendo em VISta o 
contido no Ofício n° 008/99- DDI../AP, 

R E SO L V E: 
Nomear Fr ancisco Cortes Mendes, ocupante do cargo de Agente 

Admirústrativo, Classe A, Padrão lU, pertencente ao QuaQI'o de Pessoal do t'X· 

Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretário 
Executivo, Código CDI-2, do Departamento Estadual do Desporto e Lazer. 

Macapá, 11 de março de 1999 

----· TO RODRI6UES CAPIBERIBE 
Gcw 
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DECRETO N° 0 613 DE 11. DE ma r ço DE 1999 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 

que "lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE : 
Exonerar, a pedido, Augusto de Oliveira Júnior do cargo· em 

comissão de Chefe do Centro de Plantas Medicinais e Produtos Naturais, 
Código FGS-3 , do Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado 
do Amapá. 

Macapá, 11 . de março de 1999 

·' ~\TO •ooo~ ~'""' 
r. / JOÃ~ Gove::_r:_::na:::d:.:o,_r ___ _ 

'---···- ···---

DECRETO N° 06 14 DE 11 DE março DE 1999 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, in ciso XXJI, da Constitu içã o do Estado 
do r\mapá, c/c a Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESO LVE : 

Exonerar Paulo Roberto Mira Mar te! do cargo em comissão de 
Assessor de Comunicação Social, Código CDS-2, da Auditoria Geral do Estado. 

DECRETO N" 0615 DE 11 DE março DE 1"999 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atripuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 I 9. inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, cf c a Lei n° 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE: 

Nomear Marcelo Ignacio da Roza para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Comunicação Social, Código CDS-2 , da Auditoria 
Geral do Estado. 

Macapá, 11 de março de 1999 

~o •~='"~~'" 
Governador .. - ·--

- -·--·~· ·- - ~ ... . 

DECRETO N" 0616 DE 11 DE março DE 1999 

O GOVERN~DOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Es tad o 
do Amapá, 

RESO L VE: 

Autorizar Raymundo Sérgio Borges de Almeida Àndréa, Chefe do 
Gabinete Civil, para viajar da sede de suas atribuições Macapá-AP, ate a 
cidade de São Paulo-SP, a fim de tratar de assuntos de interesse da 
administração amapaense, no período de 15 a 18 de março do .corrente. 

Macapá, 11 de março de 1999 

/ ;N o RoDRi~Es 'cmaERisE ~OÃ~overna~d~o~r _____ _ 

DECRETO N" 0617 DE 11 DE março DE 1999 . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, 

RESOLVE : 
Designar Ivone Regina Mussi Tostes, Chefe Adjunta do Gabinete 

Civil, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de Chefe do 
Gabinete Civil , durante o impedimento do respectivo titular, no período de 15 
a 18 de março do corren~e.''-

