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PODER EXECUTIVO 

Vice-Governadoria \ 
PORTARIA 

N". 009199-VICE-GOVERNADORJA 

A Vice Governadora do E•tado 
do Amapi. usando das atribuições que lhe .00 confcndas 
por lct c, 

Considerando a n=dade de 
compor a Comissilo Permanente de Ucitaçào da 
Vic~rnadoria, cumpnndo a Lei n.• 8.666193, de 
21 06 93, alterada pelas Leis n°s 8 883, de 08.06.94 e 9 648, 
de 27.05 98, que rege as Licitações e Contratos 
Admuu:ttrdl iVU!:t. 

R eso l ve: 

Art. / 0 - NOMEAR os senmlore.f 
aborxo ~locronados para, so'b a presidindo do pnme~ro. 
conslllulrem, a partir do dia /8 de Março lk /999. a 
ComrsstJo Permanente de Lícitaçtfo - CPI./VG, para 
compras, obras e serviços da Vice~Govemadona: 

Tilrd tiJ"U 
Demse Rosa da Silva Ú!lte Santos 
Domingas Prcanço Gonzaga 
Crrs Cleber Clei França de Almeido 

• Milane Jesvs F avi/la do Luz 
Suplmú 
José H e/der de Souza Brandllo 

Art. 2• - Revogam-se as 
drsposrç/Ns em contrárto. 

PUBUQUE-SE. DIWLGUE-SE E CUMPRA-SE 

Macapá(AP), /8 de Março de /999. 

Seéretarias de Estado 

Administração \ 
O SEC RETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇ ÃO. 

do Governo do Amopó. no uso do competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto n• 1<497. de 16.10.92 e 
01-48. de 23.01.98: 

R E S 0 L V E: 

Designar 
All(lrode. 

o servidora Regina 
Seaetél1o Executiva. 

lúcio Range! 
Código CDI-

SECRETARIADO 

Sccn:t:lrio de llstndo da Administração 
RAIMUNDO GOMES DE SOUZA 

Secret:lrio de Esudo da Saúde 
J ARDEL ADAILTON SOUZA NUNES 

Secret:lria de Estado do Trabalho e da Cidadania 
DINETE REGINA PANTOJ A 

Secret:lrio de llstado do Meio Ambiente. Ciência c Tecnologia 
ANTÓNIO SÉRG IO MONTEIRO FILOCREÃO 

2/GAB/SfAO. pertencente ao Quocto de Pessoal do 
Quo<to civA do Es1odo do Amapó. pao responder 
em substilulçôo o C hefe do GAB/SEAD. Cóótg<> CD5-3. 
durante o Impedimento de suo Htulor Elisabete Mario 
Serro Penafort Santana, no período de 25.03 o 
04.0a9. 

Mocopó(AP), em96de ~ de 1999. 

PORTARIA N" J23 J99.SEAD 

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADftiNISTRAçAO, no uso da COI'f1)etência que lhe foi 
delegada pelos Decrems n• 1497, de 16/10/92, e 0148, de 
23/01/98, 

RESOLV E: 

Art.1' • Constituir Canlsllo de Slndlclncla 
composta pelos se!Vidores CILETE MARIA MA TOS DE 
MENEZES GAMAQUE, Mninis1Jadora, JORGE TORK 
RODRIGUES, Economista e EUFRÁZIO FERREIRA DA 
SILVA, Agente Mninislrativo,IDOOs per1encentes ao Quacto 
de Servidores do extinto T eni\ório Federal do Estado do 
~á. para, sob a presidência da primeia, apuril' 
irregul<lidades referenciadas no Processo n• 
28790.00155&197-SEE[)..Protoc:olo GeraiiSEAD rf 1431/98. 

Art.2"- Estabelecer o prazo de ~ (binta) <ias 
para conclusao dos trabalhos da Corrissao. 

Art.3"- Esta Portaia entra em vigor na data 
de sua publicaçao 

PORTARIA N" ) 2 ~ J99.SEAD 

1 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

AD .. NISTRAçAO, no uso da ~ que lhe foi 
delegada pelos Dec:retlS n• 1497, de 16/10192, e 0148, de 
23/01198, 

RESOLVE: 

M 1•- ConstÜ CorniiiiD • Slndlclncla 
<:Ón1lC)Sia pelos séMdcies LJ,JCI.ENE DE ABREU 
c:JVEIRA, Agenle Mrinis1RIIvo, p•tencerlle éll Quaáo de 
Servidores do exlr*> TenWlrio fJid!nl do Amapá, GE1ZA 
IIARIA SOOlA SMNVA, ~- e IIARao 
ROBERTO DO ROSARio ~ Dal(qaro, amos 
pelteiiCIIB éll ~ de Pessoal Ovl do Governo do 
Estado do ~pwa, sob a pesidiiiCia da prineill, 