Macapá, 11 de março de . 1999 

~ RODRIGUi-C~-~IBE 
~~~~~~~Qver.nadoc_ ______ _ 

DECRETO No 0618 DE 11 DE março DE 1999 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119 , inciso XXV, da: Constituição do Estado 
·do Amapá, · 

RESO L VE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo relacionados da 
ie de suas atribuições, Macapá - AP, atê a cidade do Rio de Janeirct.-RJ , a fim 

organizarem a participação do Amapá_ no even to Visões da Amazônia : 

Cultura, Ciência , Saúde, promovido pela FIOCRUZ, no período de 23 a 25 de 
março do corrente: 

Elson .Martins da Silveira - GABI 
Rita de Cássio de Uma Andréa - CEFORH 
José Roberto Lacerda Ramos - PRODAP 
Núbia Soraya Cardoso Almeida - IEP A 
Márcia Andréia da S ilva Almeida - DETRAN 

DECRETO W 0619 DE 12 DE março DE 1999 

. _ O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe s?o confendas pelo artigo 119, inciso XXV, da Cons tituição do E s tado 
do Amapa, de a cordo com o mctso l!l, do artigo 2°, do Decreto no 0920 de 18 
de a bnl de 1996, ' 

RE SOLV E: 

. Art. 1° - Conceder, em caráter exccpcionàl, adiantamento em 
nome de Elson Martins da Silveira, Asscssr.;>r Especiai/ GABI, no valor de R$ 

13.868,00 (tre ze mil, oitocentos e sessenta e oito reais), destinado a custear 
despesas miúdas de pronto pagamento com serviços de terceiros, objetivando 
a organtzação da participação do Amapá no evento Visões do Amazônia: 
Cultura, Ciência, Saúde. · 

. . Art. 2° __ - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo mruomo. de 30 (tnnta) dtas, a con tar da data do recebimento. · 

Art . 3o - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos 001 (FPE). Progr ama de Trabalho n° 03070212.027, no Elemento de 
Despesa 3490.39 - Outros Servi<;_os de Terceiros- Pessoa Juridica, 0 valor de 
R$ 13. 868,00 (treze mil, oitocentos e sessent a e oito reais). 

_ Art . 4° - O responsá vel pelo adtantamen to deverá apresentar 
prestaça_o d e conta s , dcvtdamente homologada pelo titular · do órgão, na 
Secretarta dc-Estaqo da Fazenda, dentTo de 10 (dez) d ias , con tados do têrmino 
do prazo tle aplicação cons tante do art . 2° deste decreto. 

Mocapó. 1 :> de mar ço d., 1999 
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11 OI Assi n~tu ra 38,79 77,58 
ll OZ Assinatu ra t/ n .•mc SS;I post:1l 126,2 1 252,63 

l'llEÇOS DOS GABARITOS OU L,\UDA PADRÃO 

155,16 
505,29 I 

• Modelo 1. .. ... . .................. ..... ..... ........... .. ........ ....... ........... ...... ...... .... ..... ..... ...... ..... ..... ..... RS 0.35 
• Modelo li ..... ... .. .... .... ..... ······· ····· ······ ·· ··· ·· ··· ····· ··· ···· ····· . ... ....... ... ...... ..... ...... .. RS 0,43 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MAT~:RIAS A SEJU:M PUilL!CADAS NO DIÁRIO OFICIAL 

SOMEI'iTE SERÃO ACEITAS SE APRESENTADAS NAS LAUDAS PADRÃO DO DIO 
(MODELO I E 11), ENCMIINIIADAS ATRAVÉS DE OFÍCIO OU MEMORANDO. 

l'tn:ÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Excmpl3r ... ...... .......... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ......... ..... ... ..... ... ...... ...... .. ... ..... ..... ......... .......... ... RS 0,76 
E::x:emph1r Atrasado ... . ......... ..... ::::.:. ........ 1 •. . . . . . . . . . .. ... . ... ..... .. .... ............ . ..... .. . . . . . ...... ... .. ....... .. . . RS 0,86 

PREÇOS DE I'UllLICAÇÕES 
Cent ímetro composto em k111da p:ulr~o. . . .................... .............. . ........ ç...... .......... ... R$ 
Ccnt.Íilletro para compor... ...... .. .. .. . .............. ................. .. ...... . ....................... RS 
Página exclusiva.... ........................ . ... ... .. .... .. ........................... ............................... RS 
Proclama de Casan1ento.. ... ....... ..... .. ............................................ ....................... ..... RS 

2,96 
4,15 

354,95 
32,49 

Ao DIO rcscn·a·se o direito de recusar a publicação _de matérias apresentadas em 
desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATEND!i\IENTO 
Das: 07:30 às 12:00 c Das: 14:30 as 18:00 horas 
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DECRETO N° 0620 DE 12 PE março DE 1999 RESOLVE: 

O GOVERNADOR DO ESTADO~ AMAPÁ._ usando das atribuiçõe's 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o inciso lll, do artigo 2°, do Decreto n° 0920, de 18 
de abril de 1996 e tendo em vista o contido no Ofício n° 165/GAB/ ADAP, 

RESOLVE: 

AutorizaT o deslocamento dos servidores abaixo relacionados, da 
<Jede de suas atribuições, Macapó-AP, até Caiena - Guiana Francesa, a fim de 

rarticiparem da ll Reunião de Cooperação Transfronteiriça Brasil-França, no 
eriodo de 18 a 20 de março, do corrente: 

Art. 1° - Conceder, em caráter excepcional, adiantamento em 

nome de Olinda Dalvaci Pires Dias, Chefe de Gabinete da Agéncia de 

Desenvolvimento do Amapá, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
destinado a custear despesas miúdas de pronto pagamento com material de 
consumo e serviços de terceiros, objetivando subsidiar a Missão Oiapoque
Caie.;a. 

Ten PM André Marques da Silva - CAMI 
Maria Garcia Neta Bezerra - ADAP 

Philippe Byron • ADAP 

Art. 2° - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo máximo, qe 30 (trint~) dias, a contar da data do recebimento. · 

Inácio Flávio dos Santos Barroso - ADAP 

Tomás Togni Tarquínio - ADAP 
Adeilton Barbosa Leite - CEA 
Roseane do Socorro .Andr.ade de Paula - SEED 

Art. 3° -A referida despesa deverá ser empenhada n a Fonte de 

Recursos 001 (FPE). Programa de Trabalho n• 03.07.021.2.061, nos 

Elementos de Despesa 3490.30 - Material de Consumo, o valor de R$ 
1 .500,00 (um mil e quinhentos reais), 3490.39- Outros Serviços de Terceiros

Pessoa Juridica, o valor de R$ 8 .500,00 (oito mil e quinh~ntos reais) . 

José Roldão da Silva Brito - SESA 

Pedro Mauro Seabra do Rosário - SEAF 
Fernando Guimarães Santos - SEICOM 

Art. 4° - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas, devidamente homologada pelo titular do órgão, na 
Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de 10 (dez) dias, contados do término 
do prazo de apücação constante do art. 2° deste decreto. 

Antonio Sérgio Monteiro Filocreão - SEMI\ 
Terezinha de Jesus Soares dos Santos - IEPA 
Sônia Maria da Sil~a Mont' Alverne Canto - CEFORH 
José Ramalho de· Oliveira - SEPLAN 
Demétrio Celestino Pinheiro da Costa - CAESA 

Ruy Guilherme Smith Neves - DETRAP 
Elson Martins da Silveira - GABI 

Macapá, 12 de março de 1999 

Macapó, 12 de março de 1999 

·~·-- .... I 

TO' RODRI GUS:S CÀ!>IElERI!li: 
Govet·nctdct· 

DECRETO W 0621 DE t2 !::E março DE 1999 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO M .\APÀ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artir,o 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, 

Procuradoria Geral do Estado 

COMISSÃO PERMANENTE DE LJCIT AÇÃO 

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 

O f>re~idcnte da Comissão Pem1anente de Licitação 
paí:a compra~ e serviços da Procuradoria-Geral do 
Est.1do do Amapá, torna público aos interessados que 
encontr:l-se aberta a licitação à nível de TOMADA 
DE PREÇOS n° 002/99-CPL/PROG, tipo menor 
preço, par.~ fomecunemo de passagens aéreas no 
âmbito do Temtório Nactonal, para Procundom
Geral do Es1:2do do Amap:í conforme a especificação 
nô Anexo 1, desta Tomada de Preços. 

A liCJtaçào será realizada no dia 25 de março do 
corrente, às 9:00 h, na sala de Reuwõcs da referida 
Corrussào, sede da Procuradom-Geral do Estado do 
Arru1pá, stto à Rua Ehezcr Levy s/n - 1° andar -
Centro - Mocapá-AP, CEP: 68906-140. 

O Edital completo e dcmaJS esclareamentos, poderão 
ser oQndos na sala da CPL/ PROG oo 1° andar do 
end~eço acuna mencionado, c oas sedes das 
Representações do Go,·emo do Estado do A ma pá, 
confonne abaixo especificadas: 

BE.l.ÉM-PA -Av. Boulevard~snlho França n° 234 
- 1° andar- CEP: 66.018.030- Telefone: (091) 222-
6755. 

BRASÍLIA-DF - Setor Comercial Sul - Quadra 06 -
Ec!Jficio Bandeuantes - Salas 101/ 104 - CEP: 
70.300.968- Telefone (061) 224-6759. 

SÃO PAULO- Av. Paulista n° 2001 - Sab 504/505-
CEP: 03111931- Telefone: (011) 289-0372/289-1160. 

Maca~8 de março de 1999. .t\ i: ?I \ \, . 
' J GiAN 
Presidente da CPL/ ROG 

Bombeiros Militar 

' <XMISSÃO PmiANEME IE LICITAÇÃO 

AVI.ro IE LICITAÇÃO 

o OOVERf() 00 ~ 00 NW>Á, através do 
CORPO DE IJ:M3E1lm MILITAR e de sua Canissão 
Permanente de Licitação; toma pÚblico 
q..~e proroverá licitaÇão contorne especificação 
abaixO't 
KlDALIIYúlE: 
TIPO 
DATA 
WCAL 
OBJETO 

Carta Convi te n• OC6/99 
~r Preço 
16.03.99 - as 09:00 horas 
Sala da CPL/CIJoiAP 
01éo lubrificante 

A <XMISSÍÍD PEilMfiNENrE IE LICITAÇÃO, encaltra
se à disposição para. esclarecimentos de 
<iNicias, infonraçÕes carp1ementares e entrega 
de Editais no endereço abaixo : 
AV. Padre JÚli o M•. l.a!Daerd, 140 - Centro. 

Kacapá-AP, 10 de Março de 1999. 

Secretarias de Estado 

Administração \ 
PORTARIA W 0Q5 /99-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. do 
Govefno do Amapá. no uso.do competência que lhe foi 
delegodo pelo Decreto n• 1497. do 16.10.92 e Ol.CS. de 
23.01.98; 

RESOlVE: 

Designa o séfvidor Co~os Jorge Sompoio Contuório, 
Chefe do' Divisão de Anófise e Porecer/DAP/OLP/SEAO. 
pertencente· o., Quadro de Pessoal do ex-Território Federal 
do Amapá. poro responder em substituição pelo Dielorio 
do Dcportqn'\l'nlo do Lcgislaçõo do Pessoai/DLP/SEAD. 
Código~ {li.Yonle o impedimento de seu titulor Gilson 

' Ribomof M&.Lelro do Silvo. que encontro-se em gozo de 
férias no perkxfade 01 o 30.00.1999. 

:~ ~ORTAlUA N" OCI'1 fJ9-SEAD. . ·. . . 
·O SllcRl!i'~O DE ESTADO DA ADMINIS1RAÇÃO 

do Govem.~ do Amap&, no uso da competência que lhe lot 
delegada p@l~ Decrtiloo n•s 1.497, de 16/10/92 e 0148, de 
'J.3f(l! / 98, c!Ç!" beM nó"llrhgo 156, IOCitO n, da Le n• 0066, 
de 00/~/.'/J-, tendo em v11ta o c:onhdo no Procu•o
Prot«o1o ~•r,al Sl!AD n• 140q/98 ~ Par<!C~r n' 016,'99-
CNSI!AD, . \· ' 

: .. l 

RI!SOL.\11! : 

Aplicar a ~ de "SUSPl!NSÃO", pelo praw de 30 
(tnnta) dta~::ná fonnl' •labele::tda nc artigo 142. tnctso IL 

·:1':c~~~oo~~~~ó :"j~~~~ 
MENDES; IJ<lúpent• do Cargo de ProVlmento Efet1vo de 

- Pente Cnmén.l, Clana 2•, PadrAo U, Grupo Pollc:ia Ctvtl, 
.ntegrantei do Quadro de Pessoal C1vil do Governo do 
&lado d~ Ama~ lotados na Sa:retana de &tado da 
Juollça e Segurança P(ib1~ea.SE)USP. · 

de 1999. 

-;~ORJaA N" QQf>-.soo 

O SECJ\ET~RIO DE ESTADO liA ADMÚIISTRAÇAO c!<
Gov.mo do Arilápt, no uso da êompetirl:ia que he foi dtitgade 
polos Docrel05 n'li 1<&7, de 1MOS2 e 0146, de 23.011ll6, resom. 

REMOVER : 

SeMdor(~ t EDIIR.SON JOS~ BARBOSA 
Cargo • . Dld6!rsfo 
Oum ~- E:Jt.Tenibrio Fedellll doAmep6 
Do(e) ·~: Pol:ia T 6cneo-Cierifl:e-POUTEC 



Macapá, 12.03;·;;9.:;.9~~-..;..~--:·.~.- --~-~-----....;· DIÁ;.;;.;;R;.;;IO,;.;O;.;.F.:,:IC;:iA.;,;L;_ _________________ ~_... _ _;'P~á~g;_;,.. 4 

Para 
Ofcio 

Secretária de EsÍado da Ed.~aÇao-SEED 
n° 043811999-GABISEAD. · 

Macapâ·AP, em OCI de -ri)~ ~ de 1999 

-- !} ; -·.; 
RAIIAUNio·GoMeiõ~sô~~,, ' 

SeÇfolério do &tedo di A4mioistr/~o 

PORTARIA N' Ü~ 199-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO ÓA ADMiNISTRAÇÃO do 
Governo "do Amapé, no .uso da compelêroia que lhe foi delegada 
pelos Decretos n"s 1497, de 16110/ii2 e 0149, de 23,0Mi6, resolve, 

REMOVER: 

Sel'lidor(e) : 
C ergo 
Quadro 
Do(a) 
Pera 
Ofcio 

JONAS_AMANCIO. ~ERR.EIRA 
Molorisla de Vebulos.Terrestres 
Ex-Território Fedére! do Amepé 
Seerelaria de ~a do da !nfra.Estruture-SEINF/CEA 
Dofensoria Public&-Geral do Estad<rDEFENAP 
"n• 0440t1999-GABJSEAD. .. 

~acapà-AP, em a:l de ~- . ~.:1999. 

---- I '·L: ' . ~-~~ . 
·RAJMuN1fi5 GOMES DE SOUZN . . • 

Secut6rio de &ta do ~e Adminislráçfo · · 

• PORTARIA N' 100 /99-SEAD ·: 

o SECRETARIO DE ESTADO 'DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no u:.;o da compelêrr.:ia que· lhe foi delegada 
;1elos Decretos n"s 1497. de 16/101ii2 e 0146, de 23!01/)S, resor1e, 

REMOVER: 

Smidor(a) 
Cargo 
Quaaro· 
J o(a\ 
Pera 
Pro\. Geral : 

ELIANE GONÇALVES, 
Põic6logo · 
~adu.al 

~ . . 

Secretaria de Estado da Educação-SEED 
Secretaria de ~ado da Saúde-SESA 
n' :?17111999-SESA. 

RESULTADO DEUCITAÇÀO 

LEILÁO N' 001198 • CPUSEAD 

NOME N' N. FISCAL VALOR LOTE 

Vandcrltl Cardoso dt Ouros 035833 300,00 56 

Elton Quintas Aluoru los 035851 250,00 02 

Atcundn Rodrl&ucs Alts opulos Neto OJS832 200,00 07 

Anl4nlo C• rios O rito de Uma 035853 100,00 03 

AC Y Umo - ME. 03585-1 1 70,00 .09 
Raracl Olnlt C.ac lano · 035855 1.150,00 16 

Manoel de Oll~drn Coharcs Filho 035856 400,00 33 

Abdlu UtotdiCo dt Llmn 035857 3.950,00 lO 

Abdlu Benedito de Lltna - 035857 3.100,00 23 

Abdlas Drilrdlto de Un1a 035857 1.200,0 0 37 . 

Abdlas Drnc:d\to de l.lma 035857 250,00 40 

Abdlu Btn.cdllo de Lima 035857 4.050,00 43 . 

0110 Vllltl11. 035858 50,00 os 
Eld rrn SII''R l,..:lgc: 035859 150,00 06 

f.h.lrcn Sllvn Lace 035859 3.600,00 29 

Cumfll a Ribeiro dR S ll\'1 035860 1.600,00 17 

G rlmaud Silva t.agc 035861 4.850,00 44 

~hrlúcio Rlun.lo San los Co rrh 035862 40 0,00 11 

CArtnlllll Rlbdro l.ill Slh·A 035863 900,00 20 

C~~rmtll 1 IUbclro l.l• Sih'A 035864 1.8DD,O!t 39 

Carmllll Ribeiro l.la Silva 035865 500,011 4G 

C1odo"tr MlliiTia nn 035866 1.350.00 19 

C.1odo\·er M llllmann 035867 . 500.0tt SI 

\'1ndcrlel C1 rdoso d e Oarros, 0358G8 s.soo.oo 50 

Jonadl M•ehldo Golr 035869 3.850,00 13 

Jnn Rosa de Godoy 035870 450.00 52 

l\"'ln Rou de Codoy 03~71 250.(10 ~ 

.losl Carlos l'erclra C on•? 03!'872 3.400,00 49 

.Josl dos Snnlos Mnllus 03!'873 200,00 u 
·r.utz. Lopes t.accrd• 035874 1.100.00 3G 

tlblratu J osf Carn10 de Sou.u 03!'875 1.000.00 4S 

.\arldu Padilh:. Pcrci~a 035876 850.00 34 

Jo<~f Sbusrl TsunukJ 035877 1.000,00 18 

• CI1KIO\'er Ma llm:tnn . DJS878 800,00 21 

t1mJonr ~lll llma_nn 035879 5.000,00 42 

C1odO\'tr 1\hllmann 035880 l.UOO,OO 47 

J csullndo OliveirA T orres 035881 850.00 JO 

Jesullndo OliveirA T orru 035881 800,00 . 31 

J uullmlo OliveirA l'orrcs 035881 1.600.00 32 

.l c-tllllndo Ollvcirl\ Torres 0358!J1 550 ,00 ss 
Juullndo Oli veirA T orres . 03588 1 1.650 ,00 57 

Jnullmlo Olh·cl~a Turres .035882 180,00 ll 

· filaria Oll tne Morelrn 1\t l)la Lllctrda 035883 750.00 JS 

·.lost dos Sanlos Marlln~ 035884 65 0.00 IS 

.lusl tios S11ntos ~la rtil~s 035884 1.90 0.01) 38 

JIJsl dos Snutos M3rlln.• 035884 1.6SO.OO " Antcn or l,óhlliO Nuues OJ~95!õ 1.000,00 4 1 

Mlnns No rte EmJlrtendhnt ntos Lida. 03~970 6.500,00 54 

('lodo.,er '-IA.IImann 035977 4.000.00 lS 

Mln:IS Nort~ EmprccmJimcnto:~ Ltl.irt. OJSIJ87 15.000.00 H 

fl11n u Norte Emprrcndimcnlos Lhht. 035987 • 15.000,00 26 

M\11 15 Nortt Emprundlmentos Lida. 035987 5.000.00 28 
TOT/\L ll lAOO,OO 

1\tacap.d ·AI', 08 de m"rço dt 1999. 

,_,1 Segurança Pública 

-----------.""' ...... ----'------ . MM!!B!!$Fft 
?OF.T ARIA ;; .i:OJ t 99-SEAD .. 

O SEClmTÁRIO DE ESTADO DA AD.lVllNlS'lr--AÇÃO, 
no usú dn CúffiOf.'tênc Ja Que lhe to!' del~<H::Í". oeios Dtt::i;etos 
n•, 1.497. ~. ló/10/92 ·e 0'148, de 23}blf'iB, 'e t .,)d o ~-"' 
vt~ta o dtsousto no artlg-o 102. do D~~t(1 f)'J} ·no (1320. de 
:Sj 12í 91. ·e'' C,11,tidc.:1 l'1 0 P1't~~~o ·_ ?:·u~ c.>Coiu Ger~!/SE.-:!.U 
n'3188l / !%:3. . 

RESOLV E: ., . 
Alterar > ca.-ga húl'ô...aje 20 (vinte i para 40. (quarenta \ 

hc:-a~ ~•ma:1>ie. da s~•·v:Ju,·a MARIA RO,GÉHlA l'yiUN!Z. 
GUIMAJtÁES. ocupante do cfu'gÔ'de prX,jes~ó·r- de ~fr~ino de· 
:• Grau. Class~. "B". Pad1-ac 01, Gr~po :<..rag!~tê."lo, 

~fat.~cula n"' 25378-2. integrante· de· Qu_ddt'O de Pessúal 
C:vd :!u E:::tado do Amap~.'lo!ada na SEEI:1: a ?:a:·H~· dt! 01 
de ab,.,l de 1999. 

NOTA DE CHAMADA 

P O R·T A R I A (P) N.0 082/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGtiRANÇA PÚBUCA DO AMAPÁ, no uso das atnbuições 
que lhe são co.nfMdas por lei e, tendo em vista o Ofício n. 0 

202/99· Copen·AP. 

RES OLVE: 

HOMOLOGAR o . deslocamento dos seJVidores 
GI LBERTO LUZ MENDES REIS e JERÔNIMO MORAES DA 
LUZ Guardas de · Presídios para viajarem da sede de 
suas atívidades Mac;,pá·AP, até o Município de Laranjal do 
Jari, no período de 19 à 26.01.99, conduzindo preso de 
justiça. . ' - .. 

Registre-~; Publlque·se e Dê~se Ciênáa. 
: 'i4· ._ 

Mac.3pá·AP., 23 de fevereiro de 1999. 

BEL. JOSÉ DE ARIMATHÉIA VERNET CAVALCANTI 
SECru:TÁRIO DE EST. DA JUsT. E SEGURANÇA PÚBUCI 

P 0 R TA R I A (P) N.o 084/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA DO AMAPÁ,. no uso das atribuições 
que lhe silo confelidas por lei e, tendo em vista o Ofício n. 0 

029/99· DGPC. 

RE SOLVE : 

A SE:CRtl'ARiil DE ATh'lllNISTRAÇÃO· 
DO GOVERN0 00 ESTAOO DO i\MI\P~ ; · a trav és do 
sr.u ~partnmonto Qc Recursus HUmanos . ~o: 
l icita o compareci11xm to dos · se r.vidores 
JOSÉ Di\S GRAÇAS OOS SANTos f.KJN'l,'ÉIJJQ, LORe:.:. 
NA PF.:RF.IR/1 e MARIA ELIZABf::TE · FRI::I'l'As''CAR-
D060, no suprarrenci9nado· Depah~f2t6',. s a- HOMOLOGAR o deslocamento ao seiVidor 
Ja ;>J A , no J)razo:maximo .cff.. lO. , (de:>i) dia«,. ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA PAUXIS Delegado de 

· · - · · · · · · Polida Civil i)ara viajar da sede de sua atividade Mac;,pá-AP, 
a .fim de- trata.r<?m assuntei?. _d, se-u~ i ríte- até a Cidade de Belém/PA, no período ae 29.01 à 

· • .. : . . · ·:.-·.,. · ·" · · ·•.· o 't':o2.99; em missão polida!:· · · rf'SS<'S . 

.I 

r~acapá- AP; · lO 

1999 . 

- ~·:·· . : · ·· . 
~1ARJA I Es AlMEIDA Ga<!ES 
Di r<? to'r a .. 't5RriÍSf.AQ :'. • ... . 

(Sub~ti tuta) · 

. '· ~ 

Registre-se, Publique-se e Dê-se ciência. 

Macilpá-AP., 23 de fevereiro--de 1999. 

Ir / . / · 
.BEL. JOSÉ DE ARIMATHÉIA VERNET CAVALCAI\ITI 

SECRETÁRIO DE EST. DA JUST. E SEGURANÇA PÚBUCA 

PORTARIA (P) N.0 087/99 

O SECRETÁRIO DE. ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA DO AMM'Á, no uso das atribuições 
que lhe silo oonfel1das por lei e, tendo em vista o Memo. 
n.• 122/'99 ~ o.P.E. 

RESOLVE : 

DESIGNAR. o se!Vidor GILBERTO JORGE 
FERNANDES, Delegado de Polícia Ovil, Classe "2a-, Padrão 
I, do Quadro de Pessoal do Estado, lotado no 
Depart:amento de Polícia Especializada, para substituir o 
titular da func;ão de oonf~ança, Delegado da de\. de Tóxico e 
Entorpet;entes - CDS-2, que se ausentará em gozo de 
Ucença·Médica, no período de 03 à 08/03/99. 

Registre-se, Publique-se e pê-se Oênda. 

. Mpc.3pá·A,\J,~~e 1999. ·; t'r __......., 
L,.- l..-1../ . 

BEL. JOSÉ DE ARIMATMÉIA VERNET CAVALCANTI 
~CRETÁRIO DE EST. DA JUST. E SEGUR. PÚBUCA 

P O R TA R I A (P) N.0 088/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
.SEGURANÇA PÚBUCA 00 AMAPÁ, no uso das atrtbuições 
que lhe são conferidas por lei e, tendo em vista o Memo. 
n.o 031/99- D.P.I. 

RESO LVE : 

DESIGNAR, a 5eJVidOra JACINTA DE FÁTIMA 
PERNAMBUCO COSTA, Delegada de polícia Ovil, Oasse 
•s•, Padri!o 11, do Quadro de Pessoal do ex-Terrttó!io, 
lotada no Depart:amento de Polícia da Ca~tal, para 
substituir a titular da função de ronfiança, Diretor do 
Depto. de Polícia da Capital - CDS - 3, que se ausentará 
em gozo de férias, no período de 22.02.99 à 08.03.99. 

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência. 

Mac;,pá·AP., 02 de março de 1999. 
/ . ' 
' I I . 

/ t.. . / J, \ 

BEL. JÓSÉ DE ARÍMATHÉIÃ VERNET CAVALCANTI 
SECRETARIO DE EST. DA JUST. E SEGUR. PÚBUCA 

PORTARIA (P) N.0 089/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA DO AMAPÁ, no uso das atJíbuições 
que lhe silo conferidas por lei e, tendo em vista o Memo. n. o 
127/99 • D.P.l. 

RESO LV E: 

DESIGNAR, a seiVidora MÁRCIA ELIZABETH 
MAIA DE SOUZA, 0 \egada de Polícia Civi l, Oasse 2•, Padrão, 
II, do Quadro de Pessoal do Estado, lotada, no 
Depart:amento de Po\ícja do Interior, para substituir a titu lar. aa 
função de confiança, Delegado aa dei. de Calçoene· c os - 2, 
durante o impedimento do Titular no período de Ol·à 28.02.99. 

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência. 

. Mac;,pá·AP., 02 de ma~ j :19 99. 

. / ./ ; ' j_ t / 
B ~OSÉÔE krúMmÉIA VERNET CAVALCANTI 

SECR~kuo DE ESh DA JUS. E SEGURANÇA PÚBUCA 

POR T A R I A (P) N.o 095/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSITÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA DO AMAPÁ, no U50 das 
atribuições que lhe são ronferidas por Lei, 

RESO LV E : 
Art. 1 o. ~ignar os servidores MÁRCIA ROSANE 

DA SILVA GAMAVII, JOSELE MARIA OLIVEIRA DA 
SILVA e DOt4INGOS SANTOS DE SOUZA, 
Agentes de Polícia Civil, todos seiVidores do Estado, para, 
sob a Presidência do primeiro, romporem Comissão de para 
apurar o constante no OfiCio n.• 019/99-COORD/PICC. 

Art. 2• - Determinar o prazo de 30(trinta) dias 
para a condu~o dos trabalhos. 

Art.. 30 · Os seiVidores ora designadoS fiCam 
dispensados de suas atividades normais quando da coleta de 
provas em geral e audiências, bern como para a elaborac;ão 
do relatório final. 

Art. 40 · Esta Port:aria entrará em vigor na data de 
sua pub\ic;,ção. 

Mac;,pá·AP, 03 de março de 1999. 
. y. , 

BEL GENIVALDO MARVULU 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBUCA 

SUBSTITUTO 

P CÍ R TA R I A (P) N.0 096/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSITÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA DO AMAPÁ, no uso das 
atribulçiles que lhe silo oonfelidaS por Lei, 

RESOLVE: 
Árt. 1 o - Designar os setVidores dCERO ALVES 

DA SILVA, ~ de I'OIIcl<l Civil, MARLETE 
FERREIRA GOES e ANTONIO ClEYVES FARIAS VIEIRA, 
Guar$5 de Presfdlo Civil , todos seryidores do Estado, 
para, sob a Presidênda do j)J1meiro, comporem comiSsão de 
Processo Admlnlstratívo DiSCiplinar para apurar o constante 
no Memo n. 0 016/98-CGP/DD. . . 



Macapã, 12.03.99 

Art. 2" - Oell!nninar o prazo de 
60(~) dias para a~ dos trabalhos. 

Art. 3" - Os ~ ora designados ficam 
dispensados ~» suas atMdades normaiS quando <!a CDielil de 
prcMIS em geral e audlêndas, bem CXJmO para a ~ 
do reliltórlo final. 

Art. 40 - Esta Portaria entrará em vtgor na data de 
sua publcar;!lo. 

~AP. 03 de man;o de 1999. 
<r. # .. '. 

Ba. GENlVAlDO MARWW 
SKRETÁRlO DE ESTADO DA :JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA 

SUBSTlTIII'O 

PORTARIA (P) N"099199 

O SECRETÁRIO DE I:STADO DA JUSTIÇA 
E SEGURANÇA PÚ8UCA DO AMAPÁ, no uso dos 
,mbulçõcs que lhe sio cmfaidas per l.t:i, 

RESOLVE: 

Art. t.• DESIGNAR a servidora 
ROSEANE DA SILVA ALENCAR, Agmte de Polícia 
Civil do u-turitório, Clau< "8", Padrio I, para 
rapoadtr ~o mo Ddtosora dalivl para pro<:cder a defesa do 
indiciado CLEIDINAlDO RIBEIRO LEITE, ccudo em vista 
sua revdia no Processo Administnltivo n. • 039/98, para 
apUtllt infraç1o dispo5U no artigo I 33 IX e XII da Lei 066193 

Art. 2. • - Revogam-se as di5posições em 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 

Macapa-AP , 06dc março de 1.999. 

BEL. GENIVALOO IIIARVULLI 
SECRETARIO DE EST. DA JUST E SEGUR PúBLICA 

SUBSTITUTO 

PORTA RI A(P) N.0 101/99 

O SKRETÁRlO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das 
atnllui>i5es que lhe ~ oonferidas por Ler, 

RESOLVE: 
Art. A·- Designar os servidores DANru MELO 

MASCARfMtAS, ERNAN00 ROSA DA SILVA e 
WAI..DB..ICE DA SILVA CARNEIRO, 
Delegados de Políáa, lDdos servidores do Estado, para, 
sob a Presklênoa do pnmero, (X)ITipOI'eiTt Comcss3o de 
Processo Adn'\lncstraiJI C>.soplnar para apurar o mnstante 
no Merno n.0 012ffl<SP/OO. 

Art. 2" - IJeternW\a( o prazo de 
60(sessent.!) dAis para a rondusão dos trabalhos. 

Art. 30 - Os servidores ora designados ficam 
dispensados de suas atJvidades normaos quando da CDielil 
de prcMIS em geral e audlênaas, bem CXJmO para a 
~do rtfatóno fmal. 

Art. 4° - Esta Portana entrará em VIQOI' na data 
de sua~. 

Macapá·AP~03 de ma2',de 1999; 

BEL GENJVAlOO NAR~W 
SECRETÁRIO DE EST. DA JU5nÇA E SEG. PÚBLICA 

SUBSTITUTO 

PORTA R I A (P) N.0 102/99 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das 
atnbuções que lhe são CXlllfendas por Ler, 

RESOLVE : 
Art. 1° - Designar os serw1oreS GUCIA 

AMANAJÁS CARDOSO, JACIMARY MONTEIRO DE 
MOURA, Agentes de Pol~ e 5UaY LIMA SALGADO, 
EsaM de Políáa, lDdos servidores do Estado, para, sob 
a Presklênoa do prrmecro, comp:nm Comcss3o de 
Sindicânoa AdllllncstrclbVcl para apurar o CXlllstante no Memo 
n.• 013/99-I'OUNTER/AP. 

Art. 2" - Detenn1nar o prazo de 30(trint3) dias 
para a rondusão dos trabalhos. 

Art. 3° · Os servidores ora designados ficam 
diSjlellsados de suas atrvidades normaiS quando da roleta 
de provas em geral e audiências, bem como para a 
ela~ do relat6oo final. 

Art. 4 ° · Esta Portana entraci em VIQOI' na data 
desua~. 

Macapá-AP, 03 de marw de 1999. 
y, >?«' .. 

Ba. GENJVAlDO MARWW 
SECRETÁRIO DE EST. DA JUSTIÇA E SEG. PÚBUCA 

SUBSTTTVTO 

........ 
PORTARIA (P) N.o 565/98 

O SEqtETARJO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PUBUCA DO AMAPA, no uso das iltJitluiçt5es 
que lhe são oonferidas por 1e e, ll!ndo em wta o Memo. n. o 
054/98- DPLJ/DPI 

R!SOLV!: 

HOMOl.OGAA o deslocameniD dos servidores ~ 
llJIZ DE BRITO RAMOS, Agente de Polida, .JADIB. MliWf)j\ 
DA SILVA, Guarda de Presídio, EDSON PEREIRA DE AlMElOA 
PINTO, Agente de Polícia, JUSEMAR AlEITAS CAMB..O, Agente 
de Polida, e IRANILOE DA SILVA MORAIS, Eso!V3 de Policia 
para viajatem da sede de suas atMdades 
Munlópo de LaranJal do Jari, até esta Capili!l, no dia 05 e 06 
de novembro de 1998, escaltando presos de justiça até o 
Coml)iel!O ~riO do Amapá. 

OIAAIOOFICIAL 

~-· 16 de no..embrO de 1998. 

/f. f.-~==-.' 
8EL .J0St OE,AJUMAMA VERNET CAVALCAHTt 

SKRETÁRlO De'JST. DA F· E SEGURANÇA PÚ8UéA 

<nc:SSÃO ~ DE LICITAÇÃO 
SEJL6P/AP 

AVISJ DE UCITAÇiia 

A SFX:RETARIA DE ESTAOO DA JtmJÇA E 
SEnJJWÇA PúBLICA/ AP, através ele sua CaniS-' 
são Permanente ele Licitação- CPL, toma pu
blico q.Je praooverá Licitação na modalidade 
ele Convi le. 

Modalidade : 
<l>jeto 

Carta Convite n t 002/99 
Prestação de Serviços de inl>lan 
tação do sistema telefônico -
?2/Março/1999 Data 

lbra 10 00 !bras 

Os interessados poderão aclcp.irir o 
Edital bem CCitD outras informaçÕes jtXlto a 
CPL/SEJI&, no horário normal de expediente. 

Macapa AP ('8/rm 1999 

""'"""' ~ .,...,, 
Presidênte da CPL/SEJL6P 

Dec. n2 2246/98 

Fazenda 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DlVISÃO DE ANÁLISE CONTÁBJL 

ARRECADAÇÃO DO ICMS 
1997 A 1999 

MístANO 1997 1998 19'19 
JANEIRO 6741!172,77 4 712.844,9$ 5.381 078.95 
FEVEREIRO 4 212731,06 5.190.391,72 5 ll9 145,42 
~tARÇO H!J7.106,41 5 191.588.42 
ABRIL 4 010.690,79 5.026.260,08 
MAJO 3 213 657,81 5.815.238,38 
JUNHO 5 585. 129,.57 5.280663,11 
JUUIO 3.818.300,46 6099.081,82 
AGOSTO 3 826.284,46 6.275 516,66 
SET!MBRO 4 456.181,93 5195.441,95 
OUTUBRO 5. 171 649,36 5.142380,82 
NOVEMBRO 4 804 822,91 5.794.531,80 
DEZEMBRO 5.372 801.51 4 438.543.77 
TOTAL 55.127.529 ~ ~. 162.483.51 JO.S20.22U7 

Trabalho e Cidadania 

E.JO'RATO DI! CON\"Il.NIO N" OOt/99SETRAC 

INSTRUMENTOS 

PARTES· O Estado do "=!'oi. o!ravh d.a Stc:mru elo Estado do 
trabalho • C.!adoma, • a Assoàaçilo dos V olontirios do Amapi evmo 
Convemada. 

DO OBJETIVO: O prua110 CONVeNtO tom por obsti!Yo custtar 
dtsp~ COID p_.,..r. elo pusoalt .,.,...,, soc:ias . 

DA DOTAÇÃO ORÇAMiNI'ÁIUA: Para a execuçlo 

deste Convenio, serlo destinados recurso no valor de RS 
}35.000,00 (Duzentos c Trinta c Cinco Mil Reais). 

consoanle do prognma de trabalho 15.81.486.2202, 
NIIUR:Z:a de Despesa 34.50.41, Fonle de Recurso 001 
confonne NOill de empenho N•. 99NEOOOOi 
emitida em 18102199. 

DA VIGÍN'CIA! 0 prazo de vc~a deste INSTRUMENTO 
ten IniCIO na data de ...,. OHmalura e tbmtno em 20/12/99 
podendo ocorrer prom>gaçlo, lavrondo-u neste cuo o T~ 
t><Jitivo, informando o perfodo de pror1'0811Çi o e u cauaaa 
dttcmunanlel do tnHmO, ·~ aundtndo ao llll<reu• 
p(lblico. 

DATADAASSINATURA: 18f0l/99 

MlC11pi·AP, 09 de março de 19911. 

Educação 

JUSTIFJCATIVA No. 015199- CPUSEED 
Ratifico na forma da Lei. 

Pág.S 

' ": 

Mep, 08103199 

ROSEANE DO~~~~E DE PAULA 
SECRETÁRIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
A DJUDICADO: PI:ITROBRAS DISTRIBUIDORA SIA 
VALOR: RS 24.544,50 (Vinte e quatro mil , quinhentos e 
qu:~renta e quatro reais e cinquenta centavos) 
PEDIDO DE COTAÇÃO No. 0032 199- SEED 
PROCESSO N" 28840.000033199. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VUJ, da Lei 8.666193. 

Senbora Secretária, 

Just•fica-se a presente dispensa de procedimento 
licctatóno para aquis1çlo de combustível através da PETROBRÂS 
SI A, com fulcro no artigo 24, inciso Vlll, da Le1 8.666193. 

No caso em tela, a adjudicada é uma Sociedade de 
Economia Mista, com controle acionário do Estado, portaoco, 
mtegrada à Adaumstração Pública indtreta, cujos fins específicos 
são: a pcsqWS3, exploração c comen:ializaçào de produtos 
derivados de petróleo. 

Estaodo pocs, a gasol ina misturada com àlcool que 
totahzam 15.000 (qumzc crul) Juros a preço unctãno de RS 0,7913 
(sete nul • novecentos c tn:u nulconéssunos de real) c do óleo 
d1esel upo B, totalizando 30.000 ( !nota m1l) Juros a preço 
un1t.áno de RS 0,4225 ( quatro mi~ duzentos c vmte e cmco 
m1honésimos de rcal), compatíveis com o mercado, o que de plano 
pemute a dispensa da hcllaçjo. 

Resta claro, assun, a mviabilidade do certame, r.IZào pela 

qual submeto a presente JIIStificativa ~ rau~1caçã e posterior 
publicação na imprenso oficial t . 

M•ca . ·AP, O' de rço de 1999. 

'J;<l.r,;o..' 
fltvian ta Ana AI 1do 
Presc da CPUS D 

RHSOUIÇAO N2 052/98-aB 

Alll'llRlZA A Rl!AI.lZAÇio DE KUMKS 
St!PLEI'IVOS, NOS 111vns 1'11tmAM1!11 
VoL B KIDIO, NO PBRlooo DI! 19 I 
25 DB PBVBRIIfRO DE 1999 ,NO W!A 
CIO AUIBRl' I!I,.'ISIBIN-cAII. -

O l'<esideot e do Conselho Est.Jdual de ~ 
no uso das atrlbuições que o Cargo lhe confer e, e, ' 

<XlNSIDEIWIDO: 

- Os artigos 37 c 38 da Lei n9' 9.394/96; 
- O Parecer nQ 015/98-CEE· 
- A Resolução n2 46/98-CEÉ; 

: g ~~~=;o d~ A!:!~:!;f!~{ecnfca n9 at9/'JhtJ". 

R E SOL V 1: 

Art .. 1_2 - Autorizar a realização do:. Exages 
Supletivos, nos n[vels FUJiciaM'ntal e Hédfo no pedodo 
~~l~~ a 2~ de fevereiro de 1999, no Colégi~ Albert Ein_! 

_ Art. 22 - Estabelecer que a cãmara de Educa 
çao de Jovens. e Adultos, deste Or-gão Colegiado, acompã 
nhe a.aplicaçao_doa Exaaet Supletivos contidos no artigÕ 
::t~~~. a traves de Conselhelrcs integrandes d.1 r-eler! 

Art. 32 - Detenlinar que, qualquer -.dança a 
ser processada no Edltal 001/98 cfo Colégio Albe:rt Eins 
te:tn, seja sublletlda ao Conselho Estadual de Educação eíi 
prazo superior a 10 (dez) dlas de antecedência do ini~io 
doa Ex.-es Supletivos Jd c i tados . 

Art. 42 - Esta Resolucão entr• e11 vigor na 
presente data, revogadaa as disposJções eta contrário. 

RISOI.IlÇiO 119 OSJ/98-aB 

liSTA 
de L9987 

RIIUliiiiiiCE o IIXSlJIO KIDJO r;: 4 
1!D1JCACi0 PIIOFISSIIIW., 0FDJ1 
C1IXlS PKUI IOlERIIO - IEI«'RD !li! 
ENS D«>, BllUCAÇJO B rut.n1RA. 

_ O Prc.l(!en tc do ~~~ ltlt.aduaJ de Kduc! 
çao, no ~so de suas atrlbulçoe:s tegals e. considerando o 
que dlapoe o Parecer n!! OL4/98-CEE, 

lt B S O L Y E: 

Art. 1.2 - Reconhecer o Ensino Hédlo e a Edu 
cação Proflaalonal, oferectdos pelo KOE'R.NO - Centro d'é 
EntJno, Educação e Cultura, -nos ten10s do Pare-t:(!r o2 
014/98-CE!. 

.. Art . 22 - Declarar a lntesração do l'eferido 
Educandário, ao Sbteaa Estadual de Ensino. 



I Art. JQ -Esta Resolução ' entrará em vigor na ~ dual de Rducação( em a 
1data de sua publicação,-. revogada s as disposiçÕes em con · 
ltrãrio. -

Gabinete da Presidência d 
de Educação, em 26 de n~vembro de 

Estadual 

OJNS~UlO ESTAD!!AL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO NÇ 054/98-cKE 

HOMOI.OG.& CALKMDÁRIO ESOJ!AR DA 
SECRllLIRIA HUNICIPAL DE - EDUCA 
ÇÃO E CULTIJRA DE HACAPA, PARA Õ 
Al«l LETIVO DE 1 999, liAS MODALI 
DADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL,KNSI 
NO FUND.IKENIAL E EDUCAÇÃO DE JÕ 
VIDIS E ADULTOS. -

O Presidente do Cons elho Estadual de. Educação, 
no uso de suas at ril:JuiçÕcs legais e~ após análise do Pro 
cesso nQ 142/98-CEE pela Assessoria Têcnic;J deste Órg.=io'7 

RESOLVE ' 

Art . lQ - ltoi.iologar o Calendário Escolar, re fe 
rente ao •\no Letivo de 1999, da Secretaria Mllnicipal dC 
Educação c CUltura de Macapá, nas modalidades de Educa 
ção Infantil, Ensino Fundnmcntal e Educação de Jovens C 
Adultos. "' 

Art . 2Q - Esta Resoluç~o entr ará em vigor n."l da 
ta de sua publicaç:ilo, revOgadas as disposições em contrii 
r~. . -

Educação, 

CONSELIJO ESTADUAL ,DE EDUCAÇÃO 
GABINKI'E DA PRESIDEI!CIA 

RESOUJÇÃO NQ O'iS/98-CEE 

APROVA A GRADE CURRICULAR DO 
ENSINO FUND.IKENIAL (E! a 8~ ) 
DA SECRllTARrA HUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SANTANA, E VALI 
DA PROCEDIMENTOS ANTERIORES.-

O Presidente do Conselho Estadual de Educação, 
usando das afribuiçõcs que ·lhe são conferidas por Lei, e 
t e ndo e m vista a irnplant;lçâo da Lei nQ 9.394/96-LDR, co!! 
soantc com a Re s olução nQ 30/97-CF.E e , 

OJNSIDERAN!Xh 

• O Parecer Técnico de nQ 018 / 98 ,decorrcntc d,1 

análise do Processo de nQ 126/98. 
• Estar a proposta de grade curri cular para o 

Ensino Fundamental (1~ a 8Q), devidamente compa tU)iliza da 
coi.l a Lei nQ 9 . 394/96 c Resolução nQ 30/97-CEE. 

t 
RESOLVE' 

Art. lQ - 1\prova.r a grade curricula r, em anexo, 
para o Ensino Fundamenta l (H~ a 8-1).., a partir do ano de 
1998. 

Art. 2Q - Esta Resolução entrará em vi gor na da 
ta de sua :publl.cação, r evogadas as disposiçõe. m contr~ 
rio. . . -.. 

"CABINEI"E DA PRESIDEI!CIA y5 S ll{) ,ESTADUAL DF. 
HIXJCAÇÃO, em Hacap.3- Ap, 18 de dc/J o d 9.~,8. 

OJHSELIJO ESLIDUAL DE EDUCAÇÃO 
GhBIImTE DA PRRSIDRNcrA 

RESOLUÇÃO NQ 056/98-Cl!E 

AUTORIZA A DIOE/SKED, A EXI'E 
DIR, DI CARÃll!R DE EXCP.PCIOliA 
LmADE, CERTIFICADO DE CONCT.Ü 
SÃO DH ENSINO MJilllO, PAM Õ 
ALUNO IIAIIDERSON SANTOS DE PAI 
VA. -

O Pres idente do Consel ho Rs t"::~dn;ll ÓP. Rl"hn~.:1çii:o, 
no uso das atribuiçÕes legais que o cargo lhe confere c , 

OJNSIDEIWlDO ' 

• A solicitação do Centro dé Ensino Aprova con 
tida no Process o nQ "161/98-CEE; -

• A tramitação neste Conselho de Educação, do 
Processo nQ 72/ 98- CEE, que solicita o Reconhecimento do 
Ensino Médio do Centro d e Ensino Aprova. 

RESOLVE' 

• trt. 12 - Autorizar, em car 5t er e xcepcional a 
I?ivisão de Inspeção c Organizaçã o Es c olar DIOE/SEED, a 

-exped1r Ccrtlflcado de Conc lus2iQ do F.mdnQ Médi o ~ WA~DF.R 
SON SANTOS DE PAIVA, a fim de que pos:s<l inscr eve r- se aÕ 
exame vest ibular no corrente ano. 

.Art. 2Q - Para a e.xpcdiç:á o do Ccrti ficado 
deverá ser analisado o histórico escolar do Ens ino fu!!. 
daf'lental e- Médio e a ficha Cle matrícula do a luno, que se 
encontram no Process o nQ 161'/98- CEE . · 

Art. )Q - Esta ResOlução ~n~ra 7m vigor ~ 
partir des ta d_ata, revogad as as dispos1çoe_s .-ern cont r 2_ 
-to. 

Gabi~ .da ~Jdifncia do ,. Conselho K~t! 

OJNSRUIO BS'IADUAL DE JIDCUCAÇÃO 
CABINl!Dl DA PRESID!lNCIA 

RESOIJJÇÃO NQ 057/98-CI!E 

AU1'0RI7-A A DIOE/SEED, A EX 
PEDIR, RH CARÁlJlR DE RXCHP 
ClONALIDADE, CKRTIFIC/illO DE 
COMCLUS!O DE EliSINO l!l!DIO, 
PARA A AlliNA DAIANA RONIELI 
RAJ!OS DÓs SANTOS. 

O Presidente do Conselho Estadual de Edu 
cação, no uso das atribuições l ega is que o c::trgo lhe co~ 
fere e, 

Considerando : 

• A :-olicit3ç5.o do Centro de Ensino Apr~ 
va contida no Proccss·o nQ 140/98-CEE; 

• A tramitação neste Conselho de Educa;m, 
do Processo nQ _72/98- CEE, que. Solicita o Reconhecimento 

do Ensino Médio do Centro de Ensino Aprova. 

R R S O L V E' 

Art. 1Q - Autorizar , em caráter excepcio 
nal a Divisão de Inspeção e Org3niznç5o Escol~r- DIOEÍ 
SEEn, a expedir Ce-rtificado de Conclusão do Ensino Médio 
à DAIANA RONIELI RAMOS DOS SANTOS, a fim de que possa 
L1s·crever-se ao exame vestibular no corrente ano. 

Art . 2~ - Para a expedição do Certificado 
deverá ser analisado o histórico escolar do Ensino Funda 
mental e Médio e a fich a de m;:~trícul.:a. do aluno, que -
encontram no l'rocesso nQ 140/98-CEE. 

Art. 32 - Esta Resolução entra eJJ{ vigor a 
partir desta data, re~.adas :.~s disposoções em c'ontrãrio. 

·, Ga}'ioetc da Prcsidencia do eot'selho Esta 
dual de Educação/ em ~)ac;]pá-Ap, 03 de dezer1lbro de 1998.-

1 - _, ' ,, ~. ' . ; ; .\ . 

•2-[)Juv~é~l~ib:Jl'~P.~~J I' ' l' 
- Presidcnte/CKR/AP - (, . f 

CONSELHO ESTADUAl. QE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESIO~NCIA 

RESOLUÇÃO NQ 059/98-CI!E 

CREDF.NCIA POR PRAZO DETERMINA 
oo; O FUNCIONAMRN!O DA EDU~ 
ÇÃO INFANTIL - PRr.- ESCOLAR E 
00 ENSINO FUNDAMENTAl~ - 1~ A 
'•{! Sru& 00 NOCI~ AHAPAENSR 
DE ENSINO (NA F.). 

O President e de;> Conselho Estadual de Educ~ 
~ão, no uso de suas atribuições c, 

Considerando ~ 

- a Resolução nQ 030/98- CER; 
- o Processo nQ 134/98-CEE; 
- a anãlise preliminar d.o Asseaf:oria Técni 

ca do CEE. -

RESOLVE' 

Art. lQ - Credenciar por prazo m.=iximo de 
90 (noventa) dias, o funcionamento da Rducaç:io In-fantil 
(Prê-Escolar) e Ensino Fundamental (1~ a 4ª série) , no 
NÚcleo Amapacnsc de Ensino (NAE), n contar da presente 
dat<J . 

Art. 22 - Est abelecer que o hmcion.areento 
desses n{vcis de Educação, dar-se-à na forma da Lei c 
do Projeto ·apresentado no Processo nQ 134/98-CKE. 

Art . 3Q - F.sta Resolução entra CJ!I vigor na 

presente data, reyEr. s ~ dis~sições c.m contrário. 

dual de Educação',\, Ma , pii-,p, t~ de dezembro de 199áj 
Cabine e dJPrep<l"l!da do COnselho Esta 

' ; ~Ji) .. J.-~~,ikj; /; 
- Pr~~/CEE/AP - c_-j 

CONSEIJIO ES:rl.DUÁL DE EDUCAÇÃO 
CAillNETE DA PRESIDSNCIA 

I<ECONIIECE O ENSI NO 11WIO HI 
NISTRAOO PELO CENTRO U.!!: EN 
SINO APROVA. 

O Pre s ide nte do Conselho E!::t:ld u."ll de l-l11 
caç 5o, no uso de su;:~s atribuições lega i s c, cons idc r ail 
do o que dispõe o Parecer nQ 2It/98- cr:e, decm· re nte dã 
aná lise do Pro,cesso nQ 072/98-CEF.. 

RE S OLVE • 

Art . l Q - Reconhe~Xr o Ens lno i'lé d i() mi 
ni st r ti1P pe lo Ce ntro de Ensino Aprova. 

Art. 2~ - I nt egrar o GEN'"rn:O DR ENSINO 
APROVA ao S i s tema Ofic ial de "En s ino .do Es t a do do Ar.~apá . 

Art. 3~ - Es t <t Reso luçiio c utra em v igor 
na da ta de su;:~ publicaç:ío, r evogadas as dispos ições em 
contr.í rio. ' 

/_. -~rE DA PRESIDilNCL\ DO CONSELHO F.~ 
IADUAL Dto: EOrCAÇhJ e ' Maca pá ·Ap, 30 ,Ue dezembr~ dt• 
1998 . I ~~ 

~ . . , ~ro~~~~w~J~ ~) \ 
- Presidente do CEE/ AP cl_. . \ 

-..... 

Órgãos Autônomos 

DETRAP 

Justificativa n°o/8/99- DETRAP 

Ratifico na fonna do artigo 65 

Lei n .8.666/93 t db 
Em ' l-- 10 1- I I 99 

"'-

RUY GUILHERjME SIVII1
1
H NEVES 

Diretor Geral do DETRAP 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO NO VALOR 
CONTRATUAL 

CONTRATADO: ESTACON ENGENHARIA 
S/ A 

CONTRA TO: 083/98- DETRAP 
OBJETO; RESTAURAÇÃO DA 
RODOVIA DUQUE DE CAXIAS 

Justilica-se o procedimento acima em 
favor da firma Estacon Engenharia S/A, pelos 
fatos abaixo relatados. 

1 - O material láterico existente ao longo 
da Rodovia Duque de Caxias para uso nas base, 
não contém ÇBR, portanto não satisfaz as norma~ 
do DNER c o especificado no orçamento. 

2 - A pós a procura de novas jazidas para 
encontrar o material que preenchesse as no rmas, 
foram encontradas no KmJJ da BR-21 O, o que 
ocasionou uma distância de 43Km para 
transporte. em caminhão, do material procurado_ 

3 - Devido o período chuvoso, surgiram 
inúmeros buracos nos locais mais desgastados da 
Rodovia Duque de caxias, clamando pela 
operação tapa buraco_ conforme mostra a planilha 
orçamcntaria de inclusão e exclusão. 

Pelo acima exposto. solicita-se 
homologação ralificação da prescnlc 
justificativa com base no que dispõe o Art.65, 
inci so I b, da Lei R.666/93. alterada pela Lei 
8.883/94_ 

ivlacapá- AP. (i--de /!!J 
-; 

de 1.999 

NSP/DETRAP 

I Autprquias Estaduais 

~$:@1®'U*itilít~-1$ilf&;'~i$.1!$ffi!jij 

PRODAP-

PROCESSAMENTO DE DADOS DOAMAPA"- PRODAP 
COMISS.-iO PERil1ANt'NTE DE I. ICITAÇ.-iO 

H.nrijico na forma do 
ArL 16 Ja Lti 8.666193 . 
Em 11.03. 99 

---~ IOSE ll.OIIf.R JO I.ACERD,\ RAMOS 
Pr('sidt•fl te do PROr'IAP 

./ll,\"T/1-"/CATIVA N. " 0/3199 

~I SSUl'o'TO: ~1Jili•·•• au Ci>,.,rnto ,.~ 001/98 

rHniDO DE COTA(.iO: N.~ OOJ/199. PROJ1 . 

EMPRESA : G. Rocha dt· IJriiO 

VALOR: RS J. 7.YO,OO 

Em cum;>ri mcnto ao :1rtigo 26 da Le i 8.666193. 1k 

Zl de junho d~: JWJ , cncaminh::nnos a Justificati va , plra e feito de homologação 

do rcdido de Cotaçao no 0041 /99-PRODAP, em favor da Empres:. G. ROCHA 

DE BRlTO, no valor de RS 3.780.00 (Três Mil, Setecentos c Oitenta Reais), a 



Macapã, 12.03.99 

fim de ccbrir c~e~pau com Adiovo elo c.n .... .,. 002191. m=n~e a ~ 

de ....;ç.a de Manulcnçlo eorm;., ei'I<Yenliva elo Sislerra de ltt&;acroçlo da 

o Admo foi requerido em fuoçlo da...,...,... 

verificada com a dilaçlo elo ContraiO, pelo~ de bfs mesa. laldo em viola 

que -o preço contratado a'IC('I\ti"He abmxo do pqtado ponentme:atl"a''le. no 

trEIQdo. bem a.:ro • acek:ntc qual~ doi ICniçoa. 

Jw:bficl-« a cdcbraçio do Ad1bVO 110 c.:.nm.to, 

comfillcronoAotip>M, ~ol•daLe1deU<oÍoç&L 

LACEN 

Poltaria n. • 006199 

A DIRETORA PRESIOENTE ·00 LABORATÕRIO 
CENTRAL OE SAÚDE PÚBUCA, no UIO das a1ribuiç6ea que 
lhe c:onlerem a Lei n. • 0338, de 1604197 e o OecreiD n. • 
ZZ74, de r11104197. 

RESOLVE: 

Designar a ...mora ROSA MARIA CARDOSO OE 
CASTRO, para responder pela ~ de 5e!viço de 
Adminisllaçlo Gerai/OAF/LACEN, -~ FGI-3, durante o 
impedinento do respecliYo titUlar JORGE PI.JJUCAN 
ALMEIDA SALOMAO, que eatará em gozo de f6rias 
regulamentaras, no perlodo de 1003199 a 06104199. 

Macap6, 09 de Março de 1999 

b) CONTRATADA . 
NOR!:>ERGEL VIGILANCIA E TRANSPORTE LTDA. 

03- OBJETO: 
O presente CONTRA TO tem per objeto o 

fomedmemo. pele CONTRATADA. de mAo de obra e 
equpamemos. necessér1os à execuçto dos SE!Mços de 
Vlgi!Anda, para os quais declara es1ar diMdamente 
autonzada na forma previS18 pelo arllgo 20 da Lei 7.102. 
de 20.06 83. bem como ~f1C8tiva n" 002199 -
NLCiéAESA. processo n• 00350199. 

04 - VIG ~NCIA 
o presente Contrato terà 'o'lgênci8 pelo prazo de 

60(sessenta) dias, a lndar no dia 22.01.99. podendo 
entretanto ser resdndldo 8 qu&qler momento per 
qua~ das partes, bastando para tanto um a'o'lso formal 
com 30(trinta) dias de antecedência. 

05 - VALOR: 
Como ren"Ulef8çao dos serviços Objeto do presente 

Contrato. 8 CONTRATANTE, paganla CONTRATI\[)A, o 
valor global de RS 6.100,00 (seis rnl e cem reais) em 
duas parcelas de RS 3.050.00 (três nil e cinq.Jeflla reais) 
mensa1s, através de Fall.nl de Preslllçêo de Serviço, 

·através de cobrança bancàn8 eJou em carteira. 
correspondente aos sei"VIÇOS pres1ados em ccnforiridade 
com o que esbver disaininados nas fall.nls mensais. que 
serAo apresentadas O pagamento das respectivas 
fall.nls dar-S&-é até o 5• (~nto) dia útil do mês 
slbseq.Jente a prestac;ao dos SE!Mços 

06 · DATA DA ASSINATURA: 
22 de Janetro de 1999 

Pãg. 7 

Autor AHTONIO GONÇALVES VALADARES DIAS 
E OUTROS 

Advogado Antonio catnl de castro e outro 
Ré UNIAO FEDERAL 
Procando< Sebastilo Correia liToa 
OESPACHQ Digam .,. autotw Mbra • poollçOes • • 
planllhn. Clnentran'-- ao peçao de na. 2021225. 

Aç6o Orcliniria 98.1451-5 
Autor OELCIO FERREIRA DE MAGALHÃES E 

OUTROS 
Advogado Anlonio Cabnll de Castro e outro 
R4 UNIAOFE~ 
ProaJrador Sebastillo Correia Uma 
DE$PACHO Digam .,. auto<u oobre a patiçlo • 
documento.. Pl'all: 05 (cinco) cllaa. 

Açllo Ordinária 
Aulor 
Advogado 
Ré 

97.82-4-9 
PAULA MARQUES 
Matcos Au~ M. Nogueira 
LIDALVO CAVALCANTE, UNIAO FEDERAL e 
OUTROS 

ProaJnodor SebasliAo Correia Uma 
DESPACHO 1- Cifa.M a reaponúvel legal pala menoo 
A.A.F. 2- Promova o autor a cltaçlo requerida pelo MPF. 

Aç6o Ordinária 
Autor 
Advogado 
Ré 
Procunodor 
DESPACHQ 
05 (cinêo) diu. 

· Açllo Ordinária 
Autor 
Advogado 
Ré 
Procurador 

DESPACHO 
· apreMntada. 

Açlo OrdinAria 
Aulor 
Advogado 
Ré 
ProaJrador 
DESPáCHO 

97.952..0 
VANDIM ALVES RODRIGUES 
Reg!Mido de Castro Meia 
UNIAO FEDERAL 
Sebastlio Correia Uma 
Diga oautoroobr .. patiçloeplanllha. Prazo: 

98.59-4-
JOSe CABRAL DE CASTRO E OUTROS 
Antonio Cabral de Castro e outros 
UNIAO FEDERAL 
Sebastião Correia Uma 
Diga a Unllo Federal sobre a petiçlo 

99.353-<4 
IACY FURTADO GONÇALVES E OUTRO 
Narson de Sá Galeno 
UNIÁO FEDERAL 
Sebastillo Correia Uma 
Cite-M a Unllo. Prazo: 60 diao. 

Açllo Ordinária 99.115-<J ,.--------------":!""----., Aulor EUZABETE SILVA DOS PASSOS E OUTROS I PODER JUDICIÁRIO I ~~ado ~~osAugusloBaiMtOl!deSouzaeoutro 
L---------------------'· Procurador Wegner Fernando da Silva 

I· 
HEMQAP 

OESPACHQ lndeliroopaclido degratuidodede........., 

~- ~~ iiiiiTirilibiuiniailiRieigiloiniailiFiieidieiraiil iiiill ~~u::éd~~oAo.· -h~-~:E:·::~ Prazo: 05 ~ ~ w•vvuw Eug6noo Pedroso do Monle 
IMEP-PA 

COMISSÃO PERMANeNTE DE UCITAÇÃO - CPL 

AVISO DE UCITAÇÃO 

A Comlsslo Permanente de Udlaçio do lnstlluto de 
Hematlllogla e Hemolerapla do Amapé - HEMOAP, 
nomeeda pela Portaria n.• 028198, comunica aos 
lntt!RISSIIdos que estanl realizando Ucitaçlo na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N." 02199-CPL, 
~ando atender as necessidades do Hemoap na 
aqulsiçlo de material de consumo (INSUMOS 
I...ABORATORIAIS), no dia 21103111 às 09:00 horas 
no Auditório deste lnstltuto. 

Os Interessados poderio adquirir o Edlal junto à CPL 
do Hemoap, que se loaliza • Av. Raimundo Álvares 
da Cosia s/n, • Centro · no honlrlo normal de 
expediente. 

Macapá-AP., oa de março c1e 1m. 

~ 
Sociedades de Econ. Mista 

CAESA \ 
NúCLEO DE UCITAçAo E CONTRATO- NLCICAESA 

EXTRATO DO CQNTRATO rr !l03!!I!I 

ll1 - INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO 00 CONTRATO N" 003.'99 

~ - PARTE DO INSTRUIIENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE. 

c:AIM 
/ 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
s.c:r.t.la dll 2" Vara 

JUIZ FEDERAL : JOAO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA 
OIR. DE SECRETARIA: BENEDITA DIAS DE ANDRADE 

DISQUE INFORMAÇÕES PRoceSSUAIS: FONE- 214-1S12 

EXPEDIENTE 00 DIA 08 DE MARCQ DE 1999 

AUTOS COM DESPACHO 

Açlo Ordinária 
Aulor 

Advogado 
~ 

ProaJrador 
DESPAQ!O 

92.315-<J 
RAIMUNDO ROBERTO DE MOURA MADEIRA 
E OUTROS 
JoMI Caxias lobalo 
UNIÃO FEDERAL E OUTROS 
Sebastiio Correia lima 
Digam ao partes o queenlender9m de dir9ito. 

Açlo Ordinária 95 247-7 
Aulor JOSe MARIA DOS SANTOS E OUTROS 
Advogado Benedrto de Nazaré da Stlva P"""'ra e outro 
Ré CEF 
Advogado José Roberto de Souza 
DESPACHQ lnll""'r ao parteo da decido. 2- Aguardar a 
eucuçlo d8 oucumblncia. Prazo: por 30 dilo. 

AçloOrdinAria 
Aulor 

Advogado 
R6 
Proc:ur&Qpr 
ÔESPACHO : 
05 l"!ncol diao. • 

Açlo Ordinària 
Aulor 

Advogado • 
Ré 
Procurador 
DESPACHO 

96180-4 
MARIA NATIVIDADE SERRA MODESTO E 
OUTROS 
Reginaldo de Gaslro Maoa 
UNI.l.o FEDERAL 
Sebastilo Comtoa Uma 
Digam o. a.-.101>,. a petiçlo. 2- Prazo: 

96.184-7 
FRANCELIZE MARIA LOPES COLARES E 
OVTROS 
Reginaldo de Caslro Maia 
UNÍÂO FEDERAL 
Sebastillo Correia Uma 
Digam o. a.-.101>,. a patiçlo. 

~ Ordin6ria 96.194-4 
Autor ANTERO FERREIRA PIRES DA COSTA E 

OUTROS 
Advogado Regineldo de GaslrO Maia 
R4 UNIÃO FEDERAL 
ProCl.nldor Sebastilo Correia Lima 
DESPACHO ........,_.m • partes o regular andamento do 
-.Pruo: 15dla. 

Açlo OrcliNria 
Aul'!f 

Advogado 
~ 
Adwpdo 
DE!!PACt!O 
10dla 

96.139o.c 
BENEDITO GONÇALVES BARBOSA E 
OUTROS 
Paulo Albetlo - 8enlos 
FUNOAç.l.o NACIONAL DE SAÚOE- FNS 
WagrM F-.do da Silva 
Dlpo,....Mbrao pedido dosa-. Pl'all: 

DESPACHO Cifa.M o IMEP. 

Açlo Ordonãria 
Aulor 

Advogado 
Réu 

DESPACHO 

Mand. Seguran 
Impetrante 
Advogado 
Impetrado 

Procurador 
DESPACHO 
feito. 

Execuçlo Fiscal . 
Exeqúenle 
Procurador 
Executado 

99 .278-0 
FRIGOMAR FRJGORIFICO E PRODUTOS DO 

MARLTOA 
José Luis Calandnni de Azevedo 
CONSELHO REGIONAL DE ME.DICINA 
VETERINARIA 
Cite-M o CRMV, MSta cidade 

981272-0 
BINDA E MENDONÇA LTDA 
Raomundo Délio de I'Jaújo Paova 
SUPERINTENDENTE DO INSS e DELEGADA 
DA RECEITA FEDERAL 
Franasco Edmir Lopes Figueira 
Promova a impe!nol)le o regulara-mentodo 

97.466-8 
FAZENOAJIIACIONAL 
Samuel Hilel Benchaya 
BETRAlBENTOCONSTRuçOESE COMalCio 
LTDA 

DESPACHO IJidafiro o pedido de oubotituiçJo i penhoD 
( ... ). Oesig- data pa,. hallto pública. 

Execuçlo Fiscal 
Exeqúenle 
ProaJrador 
Executado 
Advogado 
QESPACHQ 
.JUCAP. 

98.359-7 
FAZENDA NACIONAl 
Samuel Holel Benchaya 
CIMACfq SA COM IND MAT CERÂMICO 
Mana do Pilar Tiago de Souza 
Mantenho a decido agnovada. Oficiar , · 

Exec.Oiveru 92.1872~ 

Exeqilente RAOIOBRÁS 
·Advogado Artur Aleundre V.B.Cavalcanlo 
Executàdo GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
OESfACHQ : A cftloçlo de n. 31, ....-de nulidade(_). 
Expeça ... Mandado de Citaçlo do Eaàdo do Amapi. 

Exec.Oiversa 95.433-0 
Exeqilente CEF 
Advogado Mllria Amélia Meia FIWICO e ou1ros 
Executado SANEÇIR L TOA E OUTRO 
Advogado Joaenildo da Oliveira Cuimar 
DESPACHQ : Awogo o delpecho de fl. 133. ea- a 
-pública daalgn8da. 

Exec.Oiversa 
Exeqoente 
Advogado 
Executl:do 
Proamldor 
DESPACHO 
cllaa 

117. 1ll85-2 
ALDEBARO DA SILVA AMORAS E OUTROS 
An!onio Calnl de castro e outro 
IBAMA 
Pedro S*o Ayres d8 Silva 
Digam.,.~ ..,.,.a petiçlo. Prazo: 5 

'"~ 
CEF 
a- Maria lei-. Fonseca e ou1ros 
Jost: BEHEDfTO OLIVEIRA DE ANDRADE E 
OOT'RO 
Joio ao.. de Almeida 
Dlfno ....... _,...rNo. 

·~ 

1-" · 



Macapá, 1·2.03.99 ; 

Exec.Oivorsa 98.884-3 
' I 

Exeqil,ente • ·UNIÃO FEDERAL 
Procurador SebastiAo Con'eiB uma • 
Executoclo MARLENE MONTEIRO DUARTE E O!JmoS 
Advogoc!o _ Maria Amália R.Soter da Silveira . · 
DESPACHO Oflcl4rao Julz:ndo Eapeçlal, pam informaçllas 

. ·ccei"C4 elo ovontual cnSdito do oxccutado debatido em procesuo 
judlcl4111fcto ~q""la órgllo. . 

Exec. Diver.:a 
Exeqüente 
Advogoclo 
Exocutado 
DESPACHO 

Ação Posses..Sria: 
Exeqüênte 
Adv09ado 
Executado 

99.2~ 
CEF 
Marcelo Porpino Nunes e outro 
IZOLETE CAXIAS DA SILVA 
Citnr os oxecutados. 

98.1256-8 
EBCT 
Cyro Novoa dos Santos 
MUNICIP/0 DE MACAPÁ- PREFEITURA 
MUNICIPAL . 

DESPACHO Rocoboa apelaçâono 5eu duploefeito.lntlmar 
os opolados par:' as contra-<11%~~ em 30 dias. · 

• Rec.Sent.Eatrilo : 
Recorronlc 
Advogado 
Recorrido 
DESPACHO. 

98.479-1 
CHARLLES SALES BORDALO 
Cicero Borges Bordalo Júnior 
DELEGADO DA POLICIA FEDERAL NO AMAPÁ 
Prejudicado o recurso. 

AUTOS CO, DESPACHOS ID~TICOS 

Ação Ordinária 96.13n-2 
Aulor ABEL QUARESMA DE SOUZA E OUTRO 
Advogado Paulo Alberto dos Sanlos 
Ré FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- FNS 
Advogado Wagner Fernando da Silva 

Ação Ordinária 
Autor 
Advogado 
Ré 
Advogado 
DESPACHO 

Ação Ordinária 
Autor 

Advogado 
Ré 
Procurador 

96.1435-3 
MARIA LEONOR DA SILVA BRITO E OUTRO 
Paulo Alberto dos Sanlos 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE· FNS 
Wagner F e mando da Silva 
Digam os autores sobro o oficio e documentos. 

98.83~3 

JOÃO JORGE GOULART SALOMÃO DE 
SANTANA 
Sidney de Melo 
UNIÃO FEDERAL 
Sebaslião Correia Uma 

Ação Ordinária 98.1055-3 
Autor MUNICIPIO DE MACAPÁ 
Prncúrador Caleb Garcia Medeiros 
Ré UNIÃO FEDERAL 
Procurador Sebaslião Correia Lima 
DESPACHO Especifiquem as partes as provas que ainda 
pretendem produzir. Prazo: 05 dias. 

Mand. Segurança 
lmpelranle 
Advogado 
lmpelrado 

Mand. Segurança 
lmpetranle 

Advogada 

lmpelrado 

Mand. Segurança 
lmpelranle 

Advoga~a 
lmpa\rado 

99.27õ-1 
JOÃO DE DEUS MACIEL E OUTROS 
Geane Ferreira Camarão 
GERENTE DA CEF EM MACAPÁ 

~ ~~i7~61NALDO ANDRADE 
.E OUTROS 
Geane Ferreira Lamarão 

GERENTf: DA CEF .EM MACAPÁ 

99.273-7 

GOES 

ALPINO AMANAJÁS RODRIGUES 
E OUTROS 
Geane Ferreira Lamarão 
GERENTE DA CEF EM MACAPÁ 

Mand. Segurança 99.274-0 
lmpalranle MANOEL DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA 

E OUTROS 
Advogada Geane Ferreira Lamarão 
lmpelradÓ GERENTE DA CEF EM MA CAPÁ 
DESPACHO Recebo~ apelação somente no seu efeito 
devolutivo. 2-lntimar os apelados para as contra-razões. Prazo: 15 
dias. 

Exec.Diversa 
Exeqüente 
Advogado 
Executado 

E:<ec.Diversa 
Exeqüenle 
Advogado 
E:<ecutado 

carta Precatória 
Requerenle 
Advogado 
Requerido 
DESPACHO 

Exec. Diversa 
ExeqOonle 
Advogado 
E:<ecutado 
OUTRO 

Exec. Diversa 
Exeqüente 
Advogado 
Execulado 

Exec. Diversa 
E:<eqüenle 
Advogado 
Execulado 
DESPACHO 

. Aç.Dasapropriação 
Expropriante 
Procurador 
Expropriado 

'dvogado 

Desapropriação 
roorianle 

98.653-3 
CEF 
Renato Lobato de Moraes e outroS" 
MARLON PICANÇO DA COSTA 

99.246-0 
CEF 
Renalo Lobalo de Moraes e outros 
ORGENI JUCÁ LEITE FRANCO E OUTRO 

98.186-2 
CEF 
Mar1a Amélla Mala Franco t= outros 
EMDESUR E OUTRO 
Diga a Exeqüente sobre a certidão. 

99.94-1 
CEF 
Maria Amélia Maia Franco e oulros 
JOÃO BATISTA DE AZEVEDO PICANÇO E 

99.102-0 
CEF 
Ma'rcelo Porpino Nunes e oulro 
JOACY RABELO DA SILVA E OUTRO 

99.255-9 
CEF 
Marcelo Porpino Nunes e oulro 
EDSON PEREIRA DIAS E OUTRO 
O:!firo. 

92.1531-0 
IBAMA 
Joaquim Gomes de Oliveira 
COMPANHIA FLORESTAL MONTE 
DOURADO 
Luiz Certos de carvalho Ribeiro Viégas 

92.1543-3 
IBAMA 

Pág.a 

.lo:.lqum Gemo~~ d3 aMJtQ. 
COMPANHIA . FlORESTAL AK»Jn: i 

AUTO De ADJUDICAÇAO 
~ltrt.715 

~Doaapr'opriaçâo 
Exproplú!nte 
PI'Dalrador 
El:jlropricdo 

DOURADO . 
Luttc:.md3~.~Wpl 

92:1545-0 
: . ISAUA . 

. .lo;lqum Gomca cl:) O">M!ra 
COMPANHIA FLORESTAL MONTE 
DOURADO '· . 

Advogado Luiz Cel1o!l cb Cetw!ho RilJ::lm W>gs$1 
DESPACHO : IIJJ ll4ftiD 110n1 ~ ~ coiJn) o . 
l!!udo pqsrfé:lal. 2. Diga o IBAW\ oobro 11 ptUçQo. 

AUTOS .COM SEN'TENÇABIDSNTtcAs . 

Aç4o Ordinário 
Autor 
Advogado 
Ré 
Advogado 

AçAo Ordinária 
Autor 

Advogado 
Ré 
Advogado 

Ação Ordinéria 
Autor 

Advogado 
Ré 
Advogado 

Ação Ordi"!iria 