Chefe da Cnsa Militar 
Tcn. Col. RICARDO LEÃO DIAS 

Secret:lrio de llstado da Agricultura. Pesca. Floresta c do Abastecimento 
PEDRO MAURO SEABRA DO ROSÁRIO 

Secret:lrio de llstado da tnfra-F.strutura 
J OÃO JJF.NRIQUE RODRJG UES PIMENTEL 

Secret:lrio de Estado da Indústria. Comércio e Mineração 
FERNANDO GUIMARÃES SANTO S 

Procurador Gc:ral do llstado 
JOÃO BATISTA S ILVA PLÁCIDO 

Defensor Público Gc:ral do Estado 
JOS•: RONALDO S ERRA ALVES 

.. 
' apllll' ~ tllflllllliàldll no ~ • rf 
11913/91-SEAD. 

M2"- Estabelece o prazo de 30 (binta) elas 
para conclusao dos trabalhos da Corrissao. 

Art.3"· Esta Portil'ia entra em vig;lr na data 
de sua publicaçao 

PORTARIA N"/z-6 !J9-SEAD 

O SECRIITÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
no uao da competência que lhe foi delegada peloc De:::retoc 
n•a 1.497. de 16/10/ 92, 01-48, d" '13/01/ 98, e tendo em 
vtata o dt1po1to no arttgo 102, do De:reto (N) n• 0320, de 
18/12/ 91, e o contido no Proce .. o - Protoc:olo Ge raf/SEED • 
N·~m. 

RESOLVE : 

RBDUZIR a c•rsa hor~ria de 40 (quarenta) para 20 
(vmte) hora• oetnana1a, do aerv1dor HDUARDO 
GONÇALVES DOS SANIUS1 ocupa nte do Cargo de 
i'rov1mento Eletivo de Proleuor de Knatno d~> 1" "2" Graua, 
C lasseNC", Pao;lrAo 02, Matricula n"32764-6, integrant" do 
Quadro de P<!Oiaoal C ivtl do Estado do Amapa, lotado na 
SEED, a contar de OI de março d"_1999. 

Educação 

aJIISIItlll BSDDUAL mr ~ 
CllWI& mr PL.UIIIJ~, UCI.SI.!j;JIO 11 ..-s 

P'NlCISSO 11!! 79/95-<D 

PARBCIII 11!! 16 / 98-cll! 

I - IIISJCillm : 

AIJlllUZ.l o ~ Do\ 1:5 
<XIIA .. ISllllOS l'llltSOIW.IUIJ 
ClllfSU/IIIP ,cali os aJitSOS .. 1110 
CAÇ.Io • JOOliS I jJ)IJUDS, RI 
niS -.u. E IIIIDIO, I! VI 
LIDA. os IISmllOS RIW.YUDOS. -

Apóa lona& tr-.ltação, decorrente. de fatore• 
t.portantea ca.o: 11 -.u.tançu rw ca.poatç_ão dos acionla 
tu d• .. ntenedora e a falta de rec.uraoa h....noa babUT 
t.adoa, a Eecola de Batudol Pe.raonaliu.doa, aantl da peli 
flru centro de Bntino Un1veraitárlua, reuniu u condi 
ç:ôe.a, neceltirial para o funcle»n.-e.nto da Educação de JÕ 
vene e Adult08 t noe n[veia Fund.eRntal e: Médio a A aanti 
nedora i tnecr tta no Cadutro Geral de Contri buinte: (HFl 
n2 00.886.157/0001·66, Cuocionando eoo aede próprú1 li 
tuada na rua .Odtlardo Stlv•, 2194 - Centro - Kaeapa-AP.-

Inc:ainbado a Dhiaio de Inopeção e Organiza 
çio Baco lar- 0101/SDD, a cloc.-ntação foi obj eto fi 
doU rel etórtoa elaborado• pel• equipe de: inapeçi.o. AD 
ter enê.lnbado pare o ConHlho de Educaç:io, fao• inaa 
bi dot pela Pntldenl!e da Ciur a de Planej aento, LecJ.a l! -



Macapá, 30.03.99 

ç:ão e Normas de analisar o Processo e formalizar Parecer 
de Autorização de Funcionamento. 

tcs peças : 
O Proce s s o 79/95- CEE está forma do pelas segui!!. 