~o r 

·Advogado 
Ré 
Advogado 

Ação.Ordinália 
Au\or 
Advogado 
R e 
Advogado 

Ação Ordinária 
Autor 
Advogado 
Ré 
Advogado 

Ação Ordinária 
Autor 

9854e-9 
ARMANDO LEITE QUINTEUI E OIJ'I'Ros 
Walber Luiz de Soum Ollls 
CEFEOUTRO 

• . Luiz Certos Lugues e outros 

98 550-4 
FRANCiSCO GONÇALVES ÓE MATOS E 
.OUTROS 
Walber Luiz de SOuza Dias 
ÇEFEOUTRO 
Luiz cartos Lugues e outros 

9855s-s 
JOSé MARIA DOS SANTOS LOPES E 
OUTROS 
Waiber Luiz de SOuza Dias 
CEFEOUTRO . 
Luiz Carlos LugiJes e outros 

98.571-0 
MARIA NATALINA VILHENA FAÇANHA E 
OUTROS 
Walber Luiz de·souza Dias 
CEFEOUTRO -
Luiz car1os Lugues e oulros 

98 576-4· . 
EDGAR NUNES SOUZA E OUTROS 
Walber Luiz de SOuza Dias 
CEFEOUTRO 
Luiz Garfos Lugues.e outros 

98.581-2 
JÚUO AUGUSTO PEREIRA E OUTROS 
Walber Luiz de SOuza Dias 
CEFEOUTRO 
Luiz Garfos Lugues e oulros 

98 929-7 
FILOMENA NAZARéOUEJROZ DA FONSECA 
E OUTROS 

Advogado Walber Luiz de Souza Dias 
Ré CEF E OUTRQ 
Advogado Luiz Cartos Lugues e outros 
SEN!ENCA :Í) Em face'da náo comprovaçao do vinculo 
do:>nutoroG ( ... ),julgo-os carecedores de ação. b)Julgo procodente, 
em parto, o pedido, em rolaçl!o aos autores( ... ) · 

Exec:uç4o Fiscal 97.1092-9 
Exeqüen\e FAZENDA NACIONAL 
Procurador Samuel Hilel Benchaya 
E:<ecu\ado WELDES FERREIRA MELO 

Execução Fiscal 97.1226-9 
E:<eqüente FAZENDA NACIONAL 
Procurador · Samuel Hilel Benchaya 
E:<eculado GERDILUCE FERREIRA DE SOUZA 

E:<ecuçáo J!'iscal 97.1300-0 
E:<eqOente FAZENDA NACIONAL 
Procurador Samuel Hilel Benc:llaya 
E:<eculado WELDES FERREIRA MELO 

Execução Fiscal 97.1576-0 
E:<eqüenle FAZENDA NACIONAL 
Procurador Samuel Hilel Benchaya 
Execulado LAURO SANTOS SILVA. 

Execução Fiscal 97.1753-0 
Exeqüente CONSELH O REG iO NA L 

CONTABILIDADE DO AMAPÁ 
D E 

Procurador Carios Eduardo Mello Silva 
E:<eculado BENEDITA DA SILVA NOGUEIRA 

Execução FISCal 97.1763-2 
Exeqüenle CONSELHO REG I ONAL DE 

CONTABILIDADE 00 AtMPA 
Procurador canos Eduardo Mello Silva 
Exocutado ANA CÊLIA NASCIMENTO SILVA 

·ExocuçAo Fiscal 97 2410.2 
Exeqüenle CONSELHO REGIONAL 

CONTABILIDADE DO AMAPÁ 
DE 

Procuredor Garfos Eduardo Mello ·Silva 
Executado ALVANIRAA. BARBOSA 

Er.ecuç4o Fiscal 98.1041-0 
E:<eqüenté CONSE LH O REGIONAL DE 

CONTABILIDADE 00 AMAPÁ 
Procurador Garfos Eduardo MeUo Silva 
E:<eculado • JUAREZ TÁVORA P DO NASCIMENTO 

Eiecuçllo Divel'98 98.61~1 
Exe(\Oenle CEF 
Procurador Marcelo Porpino Nunes e outro 
Executado MÁRIO DE JESUS ~UCIEN 

Execução Diversa 98.1 13().7 
Exoqüenle CEI' 
Procurador Marceio Porpino Nu nos e outro 
Execulado ANA CELI DA ROCHA ARAÚJO 
SENTENÇA Julgo ox!int:l a proaonta execução 

Macapá, 10 de março de 1999 

B.-lit.·_A~ 
Diretora Substitula 

Aos vinle e seis ãoas do mês de feveraito do hum mil 
~ntos e noventa o novo (1999), nesta c:idado de Maçapá/AP, na 
Sea'ataria da 2" V_ara, presentes o MM. Juiz Federal Dr. João Bosco 
Costa Sosres da Silva, comigo, Diretor de Sea'etario, abaixo assinado, 
comparoccu a ExeqOente Ccixa ECOI1Õmica Federal, na pessoa do seu 
represanlànte ~. sr. Josó Alcir elos Anjos, a quem foi oãjUdicado o 
bem penhoradÔ nos autos do Execução Diversa Por TTtufo Extra 
Judicial, Processo n" 98.0000875-4; movido pelo caixa Econômica 
Fodoral contra Maria Edna dCIS Sentos Lemos, a saber: Lote urbano, n• 
07, quodm rosidencial n" 13, integrnnto do loloornento denominado "SOl 
Na!ICOnto", sijua!fo nesta cidade, da forma regular, medindo 12,50m· 
de fronle por 25,00m : de fundos (312,50m2) com lifl\ijos e 
confrontaç6&s oeguinl&S: pela frente com a rua WE-12, pelo lado diroijo 
com o loto n" 08. pelo lodo esquerdo com o lole n• OS e pelo fundos 
com o lote n" 12, registrado no cartório de Imóveis Eloy Nunes•, sob o 
n• 11344. fls. 146, livro 2-BJ, nosta cidade, pela importância do saldo 
devedor do R$ 3.074, 74 (!rês mil, selenlll ~ qua\ro reais o solen\a e 
quatro centavos), em virtuda do r. despac:llo do fls. 59 que deferiu o . 
pedido da Adjudicação nos termos do art. 7" da Lei n• 5.741171. Para 
conslllr o prosente auto que vai devidamenta assinado. Eu, Maria das 
Graças F. F. Valadares, Técnico Judiciário o dig~ei. Eu, Benecmo Dias 
de Andrade, Direlora de Sea'etaria SubS1ituta, o subscrevo e assino. 

JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA 
JUIZ FEDERAL 

ADJ~RIO 

BENEDITA ~DE ANDRADE 
DIRETORA DE SECRETARIA SUBSnnuTA 

Tribunal de Justiça de Estado 
< 

fír~~'$~4j$ 
TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" zJl/99 
Impetrante : Ademir Santos de Almeida 

Advogado : Ruy Lopes Pereira 

lnfonnantcs : Presidente da Assembléia Legislativa do _ 

Estado do Amapá c Governador do Estado do Amapá 

Litisconsortes: José Júlio. de Miranda Coelho, Regildo 

Wande~ley Salomão, A.miraldo da Silva Favacho e Raguel 

Capiberibe da Silva 

Relaror : Des. Dôglas Evangclísl a 

" ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA, brasileiro, 

economisra, por seu advogado habilitado, impetrou 

Mandado de Segurança, com. pedido expresso de liminar, 

conlra ato do Excclcntissimo Senhor Presidente da 

Assembléia Legislativa Estadual c do Excclentissimo 

Senhor Governador do Estado, JOÃO ALBERTO 

RODRIGUES CAPIBERIBE, alegando. em síntese, o 

scguinlc: 

O I - que requereu j utiro it Assemblcia LegiSlativa sua 

i nscrição para concorrer a uma das 4 (qualrul \'agas de 

Conselheiro do Tribunal de Conlas do ES1:1<Io. sendo 

i ndeferido pela Comissão de Justiça c Rctl:o1·:io dessa 

Casa, sem lhe dar dircilo a recurso; 

02 -que foram indicados 3 (três) Depurados Esraduais c a 

innã do Governador; 

03 - que as pessoas indicadas não preenchiam os 

rcquisiros ot5jetivos c subjetivos para condução ao cargo, 

tomando-se i legais tais indicações, emergindo, em 

conseqüência, o direito liquido c certo do impetrante, pois 

!ais atos são nulos c autorizam a concessão da l iminar 

para obstar, de plano, rais ilegalidades; 

04 - que não transcorreu o prazo de I O anos da existência, 

criação ou instalação do E:.srado, para a inlcgralização do 

quadro do TCE; 

05 - Finalmente, requereu a suspensão liminar dos 

Decrelos Legislativos n•s 08, 09, I O e O 11 , datados de 15 
. de dezembro de 199s,' publicados no DOE, edição do dia 

16112798, b~ como a suspensão de qualquer ato que 

vise a concretização das pretendidas nomeações e/ou 

posse das pessoas cujos nomes · foram indicados c 
aprovados pelos ·respectivos Decretos Legislativos c se, 
por ventura, já tenham tomado posse, que seja obstado o 

cxcrcicio do cargo alé julgamento final deste mandado. 

06 ... requereu, ainda, a d~.:claração incldcnter tantun de 
íncorisútucionalidadc, da Lei Complementar n• 16, de 25 
de fevereiro de 1999, c do § úru\:o, do art. I 00, da Lei 

Complementar o• 10,' de 2o.o9Ws c dos . Decretos 

Legislativos, n•s 08, 09, lO e 11, todos ile 15 de dezembro 
de 1998. . 

E o breve relatório. 

Nos tennos do art. 113, da Conslituição Esradual, os 

Conselheiros do TCE são escolhidos da seguinte fonna: 

113 pelo Governador do Estado, com a aprovação da 

Assembléia Legisla~va c 2/3 pela Assembléia Legislativa. 
Portanto, constitui-se a escolha um direito do Governador 



Macapé, 12.03.99 

O cla Alilllmbl6ia Lcpbdiva, prccllldlidal OI RqUisilas do 
ráàrido artigo. 

O iqJdDale, como~ do pqvo, ao 1e iDsa'eva- a 
- das wps de CoDICibciro, 1iDba a c:xpetútiva de 
diràiD de._-- CICOihido, ICIIdo que tal pRCaiSio 
foi ~pda~Lqisllliva. 

Na qualDdo de ~ do poYO, que dc:âDba, ÇCIIIS, 
~ cltAõ...:... IL- .0:..1- Jcs"t" "> > 

=-~de·;.;::::.;;;;;·~-::::: 
LegWaliva o do Oowmador do Estado, pois Dlo ~ 
poiSIIidoc de DCIIbum direito. llquido c a:rto a ser 
'ampatado por via ntaMannrtJ] 

Por esll:s mctiws, indefiro o pedido de segurança, por 
IICI' ~ ÍJ!C&blvel, 1101 tr:mKlS do ~ 197. elo 
Rqpmeato Jme:mo. 

P. R. I. 

Mat::api (AP). 10 de março de 1999. 

(a) Dca. DÓGLAS EVANGELISTA 
Rdator" 

ADELMA .i'J~NÜJIAODESOUSA 
I Din:cora~c:a Tn'bunal P1mo 

TRIBUNAL Pl.&NO 

:J' PUBIJCAÇÃO DE ~CÓRDÃOS 

MANDADO DE SEGURANÇA N" ll5l99 
lmpctrantcs: A. S. DOS S. B A. S. DOS S., represc:olàdas 
por V. S. DB S. S- Advogados: RUBEN BEMI!RGUY c· 
OUl1WS - lnfomwllc: CORRBGBDOR-GERAL DO 
TRIBUNAL DB JUSTIÇA DO ESTADO DO AMI>PÁ -
Rdaror: DBS. CARMO ANTONIO 
EMENTA: "MANDADO DE SEGURANÇA. 
DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO NO UCKSSO 
roRKNSL A nova sistemática 1q;a1 do agravo, que lbc 
ooofae possibilidade de suspeoder decislo que liJiaÇI ou 
prejudique direitos, pêunrte sua distribuiçio 110 recesso 
fun:mc." 

-
ACóRDÃO; "VJ.Siol, rclalados o disc:utidol os presé:mes 
"autos, o PLENO DO KGiliGJO TRIBUNAL DE 
JUS'qÇA DO t:STADÓ DO AMAPÁ, à unanjmjdadc:, 
CXJO!Icc,eQ do M1111damus. No m!rito, por maioria, 
cooccdcu a ~ w:ncido o Descmbarplor Mello 
Castro, que a julpva prejudicada. •. (Rqirtro n• 
001717). 

Macapá-AP, 10 dê março de l999 

Al)~~cfS NÜRA,o DI: SOUSA 
I>irctõi'à ela Secretaria do Tn"bunal Plcoo · 

SICCÃO ÚNICA 

·ATA DA 1f' SISSÃQ OBDJNÁIUA 

As oito boru e viole mioulos do dia viole 
cinco de fevereiro de 1999, foi abata a oesslo, pracnles os 
l!la:eiCIIIfloiJia Seollcnl o-mberpdcra Luiz Carlos 
(PresiclcDe). DGps .B~ M.6rio Ourtyev, CIIIJIIO 
Anl&io, ~Souza c o Proandor de .Jusliça Dr. Jaime 
Femira. ~ jnsti~ o &tdenlbsimo Scnbor 
.~MelloCasrro. ' 

ApcS. 1 leinn e "'"QWÇWo l •IIWiimidade 
da ata da aeal(l lfllaior, fanm julplos os seguiDres 
proc:eaos: 

IIABEAS CORPUS N" 490199 
lmpcCnmtes: CIIAJULKS SALIS BORDALO e 

JOSi MÁRIO MANTOV AN1 (Adva.) 
ANTONIO VALMIR MEND&S DE 

. ALMKIDA 
Aul. Coalora: JUizo DE DIRUI'O DA 1" VARA 

' 
Rdator: 
Declslo: 

ClUMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA . 
DI& CARMO ANTONIO (Pme~~to) 
"'nncm de Babao cOrpao coalledda e 
coaeedlda, • •u•hn!cl.,~. 

MANDADO DI: SJ!:GUJtANÇA N" 191198 
~: MINJSTtJuo PÔBUCO DO FSTADO 

DO AMAPÁ 
• Informanre: JUizo DE DIRUI'O DA 1" VARA 

ClUMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA 

RdJitor. DFADÔGLASEVANGELISTA 
Decido: ~ de MalotbdG de ~ 

c:oüedla e cleDrepda, l wueleldedc ". 

Pâg.9 

~ATA, qÚc, depois elo lida e aprvncla, mllilailt (Reg. AC N" 002729) 
e ...m.da polo BxoW ntlwlm Sedlcr Deaembcpdor 

l'reaidiDedallPiia~o ~ - OripD: VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
LARAN1AL DO JARI - Apelmle: MARIA DE FÁTIMA 
TORJWS CARVALHO - Adwpdo: Dr. OSVAlDO 
TRINDADE DE .FIOUERBDO - Apeld: NILVA DOS 

0.. s- SANTOS' MON11!1ll0- Adwpdo: Dr. sn. VlO ARAÚJO DE 
· .. ~ tláa ASSIS MASCARENHAS- Rdator: DeL MÁRIO GURTYEV-

________ _,_, ___ ....;. _____ Revbor: Des.WJZCARLOS. 

2112" PVBDCACÃO u ACÓRDÃOS 

lliCJIUO IM SIN1lDO I8II!D'O . 

l!:.Jll! - Origan: 3"-V ARA CRIMINAL DA COMARCA DB 
MACAPÁ - Reoomme: JUSTIÇA PÚBUCA - Recorridos: 
MARA CLÁUDIA PINHBIRO DA SU.VA, MARLEX DOS 
SANTOS FILOUEIRA e DJjiSI!. ORcíUA .AN.UIIAS -
Advopdoc : Dr. RICARDO OONÇALVBS SANTOS ·er Dr". 
ANGELA DimoRA BRAZÃO NUNES - hU!cr: Des. 
DOGLAS EVANGELISTA. 

IMifiiA; "PENAL· - CRDD DE APROPRIAÇÃO 
INDiBrrA- AusiNCIA DI: 'J'IPiàDADE - 1) Se o agente 
Dlo tem a iDicnçlo de se apropriar de ~ albda móvel, de que 
ltDba a J*SC e ddeDçlo. Dlo Clllll<le o crime de apropriãçlo 

il:ido!bib, - quando bavia c:oalroYáwla a cen:a da 
propriedade do ~- 2) Recurlo illlprovldo." 

A~ "V'dtOI, rdll:ldoe &diiCIIIidos os preaems aos, 
~ ÍINICA DO EGÚGIO 11l1iWNAL DE 

. JUS11ÇA DO UTADO DO AMAPÁ, l IIIÍaoimidadc, 
com-. e imprcM:u o rec:urwo, DDO tamos do voto proferido 
pelo R.ellltor." (Reg. RSl! N" 002723) 

APIUCÀO CBIMJ!W. . 

lr....m - Origlm: V ARA . ÚNICA DA COMARCA DE 
. LARANJAL DO JARI - Apclanle: RAIMUNDO PAULO 

ALMBIDA DA SU.V(\ - Advopdo: Dr. FRANCINEUDO 
MARQUES (DBFENSOR PÚBUCO) - Apeld:_,JUSTIÇA 
PÚBUCA -Rdl!cr: Des. DÕOLAS BV ANGEUSTA. 

.IMII!l:IA: "PENAL E PROCESSO PENAL - FUGA 1)1! 
PBESO - INSUPICiiNCIA DE PROVA NÃO 
DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DA PENA - 1) Se o 
c:oojllllto probetório ~ doa _,. ~ insofismivd qUIIIIIo l 
c:xiJilncla do crime e que o apelallc fui o seu auror, n1o b6 ocmo 
~o por m.dlcieocia de provas - 2) O ..,
pcml6sico fiDdo de forma exupencla dewri. .... reduzido 
ODDfurme seja ~ e IUflcialle pca 1 rcprovoçlo e 
lftYaiÇio do crime- 3) Recurlo ~provido." 

~0: "VVJtoo, ~e dioculidoo oo p-..ea .;-.a 
ÍINICA DO KGÚGIO TRIBUNAL DE 

JUS11ÇA DO t:STADO DO AMAPÁ, l nnÍnimicladc . 
cqpceu e proveu percialmaJic o rcano, DDO tmÍios do voto 
:e~." (Reg. ACr N" 002724) 

RIMISSA u.omgo 

l!:...U!! • Rl!MBTBNTE ~: JUÍZO DE DIREITO DA 3" 
. VARA Cfvm. E DB FAZENDA PÚBUCA DA COMARCA 
DE MA~Á- Partes: MOZART DA SU.VA CAVALCANI'E 
(Advogado: Dr. EUGENIO CARLOS SANTOS FONSECA) e 
MUNICÍPIO DB MACAPÁ - Rdator: Des. l>ÓOLAS 
BV ANGEUST A. 

lil!lll!IA: I'PROCJ:SSUAL CIVIL - REMESSA EX 
OFFICJO- AUSiNCIA DE JN'J'ERFSSE PROCESSUAL -
PERDA DO OIUETO- Se o IUIOr ~ a ~da 
açlo com a coocordiDcia da OUira pmtc, 6 de se julglr coainro o 
proceDO lall julpmenlo de m6rito, DOS lmDos do artigo 267, 
inciJos VI e VIU, do CPC." 

AÇÓRDÃO: "V'IIIos, rdll:ldoe e diaculidos os praeo1eS 811101, a ' 
CAMARA ÍINICA DO J:GIÚGIO 'I1UBUNAL DE 
JUSTIÇA DO FSTADO DO AMAPÁ, l nnmjmicladc 
c:oobeceu da remcaa e julp flXIinto o proceao pela perda do 
seu objeto, DOS lmDot do voto do Rdator." (Reg. RE0 N" 
002719) 

APELA.~ CMJS 

I!1:..m-Orip: 2" VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLÇIA 
DA· COMARCA DE MACAPÁ - Apdaole: ANTONIO 
RÕMULO COUTINHO PINHBIIlO - Advogado: Dr. 
WASHINGTON DOS SANTOS CAlDAS - Apelada: 
JACIARA COUI1NHO DOOZ- Mvogado: Dr. EDWARD 
SANTOS 1UARBZ -~ : Des. MÁRIO GURTYEV -

.RtMsor: Des. LUIZ CARLOS. 

11!m1I4: "PROCESSUAL CIVIL - Ra11zaç1o de 
olldlbda qulqMr qu ICjo tu. llulld8de -
lndlopeMahlldade do _...._lo pdM pu1ia e lldYopdoo 
do dia e llorirto dellpadal- A..e.di d.a ror-lld8de -
Nalld8de do ,.._ - Por - allaol.- lndispalstvd 
que a pctca e seus adwpdot sejam~ do 1oc:11, dia 
e 1xririo an que se ~ a llldlebci.t da qulis devam 
perticip.-, a ...enàa ~ omodCIIÇto do Ju&.o - lllllo o 
proceao a J*1ir do .,q, ~ que deve .... repelido, e iiiYalida 
OI ~ dele c!cpencler*ia, aqpllldo illldlgfacia do 1rt 
~ primcina pmo, do C6diao de~ Civil" 

ACó~ "Vbtoe e l'elalldoa 01..., a CÂMAJtA ÚNicA 
DO O 'I1UBUNAL DI: JUITIÇA DO lrBI"ADO DO 
AMAPÁ, I'IIUIIicla ~ COIIbeceu da ape1aç1o e dcu
lbe illlllp1 pnMiponto, J*i ...... o ~ tudo' • 
1!N!!Imlclode e DO&.IIImOI do - proferido pelo Rdalor." 

IMifiiA: "CCVVL E PROCESSUAL CIVIL - POSSE -
DBULBO POSSESSÓRIO-r- ...... l.ml reaideHbl 
- CiJKiei ~-Qulq.a- d• ... de CiteriortDçlo do 
direito do preprietúto oa do .,..-sor - lrrelevlado de 
-tul d_..,__. do ,_olor em 1ltlllzar o lm6vd pua 
- ~-Dlnlto q•e do H eúlape, ~te, por 
Decreto Mtoldpü edlàldo ao arrepio da I~ - UWizaçlo da 
cala - ee roa.. ao, coatro o voatade do poauldor o• 
- penolodo date, oatoriado lrnplormeate pelo Poder 
Muldpol - Coallpnlçlo de ablllbo - 1) A posse oobre 
im6vd residencial se cancteriza pelas mas formas segundo as 
quais se exleriorizam os direitos do proprietário ou as ações do 
poaalidor, I<Ddo de to!al iJTelevlncia o dcsinteressc deste em 
us6-lo ~ .. mondia - 2) Nlo ~ suficicme ~ extinguir a 
posse, eflc:azmcote, ato admlnislndiw IDIIIIÍcipal efetivado an 
o..- IDobecrYtnáa do devido proceDO 1cpl - 3) Pnlico 
cabulbo poacaolrio quem, c:onln a 'Yillllide do posslidor ou -
.. pennilllo, ~ a ulilizar a c:oi1a ocmo se dono fosse, com 
bao an IIUtori2oçlo inqpd.- da llllllliàpa1ida • 

~ "Viitoa e relatados os 811101, a CÂMARA ÍINICA 
DO O 'I1UBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAI' Á, n:uoida ordinariamente, conheceu da ope1açlo c 
oegou-lbc provimano, llldo i unanimidade c DOS tcnnos do voto 
proferido pelo Rdator." (Reg. AC N" 002730) 

l!l:.ll!§- Origan: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ - Aaravanre: A. S. DOS S. B A. S. DOS S~ 
represc:nlldos por V. S. DB S. S. - Advogado: Dr. RUBEN 
BEMEROUY e OUTROS - Aaravado: M DE A. R. DOS S. -
Advogados: Dr. EUOOOO CARLOS SANTOS FONSECA -
Rdator: Des. CARMO ANTONIO. 

IMR!i4: "AGRAVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
PRISÃO CIVIL REVOGADA r.M VIRTUDE DO 
AJUIZAMl:NTO DE AÇÃO UVlSIONAL. O ajuizameoto 
de eçlo revisioaol de alimentos Dllo doM dar azo à inadimpl&!cia 
das pRSIIIÇllea alimmtfcias nem servir de suporte l n:vogaçlo da 
prislo civil. Se vitorioso na revislo, seu a1110r poderi oblei' o 
abalimeoto, nas pccdas subscqtlcntes, do valor pago a maior." 

A~ "Vlssos, relatados e diacutidos os pracn1es 811101, 
~ ÍINJCA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO FSTADO DO AMAPÁ, l •PICJimiclade 
c:oobeceu do Aaravo e o proveu, DOS tamos do voto proferido 
pelo Rdator." (Reg. AO N" 002726) 

Macç6-AP, 11 de 1111t90 de 1999. 

~~A~.DE~ 
1

_ DIRirrORAD~~:r;:~~CAMARAUNICA 

BANCO HSBC BAIIERIHDUS S/A 
DI". SULAIIIR PALIIEIRA 110NASSA 
DEAIJIEJDA 
GJ:SÉ C'. SOARES ·IIE 
Ora. ADEUfO CAXIAS DE SOUSA 1 

TARài.A 11AR1A SOUZA DE CAMPOS 

"Vê-te nesl8s altos que .GESSE C. SOARES - t.E viu-se 
vltDrioea em sua Pf8ll!nsiÓ de, llllmés de açAo lnderizalórla, 
receber do IIRo HSBC Bamemdus a ~ de R$ 
3.fm,OO llll*loe lndMiamente de sua conta COITI!IIIB através 
de Clltlo elelr6nloo. 

A lrilnça que deu proWnenkl ao pedido ., in1lugnada 'lia 
1'8CUI'IQ. de apelaçlo, auStanlllndo o IIRo apellrrte matéria 
preliminar de nuldadé que ee ajusta a falta do nome de 
II!Yogada do' BRo na publicaçlo ela sentença. dlscutindo no 
mérito a~ da dedslo. 

A Colenda C*nara única desta Corte confirmou a sentença, 
orlglnlllCio dlao o raano especial ora 8pi8Ciado, arrimado na 
ccn_tnrledade à lei f8deral ou mais precisall811te ao a1igo 236, § 
1"doC.P.C. . 

Feitas estas ptlmélras consideraçOes elucidativas passo aos 
Pf8SIIUilOSIDt qua adniml o seguirnenkl do lllCUISO. 

Salenta o enlnenta Oesarnbqador Hooildo Amnl de 
Mello~. membiO do Trb.vlal de Justiça do Amapã, em seu 
~-Raano E.spet:B' 
ptdcado em ct.w.. perl6dlc:os jiQiicos, lnc:Uiw na RIMsla 
de Poutrila e .bllpucMnda clllla Cor1e, wbne 1, IÍllTIIIIO 2 
àla.28144. .,...... .-.o dll onlllae do julm dll 
'' 11"'t#t,oT!f-.lciiOIIglm...._nlo-.nt. 

,,_ ~~ .,.. .. llrV"~ dOI~ do-. 
~ •• >c: -l ..., ~ dll ... ~ ....... 
~~" '•t_;;g ~óla, llgllliildldl dD Jlllt.l I aneor-
f.!:":-:'1." ~ -.;; 11) OI ..... ipOIIIDI Pl~áll . 

- ~- ----



Maca , 12.03.99 

(UiliX~ iiS-. .~di ~-ã -~ 6.- ., para repres·~~f~-1;,~ · !; - q~~ a menc1on1;1 
~ .a~ lllfequl;io, ~ Jus . da alteraÇão co~tratual não. està 
~ 111111, ~e pmclpafiLlCIIID, lltiS ~ timbradá com a necessár1a certidão 
elo Pl'DCIIBilillcllllt ckl I'CICUl'IIO ~ lb ~ de seu · · arqu:Í.vajllento · e regist.ro 
CCIIIdlluclonai fqi8Cillca cb ~ do rocurao - na Junta Comercial . do Estado elo 
ofemia. • de 11011111. l'ederll fiOI.I dl88ldlo h....,_..w...Mn • .--~----~ Amapá. Assim, terido em mira as 
. Qusn1p ês condiçiles de ad!nlssibmdade, slnt!>as presentes. . - . , 

~'o que tange liOS pressupostos 'proaldlmenlals, assentados disposiçoes do. :. ârt; 13. do Codigo 
as1llo a C8!)S~Cldadedasparills, acompelênàado Orgaoaque é de processo C i vil Brasileiro. .em 
dirigido, a~,aadequaçioeojuspostulancf/. · vigor, suspendo o 'processo, marcl!bdo 

ResllHne ap!tlCIII' o pon1o fu!cral em · que . se estriba, o o prazo de . quinze di as para que. 
mcooente,lstoé,sehouveofensaanormafsderal. a. embarg~te 'prov:l,dencie a sanáção 

O patãgrafo 1° do artigo 236, do C.P.C. que é árto ter sido do ·defeito,. mediante a tra.Zida 
··violado prescreve: aos autos · do .comprovante; de registro 

1 
· .na Jucap daquele instrumento, 

"lndltlpensivelaob pona de nulidade, que da publicação ou, por · outra . idonea . forma'· supra 
constem OI!. nomBII das partes e de· lli!UII advogados, o defeito de · representação apontado, 
euflclentea par;111ua lderrtmcação. • , . · - · · 

Não cabe a mim, nesta fase, SRafiSal' a correção ou não do sob . ·pena de decretaçao . da revelia, 
decisório proferido po!o colegiado desta Corte ou se a omissão com o efeito da. confissão '( art . 
do nome do advogado na publicação trouxe pi6julzo 80 J .13, inciso II, do CPC) • Sanado 
recorrente. · ou ·não o defeit-o de representa ,.;• 

O documento juntado à R. 98, atesta que ' houve essa ção, venham· os autos em conclusao 
omissliooquecontrariaoáiSpOS!onoparâgrafo1°doartigo236 para proferição · de sentença . 
doC.P.C. , · · - , 

Asslm, defiro 0 pedido para seja . os autos enviados. 80 Proc . n~ 3575 · - . Açao Anulatoria. 
SuperiorTribunaldeJustiça. A. Alberto. Bezerra f'acheco· .. . ·AI!v . 

Subam os autos com as cautelaS recomendadas em lei e de Adv. · Evaldy Mo ta de Olive.ira. 
estilo. · R. Unimed Macapá Coopera ti v a 

Macapâ-AP,02demarçode1999. de Serviços Médicos e outros. 
{a) Das. GILBERTO PINHEIRO · Presidente do Tribunal de Advs. José Clemenceau Pedrosa 

JustiçadoEstadodoAmapá." M~ia, Antonio Taumaturgo Batista 

Bel". M". 
Dinrtom 

CÂMARA ÚNICA 

. PAUTA DE JULGAMENTO 

~ 

(D. O E. N- 2007, do dia 10. 03. 99) 

APELAÇÃO CÍVEL 

Onde se lê 543. 
Leia-se 541. 

Macapâ, 11 de março de 1999. 

~ \ h~#: DE·O~~ 
IMet~rCâmaraUruca 

· Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

1n 11ARA CíVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 

Juiz dé Direito: CONSTANTINO BRAHUNA 
Ch. Secretaria:;· LUCIVALDO FERREIRA . 

Expediante para intim~ 
ção das partes e seus respectivos 
Advogados·.. · '· 

Proc. n~ 2073 - Ação de Cobrança. 
A. Salomão Al'coluinbre & C ia.· ·Ltda. 
Adv . Ruy Apoloriho de Oliveira. 
R. Municipio de Pedra Branca . do 
Amapari. Desp: Cumpra-se· o ·venerando 
acÓrdão. 

Proc. ni 3533 Ação ·MonitÓria . 
A. LÍder Táxi Aéreo: .. S/ A. Adv . 
José Roberto Fabri de Macena, 
Mar.celo Cardoso. Nassar, José Henri:
;~ue de mendonça . Dias, Maria Estela 
Moreira Cardoso . e Janilce Aragãp 
da Rocha. R. Jorna·l Amapá Estado 
S/ A. Desp •.. Rejeito a prelim.inar 
de falta de pressuposto .ao exercÍcio 

-da çao monit.Ória, agitada : nos 
embargos oferecidos pelo ·devedor. 
Verifico , por fim ; que ·.os eml;largos 
da sociedadede . comerc.ial devedora 
rtiram oferecidos sem a comprovação 
da regular idade de sua representação 
em 'juizo , . já que não · comprovado 

que o · outorgante da procu~ação 
f l s. 22 tinha, pela alteração 

'ltratual de ns • .. 25/26, . podere.s -.~ 
·::· 

Leife e Cesário ·. de Pieri Júnior . 
Desp: As part.es não • s~sci taram 
questões prejudiciais ao· mérito 
da :causa. O processo está em' ord~m, 

.. estando P'resentes os pressupostos 
e condiçÕes da açao, além de que 
nele . não h.á irregularidades ou 
nulidades a qanar. Dou-o, ' por 

isso·, por saneado • . Defiro as provas 
Útei·s ·pelas quais ·protestaram 
as . partes, especialmente o depoimen..: 
to pessoal do autor e dos ·réus , · 
bem como a oi ti v a das testemu nhas 
tempestivamente ?orroladas. Designe-se 
data para a audiência de. conpiliaçào ' 
e de i~struçãõ e jUlgamento, intiman 
do , para .compar.ecimento as parÚ .. s 
e seus procuradores, assim 1 as 
téstemunhas :tempestiv.amente arrola
das .. 

Proc. n~ 35~7 - Ação ··DeclaratÓria. 
A. Benddi to ·Borges Gonçal v e's . 
Adv. José Augusto Pereira G:ardoso·. 
R. Manoel Bel'mor Farias dos Santos. 
Curadoria de Ausentes. De~p: 
Não há .,questões de natureza extint iVa 
ou modificativa· à prtens~o ·deduzida 
na inicial · que · requeiram : axame · 
e decisão. Preenchidos estão, 
por outro lado, os pressupostos 
e · as condiçÕes d.a· ação, - além' de 
que ausentes, no processo, · defe.i tos . 
irregularidades ou nulidades a 
s,erem fianadas,, razão. pela qual 
o dou ' por saneado. Defiro as provas 
Úteis pelas .. quais protestaram 
as partes, · especifialmente o depoi
mento 1 _pessoal do a.utor. pena de . 

· confesso · e, ainda, ~~testemunhhas 
arrolaqas às fls . 15 ·do's autos; 
Designe-se·· data para . a audiência 
~e i~struão e julgamento, intimando 
pessoalmente · para· compareciménto 
o .autor ·e· ·seu . advogado e a / dra: 
Gilma Alves da .Silva, Curadora 
de Ausentes , assim também as test emu 

• nhas t~mpest:iyamente arroladas . 

· Proc . n n 3610 -Execução· Ficai. 
~xequente: Fazenda PÚblica do 
Aryapá. Procrador. Raul A. Morales . 
Exe.cutada: Meta Distribuidora Lt da. 1 

Desp: Diga a exeque~te em· oinco 
dias. 

proc . na 3623 , Busca e Apreensão. 
A. . Banco Volkswagen S/ A. Adv .. 
João Américo: Nunes Diniz. R. -Raimun
do Nil ton Batist.a. · D!lSP: Manifeste- · 
se· :o autor ·sqbre· a .'proposta de 
acordo apresenta~a. 

Proc. nn 3655 - · Ação de Cobrança. 
.A. Rádio TV\ do Amuonas S/ A. Adv •. Nil 
do . Lei·te . WR. ·. União do EstudanteS' .. 

Pãg.10 

· 'do Curco S~.cundário dp Amapá • . 
Adv. Ana LÚci~ · Ferreira da Paz . 
Desp:Manifestem- s ·e as partes • sobre 
a ·conta de fls . 56, no prazo de 

I cinco di'a:s •. · 

Proc. n9 3€!91 . Ação Cautelar 
Inominada. A; Munic;Í.piq ' de Macapá. 
Proc. Caleb Garcia Medeiros •. R. · Ins
tituto de· Desenvolvimento -Rural 
do Amapá. Desp: Intime- se o reu 
a manifestar-se sobre o acordo 
e sobreo·~<io.cU!De'nto.· juntado • . 

Proc. nu 3764 .:. Ação de Cobranç·a. 
A. Francinildo Oliveira ·da Silva. 
Defensoria Publica. RR. Jaciara 
de Souza Fernandes e Paulo J osé 
da Silv.a Ramos.Adv. Mauro J oão 
Macedo, da· Silva, . Rai-mundo Carlq:;; 
Pessoa JÚnior e Rqgério . Monte.les 
da .Costa~ Desp: . Às partes parai 
especificação das provas e suas 
respectivas formal idades. 

Proç. nu _3765 . -: . Ação de Execução. 
ExeqÚénte,: . Banco do Estado do 
Amapá .. Advs. J osé Clemenceau Pedrosa 
Maia, Ces·ário ·de Pieri JÚnior 
e An1;onio Taumaturgo Ba'tista Lei te. 
Executada: Objetiva - K. Gonçalves 
de Souza. Desp: ·Diga, o exequente , 
em .cinco dias. 

Proc. n9 3772 Ação de Execução. 
Exequente : José Alfredo Alves 
da · Costa. Adv. Josenildo de Oliveira 
Cui mar. . Executada: Ar Frio - · da 
AmazÔnia Avaliem- se os bens penhora
dos. ApÓs, ·minifestem-se as partes. 
f?Obre a a -avaliação~ em cinco 
d;i.as. 

Proc . · nn 3779 Ação de 'Execução. 
Exequente: Banco do Estado do 
Amapá S/A. A9vs. José Clemenceau 
Pedrosa · Mai a, Cesário de Pieri 
JÚni or e António Taumat .urgo Batista 

.Lei te. Executada: Fazenda Santa 
Tereza. .Adv. Jo.rge Albe rto Pereira 
da Silva. Desp: .Junte-se .. aos autos· 
respectivos, ·intimando ·? · autor 
ao pagamento das custas pro'cessuais 
necessárias· ao cumprimento da 
c·arta PrecatÓria. . 

·Proc. · nn 3792 -' Ação de Execução. 
. Exequemte: Rádio TV . do Amazonas 
.. S/A . Adv .. Nildo· Leite . ·ExfêCUtada :. 

A M Dias-ME . . .J2,esp: . Prossiga -se 
na ·execução·, avaliando · os bens 
pennQrados. ApÓs,. digam as partes, 
em c i nco ·dias . 

Proc. nD· 3820 - "Busca e· Apreensão. 
A. Bàriéo Vo lkswagen S/A. Adv . 
João .Américo Nunes Diniz . R. ~lar ia 
Joaqí.Jina · Lino do. EspÍrito Santo . 
Desp : Proce.da-se à avalação ·indireta 
do veiculo,. · cujo depÓsito está 
·sendo· r equerido. Digam, ' apÓs as 
pàrtes, sobre a.f> avaliação em cinco 
dias . Na · sequência tornem os autos 
':m · c.onclusão. 

Proc . · nR 3823 Reintegração de 
Posse. A, · Estado do Amapá . Procura
·ciora:~ Ana CéÚ 'Doho Martins.' R. 
S~oart · Sanamar:t:'. IndÚstria 
e Comércio · Ltda. Adv. Cléli.o Rooerto 
Oliveira Monteiro. Desp: l~anifeste
se, a r é . ·sobre a proposta apresentada 
pelo autor. 

Proc . . n • 38.72 . Ação de E~ecução . 
Exequente : Companhia de Agua e 
Esgot o do Amapá ~ Adv. Edson Guima-:...- · 
r.ães. Executada: H.eliane C. Pelaes 
da Silva. Desp : Ven~a a exequente , 
no . prazo de cinco· aias ; i mprimir 
móvi mentação ao feito, . pena de 
e xtinção . 

Proc . nu · 4403 Execução Fiscal. 
Exequente: Jj'azenda PÚbiica do 
Amapá,. Procurador: Giuseppe :I?'Alie
s:(p JÚnior. Executada : · ·G. J. Loo 

. ._j.'i_j Desp: . 'os bens . relac ionados . .. 
. . \ . 

. ·' 

·. 
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às · fls. 8v nao fo ram · penhorados. -
Indique a exequente béns de proprie
dad~ da devdora passíveis de penhora 
em cinco ·dias. 

Proc. nt 5222 - Ação de Cobránça. 
A. Marco Zero Engenharia .e .Comércio 
L:tda. . Adv. Mário Carneiro. R. 
Secretária · de Estado de Obràs 
e Serviços PÚblicos. R.A. Traga 
a autora, em complementação à 

· inicial, cÓpia de seus atos constitu 
tivos e de • sua Última alteração 
de forma a comprovar a regularidade 
da representação em juizo. 

# 

Nos processos a seguir foi proferido 
o seguinte despacho: Manifeste-
se o autor, 
dias, sobf·e 
de Justiça • . 

no ,Pr~zo de cin~o 

a certidao do 'Oficial 

Proc. n 1 3472 - Ação de Despejo. 
A. Frederico dd Souza Aln•ro. Adv . · 
Marcelo Porpino Nunes. R. Silvio 
Ce.1ar Conduru Viegas. 

Proc.. n• 3644 Reintegração de 
Posse. A. BB Leasing S/A - Arrenda
mento. dv . Carlos Eduardo Mello 
Silva. R. Distribuidora de Bebidas 
Discal Ltda. 

Proc. n• 
Exequente: 
Munid.pio 
João de 
Executada: 

3689 Execução Fiscal. 
Fazenda PÚblica do 

de Macapá. Procuredor: 
Lima Guerreiro de Souza. 

Hot Line Eng~nharia 

Comércio Ltda. ' 

Proc. nt 3838 Ação de Execução. 
Exequente: Reginaldo da Silveira 
Balbi. Adv. Carm-em S.B. Nascimente . 
Executada: Maria Anizete Emiliana 
Fernandes. 

Proc. n• 3540 - Busca e Apreensão. 
A. Banco Vo~swagen S/A. Adv. 
João Américo Nunes Diniz. R. Aldeniz 
de Souza Dini~. Sentença: Isto 
posto; com fulcro no art. 267, 
inciso VIII, dQ vigente CÓdigo 
de · Proces{t> Civil Brasileiro, 
julgo extinto" o processo, sem 
a apreciação do mérito; ~m face' 
ao pedido ·de desis;tência formulado 
pelo autor . Custas ga forma da 
lei. Transitada em ~ul.gado esta 
sentença, certif~que-se nos autos, 
dand~ baixa e arquivando. PRIC. 

Proc. n• 3679 - Busca e Apreensão. 
A.~ Vol~swagen Serviços S/A. Adv. 
Joao Americo Nunes Diniz. R. Sandra 
Sueli· Lopes Barros. Sentença: ..• 
Isto posto, com fulcro nas disposi
çÕes do art. 267, inciso VI, do 
CÓdigo de Processo Civil Brasileiro 
em vigor, j)Jlgo ·extinto o pro.cesso 
sem a apreciação do mérito, em 
face do. ocorr~do pagamento da 
dÍvida. Expeça-se mandado de libera~ 
ção do veiculo apreendido, em 
favor da· requerido. As custas 
já foram . pagas. Transitada em 
julgado esta sentença, certifique
se nos autos, dando baixa e arquivao 
do. pric. · -

P~. n 1 .3692 - Ação de Indenização. 
A. Raimundo Monteiro de Souza. 
Advs. Ricardo Assis e José Álves 
Pereira Filho. RR . Betral Veicules 
Ltda e José Reinaldo Alves Picanço. 
Adv. Valdinei Santana Amanajás. 
Sentença: ••• Isto -posto, julgo 
procedente o pedido, para condenar 
a parte ré n~ seguintes verbas: 
1) Indenização . pelo dano material 
a ser paga em parcelas mensais 
correspondentes a um salário minimo, 
devida desde. o ajuizamento da 
~ção, uma vez · que a · verba está 
sendo fixada na moeda atúal e 
considerada a atualização monetária 
~esde a ·data do evento, até o 

_!!lês de Junhó · do ano de 2039, as 

• quais deverão ser yagas até o 
Último dia Últil de cada mes, 
periodo este de prová.vel sobrevida 
da vit ima. 2) ~everá a parte ré 
consti tuir capital nos termos 

do art. 602 do CPC, com o fim 
de garantir . o cumprimenJo desta 
obrigação. 3) · Indenizaçao pelo 
dano moral no ·valor de R$ 61.920,00 
(sessenta e um mil, novecentos 
e vinte reais), devida desde o 
ajuizamento da açao, uma vez que 
a verbal e.stá sendo fixada na 
moeda atual e considerada a atualiza 
çao monetária desde ·a data do 
~vento, quantia esta correspondente 
a soma das parcelas devidas na 
repração pelo danos materia~s. 
!\) Indenização pe l o luto da fam:Í.lia 
da vi tim~, ora acionantes, confôrme 
art. 1537, I , do CÓdigo . C i vil, 
a ser fixada em liquidação por 
a rtigos. Custas e honorários advoca
tícios na razao de 5% sobre o 
valor da causa pela parte ré. 
Uma vez transitada em julgado 
a presente sentença, baixas e 
comunicações de estiPQv PRI . 

Proc. n• 3788 - Ação de Despejo. A. 
Célestino Pinheiro Filha & Cia. 
Adv. José Airton de Aguiar Porte la 
e. Luis Carlos de Aguiar Portela, 
R. ITmãos Leitão Ltda. Advs. · Marcelo 
Cardoso Nassar, Maria estela 14oreira 
Cardoso , J,osé Henrique de 14endonça 

. Dias, · Janil'ce Aragão da Rocha 
e Jupira AraÚjo R. JÚnior. Sentença: 
Ex positis, julgo procedente a 
ação, deixando de qecretar.o despejo 
ante à desocupação já efe-tivada 
condenando, porém, a ré, ao pagamen
to das custas e despesas processuais 
e de honorários advocat:Í.cios que 
arbitro J por equidade, com respaldo 
na normá do art . 230, § 4R do 
vigent\l CÓdigo de Processo Civil 
Brasileiro, e~ R$ 200,00 (duzentos 
reais) . Transitada em julgado 
esta sentença, certifique-se nos 
auts, dando baixa e arquivando. 
PRIC. 

Proc. n• 3967 ~ Busca e Apreensão. 
A. Banco B"radesco S/A. Adv. Raimundo 
José Queiroga. R. Décio AraÚjo 
Gomes. Sentença: ... Isto posto, 
com f~lcro no art. 267, inciso 
VIII, do vigente CÓdigo de Processo 
Civil Brasileiro, julgo extinto 
O · processo, sem a apreciação do 
mérito , , em face ao pedido de desis
tência formulado pelo autor . As 
custas já foram pagas. Transitada 
em julgado esta sentença, certifique
se nos autos, dqndo baixa e arquiv~ 
do. PRIC. 

Proc. nt 4285 - Ação .. de Execução. 
Exequente: Banco' do Estado do 
Amapá. S/A. Adv. Luciana Melo. 
Executado : Paulo Roberto Aguiar 
Marques. $entença: ..• Isto posto, 
julgo extinto o presente processo; 

·com • fundamento no art . • 794, I, 
do CÓdigo ·de Processo Civil. Cus.tas 
pagas. Transitada em j ulgado esta' 
sentença, certifique-se nos: autos, 
dartdo baixa e arquiv~do. PRIC. 

. Proc. n• 4S28 - Ação de DespeJo. 
.A. Alcione Maria Cavalcante. Adv. 
José Chagas Àlves.RR. Manoel Barata 
Ml?desto ' l~arcelo Pereira Schimidt. 
Sent.en .• • Ex posi tis, julgo 
procedente a ação para · decretar., 

. a ex,tinção ~a locação e o despejo 
l ,do reu .do pred:l,o locado, condenando

o, outrossim, ·.ao pagamento dos· 
aluguéis . vencidos , acres~idÔs 
dos ~ncargos contratuais devidos, 
n~ montahte t9tal de R$. 2.901,24 
(dois mil nov~centos e . um reais 
e vinte e quatro centavos), 'bem 
como dos ~lugueis que se te~am 

~-::...._-.. 
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yencido no curso ' da lide, · além 
de juros legais à razão ~ '0, 5" 
a.m . e de correção monetárià, 
sem prejuízo ·do pagamen.to das 
custas e despesas processuais 
e de honorários advoaaticios do 
procurador · judicial da autora, 
que, atento às disposiçÕes do 
art. 20, § . 4R do CÓÇigo de Processo 
Civil Brasileiro em vigor , arbitro 
em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquen 
ta reais). Concedo o prazo iie· 
quinze ( 15) di_a5 para a desocupação 
voluntária do imÓvel pelo réu, 
determinando que, ·de tanto, . seja 
ele notificado e, não havendo 
tal desocupação, se'ja . · expedido 
e cumprido mandado de despejo. 
Para o caso de requerimento de 
execuçao provisÓria, fixo em R$ 
7.200,00 (sete mil e duzent os 
reais), o valor da caução, fazendo-
o na forma· dos arts. 63, § 4R, 
e 64 da lei Federal n,a:,-a. 245, 
de 18 .10.91 (Lei de b6caçÕes ). 
Transitada em julgado esta sentença~ • 
certifique- se nos autos, dando 
~aixa .e arquivando. PRIC. 

Proc . n• 4941 - Busca e Apreensão. 
A. Banco B.M.G . S/A . Adv. João 
Américo Nunes Diniz. R. Adelton 
Magno Ataide de Castro. Sentença: •.• 
Ex · positis, com estribo na. nonna 
do art. 66 da Lei Federal nt· 4. 728/ 
65 e no Decreto-Lei nR . 911/69, 
julgo procedente a ação, declarando 
rescindido o contrato, - tendo ·por 
definitiva a apreensão liminar 
do veiculo · descrito na inicial, 
cuja posse e domÍnio torno consolida· 
dos em maos do autor. Levante
se o depósi"to judicial, estando 
o autor, na forma do art. 3R, 
§ 5R do Decreto-Lei 911/69, autoriz~ 
do a fazer a venda do aludido 
veiculo. Condeno o réu ao pagamento 
das custas e despesas 'proces-áúais, 
inclusive · ao reembolso das realiza
das com a notificação extrajudicial 
da mora, além dos honorários advoca-· 
ticios do procurador judicial 
do requerente que, atento aos 
c fi térios ·definidos no § 41 do 
art . 20 ~o vigente CPC, fixo em 

"R$ 200,00 (duzentos reais), atualiza 
dos · monetariamente . Comunique
se ao DETRAN/ AP que ·o autor est?. 
autorizado a alienar a terceiros 
a motocicleta antes · referida. 
TraJ.Isi tada em julgado esta sentença 
certifique-se nos autos, danoo 
baixa e arquivand~. PRIC. 

P~c. n$ 4958 - Busca e Apreensão. 
A. Autóplan Administradora de 
Consórcios S/C Ltda. Adv. joão 
Américo ~unes Diniz. R. Maria 
Oscarina Màchado de qliveira . 
Sentença: ••. Ex positis,com estribo 
na norma do ar~. 66 da Lei Federal 
nR 4 . 7~8/65 e no Decreto-Lei nt 
9ll/69m julgo procedente a ação , 
deci~rando rescindido o contrato, 
tendo por definitiva a apreensão 
lim~nar do · veiculo descri to na 
iniCial; cuja ·posse e dominio 
torno · consolidados em mãos dO 
~utor. Levante-se o depÓsito judici
al~ · estando .<> autor, na forma 
do art . 3R , § 5R do decreto-lei 
9ll/69, autorizado a fazer a venda 
do .ãludido veiculo. Condeno a 
ré.ao pagamento das custas e despe-
sas processuais, inclusive ao 
l;'eembolso das realizadas com a 
no~ificaç~o extr~judic~l da ~ora , 
alem dos honorarios advocat'icios 
do procurador judicial do requerente 
que, atento aos éritérios definidos 
nó .§ 4R · do· art. 21 do vigente 
CPC , fixo em R$. 150, 00 (centoe 
cinquenta reais), atualizados 

' monetariamente . Comunique-se ao 
\ 
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DETRAN/AP ·que o autor está autoriza
do a alienar a terceiros o veiculo 
antes ref~ri.do. Transi ~ad'á. · em 
julgado esta sentença, certifique
se nos autos, dando baixa e . arqu"ivll!! 
do. PRIC. 

Proc. 
1 
nll 5000 :.. Busca- e ~reens~. 

A. Banco . ·Mercantil de Sao Paulo 
S/A. Adv. Sulamir I;'al meira Monas~?a 
de Almei"' ~' · ~ - J oão . Natividade 
dos Santos. Sentença: . .• Isto posto, 
?·om fu\cro n~s · disposiÇ·qes do 

. art .. 267, ··il!ciso VI,_ do ÇPC Brasil e! 
· ro em v igoi/, ju_lgo extinto o preces
. so • sem a apreciação do· . mérito. 
Custas processuais iniciais pagas . 
Honorários já a~nvencionados entre 
as parte&: . Tra1sita~a em julgado 
eSta sentença,certifique- se nos 
~t~?s, dando bailÇa · e arquivando. 

.~l,p. 
·. \ . 
P~c. :na 5011 - Busca e 'Apreensão. 
A., · Volkswagen Serviços S/A. Adv._ 

· João Ámérico Nunes Diniz. R. José _ 
Ferre...i_ra Costa . Sentença: · ~· .Ex 
positis. com estribo .na norma 
do · art. 1071, § 3 R dei vigente · 
CÓdigo .de Processo Civil Brasileiro, 

. julgo procedente a ação para . o 
efeito . de de'cla·rar rescindido . 
o contrato e determinar a ·r eintegra
-ção · da · autora na oosse da coisa 
de.posi tada , assi m te~do po.r con:Soli
dada . em definitivo, em faVOL' 
dela, a ~asse e a propriedade 
plena do veiculo de~crito na. in1cial 
autorizando sua alienação pelo 

~~ 

preço . correspondente ao valor 
da ayaliação e determinando que_ 
apurado o valor da venda, seja 
descontado da . i mportânci'a da divida 
acrescida das . despesas · judiciais 
e . , ~xtr?judici~is, restituindo 
ao . reu, se a'Caso existente, o 
respectivo saldo re_su_l tante do 
\e~cont~o de contas e~tre p ~ébito 

e ·o. valor · da alienaçao . do veiculo, 
ciu prom.overido~ a execu_ç_ão do respect! 
vo saldo dev~or, apos esse encontro 
de contas. Condeno, em ,. consequência, 
o réu, ao pagamento ,rJ.o saldo devedor 
resultante do aludido contrato, 
·acres cida" de juros, correção monetá
r ia, custas · e_, despesas judiciais 
e extra'jud-iciais ·· comprovadamente 
reánzadas e dos · demais encargos 
decorrentes do · cont~ato, ·sem prej!-.d. 
zo dos honorários · advocatéios 
do ~rocurador judicial da ' requerente 
que, atento aos critérios definidos 
no §. 4R dQ ·art. 20 do vigent e 
CPC, fixo · em R$ 500,00 (quinhentos 
réai s) atualizados ·monetariamente . 
Comun'ique - se . ao DETRAN/ AP que 
a autora e'stá autorizad'a a alienar 
a ter ceiros o 'veiculo au tomo t or 
aantes · referido. Tránsi tada · em 
julgado esta senten·ça, certi fique
se nos autds, dando bai xa e arquiva~ 
do. PRIC. 

Nos feitos a segui r foi proferida 
a seguinte_ sentença: .. ."Isto . postQ·, 
com fulcro no ·art. 267, inciso 
VIII, do vigente CÓdigo de Processo 
Civil Brasileiro , · julgo extinto 
o processo, sem a _apreci.ação do 
m~rito , em . face ao pedido '·de desis
teneias · f ormulado .pelo · autor: 
Custàs e honorá rios . ·advocad.cios 
na fo~ma !:o;,vencJ_onaqos . Transita dá 
em ::Julgado esta sentença, certifi que 
nos . autos, dando baixa e arqui vand·o . 

.PRIC; . 

Proc . no 5028 - Busca e Apreensão . 
Á. Banco Vo1k~gen S/A.· Adv. J oão ! 
Améri_co Nune s · Diniz. . R. R.limundo 
Tavare s dos Santos . 

Proc, na 5135 - Busca e Apreensão. 
A. Banco . Volkswagen SfA . •Adv. 
J<?ão América Nunes Diniz . R. Leila . 

I 

! . .. - I 

-·I 

1~c.-.-· • . .: .. · . ·- .-· - • 

~ello·Eerre~ra. · 
1 Proc . nll . 5136 · - Ação ~tór1a;1 

·A. Salomão· Alcolumbre · & · C ia; L1;da. 
Mv. . Ricardo .. 'Gonçalvés . . simtos, 
R. Horacina B. Ferre.:i:ra. · .. . 
proc. ns S147 - ·AçãO de Execução. 
Exequente: · ~aimundo José Mi ra 
'Moráes. Adv. Edy E.· Buzagio. Ex~cut~ 
da: HSBC-Ba!nerindus Seguro.s S/A. - · · 

.E , pai'a que. chegue 
ao conhecimento · .,g.os interessados, 

.expediu-se o pre sente que · será 
publicado e a f ixado na forma cta 
lei. Dado e passado nes ta cidade 
de Macapá, aos nove . dias nês 
de ~arço do ano de 1999. 

.. 
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JUIZ DE DIREITO: CONSTANTINO BRAHUNA 
CW. SECRETARI A: LUCIVALDO FERREIRA ~ 

Expediante para·intima- _ 
ção: ·da~ partes e seus respectivos 
Advógados. ·\ .. 

Proc. nR 0459 Ação ·de Execução. 
E:xe(juente :; Ar Frio da AmazÔnia 
S/ A. · Executado: .Antonio. Augusto. 
Pereira Nunes Dias.: "Desp: Remetam
se os autos·· a ·contadoria pàl'a 
atualização do débito, ApÓs, dfgam 
as_ partes em cinco dia~. · 

Proc. nD 0899 - Ação de Indenização 
e m. Execução. A. Francisco .de Assi s· 
M~neze~. .Act'v. · · Adamor d~ Souza 
Oliveirà. R. Adonias de Freitas 

• 1 

Trajao de Souza . Adv . Am~rico · 

Lin 's da Silva Leal. Desp : Mani feste 
-se · a exequente sobre a certidão 
do -Sr . Ofici~l de Justiça. 

Proc. n R 1909 -· Ação de . ;Execução, 
Exequente : companhia Rea l de Invest i 
mentos . c "ré di to ,' ·FinançiamentÕ 
e Investimento. Executados: Socorro
N. R. C~t·a e Luiz Felipe c , Silva . 
Desp : Traga ~ a exequente o endereço 
dos executados, em dez _dias. 

Proc. n9 1935 - Ação · de Execução . 
Exequente: Antonio Irismar · Porte la- · 
1<\E . Adv . CÍcero Borges Bordalo . 
Ex~cutado: · Rubem_. Fe rreí r a Barroso 
Neto.- "qesp : Para . que se_ja dado 
o regular andamento do f eito, 
traga o exequenté , em dez- dias, 
o atual e ndereço do· exec~tadb . 

Proc. nR. 2474 .J".'Ação de · Execução. · 
Exequente : M. Santos. Advs . . José
Chagas Alves e Elias Salviano 
Fari as . ·Executados : Eurico Vilh e n a 

e MaTi vanda dos . s~tos Pinheiro . 
· Desp: Proceda-se a remessa dos 
autos à Contadoria par& atualização 
.do débito. · ApÓs, digam as par te·s •. . . 

Proc. n R 3731 - Ação de Indenizàção, 
A . . Jo~é de. AlmE:ida dos Santos. 
Àdvss . Lfl io José Haas e José 
Hilmo Haas . ·R. Estado do Amapá. 
Poocurador Qtávio José de Va~concel .- . 
l os Fa ria . · Desp: . .. Assim , manifesta 
não sendo a existênci a ou inexistên
cia do ~;~legado nexo . de causalidade 
eritre a ação po:j.ial e · o dano moral 
que a l ega o autor · have r · :sofrido , · 
e· guardando, : por outro lad~, essa_ 
quest ão ' estreito ~ntrelaçamento 
corri a matéria ., de . méri t ,o, . r e l ego 
sua · apreciação · para · a: oportunid~de · 
da sen-t ença me ri tqria. Defiro a_s (Sro
vas Úte i s · ~ela . produção das. quais 

:·.\ . . I 
I t 

t_':'!9, 11~; 
- ........ . ~,-· 

-~ti!sta.z:am as · partes. especi_alment~ 
' o ·· -depoimento· das ·testemunhas cujo 
rol . . está .. especificado -às fls • .. 
53 . · dos . autoii, De!jigne- se . data 
para audiência --:-éie conciliaç_ão 
e de instrução e ju1i{amento, :1ri1:i m8!! 
do para compar,ecill!ento as .- partes 
·e seus proct.irador~·s judiciais, 
be{ll como a~ t~J?1;em~as tempestiva
mente ar~oladas .-. 

Proc. nll 3875 ·- AçãO de Despejo~ 
A. FrancJsca . Rodrfgues . Monteiro. 

Defensoria · PÚblica. - R_. Raimundo 
do Soc-orro Costa. _Adv. ·· Eduardo 
Mello Silva. Desp: Vendo preserttes, 
asáim, "os pressupostos e. conqiçÕes 
da ação e· não havendo logrado 
flagrar~ no processo , nenhum defeito 
ou vicio que comprometa sua r egular! 
dade , dou-o por saneado • . Defiro 
as provas Úteis pelas quais ' protest~ 
ram as partes, ~specialmente a 
prova oral por cuja produção em 
audiência protes tou a autora as 
fls. 110 e ! 15 dos auto;:;,- bem 
como . a _oitiva · das testemunhas 
arroladas pelo reu as f ls . 40 
desses · mesmos. autos. Designem
se data e hor a para realização . 
dà .audiência de . conciliaçao · e 
de- instrução. e julgamento, providen
ciando a intimação par a compa recfmen 
t"o ,- cias par tes e .seus advogados-; 
bem como · das testemunhas acima 
referidas. 

Proc. nll 3.009 Ação de .Indenização . · 
A. Selma - · Lopes ,Nascimento . Advs. 

· . .lane _dos Santos Picanço e Er icl áudio 
Alencar :Rocna. R. Vol kswagen Serviço
S/ A. Desp ·: Rêcolha·i· primei ramente, 
a . autora as, ·custas de pr e paro 
da carta precatÓria.- Ap_Ós-, remeta- . 
se <l-O ilustre Juizo d-epre c ado , 
para cumprimento. 

Pr oc. ·nll . '3947 .~ -;ão · l'lq:1:i tór~a. 
A. Antonio :-Io landa de ·Sou:-~a . Adv . 
Ruy Apolonho de Oliveira . R. He;ll 
Certeza Ltdà. . Desp : ·veni1a o au t or 
impri mir moviment-ação. · ··ao · -i' e i to, 
em cinco dias, pe~a de ~xtinçãu. 

Proc. nR 3948 - Busca e A-preensão: A: Banco Vol kswagen S/!t .- Adv . 
João Améri~o Nunes Diniz.- R. Cri iti a 
~e de Fátima Silva cté Albuquerque:
De~p : biga o autor em c~nco dias."• · 

Proc. nll 3949 Ação ordinária. ·· 
A. ·José. Carlos · Castro · Pastana . 
Adv .~ Vicente · Manoel Pereira Gomes . 
R·. Es tado do Amapá·. PfocuradorJosem~ 
r'i Bueno · Funfas . Desp; · o · réu , 
na contestação, nao alegou matéria 
de ·defesa'. que implique em modi fica 
ção · ou extinção da pre-tensão deduz i 
dá ·na inicial." · Presen"Ç~s estão 
por outro ~aqo , os pressupos tos 
e condi çÕes. ·da -ação , não havendo , 
a l ém disso, i r regularidade ou 
nulidade p~ocess~al a sana r, re~ao 
pela qual dou por · saneado o p r ocesso 
Impl-icando a . dissipaÇão da coritrové.!: 
si a · ··estab"elecfda nos autos er.1 
af.e_rição · da ·. capac_idade d sica 

·do? d~man<;lante p'ara o s erviço milita r 
ativo, no que concerne àos sentidos 
·cta . aud'ição , · olfato e pal atal , 
enteripo necessária a prova peric i al , 
par a r ealização da qual. nomeio 
o ·médico· ARTUR'TORRI NHA, com c onsul
tÓriÓ . prci.fissi onal na Trav; r~ário 

· Cruz n 2 14- A, nesta Capi tal , cuj_o 
honorários - profissiona i s a rbi t r o -
em R~$ 1; ooo-, 00 (hum mil . rea i s ) , 
feito o depÓsito dos ·quais dever á 
no. prazo de , tzoi ntj1..--di.as ;' f ndepende!i 
te · de_ com~mfsso, examinar o 
autor e emiti r · laudo .· pericia l 
escrarecend9 se . está este_ incapaci
tado para o exerc1cio d~ ·aiiv:i.dade 
polipial ; faci.rl tacia, às· partes 
a indicação de assistentes técnicos, 

- 1 bem como a apres_entaÇão_ · ~~ · ·que s i tos :--"~., 
" , ,_.. . . 

~ ·~ ' · .~ •· 
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e o oferecimento de comentários 
criticos ao laudo oferecido . Óefiro 
ainda a prova oral pela pro~ução 
da qual pugnaram as partes, especial 
mente o depoimento pessoal do 
autor1 e a oitiva da stestemunnas 
tempestivamente arroladas. Designe
se data para a audiência de conilia
çÃo e· dé instrução ·e julgatnento:, in 
timando-se o auto r para depoimento 
pessoal sob pena de confi ssão , 

tanto quanto o réu e os procuradores 
' I judiciais das partes.:. além das 

tes\emunhas por cujo depoimento 
prot estar am elas oportunamente·. 

Proc. n• 4322 - Ação de Execução. 
Exequente: Banco do estado do 
Amapá S/A. Adv . Luciana Melo . 
Executada: Construtor a Arco-Iris 
Ltda. Desp: A emenda à inicial 
está está a engl obar pedidos 
juridicamente incompatívei s. Aprove! 
tando, no entanto, o requerimento 
existente, faculto, por mais uma · 
vez a retificação do pedido de 
emenda. 

Proc. n• 4349 - Ação de Execução. 
Exequente: Banco do Estado do 
Amapá S/ A". Advs. J osé Clemenceau 
Pedrosa !·laia, Cesário de Pieri 
JÚnior e Antonio Taumaturgo Batista 
Leite. Executado : Almir Teles 
dos Santos. Desp : Desp: Avaliem:.. 
se os bens penhorados . ApÓs , digam 
as partes, em cinco dia~, sobre 
a avaliação . 

Nos .feitos a seguir foi proferido 
o· seguinte despacho: Manifeste
se o (a) autor(a) sobre a certidão 
do Oficial ue Justiça. 

Proc. n2 0395 ·_.Ação de Execução . Ex~ 
quente : C ia. f taú de Investimento, 
Crédito e Financiame nto . Adv . 
Sulamir Pal:.1eit·<> l1ona.ssa de Alrnciac . 
Executados: .Jsvaldo Carvalho Maciel 
e Fredericotcentur ion. 

Proc. n • 3149 - Busca e· Apreensão. 
A. Banco ItaÚ S/ A. Adv . Carlos 
Augusto Tork de Oliveira. R. João 
TenÓrio de Assis Filho. 

Proc. n• 3845 Ação MonitÓria. 
A. banco do Estado do Amapá S/A. 
Advs. Antonio Taumat urgo Bàtista 
Lei te, José Clemenceau Pedr~sa 
Md'ia e Cesário de Pier'i JÚn{or. 
R. Elizio Gomes AraÚjo de Almeida. 

Proc. n2 38866 - Execução Fiscal. 
Exequ~nte: Fazenda PÚblica do 
Município de Macapá. ·Executada: 
Cosntrutora·Pereira Lt da. 

Proc. n• 1921 - Ação de Execução. 
Exequente : Ana 'Kátia Almeida da 
Silva. Advogado : Carlos Eduardo 
Melo Silva. Executada : Lisa Keila 
Jucá Leite. Desp: à Conta . ApÓs 
digam as partes e o executado 
se aceita a proposta para composição 
do débito. 

Proc. n2 2034 - Ação de Execução. 
Exequente : Álvaro da Silva. Adv . 
carlos Eduardo Melo Silva. Executado 
Civaldo Cavalcante d"ê'-Mello Júnior. 
Desp: à Conta. ApÓs, digam ó!S 

partes e o executado se aceit~ 
a proposta para composição do 
débito. 

Proc. n• 2244 Ação de Execução 
de Obrigação de Fazer . A. Graça 
de Nazaré Ramos Queiroz. Defensoria 
P~blica. R. Raimundo Odilardo 
Costa Queiroz. Des·p: À conta 

_para apuraçao dos encargos da 
sucu~bência, dizendo as partes. 

Proc. n• · ·1559 - Ação de Exepução. 
Exequente: Manoel Soares Pereira.Adv 
Washington Caldas. Executado: 
Francisco Cordeiro Barbosa. Desp: 

~ )lanifestem-se as partes, em. .cinco 
dias, sobre a co~ta de" fls. 28v. 
Nos processos abaixo foi · proferido 
o seguinte despacho: Especifiquem · 
as partes, no triduo, ~s ~rovas 
que pretendem· produzir em audiencia, 
esc-larecendo ·suas finalidades. 

Proc . n• 3929 
Inominada. .AA. 

Medida Cautelár 
Daniel Reis Dias' 

e outros. Advs. Vicente Cruz e 
Carlos Lobatb. R. Estado do Amapá. 
Procurador: Josimari Bueno Funfas. 

Proc. nll 3934· - Ação de Despejo. 
A. Lucila de Vãsconcelos. Advs. 
Bernadeth de Jesus Miranda dos 
Santos e Ivanildo Monteiro Vitor 
de Souza. R. Carlos de Moraes 
Borges JÚnior. :..:~--~;,= . 
Adv. Valdir Bernardo Moura Júnior . 

Proc. nR 4456 - Embargos à Execução. 
Embargante: SÍmplex Ltda. Adv . 
Valdinei Santana Amanajás. Embarga -
do: B-anco do Estado do Amapá S/A. 
advs. José Clemenceau Pedrosa 
Maia, Cesário de Pieri Júnior 
~Antonio Taumaturgo Batista Leite. 

Proc. nll 4825 - Sustação de protesto 
A. ~elecomunicações do Amapá S/A. 
Adv. Kelly Cristina Braga çle Lima'. 
R . . Rádio e TV do Amazonas Ltda. 
Advs. José Clemenceau Pedrosa 
maia, Ce~ârio de Pieri JÚnior 
e Antonio Ta~~turgo Batista Lei te . 

Proc. n• 4977 - Embargos à execução. 
Embargante: Benedito Alves Pereira. 
Adv~ t~auro· João Macedo da "Silva. 
Embargada:Maria de l'iazaré Rodrigues 
Miranda. Adv. Washington Caldas . 

Proc. nR 1989 - Ação de Indenização. 
A. An~onio Guilhe rmino da Silva. 
Adv. Joseni ).do de Olivei·ra · Cuimar . 
R. ~stado db Amapá . Procurador: 
Luiz esteves Santos Assunyão. 
Sentença: ... Ass i m, conheço e provejo 
os embargos de declaração opostos, 
para dar á parte diapositiva da 
sentença ~rnbargada a seguinte 
redação: Ex posi tis, julgo, éom 
fundamento no a rt . 267, inciso 
VIII , do CÓdigo de Pr ocesso Civi l 
Brasileiro em vigor, extinto o 
proces.so sem a apreciação do mérito 
abstendo-me no entanto, de· condenar 
o autor desistente ao pagamento 
das custas e despesas prm:essuais, 
be111 como de honorários advocaticios 
dos procuradores judiciais. do 
réu, por haver demandad·o aos auspi
cios da gratuidade judiciári&.. 
Tt·ansi tada em julgado esta sentença, 
certif-ique- se nos autos , p romo·vendo 
sua publica"ção e r e tificação da 
sentença embargada, assim t:ambém 
as anotações p rÓprias . iJê- se baixa 
e arquive- se os autos.PRIC . 

Proc. n• 2313 - Execução Hipotecária 
Exequente: Emdesur t:mpresa 

Muni'cipal de Desenvolvimento e 
uz:baniza~áo de Macapá. Adv. uébora 
Sorgi !1. Ferreira . ffi . ,Hlson 
de Souza Neri : e l~aria ·rrajano 
d~s Santos Neri. Sentença: ... Ex posi 
tis , ·manifesta é a ilegitimidade 
a ti v a ad causam da demandante , 
indefiro, com fundamento no art. 
?!J5 , II, do vigente CÓdigo de 
Processo Civil Brasileiro, ·a inicial 
e julgo ~om suporte no art. 267, 
I, d~ ~ mesmo CÓdigo , extinto 
o processo sem a apreciação do 
mérito. Custas' ~x legis, a cargo 
da exequen:te, . a quem deixo de 
impor sucumbência em honorários 
advoc"atlcios dà párte contrária, 
porque sequer ·. formada .á relação 
processual. Transitada ·em ju~gado 
esta sentença, certifique-se nos 
autos, da.kldo. · bai~a e arqui v~dÔ . 
PR,IC. 

Prõc. n• "próc. •nr:: 3593 Ação 
d'e• ·.De.P.~. xA. L~_!ltÔriõ--"Biocli~i
co Paateur. Adv.·. · clcero Borges 
Bordalo Júnior. R. ;J .~.P·. Farias. 

Pãg. 13 . 

Sentença: .: .Ki poaitls, julgo 
procedente o pedido . · inicial , para 
decretar a extinção da loc.~ção 
e o consequente despejo da ,;r:-é 
do prédio locado, concedendo-=lh~ 
o prazo de quinze dias para decocup~ 
ção espontânea: Condeno-a, também, 
ao pagamento ... da importânéia de 
R$ 3.600,00 1(três "mil e seiscentos 
r eais ), r e ferente aos três mesç . 
de aluguéis em atraso e demais 
cominações çoniratuais, sem prejuízo 
do pagamento das custas e despesas 
processuai s e dos honorários advoca
ticios do procurador · j udicial 
da au tora , que arbi tro, em a tenção 
ao · disposto no art . 20 , § 42, 

do vigente CÓd igo de Processo 
Ciyil Brasileiro, em R$ 360 , 00 
(tr~_zen.tos e sessenta reais). 
Expeçam-se mandados de notifi~ação 
e de · despejo, esta se necessario. 
PRIC . 

Proc. n• 3826 - Busca e Apreensão . 
A. Banco Volkswagen S/A . Adv. 
João América Nunes Diniz . R. Ezequi~ 
Gomes Martins. Sentença: ... Isto 
posto, com fulcro nas disposiçÕes 

. do art. 267, inciso VI, do CÓdigo 
de Processo Civil Brasileiro em 
vigor, julgo extinto o processo 
1>em a apreciação do mérito , em 
face do ·ocorrido pagamento da 
divida . As custas já foram pagas . 
Transitada em. j ulgado esta sentença , 
certifique-se . os autos , dando 
baix~ e arquivando. PRIC . 

Proc. n• 4288 - Embargos à Execução. 
Embar gante : Renato da Rocha Portal. 
Adv. Vera de Jesus Pinheiro. 
Embargado: Luiz Mário AraÚjo Lima. 
Adv. José 'Henrique de .Mendonça 
Dias. Sentença: ••• Ex positis, 
~ulgo improcedentes os embargos 
a execução oposto s pe l o devedor 
RENATO DA ROCHA PORTAL , condenando
o ·ao. pagamento das custas e· despesas 
processuai s, bem como dos honorários 
advocat;.ic i os do _procurador judicial 
do embargado que , atento à r e gra 
do a r t. 20, § 42 , do vigente CÓdigÔ 
de Pro.cesso Civil Brasileiro, 
arbitr o em R$ 300,00 (trezentos 
reais) , atualizados monetariament e . 
Transitada em julgado esta sentença,
certifique-se no~ aut os do processo 
referente aos embargos · do devedor 
(proc . 4i88/98) e nos autos ao pro
cesso de . execução (n2 . 4065/98), 
neles prosse~indo .PRIC. 

Proc. nll 4391 Reintegração de 
Posse. A. B.M.G. Leasing S/A 
Arrendatnento Me\-can~il. Adv. João 
América Nunes Diniz. R. l4arcelo 
Menezes AraÚjo . Sentenç~ : ... Ex 
posi tis, julgo procedente a ação·, 
para o fim . . de , ratificando os 
ter111os da . proteção interdi tal 
liminar:mente concedida, reintegrar 
a autora em definitivo na posse 
ilo bem arrendado , de forma a tor-
na- f a consolidada -.; com a respectiva 
propriedade , bem como condenar 

ô réu ao pagamento das custas 
e despesas processuais e de honorári 
os advocatÍcios que arbitro em 
dez por cento do ·valor da causa, 
ressalvado ficando p "diréito 
de a autora, por . açaa prÓpria, 
p leitear a cobrança das prestações 
vencidas até a de'fini t i va reintegra
ção possessÓria e dos acessÓrios 
da divida. Trans~tada em julgado 
esta sentença;•. certifique--se 
nos autos, intimando o procurador 
judicial da autora para que reque~--

, rã, querendÓ, a execução da disp si-
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ção condenatÓria do julgado. PRIC . 

Proc . n~ 4900 - Busca e Apreensão. 
A. · Banco B~IG S/A. Adv. Jo&o América 
Nunes Diniz. R. José Vfana Pere i ra 
ramos. Sentença: .• • Ex positis, 
com estribo no art. 66 da lei 
Federal n2 . 4728/65 e no Oecreto
Lei 911/69, julgo procedente · a 
a9.ao, declarando rescindido o 
çontrato, tendo por tii.fin i ti v a 

. <a apreensao lir:!inar do veiculo 
descri t o na inicial, cuja posse 
~ ,.clom:Í.nio torno consolidados em 
mãós do autor . Levante- se o depÓsito 
judicial , estando o autor , na 
forma ào art . 32 , ,§ 52 do dec reto
lei 911/69, autorizado a fazer 
a venda do aludido veicul o . Cor.deno 
o reu ao pagar:~ento das custas 
e -despesas processuais , inclusive 
ao reenbolso das rea lizadas com 
a notificacão extrajudicial da 
mora, alé;n c!~s honorários advocatic2:_ 
os do procurador j udicial da reque-· 
rente que, atento aos critérios 
definidos no § 42 do art . 20 
do vigente CPC, fixo em R$ soo;oo 
(quinhentos reais ), . atualizados 
monetariar:~ente . Comuni que- se ao 
DETRAN/ AP aue o auto r est& autoriza
do a alien'ar a terceiros o Ye~c!:llo 
au tomo tor antes refe r ido . '!'ransi ta

da em julgado e sta sentença, certifi 
que-se nos autos, , dando u::: i:~a 

e arquivando . P~C . 

Proc . n2 5105 - Mandado de segurança 
Impetrante : Gláucio !~ac iel Bezerra . 
Adv. Carlos Eduar do ~le·lo Silv._ . 
Impetrado_: Cor:~andado Geréü da 
Polic i a Nilitar do Amapá . Sentença: . 
Ex positis, tenho o impetrante 
por desprovido _ de direi to liquido 
e. -re rto à impetração do manda- -
mus, razão ;)ela qual, 111onifesta 
sendo a impossibil idade juri dica 
do oedi C.o !orrwl:::.do n?. inici."l.l , 
indefiro at · inicial por inépcia , 
assim o fazendo co.to .s uporte na 
regra do . artigo 29~ , inciso I , 

e respectivo >paragrafo Único , 
inciso III, do CÓdigo de Processo 
Ci vil Brasileiro em vigor , e julgo 
com f undamento no a r t . ~67 , inciso 
I; ·desse me s1no código , extinto 
o processo sem a ap r eciação _ do 
r.1ér.ito. Deixo de a plicar ao iinpetran 
te· a sucumbência er.t honor ári -:::_ 
os, 
da 

-em reverência ao enunciado 
SÚ1~ula 105 do Egrégio Superior 

Tribunal de Just i ça , qu e veio 
confirmar. a SÚmula ::.12 do Colenào 
Supremo Tribunal· ~'ederal e tar,Jbém 
por que sequer f ormada a re l ação 
processu.al . Tendo o ütpe trante 
já promovido o aditamento do pagar.Jen 
t o das custas de preparo e outras 
não havendo a serem pagas , deterr.~ino 
que, transitada em julgado esta 
s entença, certifique-se nos autos , 
dando ba ixa e arquivando . PRIC . 

E, par a que chegue 
ao conhecimento dos interéssados , 

·expedi'u~se o presente que s~rá 
publicado e afixado na forma ' da 
lei . Dado e passad~ nesta c i dade 
de_ Macapá, aos . onze dia~ do m~s 
de março do ano de mi l nov centos 

· e noventa e· nove. 

COMARCA DB MACAPÁ 
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Proc:esro 
Autos:· 
~&ãdo: 
~do! 
Advogada;_ 

:lr.i:n-91 
L!lll.A. Rcp. por'MR:A. 
DEWNAP 
LP.A-
!UJANA DIAS J.1'llllNAND:itS. 

DESPACHO: · · . "- Intimem-se ns plll'te9 pnrn 
· eudi@ncitl do diB . 25 d2 Maio d~ 

· 1999, As 11:30 bol'llll. .. ". 

· As:üo de lnVesti!lflcl!o de PatemidRd! c/c 

Processo 
Autor: 
Advogado: 
Requerido: 
Advogado: 

· Alimentos 

N' 264~98 e apelWJ n• 2639-~ 
V.M.F. rep. por R.M.F .. 
EDY J!UZAGLO 
V.F.D.F. 

. VICENTE CRUZe CARLOS LOBA TO 

D~PACHO: "-· "- Jntimem-se ns partes para · 
audiência do din 22 de Abril de 

1999, As 11:00 boras .... ", 

Processo 
Autor: 
Advogado: 
Requerido: 

. DESPACHO: " .. : Intime-se n cxequente, n juntar 
plonilha de cálculos. 

\ . 

ProcesSo 
Autor. . 
AdvogÍ!do: 
Riquc;ric!o: .. 
Advogado: 

DESPACHO: 

WUS!l-Slfl -
II,M. v. """ por ILM. v. 
ciusTJNA BANDA 
AJll. 
VICRNj:R CRI!Z e CARLOS LOBA TO 

"-· IJ!time-st o requerido n se 
IIUIIlÍícstar sobre o laudo ... ". · 

Acl!o de Gunt!h e Re:mon38bj!iJiade 

Proccs5o 
Autor: 
Advogado: 
Requerido: 

N' 3093-9!1 •. · 
c.G.c.v: 
JORGE LUIZ G. DA SR. VA 
P.F.It 

DESPACHO: d-~ as partes pera audiência 
ílo dia 24· de Maio de 1999, às 08:30 
horu. · 

'coMARCA DE MACAPÁ 

3' YARA DE FAMÍLiA ÓRFÀQS E SUCESSÕEs 
I!DUAJU)O FREIRE CONTR!!RAS ~Juiz de Direito Titular 

. Acão Cautelar 

Processo: N" 1484/97 
. Autores: " MR.E.B. ·' 

--------'---+-'+--------_;~Advogado:, BEJmADETH DE JESUS M. SANTOS 
. . Requerido: ··~.S,B. COMARCA DB Mlú:APA. 

3' YABA DE FAMiiJA ÓRFÃOS E SUCRSS()E5 
EDUARDO FREIRE CON"J'RERAS-.Julz de Dh·elto Tltu)or 

AtAo de Revisional de Alimentos 

Processo 
Auto~ 
Advogado: 
Requerido: 
Advogado: 

N• 3082-98 
J.S.'B . . 
WILTON AGUlNELQ VJEIRA 
J.D.B. e outros rep. por ·N.D.JJ. 
DEFENAP 

DESPACHO;~ ... As partes: Especificar provas ... ". 

Processo 
Autores: 
Advollado: 

Acllo de Alvará Judicial 

N" 2621-98 
M.M .. _S. 
JOR«;;E LUIZ G. DA SI,.. VÁ 

DESPACHO:" ... Intim--se a parte autora para a 
juntada dos documentos de ils.13_v d os · 
autos ... ". . . 

Ação de Dissolucl!o de Sociedade de Fato de 
l'l!rtilhn de Beps 

N" 1660-97 Processo 
Autores: · A.N.P. 
Advogado: 
Requerido: 
Advogado: 

MARTA CRISTINA MATOS OIJVEffiA 
·o.v.A. 
VERA PINHEIRO 

DESPÃciiO:" .. .Abra-se ~stn àS partes ... ". 

Dado e ~o nesta cidade de Macapá, aos oito dias · 
.do mês de·r:· · do ano de mi! novecentos e noventa 
e nove. Eu Silvana . 'da ·Silva Sacramento,-
o digitei. . . 

ÇPMARCA DE MACA!' Á 

3' VARA DE FAMÚj!A ÓRfÃOS E sucrssQES 
EDuÃJmollBKJBBCONTREq&,. Juiz dg Direjto TitnJar 

Pmccsso, 
· Autor. 

\dvogado: 

~. 

!tl'l.SPACBO: 

. 4cA0 de_ Divórcio 

wz720-9il 
M.O,C.S. . 
RAl)ÍUNDó CARLOS PESSOA JÚNIOR 
A.R.S.. ' 

.. :._ Jntimem.ae cs .P!Iftes por · seus 
· advopd01: apecilicar prilVu." "· 

Fql PROFERIDQ A SEGUINTE DECISÃO: 

Vistos, etc. .. 

~- POSTO, e ~ais o que dos autos consta, 
DE~~<-t\ eXtinção 11o. feito, sem Julgamento 

.do Mérnti;' J!Õs ti!i-mos do artigo .267, VI do CPC. 

Dado. e passado nesta cidade de Macapá, aos dez 
d' de Março de 1999. Eu· 

. da · Silva Sacramento, o digitei. 
· Nnznré Bii.to de M iranda o 

. ra~ 

Juiz de Direito 
Titnlar 

COMARCA DE MACAPÁ · 

3' V ARA DE FAMÍ11A ÓRFÃOS E .SUCESSÕES 
EPU1RJ>O PBEJRE CO!qRERAS -Jniz dç Direito TjWiar 

Processo 
Autor: 
Advogado: 

No PrOcesso 

Acilo de Alya rÁ .Judicial 

N" 1455-97 
H.L.M.C. 
CARMEM NÂSCIMI!NTO 

A~o de Alv'rá J udicial 

ProceSso N" 2614 -98 

Autôr. . C.S.C. e outros rep. por CM.S. 
Advogado; .DIANA CRISTINA F. DA CUNHA 

" Vistos, et.c. .. Isto Posto, e mais o que dos autos 
· consta, DECRETO 11 extinção do feito, com 
Julgamento do Mérito, nos termos do artigo· 
~69, i do CPC. · 

Dado e pilssado nesm· cidade de Macapá, aos 
'Q_· d' do _ m@s de Março . de 1999. E u 

... S ana da Silva Sacramento, o digitei. 

I ..-- ·•. 



Macapá, 12.03.99 

1" VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 

.Iuiz de Dlrei!D: MÁRIO EUZ~BIO MAZUREI:: 

I 
CIN!fo de 8eae1at1a: ARYADNA BORGES DA SILVA BORGES 

4çto Penal n• 2.918/98 
Autor: A JUSnÇA PÚBLICA 
Réu: JOSIMAR GADELHA DOS SANTOS 
...,...... .: JOSIMAR DE SOUZA-OAB/AP-347 
Réu: ROBERLANIO JOSINO DA SILVA 
M\<l&ado : NARSON GALENQ-QAB/AP-417 
!Uu: REGINALDO SOUZA DA SILVA 

M\<l&ado: PAULO Jose DA SILVA RAMOS-OAB/AP-101 
1nddêncla Penal: os trés acusados incursos nas penos do 
art. 180. caput. do CP 
Vitimo: Junimor Vieira Cândido 
Analldãde: lntimoçõo dos ADVOGADOS acima ciladas. do 
sente,nço proferido em 23/02/99. no qual foram absolvidos 
os réus Josimar Gadelha dos Santos e Robertanio Josino 
da Silva. nos termos do art. 386. IV, do CP e o acusado 
Regina/do So<-za da Silva. nos penas do art. 386, 11. 

O presente expediente foi pubflcodo em 
cumprimento ao disposta no a rt. 370. § 1•. do CPP e 
provimento n • 081 /98 da Corregedoria Geral de Justiça 

Macapó (AP.). 09 de março de 1999 

ARYAIW..b~ ~~ 
~C~efed~ Secretario 

3' VARA C RiMINAL DE MACA PÁ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PRAZO: 90 DlAS 
PROCESSO CRIME N' 2943/98. 
DE: PAULO ROBERTO VILHENA LIMA, brasileiro. 
solteiro. carpinteiro. filho de Jost Fem1111des de Lima 
Rodrigues e Célia Vilhena Lima. atualmente: em lugar inccno 

e nao sabido 
SENTENÇA:Es posilis e mais que dos autos constam, nos 
termos da rundamentaçlo desc.lassifiro • imputaçlo inicial 
pan furto simples tentado e julgo PROCEDENTE a açio 
penal para d ar o acusado PAULO ROB ERTO VILHENA 
LIMA~ devidamen te qualificado, como incurso nas penu 
do artigo 155, capu" 14, 11 do Código Penal e passo a 
dosagem penal6gica. ( ••. )Tudo analiu do e sopesado 
enttndo que o acusado merece pena pouco acima do 
mrnimo. pois aJ circuntlncias judkiais lbe slo 
desfavoriveis. De tal modo fixo a pena-base em Ol(um) ano 
e Ol(doiJ) mesa de rttludo. Embora haja condenaçlo nlo 
hi reincidiocia. Pela conrwJo diminu-a em dois maes. 
panando para Ol(um) ano de recluslo. Pela tentativa, 
diminuo--a em um terço totaliundo 08(oito) meses, que 
torno definitiva, a ser cumprida em regime aberto. 
Condeno-o ainda l pena de multa, a qual fixo em 20 dias 
pelas mesmas razões acima mencionada, e pela eonfiss.ilo 
atenuo-a em cinco dias. Considerando que o crime ficou 
apenas na tentativa atenuo-a em 1/3, totaliz.ando IO(dez) 
diH a qual torno definitin .. Cons iderando que o acusado 
apresen tou-se no proc~tSSD como pessoa de parcos recursos 
financeiros fixo o valor do dia-multa em SJ30(einto trinhl 
nos) do nlirio mínimo, vigente à época dos fatos, 
alualizado al é o ""tivo pagamen to. tudo dentro das 
conformidades do artigo 49 do Código Penal. Deixo de 
conuder a suspendo eondiciona1 da pena. porque o 
ar.usado nlo preenche os r~ui.sitos objetivos e s ubjetivos. 
O acusado pag.ar' as custas proees,suais. Querendo 111peolar 
poderj fazê-lo em liberdade. P. R. I. Mac.apA-AP., 27 de 
novembro de 1998. Alaíde Maria de Paulo Lobo. Ju[za de 
Direito. 

SEDE DO JUIZO· Fórum da Comarca de Macapa J' Varu 
Cnnu~silo à Av. FAB. n° 1737. Sama Rita. ncsm c1dode. 

~acap(·AI'. 09 de março de I ?'19 
. u...A,ç! ,o 

ALA/DE MAIUA DE PAULA LdBO 
• Juiza de Dirtilo 

J' VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PRAZO: 90 DIAS 
PROCESSO CRIME N• 2256/96. 
DE: MÁRCIO ANTONIO MADUREIRA DA SILVA. 
brasileiro, sohc1ro. filho de Antonio Barbosa da Silva c Maria 
Julía Madurcira da Silva. aaualmente em lugar mc:crto e não 
sabido. 
SENTENÇA: ISTO POSTO e mais que dos autos constam. 
nos lfnnos da fundam~nt•çlo julgo PROCEDENTE. a açio 
penal para du o acu_sado MÁRCIO ANTONIO 
MADUREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, como 
incurso nas penas do artigo 155. eaput, ele 14. 11 do CpdiJ!.O 
Pfnal e passo a dosagem penal6giea. ( ... )Tudo analisado f 
sopHado entendo que a reprimenda penal pode ser fixada 
no mínimo ptiO que fixo a pena·bast em Ol(um) ano de 
reduslo. Considerando o grau de dificuldade de consumar· 
se o crime1pela pronta perseguiçlo das testemunhas e do 
policial. a tendendo ao comando do artigo 14, pa rágrafo 
Unico. do Código Penal, diminuo-a em 213, qual A ausência 
dt qualquer outra cireunstlincia que possa allcr,·la torno 
dr:ijoitiva em 04(qu:uro) meses de ~luslo. CondC'no-o 
I!J1da A; pena d~ multa. a qual filO eift 10 dias e pela 
tentativa atenuo-a em 2/3, tot.lizando 04(quatro) dias. 
Sendo o aeusado pobre ruo o valor do dia-multa em 
IOIJO(dez trinta avos) do saljrio mfnimo, vigente l época 
dos fatos, atualizado art o efetivo pagamento, tudo dentro 
das conformidade! do artigo 49 e SO do Código Penal. 
P r eenchendo as condições objetivo e subjetivas converto a 
pe:aa Privativa de liberdade em multa, que filo em 30 dias. 
i razllfde 2tJO do saliriO mfnimo Vigente i fpOCII dos ratos, 
atualiza-do ati o efetivo recolhimento, tudo dos termos dos 
a.rtigos 60, §r t/c 49 e 50 do Código Penal, a ser recolhida 
dez dias após o trJnsito em julgado desta decisio. Após o 
trAmito em julgado laneem·se-.lhe o nome do rol dos 
culpados. Querendo apelar podert.fazô..lo em liberdade .• P. 

_R. L Macapi-AP, 2J de novembro de 1998. Alaíde Maria 
de Paulo Lobo. J u iza de Direito. 

SEDE DO JUizo. Fórum da Coman:a de Macapá. 3' Vara 

Cnm~· • sito~Av. FAB, n° 37. Santa Rita, nesta cidade ' 
·AP. 09 de março de 1999 

ALAf. E MARIA D PAULA.LOBf' 
Juiza de Dareito 

~.-

'• 

CIÁRIO OFICIAL 

3' VARA CRIMlNAL DE MA CAPÁ 
EDITAL.DE ClT AÇÃO 

PRAZO: QUINZE (15) DlAS 

PROCESSO N" 3498199 
DE: ELilÁNGELA MQREIR.~ DA ÇRU?.._brasikira, solteira, 
eom lS anos de idade, filha de MaTia Dirú Moreira da C ruz. , sem 
residfncia. ftu., atualmente êm lugar incuto e alo ubido. . 
FINALIDADE: CiiBÇilo para defender-se na AçSo Penal em ~nlrmte 
neste Ju izo, proposta pelo Ministério Público Esuodual. por vtolaçao 
ao art. 129, § 1' , I do CPB. bem como comparecer a este Ju(zo no dta 
01 de abril de 1999, b 09:30 hor&St a fim de ser interrogado c, 
responder aos demais termos do Processo-Crime acima mencionado, 
sob pena de suspcnsao do processo c do prazo pn:scricional. 

3' VARA CRIMINAL DE MACA PÁ 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO: QUINZE (15) DlAS 

PROCESSO N" 3447199 
DE: TATIANECRIST!NA DOS SANTOS PANTOJA, brasil•ir•. 
solteira, estudant~ nascida em t3/07n7, filha de ~rglo Pantoja t 

Maria Leonor dos Santos, ruidtnte a Rua Eleiur Levy sln, 
atualmente em lugar incerto e nlo sabido .. 
FINALIDADE: CíiBÇilo para defender-se na AçSo Penal em tnlmitc 
neste Juizo, proposta pelo Ministério Público Estadual. por violaçlo 
ao art. 155, capul tle art. 14, !I todos do CPB. bem como 
comparecer a este JuílO no dia 29 de abril de 1999, As 08:00 horas. a 
fim de ser interrogado e responder aos demais lermos do Processo' 
Crime acima mencionado. sob pena de suspenslo do processo c do 
pra7..o prescricional. 

f 

Maa~-r';-~~7.~':~ 
ALAiDE'l<1i.IUAD"t'l'ÃULA LOBO ' 

Juru dt Dirc:ito 

3' VARA CRIMINAL DE MACA PÁ 
EDITAl, DE C ITAÇÃO 

PRAZO: QUINZE (IS) DIAS 

PROCESSO N• 3365198 
DE: RAIMUNDO DA CO STA BARRIGA, bnsiltiro, easado, 
rarpinteiro, t"Om 55 anos de idade, filho de Francisco Gomt:s 
Barriga e Raimunda Brito da Cma, Rtulllmc:nte em lugar incerto • 
e nilo sabido- ' 
FINALIDADE: Citação para defender-se na Aç;:to Penal em trâmite 
ncslc J uizo. propoSta pelo Ministbio Público Estadual. por violação 
ao arL 129. § a•, I e§ 2•, 111 e IV do CPB. bem como comparecer a 
este Jui7o no dia 22 de abnl de 199'-J, A.s 08:00 hora.st 8 11m de ser 
interrogado e responder aos dcmn~ tcnnos do Proccsso..Crimc acima 
mencionado, sob pena de suspensllo do processo c do pr.17.Õ 
prescricional. 

J' VARA C RIMINA L DE MA CAPÁ 
EDITAL DE C IT,\Ç,i.O 

PRA.ZO: QUINZE (15) DIAS 

PROCESSO N" 3424/96 
DE: JOSÉ t.·IARJO SENA brasileiro. solteiro. mecânico. com -lI 
anos de idade, filho de Bernardo franeisco filho e Franeisca das 
Graçu Se na, 1Cualmente em lugu ioe.erto e nilo sabido. 
FINALIDADE: Citaç!io para defender-se na Açl!o Penal em trâmite 
ncSic Juizo, proposta pelo Minislério Público Estadual. por "'iolnção 
ao nn. ISS do C PB. bem como comparecer a l"Ste Juizo no dia 13 de 
abril de 1999. b 08:30 hora.s, a fi m de ser interrogado c r~pondcr 
aos demais termos do Processo-Crime aeima mencionado. M>b pena de 
su::.pensao do proccs..\0 e do prazo prescricional 

. Ll...•_u . .__ .. --
Ma,!á AP.oJdcm2di)m. 

ALAID 1ARIA DE AULA LOBO 
Jufza df Direito 

J' VARA'CRIMIN AL DE MACA PÁ 
JUÍZA DE DIREITO: ALAÍDE MARIA DE I'Alli.A I 0110 
CfiEFE DE SECRETARIA: MARIA CI.AI(A \11 '<I /.F~ 
OLIVEIRA • 

rfXPFOII-:."NrE OE ll"ffiMAÇÃO PARA CI~CIA DOS AI)\(X.•,\IX)~ 

AÇÃO C r im. N" 3461/99. 
AUTOR: MINI~TERIO PÚBLICO 
REU: PEDr IZEU LIMA DA SILVA E JOÃO FRANCISCO 
DOS SAN l v~ FERREIRA 
ADVOGADO: DR. JOSIMAR DE SOUZA 
INTIMAÇÃO: lnlimado a comparecer na sala de audiências deste 
Ju(z.o a fim de partidpar dl audiência de inslrutlo e julgamento 
no dia JSde abril d e 1999, ts 1:1.:00 horas. O prc.'\Cnte c:o.pcdiente 
será publ icado na fonna da Lei e atixadó no lugar de costume. Dado c 
passado nesta cidade de Macapâ-AP. aos qualro dias dom~ de março 
do ano de mil novecentos e noventa e no~. e. E.u. Maria Cloro Menezes 
Oliveira. Chefe de ~taria. :~oubscrevo por determinação d3 MM' 

Juiza de Direito. é' 
\.t.' 

MARIA CLARA ?;ES OLIVEIRA 

Chefe a ·• 

Pág. 15 

3' VARA C RIMINAL DE MACAPÁ 
JUIZA DE DiREITO: ALAIDE MARIA DE PAULA LOBO. 
CHEFE DE SECRETARIA: MARIA CLARA MENEZES 

OLIVEIRA 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA CI~NCIA DOS ADVOGADOS 

AÇÃO Crim. N' 2862/97. 
AUTOR: MlNISTtRIO PÚBLICO 
RÍ:U: GISELlA SOARES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. WASHINGTON CALDAS 
INTIMAÇÃO: Jdtima.do a apresentar ra.z.lH:s de reeurso em favor 
do riu oo prazo legal. O presente expediente será publicado na fonna 
da Lei e afixado no lugy de costume. Dado c: passado nesta cidade de 
Macapá-AP. aos nove C\iaS. do mts de março do ano de mil novecentos 
e noventa e nove. E~, ~aria Clara Mcnt.7.es Oliveira, Chefe de 

Sccn:taria. subscn:vo~,;''1' determinação da MM' Jui7JI de Din:ito. 

MARIA CLARA S OLIVEIRA 
Chefe d taria 

3' VARA CRIMINAL DE MACAPÁ 
JUiZA DE DIREITO: ALAÍDE MARIA !)I; I' AULA LOBO. 
CHEFE DE SECRETARIA: MARIA CLARA MENEZES 

OU V EIRA 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO I' ARA CltNCIA DOS ADVOGADOS 

AÇÃO Crim. N• 3324/98. 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: RUBERVAL SILVA OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. JOSE MARIA DEUS E S ILVA 
I"NTIMAÇÃO: Intimado a apresentar contra-razões r m favor do 
riu no prazo legal. O presente expediente scrâ publicado nu forma da 
Lei c afixado no lugar de costume. Dado c pa..o:;sado m.-sla cidade de 
Macapá-AP, aus nove djll$ do mês de março do ano de mil nOV\.'CefltuS 
e noventa e nove. E . Mruia Clara Mcne7..CS Olivcint ChciC de 
Sccrcuuia, subscrevo r determinação da MM• J ui1a de Dircllo_ 

\ '"v. 
MARIA CLARA )\)1 • LIVEIRA 

Chefe-de Scc 

t • VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE MACAPA 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 DIAS 

FEITO ; AUTOS DE ADOÇAO N• 3492198. 
DE ; EUROSANA DOS SANTOS LEONEL 

FINAUDADE: CITAR .a Sra. EUROSANA DOS 
SANTOS LEONEL, m~e biológica da menor J.S.L, 
que segunda relato da peça exoro/al, se encontra 
radicada em domlcflla Ince/ta e não sabido, para, 
querendo, contestar no prazo de 10(dez) dias o 
pedido de adoçáo da rererenclada menor, 
formulado pelas requerentes J.R.F., para 
comparecer neste Juiza, bem assim, acompanhar 
os demais passos da processa. 

SEDE DO JUizO: Av. FAB, n•t849- Santa Rita 

~-~ 
cisAR AUGUS SOUZA REIRA 

Juiz de Direito Tit!J r da t• Vara In f. e Juv. 
Co rca de Macapá 

t• VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA DE MACAPA 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 DIAS 

FEITO ; AUTOS QE ADdÇAO N04055198. 
DE : LUCIANE SOARES ALVES 

FINAUDADE: CITAR a Sra. LUCIANE SOARES 
ALVES, m~e biológica da menor "R.S.A., que 
segunda relata da peça exordial, se encontra 
radicada em domicilio incerto e não sabido, para, 
querendo, contestar no prazo de 10(dez) dias o 
pedido de adaç~a da referenciada menor, 
fannulado pelas requerentes J.B.C., para 
comparecer neste Juizo, bem assim, acompanhar 
os demais passos da processo. 

SEDE DO JUIZO: Av. FAB, n•t849- Santa Rita 

~~ 

Ci:SAR AUGU~T OUZA PER RA 
Juiz de Direito Titula a 1• Vara da I . e Juv. 

coma a de Macapá 



EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 15 DIAS) 

1\ L>oUlora ,./l'i..l t.ÜCIA !)f: AL BU(JUJ-:RrJl fi: 
BElfRR.-1. MAl~ Juí:a dalnfrincw e da J:m:rrtud~· du 
Comarca de Sumuna. Estado do l\m3pá. rm fumm da 
l.cictc 

F A z S A B E R a tO<Ius que o pn.:scr1tc 

EDITAL virem ou del e tiverem conh~..-cimcnto: que ncsh..: Juit.o 
tramita uma AÇÃO DE DESTITUIÇ~O DO PATRIO PODER -
Feito n." 2817/98. em que .,: n,;4ucn.:ntc o O_rg<'lo do Minístt!rio 
PUblico Estadual. c requerido: RAIMUNIZIO DA Sll.V/\ 
REBOUCAS, bm.:-.·i/t'iru. so!tdro. c.lt:socupadu. jillw de Uaimwrdo 
011\·eira R~buuçus t' de /.t'mlisa Rosa Rt•buttÇlJS, rt'siclenll' t' 

clomiôliuclo na .-k l'ritJn•su lsubd n." 1310. IJairro f'uraiso, 
SanlatUiu iP. 

E conslcmdo dos Autos que ll n.:qucrido 
RAIMUNiZIO DA SILVA REBOUCAS cncuntm-sc atualmente 
em lugar incerto c: nàl> sabido. ntlo sendo pus.-;ivcl citã-lo 
pc:ssoalmcnh.:. CIT/\·0 Jlclo presente EDIT /\L. pam qu~ nu _prai'.O 
d(.: 15 (quinze) dias.. responda <ms tennos da AçJo em ep1gmh.:. 

E. par.J 4ue chegue ao conhecimento dos 
interessados pas .. '\OU·SC <l presente EDITAL em ,m;1is tr\:s vias Llc 
igual teor. 4uc !iÇdt ::tlhado no local de costume c publicallo no 
órg· 1 Lia lmpn:ns..1 Ofit.:ial do K"tado. 

' Dalill c passadu aus cinco d ias do més de março 
do ·, > (,h; hum míl novecentos c noventa e nove na St.:cretaria d<1 
V ar.. a lniTtrH.:ia c d 11 Juventude. no endereço abaixo imprcs::;o. 
fu. · ..{i..udilson Cosia Moita), Att!rtderrll' Jmliàário. /(lvrei_ o 
prt'~t I • l' J::u. rRosilll!i da Silva Jf,cmult!~). Cltefe dl! &>cretarta, 

. st,bs:.._ e. o t' assino Je ordem di' A- M" J1ti::a desta l'ara. 

/-- ' 

RUSihEI VA . A'f;tc'UNVI~~ 
( .,,l~/i..• de s l'('rt'taria - 1'1./.\' 

Alimentos 

Vara Única da Comarca de Amapá 
VALCIR MARVULLE 

Juiz de Direito 
Carlos Santos 

Diretor de Secretaria 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 

AUTOS N" 775/98 Autos de Execução de 

Autor. y _ de O_ dos S. rcp. p/ MARlA 
GRACINETE DE OLIVEIRA ( Adv. Defensoria Pública), 
Réu: EVERALDO fiLHENA DOS SANTOS ( Adv. Sérgio 
Sampaio Figueira OAB 465/ AP) 

DECISÃO: 
I - Todas as possibilidades c solicitações do 

executado para poder auxiliá-Jo no'"cumprímento de sua obrigação 
alimentícia foram realizadas, inclusive o valor executado é furto 
de acordo e o prazo para o pagamento sugerido pelo próprio 
devedor, se!,'Undo suas necessidades e possibilidades. 

II - Seu ato de justificar a impossibilidade sem 
qualquer prova do todo alegado chega ser atentatório a dignidade 
da justiça, além de prejudicar essencialmente sua filha, ora 
exequente. 

IIl - Razões pelas quais, ex vi Art. 733, § 1•. do 
CPP, ele o. Art. s•. LXVIII. da Constituição Federal, decreto sua 
prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

IV - Expeça-se o competente mandado de prisão, 
encan1inhad<>-o ao Juízo da Comarca de Macapá para o devido 
cumprimento, via Precatória, local onde reside atualmente e a 
pena deverá ser cumprida na Delegacia de Policia de Amapá, para 
onde deverá ser encamitúlado o executado, salvo quitação 
imediata do débito. 

Ámapá-AP, 01/03/99; a) Valcir Marvulle - Juiz de 
Direito. 

Dado e passado n~dade de Amapá, ao 02 dia 
do mês de março de 1999. Eu · (Carlos ~antos), Diretor 
de Secretaria, subscrevo e assmo por detenrunaçao do MM. Jutz 
de Direito. 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
JUIZ DE DIREITO: Dr. MARCO M~NDA 
CHEFE DE SECRETARIA: ALBERDAN VIANA GOMES 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS 
RESPECTIVOS ADVOGADOS 

Processo n° 795{97 -AÇÃO PENAL. 
Parte Autora: A JUSTIÇA PÚBLICA 
Parte Ré: EDENILTON LIMA PEREIRA (Adv. Dr. 
Lourival Pin heiro Borges OAB-AP 212). Intimação 
da sentença de fi. 48, a seguir transcrita : Designo o d1a 
06 de maio de 1999, às 12:00 horas, para a AudiênCia de Rol 
de Defesa, na Sede deste Juízo. Intimem-se. Ferreira 
Gomes, 03 de março de 1999. 

PROCESSO NO 854/98- Ação Penal 
Parte Autora : A J USTIÇA PÚBLICA . , 
Parte Ré: ERICKA RUANI SENA TAVARES (Adv. Dr. 
Paulo José da Silva Ramos- OAB-AP 101). Intimação da 
sentença de fl. 56, a seguir transcrita: Designo_o dia 28 
de abril de 1999, às 12:30 horas, para a Aud1enC1a de 

Instrução, no Fóru~ de Porto Grande. Intimem-se. Ferreira 
Gomes, 03/03/99. 

PROCESSO NO 445/97- Ação de Investigação de 
Paternidade c/c Alimentos 
Parte Autora: G.F.M., rep. por LINDALVA PEREIRA 
MACIEL 
Parte Requerida: PED.RO PAULO DA ROCHA 
RODRIGUES (Adv. Dr. Idelfonso Pantoja da Silva 
Júnior - OAB-AP 428-B). Intimação da sentença de fi . 
73 a segurr transcrita: Designo o dia 06 de maio de 1999, 
às 'u :30 horas, para a Audiência de Instrução e Julgam€!1to, 
na Sede deste Juízo. Intimem-se. Ferreira Gomes, 
03/03/99. 

Processo no 355/96 - Ação de Obrigação de Fazer c{ 
I ndenização por l ucros Cessantes 
Parte Autora: MARIA AMÉRICA -MURICI TEIXEIRA 
(Adv. Dr. João de Lima Guerreiro Souza OAB-AP 390) 
Parte Ré: JOÃO RODRIGUES CAPIBERIBE, (Adv. Or. 
~·larceio Ferreira Leal OAB-AP 370), Intimação do despacho 
de n. 147, a seguir transcrito: Designo o dia 20 de maio·de 
!999, às 10:00 horas, para a Audiênoa de Instrução e 
Julgamento, no Fórum de Porto Grande. Intimem-se. 
Ferrerra Gomes, 03/03/99. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ferreira 
Gomes, aos. tr1s dias do mês de março do ano de mil 
novecento:; J e noventa e nove 
( 1 .999).Eu, ~LBERDAN VI;,N~ C..:OMES) 
Chefe de Se etana, subscrevo e ,,smo por 
cteterrn,nação do MMO. Juiz de D1retro 

. ALBERDA~~;!fS 
Chefe de Secretane 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
JUizA DE DIREITO: Ora. ELEUSA DA SILVA MUNIZ 
CHEFE DE SEmETARlA: ALBERDAN VIANA GOMES 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO QAS PARTES E SEUS 
RESPECTIVOS ADVOGADOS 

I'Tcct5so no 839/98 - AÇÃO PENAL 

Parte Autora: A JUSTIÇA PÚBLICA 
Réus: DAVI LOPES DE ALMEIDA e OUTROS (Adv. 
Dr. Josimar Lope de Almeida OAB-AP 347), 
despacho da sentença de fls. 228 e 229, . a seguir 
transcrita:- Em face . do exposto, julgo a ação 
parcialmente procedente e condeno Davi Lopes de 
Almeida, Daniel Lopes de Almeida e Pedro Alves 
da Silva, como incursos nas sanções do art- 157, § 
20, inciso I, do Código Penal. · . 

Passo a dosar-lhes a pena: Os réus são 
primárias, bons antecedentes, apresentam condutas 
sociais desprezíveis; com iJ?rsonalidades desviadas para. 
o crime, pois agiram com frieza, insensibilidade e de 
forma premeditada. O motivo, ao que tudo indica, seria 
o lucro fádl, pois estavam a procura de ouro. As 
consequéncias foram mínimas, as vítimas não foram 
lesionadas fiSicamente e o d inheiro roubado foi 
parcialmenre entregue, As vítimas em nada 
contribuíram para o evento. 

Atendendo as direbízes do art. 59, do Código 
Penal, fixo-lhes a pemt-base em quatro anos de ret:lusão. 
Aumento-a de 1/3 (um tBço} em face do § 2°, Inciso I, do 
art 157 do Código Penal, totalizando-a em cinoo anos e 
quatro meses de reclusão, diante da ausência de outras 
cirOJnslãncias a serem consideradas, a ser rumprida no 
Complexo Penitenciário do Amapá, em regime sem~aberto. 

Condeno ainda os acusados ao pagamento de 
multa, a qual fixo em dez (10) dias multa, valendo cada dia 
1{30 (um trigésslmo) do salário mínimo vigente a época do 
fato devidamente oorrigido quando do pagamento. 

' Após o transito em julgado, f\lçam as anotações 
e oomunicações de estilo, expedindo-se Carta de Sentença à 
vara das Execuções Penais e lancem os nomes dos réus no 
rol dos rulpados. 

Determino que as armas apreendidas e 
encaminhadas a este a Juizo sejam enviadas ao Exército, 
conforme previsão legal e orientação da Corregedoria Geral 
de Justiça deste Estado. 
- Custas na forma da Lei. 

Recomendem os réus na prisão onde se 
encontram. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se 
Ferreira Gomes, 23 de dezembro de 1998. 

ssado nesta cidade e Comarca de Ferreira 
vinte e três dias do mês de dezembro do 

il novecentos e noventa e oito (1.998)
Eu, _ ' , ,{Al.EERDAN VIANA GOMES) Chefe de 
Secretana, ubscrevo e assino por determinação da 

MM"- Juíza de Direito. ~· 

- \~ 
ALBERDÀN ' GOMES 

Chefe de Secret:\)ria 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: V ALCill. MARVULLE 
CHEFE DE SECRETARIA: CARLOS SANTOS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 

Processo n• 854/98 - Ação Ordinária de Reintegração 
de Posse. Autor: JUVENAL COÊLHO e MARIA 
HERMÍNIA DA COSTA COÊLHO (Adv. Rui 
Apolônio de Oliveira). Réu: MOACill. RAMOS DA 
COSTA e MARIA LEONICE FERREIRA DOS 
SANTOS (Defensoria Pública): DESPACHO: I - As 
partes encontram-se devidamente. representadas e o 
processo em ordem, nada a sanear. n- Especifiquem as 
partes, as provas que pretendem produzir em audiência, 
no prazo de 05 (cinco) dias. III - Designo audiência 
para conciliação, instrução e julgamento dia 27/04/99, 
às 09 :00 horas. IV- Intimem-se. Amapá, 01/03/99. 

Processo n• 887/99 - Ação de Manutenção de Posse c/ 
Pedido de Liminar. Autor: HERCULANO COELHO 
GffiSON (Adv. Eloilsou Amoras da Silveira Távora). 
Réu: EXPEDIDO SARMENTO DE SOUZA e outros . 
DESPACHO: Designe-se nova data para ato , 
providenciando as comunicações e diligências 
necessárias. Audiência redesignada para o dia 06/04/99, 
às 11:00 horas. Amapá, 01/03/99. 

Dado e passado nesta cidade de Amapá, ao primeiro dia 

do mês de março do ~ntos e 
noventa e nove. R:íí; . -- IRLOS 
JOSÉ OLIVEIRA SANT ' ), Diret de Secretaria, 
digitei eletronicamente e assino por determinação do 
MM. Juiz de Direito desta Comarca. 

CARLOS JOSÉ SANTOS 

Vara Única da Comarca de tunapá 
VALCIR MARVULLE 

Juiz de Direito 
Carlos Santos 

Diretor de Secretaria 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 

AUTOS N• 779/98 Autos de Ação de Guarda e 
R esponsabilidade 

Autor: DURVAL RAMOS DA COSTA ( Adv. 
Defensoria Pública), Ré: ODINEUZA NASCIMENTO 
PALMERIM ( Adv. Antônio Fe~nando da Silva e Silva) 

DI!CISÃO: 
1 - Redesigno a audiência par o dia 08/04/99, às 

11:00 horas 

Direito. 

Proibitório 

11 - Intimem-se e dê-se ciência ao MP. E Defenap. 
Amapá-A?, O 1/03/99; a) Valcir Marvulle - Juiz de 

AUTOS N• 8!3/98 A1itos de Ação de Interdito 

Autor. JUVENAL COÊLHO e MARlA 
HERMÍNlA DA COSTA COÊLHO( .Adv. Ruy Apolonho de 
Oliveira - OAB 053-AP), Róus: MOACffi RAMOS DA, 
COSTA e MARIA LEONICE. FERREIRA DOS SANTOS ( 
Adv. Defensoria Pública) 
. DESPACHO: 

I - As partes devidamente representadas c estando o 
processo em ordem, sem nada a sanear, designo o dia 08/04/99, às 
1 0;00 horas para audiência de !nstru,ção e Julgamento. 

!I - Defiro as provas requeridas, determinando a 
intimação de autores e réus para seus depoimentos pessoais e 
intime-.se o rol de fls. 39. 

lli- Intime-se o patrono dos autores e a Defenap 
Amapá-AP, 01/03/99; a) Valcir Màrvulle - Juiz de 

Direito. 

Dado e passad ' nesta cidade de Amapá, ao 02 dia 
do mês de março de i9 Santos), Diretor 
de Secretaria, subscrevo e ass o por de rminação do MM. Juiz 
de Direito. 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: V ALCill. MARVULLE 
CHEFE DE SECRETARIA: CARLOS SANTOS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 

Processo n• 402/96 - Ação de Investigação de 
Paternidade c/c Alimentos. Autor:- S. S. M. rep. p/ 
IRANl DA SILVA MORAIS (Adv. Defensoria 
Pública). Réu: HAMILTOM CARDOSO DA CRUZ 
(Adv. Leonardo da Silveira Evangelista). DESPACHO: 
I - Com razão a parte autora em seu requerimento às fls. 
177/ 178. II - Designo o dia 09/04/9~, às 09:00 horas, 
para que a .mãe biológica, o suposto pai e o autor 
compareçam ao DPT<(, em Macapá, a fim de colherem 
o material nec~ssário rara a realização de novo exame ' 

,·, 



Macapá, 12.03.99 

de DNA pela Uruversidade Federal do Pará, com as
despesas por conta da parte autora. m - Ofiéio-se ao 
DPTC p ao Laboratório da Universidade Federal do 
Pará para as providências necessárias. IV - Intimem-se 
as partes e seus respectivos patronos, dando ciência ao 
MP. Amapá, 01/03/99. 

Dado e passado nesta cidade de Amapá, aos dois dias 
do mês de março do~ um mil novecentos e 
noventa e nove. Eü; S 
JOSÉ OLIVEIRA SANTOS , Diretor e Secretaria, 
digitei eletronicamente e assino por determinação do 
MM. Juiz de Direito desta Comarca. 

c~J:~~IRAs~~s 
Diretor de Secretaria 

VARA ÚNICÀ DA COMÂR.CA DE AMAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: VALCIR MARVULLE 
CHEFE DE SECRETARIA: CARLOS SANTOS 

EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO 

Processo n• 870/99 - Ação de Investigação de 
Pat~dade ele Alimentos. ,Autor: M .. V. G. rep. p/ 
JOSE lDLMO HAAS e LELIO JOSE HAAS (Adv. 
José Hilmo Haas e Lélio José Haas). Réu: RAIMUNDO 
PANTALEÃO BARBOSA (Adv. Defensoria Pública). 
DESPACHO: Diga a parte autora acerca da 
contestação. Amapá, 01/03/99. 

DIAAIO OfiCIAL 

presentes autos para instruir Inquérito • 
Policial para apwaçã<_> de falsificação de 
documentos público. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos. P.IU. 
Calçoene-AP, 04/03/99. Eu, ,(José 
Nilson Cardoso), Chefe de Secretaria 
Substituto, o igiiar. 

AU 

CO MAR CA DE CALCOEI-ÍE 

FÓRUM.Av Joio AnaltX10dos Santos. s1n• .c.,.oo 

EDITAL DE INTJMACÃO DE 
DESPACHO 

Autos n• 507/97 Ação Penal 
Réu: RENATO CÉSAR VIEIRA DA 
SILVA 
Adv.: DEFENAP 

DESPACHO: ... intime-se o réu através 
de edital, por estar em local desconhecido 
do Juízo, a comparecer na audiência de 

- inslrução, designada para o dia 04/05/99, 
às 09:30 horas. Calçoene-AP, aos 03 dias 
do mês de março do ano de 1999. 
Eu, ,(José Nilson Cardoso), Chefe 
de Secretaria S bst' uto, o fiz digitar. 

__.1-Uif#..f,~ v.... 
GOMES LEITE 
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CONSIDERANDO autda o apurado no proc:aso de est!g10 
probatório n• JOOOJO 1198 do serv>dor JOS~ FRANCISCO DE 
OLIVEIRA TEIXEIRA. 

RESOLVE: 

EXONERAR o li<nlldor JOS~ FRANCISCO DE OUVEIRA 
TEIXEIRA, Auxiliar Admmistrativo do Quadro de Pessoal dos Serviços 
AuXIliares do Minisll!rio Público do &lado do AmapA, Grupo 
Opcracionai-AOO. Nlvel OS, nomeado através da Portaria n• OSS/97· 
GABIPGJ, de 20 de janeiro de 1997, a par11r deslll dalll. 

Pubhque-se. ~ Clb1C1& C cumpra-se. 

Mocapá-AP, 10de~999. 
'COA 12 

RAIMUND LARA BANHA PIC~t 
Procurodora-G~ral de Ju.niÇJJ 

Publicações Diversas 

'ÔN~Ão DOS NEGROS DO AMAPÁ 
Entidade Filiada a CONEN 
Fundada em 25 de Novembro de 1986 
C.G.C. (M-F)l4.537.948/0001-9S 
End. Rua General Rondon sfn•- B Laguinbo 
Macapá-AP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 

Processo n• 860/98 - Ação de Investigação de 
Paternidade ele Alimentos. Autor: L. L. S. rep. p/ 
MARIA ELI LEITE SILVA (Adv. Defensória Pública) 
Réu: CHARTON FIGUEIREDO NASCIMENTO 
(Adv. ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA E SILVA). 
DESPACHO: Diga a parte ré, por seu patrono, se 
suportará o ônus com a realização do exame de DNA, 
no prazo de cinco dias. Amapá, 01/03/99. 

A Coordenaçao Geral da Unilo dos Negros do Amapá-UNA, 
usando das atribuições que lhes slo conferidas, CONVOCA os 
senho.n:s filiados interessados a participar da eleição para Nova 
Diretoria da Unilo dos Ne&ros do Amapi-UNA, biênio 
9912000, à apresentarem suas chapas conforme Estatulo: I 
Coordenador GemV I Coordenador Adm. Financeiro/ I 
Coordenador CultumV I Coordenador Social e S Membros para 
o Conselho Disciplinar. 

----------t-t---------- As inscrições deverilo ser efetuadas na UNIÃO DOS NEGROS 

Processo n• 668/97 - Ação de Investigação de 
Paternidade ele Alimentos. Autor: H. E. DA C. O. rep. 
p/ ELENICE DA COSTA OLIVEIRA (Adv. 
Defenso$ Pública). Réu: RAIMUNDO JONAS DA 
SILVA FERREiiÀ (Adv. ANTÔNIO FERNANDO 
DA SILVA E SILVA). DESPACHO: J- Designo o dia 
10/04/99, às 09:00 horas para que a mãe biológica, o 
suposto pai e o autor coinpareçam ao DPTC, em 
Macapá, a fim de colberem o material necessário para a 
realização de novo exame de DNA pela Universidade 
Federal do Pará, com as despesas por conta da parte ré, 
que deu causa a suspeição do primeiro exame realizado. 
li - Oficio-se ao DPTC e ao Laboratório da 
Universidade Federal do Pará para as providências 
necessárias. m -Intimem-se as partes e seus respectivos 
patronos; dando ciência ao MP. Amapá, 01/03/99. 

Dado e passado nesta cidade de Amapá, aos dois dias 
do mês de março do ano e um mil novecentos e 
noventa e nove. OS 
JOSÉ OLIVEIRA SANTO ), Direto de Secretaria, 
digitei eletronicamente e .assino por determinação do 
MM. Juiz de Direito desta Comarca. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 

O Doutor Normandes 
Antônio de Sousa, MM. Juiz de 
Direito da Comarca de 
Laranjal do Jari, Estado do 
Amapá, na forma da l ei etc. 

Faz saber a todos quantos o 
presente edital, ou dele conhecimento 
tiverem, que se processando, por este 
Juizo e Cartório, os termos de _uma 
Ação de Cobrança n° 2.362/98, em que 
é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO em 
que é autor SINDICATO OOS SERVIOORES 
PÚBLICOS DE LARANJAL 00 JARI e 
requer-ido MANOEL GOMES COELHO 
Prefeito MUnicipa2 de Laranja2 do 
Jari, é o presente para INTIMAR a 
D.R.CARLOS LOBATO- Advogado do 
requerido, com escritório jurídico na 
Rua Leopoldo Machado n"2 . 405,altos, 
Centro, Macapá/AP, para tomar ciência 
da data da audiência de instrução que 
será realizada no dia 26 de abri2 de 
1999, ás 12:00 horas na sede deste 
Juizo, na Avenida Tancredo Neves, 
s/n°, Laranjal do Jari. E, para que 
não se alegue ignorância, mandou 
expedir este que 5erá publicado e 
afixado na forma da lei . Dado e 
passada nesta cidade de Laranjal do 
Jari, ~stado do Amapá, aos três dias 

.do mês de março ano de mi l novecentos 
--------------------- e noventa e nove. Eu, Ma_ria Izabel 

Rosal Feitoza, . . ~datilogafei COMAR C A OE CALÇOENE 

FÓRUM. Av Joio Anu!KoodoiS...100.sln• · Centro 

INTIMACÃO DE PÀR'fES E 
ADVOGADO DO DISPOSITIVO DA 

SENTENCA 

Autos n• 762 - Reintegração de Posse 
Autor: Ass. dos Gar. do Distrito do 
Lourenço, r. p/ ANTONIO BRÍTO SOUZA 
Adv.: JOÃO DE LIMA GUERREIRO, OAB-
390/AP. 

Reqdo.: RAIMUNDO JOSÉ DA C. DO VALE 

SENTENÇA: Ex posotis, com esteio no 
art.284, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL. , 
Custas pelo autor. Sem honorários ante a 
ausência de contraditório. Remetam·se os 

autos à DEPOL local cópia integral dos 

eletrônicamente. Eu, .0.. (V era Lúcia 
Silva Bastos), Chefe de Secretaria, 
subscrevi. 

I I 

Procuradoria Geral de Justiça 

Portar1a n•142, ~ 10 de março de 1999. 

A PROCURADORA-GERAL'OE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atnbuições legais, e tendo em viSta o 
diSposto nos amgos 2", incíio I e S8, inciso I. lem "h", da Lei 
Complemenlllr n• 0009 de 28 de deumbro de 1994, 

CONSIDEitANDO o que dispOe o anigo l1, § r do Lei n• 
0()66,'}); . 

DO AMAPÁ-UNA, sito a Rua General Rondon sln" Laguinho 
(Centro de Cultura Negra-CCN) das 08:00hs às 12:00hs e das 
14:00hs às 18:00hs, no perfodo de li à 20-03-99, onde deverá 
ser entregue no ato da mesma um requerimento com a devida 
composiçao da Chapa A eleiçao seri realizada no dia 27-03-99, 
das 08:00hs às 17:00hs nas localidades abaixo identificadas, 
sendo o local de votaç!o sempre a primeira comunidade, em caso 
de agJUpamento de comunidades: 
I) Macapá/Una 
2) Curiaú e CaSll Grande 
3) CarvDo 
4) MazagDo Velbo/Novo 
S) Maruanum 
6) Campina Grande, Uba Redonda 
7) Coraçao, Lagoa dos lndios, Torrio do Ma12pl, Porto do 
Céu e Rio Pirativa 
8) Cuoaoi 
9) Igarapé do lago 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PADRE VITÓRIO GALLIANI 

EDITAL N! 01/99 • ARPVG 

O Presodente da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 
PADRE VITÓRIO GALLIANI - ARPVG, no uso de suas 
atribuições. conferidas pelo Estatuto desta Entidade, convoca 
todos os assocfados quotes com suas mensalidades, assim 
como quaisquer outras despesas junto a ARPVG até 
dezembro de 1998, para a Eleição da Direloria e do Conselho 
Fiscal que será realizada no dia 21 de março de 1999 
(Domingo), na Sede da -orópria Associação, com inicio às 
11 :OOh e ténnino às 15:00h. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Dlreror1a do SESFEAP, Sindicaro dos Empregados 

e Anexos dos Sindicatos, Anoclações e Federações do i stado do Amapá. 
fU.Ddado t.m 15.08.1997, no'UJU de suas atribuições legais, com•oca Codc.tS 
os associados que tsttjam quites com IJ suas obrigações síndirais para 
um reuniio de A.Jstmbléia Ct:ral de Ratifiaç:io da fundaçlo da 
cnlidade sindical a ruliur·K no dia 17.03.99, is 19:00 hs em 1• 
con,·oaçio eU 20:00 em 2• con\onçio com qualquer nUmero de sódos 
pracnte. em aossa Hde Social proviiOria, sito Av. t• de maio 874 • ~ 
sala I bairro do TrTm p1n deliberarem sob.r'e a ordem do dia; 
Rad6csçio da f1nda~lo da ·~tidade sindical, conforme 
OFISRT/CRS/CNI'.SIN" 147 da Secretaria de Retaçoo do Ministério do 
Trabalho de 12.02.99. 
Ratiflcaçio da Diretcril, Conselho Fbcal e seüs respectivos suplentes 
para o mandalo 0!.021999. 

acap -AP, 69'1'-~&C.Çn.ll!')\ 
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TELEAMAPÁ CELULAR S/A 
C.G.C. 02.333.355/0001-28 

COMPANHIA ABERTA 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Senhor!ls Acionistas, 

Atendendo as disposições legais e estatutárias. a Administração TELEAMAPÁ CELU-
. LAR S.A. submele à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as 

Demonstrações Financeiras da Companhia, com os pareceres dos Auditores 
Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 1998. 
1. Introdução 
O ano de 1998 é um ano destacado pela privatização das telecomunicações no Brasil e 
a TELEAMAPÁ CELULAR S.A., empresa de destaque no cenário nacional pela quali
dade de seus serviços e atendimento á população, terá papel importante na con
tinuidade do desenvolvimento desses serviços. 
A Companhia foi constituída em 5 de janeiro de 1998, tendo recebido o ~cervo liquido 
do processo de cisão da Telecomunicações do Amapá S/ A - TELEAMAPA ocorrida em 
30/01/98. passando a operar a telefonia celular com mais autonomia e compelitividade. 
Acreditando no expressivo potencial de mercado nas áreas onde atua, a Companhia 
tem sua estratégia direcionada para: 
a) Crescimento e modernização da planta telefônica, inclusive digitalização, voltada ás 
necessidades de serviços dos clientes; 
b) Implementação de medidas objetivando o aumento da eficiência e produtividade; 
c) Fortalecimento da posição da Co-npanhia perante a comp13tição; 
d) Aumento gradativo da rEintabilida:le do negócio, agregando valor para os acionistas. 
2. Setor de Atuação e Ecóri'ómia 
Em Julho de 1997, o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral das Telecomunicações, 
de forma a introdu?ir a competição e o estabelecimento das regras para privatização do 
Sistema TELEBRAS. A lei estabeleceu uma agência de regulamentação independente 
chamada Agência Nacional de Telecomunicações · ~NATEL. 
Em preparação à privatização do Sistema TELEBRAS, as Companhias Operadoras do 
Sistema foram organizadas em 12 (doze) grupos, utilizando o procedimento da Lei das 
Sociedades Anônimas, denominado Cisão. As novas Companhias Holdings, juntamente 
com suas respectivas subsidiárias, compreendem três operadoras regionais de 
Telefonia Fixa, oito operadoras de Telefonia Celular e uma operadora nacional de longa 
distância, as quais foram levadas á leilão em 29 de julho de 1998, fechando, assim, o 
processo de privatização. 
Neste leilão, a Telesystem lnternational Wireless - TIW e o consórcio de empre_sas lide
rado pelo Banco Opportunity adquiriu a TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇOES S/A, 
empresa que possui particip~ção no capital social de outras cinco operadoras, entre 
elas, 90,64% na TELEAMAPA CELULAR S.A .. 
3. Negócios 
A TELEAMAPÁ CELULAR S.A. ê autorizada a prover os serviços de telefonia celular na 
sua área de concessão que compreende 6 municípios no Estado do Amapá. 
No ano de 1998 a Companhia atingiu um total de 11 mil assinantes. 
4. Aspectos Econõmicos e Financeiros 
Resultado Operacional e Liquido 

ATIVO 
Circulante: 

BALANÇO PATRIMONIAL . 
31 de dezembro de 1998 e 1997 

(Em milhares de reaisr 
1998 1997 

PASSIVO 
Circulante: 

A TELEAMAPÁ CELULAR S.A. apresentou em dezembro de 1998 um Lucro 
Operacional de R$ 3,9 milhões e Lucro Líquido de R$ 3,5 milhões. · 
A Receita Operacional Bruta foi de R$14,5 milhões em 1998. Esta receita é decorrente 
do aumento da capacidade instalada, ampliação da oferta dos serviços e·crescimenlo 
do tráfego . . 
5. Investimentos 
Durante o ano de 1998 foram realizados investimentos da ordem de R$ 2 milhões para 
os programas de expansão e modernização dos serviços de telecomunicações. 
No ano de 1999, além da expansão e modernização da planta estaremos intensamente 

voltados para a melhoria da qualidade de serviços, na colocação de planos alternativos 
de comercialização no mercado e na intro:lução de novos serviços, adequando nossa 
oferta de forma contínua aos desejos dos clientes. 
6. Pesquisa e Desef1volvimento 
Visando dar continuidade ao seu programa de desenvolvimento de tecnologia de tele
comunicações, a Companhia coopera com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
Telebrás - CPqD, que passou a ser administrado como instituição sem fins lucrativos a 
partir da reorganização do sistema Telebrás. Essa inidativa assegura a Companhia 
pleno acesso aos softwares de telecomunicações desenvolvidos pelo Centro. bem 
como, outros serviços tecnológicos. tais como testes de equipamentos, consultoria e 
treinamento. 
7. Reformulação Organizacional 
A adequação da Companhia ao ambiente competitivo, a expansão dos serviços de tele
comunicações e a melhoria dos índices de desempenho e qualidade, que são as dire
trizes estratégicas definidas pela nova gestão. foram os princípios orientadores das 
ações na área organizacional. 

· No seu primeiro ano de existência a Companhia teve como primeiro grande desafio 
transformar a condução de suas atividades. que antes eram suportadas pela estrutura 
e processos de uma empresa de telefonia fixa. na direção de uma personalidade jurídi
ca independente em, todos os segmentos do negócio. 
Este desafio foi iniciado antes mesmo de terminado o processo de privatízação, que 
envolveu a absorção das atividades de faturamento, contabilidade, execução financeira, 
societário, almoxarifado, marketing e outros, além daquelas que já eram independentes, 
tais como: atendimento a clientes, manutenção da rede, planejamento da expansão, 
orçamento, entre outros. 
8. Recursos Humanos 
Houve uma reformulação no quadro de pessoal da empresa, através de um processo 
de recrutamento e seleção de novos empregados, objetivando a busca de jovens talen
tos e o preenchimento de posições, prioritariamente, para as funções e atividades 
voltadas ao atendimento dos clientes. 
9. Agradecimentos · 
Finalmente. a Administração da TELEAMAPÁ CELULAR S.A. agradece aos acionistas, 
clientes, fornecedores e instituições financeiras pelo apoio e confiança depositados, e 
em especial aos empregados pela dedicação e empenho apresentados. . 
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A Administração 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULT~po 
Exercício findo ení•31 de dezémbró·de 1998 

(Em milhares de reais, ~ :. 
exceto lucro por lote de mil ações) 

Disponibilidades e aplicações 
financeiras 

Telecomunicações do Amapá S.A. 
- Teleamapá · conta de cisão 

Conlas a receber de serviços 
Provisão para devedores duvidosos 
Outras contas a receber 

3.411 

3.032 
(1.561) 
2.911 
1.473 
1 .. 350 

322 
3.426 
(1.043) 

Fornecedores de materiais e serviços 
Contas a pagar e outras provisões 
Impostos. taxas e contribuições 
Imposto de renda e contribuição social 
Juros sobre capital próprio propostos 
(Nota 7) 

2.655 
230 
165 

2.850 

738 

1.167 
25 
32 

Receita operacional bruta: 

Serviços de telecomun!~ações 
Impostos e taxas 

Receita operacional liquida 
Custos dos serviços prestados 

Lucro bruto 

14.501 

~:- (2.025) 
.. 12.476 

Imposto de renda diferido (Nota 6) 
Impostos a recuperar 
Outros ativos 

Dividendos propostos (Nola 7) 
Outras obrigações 

Total do passivo circulante 
Exigível a longo prazo: 

117 
__i1ill1 ~ 
7.664 1.377 

Total do ativo circulante 
Realizável a longo prazo: 

21 
10.616 2.727 Provisão para contingências (Nota 5) ~ 

Imposto de renda diferido (Nota 6; 

Permanente: 
Imobilizado (Nota 4) 

130 
130 

9.059 7.736 
9.059 7.736 

Património liquido (Nota 7): 
Capital social 
Reserva de capital 
Reserva de lucros 
Lucros acumulados 

Total do ativo 19.805 ~ Total do passivo 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

DEM01-lSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Exercício findo em 3t de dezembro de 1998. 

(Em milhares de reais) 

Capital Reserva 
social de capital 

Capital inicial ---1 
Aumento do capital por incorporação do acervo líquido 
cindido da Telecomunicações do Amapá S.A. (Nota 1) 9.085 

9.086 
Reserva de capital 80 
t.,ucro liquido do exercício 
Proposta de destinação do lucro: 

Reserva 
de lucros 

Constituição de reserva legal 175 
Juros sobre capital próprio 
Dividendos 

Saldos em 31 de dezembro de 1998 9.086 80 ~ 

~ --
9.086 9.086 

80 
175 

2.332 
11 .673 .Jl...Ql!2 
19.805 10.463 -- .- -

Lucros 
acumulados 

3.490 

(175) 
(866) 
(11 7) 

2.332 

Total 
--1 

9.085 
.9.086 

80 
3.490 

A.s notas explicativas são parte inteQrãriiã das demonstraç~eiras 

Receitas (despesas) or~eracionais : 

Comercialização dos .serviços 
Despesas gerais e administrativas 

Provisão para contingê,ncias 

Pesquisa e desenvolvimento 
Receitas financeiras 
Despesas financeiras · 
Outras recei tas: liquidas 

Lucro antes do imposto de renda, 

;-.~:~ 

' . 
? ' \~-

: ~ 

-"· ·· 
i .• ' 

(2.542r 
9.934 

.. 

(3.469) 
(1.555) 

(468) . 
(34) 

238 
(888~ 

124 
•. - (6.052) 

da contribuição social ~ das participaç~es . . : 3.882 
Imposto de renda . (934) 
Contribuição social (313) 

Lucro antes das parUcl pações 2.635 

Participações dos empregados (11) 
Lucro antes da reversão dos 
juros sobre o capital .pf9prio 

Reversão das despeSii!S de juros 

2.624 

sobre o capital próprio 866 
Lucro líquida· do exercício 3.490 
Lucro por' lote de mil ações do capital social 
em circulação no fim do exercício R$ 3,83 

As notas explicativas são parte integranre-- . 
das demorrstrações financeiras 

. ~ 

. ~ .. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE 
RECURSOS 

Exercício findo em 31 de dezembro de 1998 
(Em milhares de reais) 

Origens dos recursos: 
lucro líqu1do do exerCIÇIO 
Despesas (recmtas) que não afetam o 
cap1tal Circulante: 
Deprec1ação 
Prov1são para contingências 
Imposto de renda d1fendo a longo prazo 

Totat das origens 
Aplicações dos recursos: 

Ad1ções ao imobilizado 
Juros sobre o capital própno propostos 
D1v1dendos propostos 

Total das aplicações 
Aumento do capital circulante 
Variações do capital circulante: 

Ativo Circulante: 
No f1m do exercício 
No mic10 do exercíCIO 

PaSSIVO CirCUlante. 
No f1m ;Jo exercíCIO 
No InÍCIO do exerc1c1o 

1998 

3.490 

788 
468 

_illQ) 
4.616 

2.031 
866 
117 

3.014 
1.602 

10.616 
2.727 
7.889 

7.664 
1.377 
6.287 
1.602 Aumento do capital circulante 

As notas exphcat1vas são parte integrante __ _ 
das demonstrações financeiras 

NOTAS EXPLICATIVAS 
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Exercício findo em 31 de dezembro de 1998 
(Em milhares de reais) 

1. Contexto Operacional e Aspectos Societários 
A part~r de 1995, o governo federal do Brasil empreendeu 
uma reforma abrangente dos regulamentos brasileiros da 
mdustría de telecomunicações. Em julho de 1997, o Con
gresso Federal aprovou a Lei Geral da Telecomunicações 
(Le1 n• 9472/97) prevendo a privatização da Telecomuni
cações Bras1le1ras S.A. - Tetebrás a qual, através de suas 
28 subs1d1ánas operac1ona1s era a principal fornecedora 
dos serv1ços públicos de telecomunicações no Brasil. 
Na preparação do processo para a privatização do siste
ma Telebras. os negóCIOS de teleçomun~cações celulares 
foram separados das st1bs1diãnas operacionais (c1são em 
5 de tane~ro de 1998) cnando-se novas subs1diánas ope
rac1ona1s celulares (dentre elas a Teleamapá Celular S.A., 
cmd1da da Telecomumcações do Amapá S.A. - TELEAMA· 
PA). Postenormente. os negóc1os de linhas lixas e os ne
góciOS celulares lpram agrupados em doze empresas con
troladoras (empresas hold1ng), sendo 01to de telefoma ce
lular e três de telefonia hxa, e a Embratel. 
A Teleamapa Celular S.A. (a Companhia) tem por obJeto a 
exploraçao de serv1ços de telefonia móvel celular e ativi
dades necessanas ou ute1s á execução desses serv1ços, 
na conformidade das concessões, autorizações e permiS
sões que lhe forem outorgadas. A Companhia é uma so
Ciedade anômma de ~.apitai aberto, sendo controlada pela 
Tele Norte Celular Part1c1pações S.A., que possu1 94,45% 
do cap1tal votante e 90,64% do capital total. 
A concessão para a prestação de serviços de telecomuni
cações celulares da 'Banda A" à Teleamapá Celular S.A. 
fo1 outorgada pelo Governo Federal em 23 de outubro de 
1997 e vigorará até 14 de ma1o de 2009 podendo ser re
novada, a cnténo da Agênc1a Nacional de Telecomunica
ções • ANATEL, por ma1s um período de 15 anos. A área 
de concessão 1nclu1 6 municíp1os no Estado do Amapá. 
Os serv1ços oferec1dos e as tantas cobradas petas opera
doras são regulamentados peta ANATEL, autondade re
gulamentadora para a 1ndústna bras1le1ra de telecomuni
cações. de acordo com a Le1 n.• 9.472 de 16 de Julho de 
1997 e respect1vos regulamentos. 
Em 30 de tan81ro de 1998. os aciomstas da Telecomunica
ções do Amapà S.A. aprovaram a c1são de at1vos e passi
vos 111ncutados ao serv1ço móvel celular. avaliados na da
ta-base de 31 de dezembro de 1997. sendo Incorporados 
pela Companh1a. O acervo líquido cindido. de acordo com 
o laudo de avaliação, em1tido em 16 de Janelfo de 1998, 
por avaliadores Independentes é o segUinte. 
ATIVOS 
Telecomunicações do Amapá S.A. 

• Teleamapá • conta de cisão 
Contas a receber de serv1ços 
Outros ativos 
At1vo imobilizado 
Total do at1vo 
PASSIVOS 
Pessoal, encargos e benefic1os soc1a1s 
Fornecedores, contas a pagar e outras prov1sóes 
Outras obngações 
Total do pass1vo 
Acervo llqu1do na data base de 

322 
2.383 

21 
7.736 

10.462 

25 
1.277 

75 
1.377 

31 de dezembro de 1997 (capital soc1al) 9.085 
Conforme Protocolo de C1são e Incorporação, as "'irãiiSã
ções ocorndas a part~r de 19 de tane~ro de 1998 foram con
tablhzadas na Teteamapà Celular S.A .. Consequentemen
te a Demonstração do Resultado inclUI as operações de 
doze meses do exercíc1o de 1998. . 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras 

As demonstrações fmance~ras foram elaboradas de acor
do com a Le1 das Soc1edades por Ações, d1spos1ções 

DIARIOOFICIAL 

complementares da Comissão- de Valores Mobiliários -
CVM e normas aplicáveis às concessionárias de serviço 
público de telecomunicações, seguindo as práticas contá
beiS descritas na Nota.3. 
O balanço patrimonial de abertura (data-base de 31 de de
zembro de 1997) é apresentado para permitir a compara
ção com os saldos de 31 de dezembro de 1998. Entretan
to, as notas explicativas anexas apresentam detalhes. das 
contas apenas para 31 de dezembro de 1998. 
Certas rubricas apresentadas em 1997 foram desmembra
das para melhor adequação e consistência com a apre-
sentação do ano corrente. . · 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 
a. Aplicações financeiras 
São investimentos temporários de liquídez imediata. As 
aplicações financeiras compõem-se de investimentos a 
serem mantidos até suas datas de vencimento e estão re
gistrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço. 
b. Contas a receber de serviços 
As contas de créditos com usuários dos serviços de tele
comunicações foram avaliadas pelo valor da tarifa na da
ta da prestação do serviço. Estão também incluídos em 
contas a receber os serviços prestados aos c lientes e que 
ate a data do balanço ainda não foram faturados. 
c. Provisão para devedores duvidosos 
A AdminiStração, baseada na experiência mais recente, 
avalia penodícamente os percentuais estimados de perda 
com o ObJetivo de constituir provisão para os créditos cuja 
recuperação é considerada improvável. 
d. Imobilizado 
O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição e/ou 
çonstrução, menos depreciação acumulada. 
As obras em andamento (Bens e Instalações em 'Anda
mento), são incorporados, mensalmente, juros de 12% ao 
ano sobre os capitais tota1s aplicados, até a sua entrada 
em operação. Esses juros são creditados à rece1ta não 
operac1onal, até o limite das despesas linanceiras não 
operacionais geraçJas pelos passivos fínanciadores des
sas obras e o saldo remanescente, se houver, é creditado 
á reserva de capital. 
Os gastos incorridos com manutenção e reparo, quando 
representam melhorias (aumento da capacidade instalada 
ou da vida útil do bem) são capitalizados, enquanto os de
mais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime 
de competência. 
A deprec1ação é calculada pelo método linear, estando de 
acord<? CO'Il a expectativa de vida útil dos bens. Ao final de 
dezembro de 1998, a Administração decidiu reduzir a ex
pectativa de vida útil de alouns dos bens do ativo imobili
zado a partir de 1999, com O Objetivo de acompanhar as 
práticas 1nternacíona1s da indústria de telecomunicações. 
A Companhia acredita que a vida útil dos bens uti lizada 
pela mdústna internacional de telecomunicações, suporta
da por estudos de suas áreas técmcas, melhor reflete o 
tempo em que o benefício econômico será recebido des
ses ativos. . 
As pnnc1pa1s taxas anua1s estão assim resumidas: 

até 1998 a partir de 1999 
Equ1pamen1os e me1os de 

transm1ssão 
Centrais de comutação 

e contrõle 
Outros ativos 

10% 16,67% 

7,69% 12,5% 

(quando aplicável) de 5% à 20% de 20% à 25% 
e. Imposto de renda e contribuição social 
A provisão para imposto sobre renda foi calculada com ba
se no resultado do exercício ajustado ao lucro real pelas 
ad1ções e exclusões previstas na legislação fiscal v1gente, 
principalmente, provisões para devedores duv1dosos e 
cont~ngênc1as. A contnbuíção social foi calculada à alíquo
ta de 8% sobre o resultado antes do cálculo do imposto de 
renda, de acordo -::om a legislação em v1gor. Imposto de 
renda d1fendo foi constituído para as adições e exclusões 
CUJa dedutibilidade ou tributação ocorrerá em exercíCIOS 
futuros. As parcelas de antecipação de imposto de renda 
e contnbUJção social são contabilizadas como 1mpostos a 
recuperar. 
f . Provisões para contingências 
As prov1sóes para contingências foram const1tuidas em 
montantes suficientes para fazer face à eventuais perdas. 

· baseadas na opinião dos advogados da Companhia. 
g . Reconhecimento das receitas 
As· rece1tas relativas a serviços prestados são contabiliza-· 
das quando o serviço é prestado. As receitas dos serv1ços 
de telefonia celular se compõem de tarifas de assinatura, 
tantas d.e utilização, taxas de habilitação, tantas de uso da 
rede, tarifas de manutenção e de outros serviços presta
dos aos assinantes. Todos os serviços são faturados men
salmente. Os serviços prestados entre a data de fatura
mento e o final de cada mês também são contab11izados 
éomo receita no mês da prestação do serviço. 
h. Juros sobre o capital próprio 
Os JUros sobre o capital próprio, instituídos pela Le1 
9.249/95, foram calculados tendo por base o patnmõmo li
QUidO. Para f1ns de atendimento às disposições tnbutànas, 
sào contab11izados como despesas financeiras. Na elabo
ração das demonstrações financeiras foram reclassiflca
dos para serem demonstrados como dístnbuição de resul
tados. no patnmõmo líquido. . 
i. Plano de pensão 
As contnbu1ções para a Fundação Telebrás de Segunda
de Social • SISTEL que administra o fundo de pensão e 
outros beneficios de aposentadoria dos empregados são 
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determinados atuarialmente e contabilízadas pelo regime 
de competência, conforme mencionado na Nota 9. 
j . Participação dos empregados 
A Companhia provisionou participação dos empregados 
nos lucros na proporção de um duodécimo mensal sobre 
a folha de pagamento, sujeito a aprovação da assembléí<f 
de acionistas. 
4. Imobilizado 

Depreciação Valor 
Custo acumulada líquido 

Equipamentos e meios 
de transmissão 

Centrais de comutação 
6.741 

e controle 3.335 
Outros ativos 23 
Total de bens e instalações __ _ 

(570) 6.171 

(470) 2.865 
~ 

em serviço . ~ (1.040) 9.059 
A Companhia está f~rmando contrato com o M1nisténo da 
Ciência e Tecnologia, através do Instituto Nacional de Tec
nologia, para a elaboração de um estudo sobre a v~a útil 
dos bens do seu imobilizado. com a emissão de laudo 
conclusivo. 
5. Provisões para Contingências 

a. ICMS sobre receita de habilitações 
O Convênio n• 69 de 19 de junho de 1998 do CONFAZ. 
Con~elho Nacional de Política Fazendária interpretou a le· 
g1slação existente, ampliando a incidência do ICMS para 
1ncluír outros serviços além dos serviços de telecomunica
ções, incluindo a habilitação de telefonia celular que não 
era até então tnbutada. De acordo com esse Convênio, o 
ICMS poderia ser aplicado retroativamente aos serviços 
prestados nos últimos cinco anos. 
A Companhia entende que a tentativa das fazendas esta
duais em estender a incidência do ICMS para outros ser
viços suplementares à serviços de telecomunicações é ile
gal. Adicionalmente, a Companhia entende que sua pre
decessora legal seria responsável por contingências rela
cionadas a aplicação retroativa de ICMS sobre as receitas 
de habilitação antenores a 1998. 
Não há certeza de que o entendimento da Companhia so
bre a ilegalidade da nova interpretação da legislação irá 
prevalecer. Caso o ICMS fosse aplicado desde a criação 
da Companhia em 5 de janeiro de 1998, o montante seria 
de aproximadamente R$ 468. A Companhia, conservado
ramente, contabilizou provisão em montante semelhante. 
b. Outros Litígios 
A Companhia e respectiva predecessora, a Telecomunica
ções do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ são rés em alguns 
processos JUdiciaiS e estão sujeitas a certas outras recla
mações e contingências. A responsabilidade por quais
quer ações resultantes de atos cometidos pela predeces
sora até a data eletiva da cisão dos ativos e passivos ce
lulares permanece com essa empresa. Quaisquer deman
das 1udic1ais ,contra a Telecomunicações do Amapá S.A. -
T ELEAMAPA pode resultar em demandas contra a Com
panhia, na med1da em que a Companhia recebeu os at1· 
vos que seriam utilizados para garantir essas demandas 
caso eles não tivessem sido cindidos. A Administração en
tende que as chances de haver uma demanda judicial com 
efeito material sobre a Companhia são remotas e, portan
to, nenhuma provisão além das mencionadas anterior
mente fo1 registrada. 
6. Imposto de Renda e Contribuição Social 
O 1mposto de renda e contribuição social diferidos ·ativo 
apresentam a seguinte natureza: 
Imposto de renda diferido: 

Provisão para devedores duv1dosos 
Provisão para contingências 
Outros 

ContnbuiÇão soc1al difenda: 
Provisão para devedores duvidosos 
Provisão para cont~ngênc1as 
Outros 

Menos: Parcela class1f1cada no longo prazo 
Parcela classificada nll circulante 
7. Património Liquido 
a. Capital subscrito e integralizado 

1.027 
117 
65 

1.209 

329 
37 
28 

394 
1.603 
~ 
..l.:ill. 

O capi tal subscrito e Integralizado da companhia está diVI
didO em 323.460 mil ações ordinárias e 586.963 mil ações 
preferenciais, sen9o 25.905 mil ações preferenciais clas
se '.A' e 561.058 mil ações preferenciais classe ' B', sem 
valor nom1nal. O capital autorizado da companhia é de 
1 .000.000 mil ações. 
As ações preferenciais de todas as classes não têm direi
to a voto, sendo asseguradas as seguintes vantagens a 
cada uma delas: 
1) As ações preferenciais de classe A terão prioridade no 
reembolso de capital sem prêmio, assim como o direito de 
receber dividendo superior, em 10% (dez por cento), ao 
valor dos dividendos pagos às ações ordinárias de emis
são da Companh1a; e 
11) As ações preferenciais de classe B terão prioridade no 
reembolso de cap1tal sem prêm1o, e no recebimento de di
videndos mímmos e não cumulatiVos de 6% (seis por cen-
to) a.a. · 
~- Reserva legal 
E constituída em conformidade com a Lei das Sociedades 
por Ações e o estatuto, na base de 5% do lucro líquido de 
cada exercfc1o até atingir 20% do capital. 
c. Lucros acumulados 
Por decisão da Administração, o saldo desta conta no 
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montante de R$ 2.332, será aplicado na modernização e 
expansão do sistema de telefonia celular com base em or
çamento a ser aprovado em assembléia de acion.istas. 
d. Dividendos 
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo corres
pondente a 25% do lucro liquido ajustado de cada exerci
cio, em .conformidade com a Lei das Sociedades por 
Ações e o estatuto. 
Em 31 de dezembro de 1998, os dividendos foram calcu
lados de acordo com o Estatuto Social pelo percentual de 

·. 25% do lucro liouido do exercício conforme abaixo: 
Lucro líquido do exercício 3.490 
Reserva legal (5%) ~ 
Base de cálculo 3.315 

· Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 829 
Adicional atribuído às ações preferenciais 26 
Dividendos propostos (R$ 0,94 em - -

média por lote de mil ações) 855 
Menos: Juros sobre capital próprio imputado 
ao dividendo r.1inimo obrigatório ~ 

117 
Juros sobre o capital próprio 
Juros sobre o capital próprio 866 
Imposto de renda na fonte dos juros 
sobre o capital próprio ~ 

Juros sobre o capital próprio liquido 
(R$ 0,81 por lote de mil ações) ...zli 

Os juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mí
nimo pelo seu valor liquido de imposto de renda, foram 
calculados com base na variação da Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) nos termos da Lei nº 9.249/95. 
Os dividendos serão pagos prioritariamente às ações pre
ferenciais de classe B, até o limite da preferência, desti
nando-se o saldo ao pagamento de dividendos das de
mais ações atribuindo-se às ações preferenciais de classe 
A um valor que supere em 10% (dez por cento}, o valor a 
ser pagos às ações ordinarias. 
8. Plano de Pensão 
A Companhia em conjunto com outras empresas de tele
comunicações oriundas do processo de privatização da 
Telebrás, patrocinam planos de previdência privada (PBS) 
e de assistência médica (PAMA) administrados pela Fun
dação Sistel de Seguridade Social. O beneficio de pensão 
é definido como a diferença entre 90% do salario médio 
dos últimos trinta e seis meses, atualizado até a data da 
aposentadoria, e o valor da previdência pago pelo Institu
to Nacional de Seguridade Social - INSS. Para os aposen
tados, o valor da suplementação é atualizado na mesma 
época e pelo índice médio de reajuste concedido aos em
pregados ativos das empresas patrocinadoras. Além do 
benefício da suplementação, é fornecida assistência mé
dica aos empregados aposentados e a seus dependentes, 
a custo compartilhado. 
As contribuições para os planos são PBS e PAMA deter
minadas com base em estudos atuariais preparados por 
atuários indepen@ntes, de acordo com as normas em vi-
gor no Brasil. 1:: 
O regime atuarial de determinação do custeio é o de capi
talização, e a contribuição devida pélas empresas é de 
13,5% sobre a folha de sajarios dos seus empregados 
participantes do plano. A contribuição dos empregados 
participantes corresponde ao somatório de: (a) de 0,5% e 
1,5% sobre o salário de participação (de acordo com a ida
de do participante) ; (b) 1% sobre o salário de participação 
que ultrapassar a metade do teto de contribuição para o 
INSS; e (c) 11 % sobre o valor que ultrapassar o teto de 
contribuição para o INSS. Não existem outras obrigações 
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calculadas, a não ser aquelas já consideradas na taxa nor
mal de contribuição. Os estudos atuariais são revisados 
periodicamente, por atuário independente no sentido de 
se verificar a necessidade de ajustes nas contribuições 
sociais. Neste exerclcio as contribuições da Companhia à 
SISTEL totalizaram R$ 29. 
Apresentamos a seguir a demonstração das reservas téc
nicas relativas aos planos PBS e PAMA conforme Laudo 
Atuarial emitido por STEA - Serviços Técnicos de Estatís
tica e Atuária Ltda. em 11 de janeiro de 1999. Do ponto de 
vista patrimonial, a SISTEL apresenta para os planos t;'BS 
e PAMA, na data de 31 de dezembro de 1998, um superá
vi t acumulado de R$ 94.637 mil: 
Reservas Matemáticas e Benefícios 

de Pós-Aposentadoria 
Reservas para outros Benefícios 
Total das Reservas 
Ativos dos Planos: 

3.615.1 76 
312.831 

3.928.007 

Mercado Financeiro 2.463.747 
Mercado de Renda Variavel 1.676.103 
Mercado Imobiliário 394.553 
Operações com participantes 115.854 
Outros investimentos 47.525 

Total dos Ativos dos Planos 4.697.782 
9. Transações com Outras Concessionárias de Servi
ços de Telecomunicações 
Até a mudança do controle acionário da Companhia em 4 
de agosto de 1998, a Empresa Brasileira de Telecomunica
ções S.A. - Embratel, única operadora de longa distância no 
Brasil, assim como as demais empresas do Sistema Tele
brás, eram consideradas como partes relacionadas. A Com
panhia possui acordos operacionais com essas empresas 
relativamente à longa distância interestadual e intraesta
dÚal, ligações internacionais, "roaming" automatico e inter
conexão. A Companhia também possui diversos contratos 
de serviços com a respectiva predecessora que executa vá
rias tarefas administrativas em nome da Companhia. ' · 
Após a mudança do controle acionario, a Telesystem Inter
national Wireless Inc., um dos acionistas que integram o 
consórcio que .. adquiriu o controle da Tele Norte Celular 
Participações S.A., vem assistindo técnica e administrati
vamente a Companhia, tendo em vista sua experiência na 
area de telecomunicações. A Companhia (Controlada da 
Tele Norte) provisionou o montante de aproximadamente 
R$ 170 para a assistência· prestada. 
10. Compromissos 
a. Gastos de Capitais 
Em 31 de dezembro de 1998, a Companhia não tinha 
compromissos com gastos de capitais, além daqueles re
fletidos nas demonstrações financeiras. 
b. Metas A NATEL 
De acordo com os termos acordados no contrato de con
cessão, a Companhia vem cumprindo satisfatoriamente 
seu plano de metas,' o qual inclui: 
Qualidade do serviço: 

Realizado até 
31 de dezembro 

Indicadores Metas de 1998 (' ) 
lndice de disponibilidade > 98% 98,0% 
Perda nos enlaces ERB's- CCC < 3% 2,0% 
Bloqueio no canal de voz ERB < 5% 2,5% 
Perda nos enlaces de interconexão < 3% 2,0% 
Probabilidade de acesso na 

primeira tentativa 
Reclamação procedente por 

1 00 as~nantes 
n não auditado 

90% 91 ,0% 

< 5% 0,5% 
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Atendimento a dist ritos e sedes de munic ípios: 

Metas 
30-50 mil habitantes 70% 
50-75 mil habitantes 80% 
75-100 mil habitantes 90% 
1 00-200 mil habitantes 1 00% 
+200 mil habitantes 100% 
n não auditado 
N/ A - não aplicável 
11. Seguros 

Realizado até 
31 de dezembro 

Prazo de 1998 ( ' ) 
nov/2002 - =--'-"'"-71 o~o~o;."'. 
nov/2001 N/A 
nov/2000 N/A 
nov/1 999 N/ A 
nov/1998 

Em 31 de dezembro de 1998, na opinião da Administra
ção, todos os ativos e as responsabilidades de valores re
levantes e de alto risco estavam cobertos por seguros. 
12. Instrumentos Financeiros 
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros 
foram determinados com base em informações de merca
do disponíveis e metodologias de valorização apropria
das. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou me
todologias de estimativa poderiam ter um efeito material 
nos valores estimados de mercado. Baseada nessa esti
mativa, a Administração entende que o valor contábil dos 
instrumentos financeiros equivale a aproximadamente 
seus valores de mercado. Não existiam operações com 
derivativos em 31 de dezembro de 1998. 
13. Eventos Subsequentes 
a) Mudança na política cambial do Banco Cent ral do 
Brasil · 
Como é de conhecimento público, no final da 1• quinzena 
de janeiro de 1999, o Banco Central do Brasil alterou a po
lítica cambial extinguindo a denominada banda cambial 
pela qual administrava a margem de flutuação do Real em 
relação ao dólar norte-americano, deixando ao mercado a 
livre negociação da taxa de câmbio. Como conseqüência 
dessa mudança, o Real acumulou, até 10 de fevereiro de 
1999, uma desvalorização de, aproximadamente, 59% em 
relação ao dólar norte-americano comparada à cotação de 
31 de dezembro de 1998. Neste momento ainda não é 
possível determinar se a cotação do dólar permanecera 
nesse patamar. 
Os impactos provenientes desta medida nos resultados da 
Companhia não podem ser quantificados no momento. 
b) Mudanças na legis lação tributária 
No final do ano de 1998, foi divulgado um conjunto de me
didas fiscais, cujos principais itens que afetam a Compa
nhia são as seguintes: (i) aumento da alíquota da COFINS 
de 2% para 3% e ampliação da base de cálculo do PIS e 
da COFINS a partir de 01 de fevereiro de 1999; e (ii) o au
mento da alíquota da contribuição social sobre o lucro de 
8% para 12% para o período de 1º de maio a 31 de de· 
zembro de 1999. 
Os impactos provenientes destas medidas nos resultados 
da Companhia não podem ser quantificados no momento. 
14. Ano 2000 · 
Em dezembro de 1 998, a Companhia encerrou a fase de 
implantação dos sistemas de suporte ao negócio e esta 
em processo de implementação dos sistemas de gestão, 
os quais compõem a estratégia de adequação dos siste
mas a chegada do ano 2000. A Administração esta pre· 
vendo a contratação de consultoria responsavel pela ela
boração e implementação dos testes integrados, previsto 
para ser concluído no inicio do segundo semestre de 
1999, quando então a adequação dos sistemas podera 
ser objeto de auditoria. 

Senhores Acionistas, , 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEAMAPÁ CELULAR S/A, em reunião 
realizada nesta data, tendo examinado o Relatório Anual da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 1998, integradas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, 
Demonstrações das Mutàções do Patrimônio Liquido, Demonstrações das Origens, 
Aplicações de Recursos, Notas Explicativas e a proposta da Administração para desti-

nação do resultado refe rente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1998, ante 
os esclarecimentos prestados pela Diretoria, o Contador da Companhia e o Parecer dos 
Auditores Independentes; Ernst & Young - Auditores Independentes S/C, aprovo os 
referidos documentos e a proposta que neles se contem e propõe sua aprovação pela 
Assembléia Geral de Acionistas da Companhia. 
Rio de Janeiro, 04 de março de 1999. 

O Conselho de Administração 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Ma.rcos Aurélio Lopes de Oliveira 
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Com base nos documentos examinados, nas analises levadas a efeito e nos esclarect-
0 CONSELHO FISCAL DA TELEAMAPÁ CELULAR S/ A, em reunião realizada nesta mentos apresentados por representantes da companhia, e tendo em conta, ainda, o 
data, em observância ao disposto no art. 163, da Lei nº 6:404/76, e no uso de suas parece:r dos auditores independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/C, 
atribuições legais e estatutarias, examinou o Relatório Anual da Administração e as datado de 10 de fevereiro de 1999, o CONSELHO FISCAL é de parecer que os citados 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro documentos estão em conformidade com as prescrições legais pertinentes e refletem 
de 1998, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, adequadamente a posição patrimonial e econômico·financeira d~ empresa no referido 
Demonstrações das Mutações do Património Liquido, Demonstrações das Origens e exercício social, razão pela qual opina favoravelmente a aprovaçao de tats documentos 
Aplicações de Recursos, além'tiQs demais documentos e informaç~es pertinentes às pela Assembléia Geral de Acionistas. 
operações realizadas pela Empresa. ' Rio de Janeiro, 04 de março de 1999 

GILBERTO BRAGA SIGAUD PAULO EDU.t'~O TASSANO DANIELA MALUF PFIFFER 
Conselheiro Conselheiro Conselheira 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
limo. Srs. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima rêferídas representam ade· 
Diretores e Acionistas da quadamente, em todos os aspectos relevantes, a po'sição patrimonial e financeira da Te· 
Teleamapá Celular S.A. leamapa Celular S.A. em 31 de dezembro de 199.8, o resultado de suas operações, as 
1. Examinamos o balanço patrimonial da Teleamapa Celular S.A., levantado em 31 de mutações de seu patrimônio liquido e as origens e aplicações de seus recursos, reta-
dezembro de 1998, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do pa- rentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticãs contábeis emanadas 
trimônio liquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício · " da legislação societária. · 
findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa•'~: 4. O balanço patrimonial de abertura de 30 de janeiro de 1998 (data-base de 31 de de-
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. zembro de 1997), apresentado para fins de comparação, foi auditado por outros audito· 

I
, 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de aÜditoria e compreendeu: res independentes que emitiram parecer sem ressalva datado de 02 de fevereiro 

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevãncia dos saldos, o volume de de 1998. --. 
transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia; (b) a consta- Macapa (AP), 10 de fevereiro de 1999 
!ação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e 

contabeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como , ::!JJ Auditores Independentes S.C. 

' 

as informações contabeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das e_stimativas _ ::::::111 Ernst & Young 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. ' CRC-2SP 015.199/0 ·6·8-PA 
Aurivaldo Coimbra de Oliveira 
Contador CRC-1 PE 009.428/0+S·PA 


	