Of!clo 21/91-CENSU/EEP (sem data) ; 
Análtse complementar da documentação da Esc~ 
l.J. de Estudos Personalizados com fins a Auto 
rização de Func ionamento; -
Projeto de solicitação de Autorizaç.io de Fu!!. 
c ion<tmen to ; 
Requeri:r.ento ao Secretário de Estado da Ed.!:!_ 

~~~t~!ção do endereço da Eséô la; 
Ato de criação do Centro de Ensino Univers.!._ 
tárius nQ 001/95 CD-CENSU; 
Ato de criaÇão da Es cola de Estudos Pcrsona 
llzadcs - EEP, nQ 002/95 CO-CENSU; -
Portaria de nomeação da Diretora Pedagógica; 
Portada de nomeação do Secretário Escolar; 
Quadro com nome e endereço da Escola ,cursos, 
séries, modalidades que oferece, turnos de 
funcionamento e previsão de matricula; 
Quadro Pcsso<Jl Administrativo, Técnico e D,2 
c ente da Escola; 
Quadro com capacidade do préd io, por turno e 
suas características; 
Planta balxa do prédio; 
AcervO bibliográfico; 
Ficha de Cadastramento Nacional .de Empresas; 
Contrato social da finna; 
cópia do cartão de CGC; 
Relatório preliminar da DIOE/SEED; 
CÓpias dos impressos utiliz<J.dos para cscrit~ 
ração escolar; 
CÓpias dos diplomas dos técnicos e docentes ; 
Portadas de nomeação do diretor e do Sccrc· 
tãrlo; -
Termo de compromisso dos t écnicos e docentes; 
Regimento escolar adequado a Lei 9.394/96,em 
2 vias com os anexos: Sistemática de Avalia 
ção e Grades Curriculares; -
CÓpia da Resoluç:.io nQ 01/90-CEE. 

Após várias visitas realizadas ao educandário, 
as recomendações da DIOE/SEED e deste Rela~or, foram d! 
vidamentc cumpridas, adequando a solicitaçao d e AutorizE_ 
ção de Funcionamento 3 Legis l ação Educacional em vigor. 

Il - AILI.LISE: 
O CENSU/EEP, foi criado para atender as cresce!! 

tcs demandas educacionals em nosso Estado,em especial n;:~ 

capital, acarretadas pelo gr~1nd!=! fluxo migratório advln 
do de vãrio s estados da Região Nordeste c do interio r d~ 
Pará. Esta clientela possui baixa escolaridade,grande de 
fasagem na relação idade/série, agravadas pela diflculdã 
dcs de escolarizar-se devido as atividades de subsil?tê~ 
c ia. 

O prédio contém: 06 (seis) salas de aula e 01 
(uma) biblioteca construídas recentemente, s:i.o devidamen 
te iluminalas e climatizadas. As demais depe ndencias rO 
ram refon!ladas e adaptadas, inclusive a secretaria, parã 
atender aos objetivos da escola. No entanto,o espaço dcs 
tinado à Orientação Educacional e a Supervis5o PedagógT 
ca, é diminuto, necessitando de ambiente maior e com pri 
vacidade. -

A Direção Pedagógica é exercida por profissio 
nal licenciado pleno, devidament e nomea"do pela mantenedÕ 
ra. O Secretário possui a escolaridade minima exigidã 
por instrumento de normatização deste Conselho . A equipe 
técnicJ. é formada por especialist.Js devidamente habilita 
dos . O corpo docente é form3do por licenciados plenos-:
Construo os d iplomas as pon:at·las e 1\0lueaJ,;Ões e os tcl·mos 
de compromisso dos mesmos , 

A secretaria atende a demanda tot.:J.l da escola. 
Os modelos de escrituração escolar for<tr.a adaptados dos 
formulários do Centro TecnolÓgico de Brasília- CEIEB. 

A biblioteca possui acervo bibliográfico rcs 
trito as disciplinas d<t Base Nllc ional Comum. e bom consT 
de rando-se os aspectos da qualidade c da diversidade,cofi 
t ando cor.t uma Enciclopédia Barsa. Sentimos falta de ur.i 
conjunto de TV e v!deo, que permita o uso de material di 
dãtico audiovisual , como ma.is um ins trumento do proccssÕ 
do ensino ap r endizagem. 

O CENSU/EEP oferece a Educ ação de Jovens e 
Adultos na forma de cursos presenciais e semi-presen 
ciais. Ao adotar a metodologia do ensino pcrsonalizado,ã 
Escola oportuniza ao aluno reais · condições para sua esco 
lariiação, ~ fornecido s~m custo adicion<!is, a cada al~ 
no materia l didático ( apostilas) elaboradas por docentes 
da Escola. Estas subdividem os conteúdos das disciplinas 
em módulos seqUenciais, na forma prevista no projeto po 
l{tico-pcdagógico. -

A organização er:1 mõdulos serve, também,para fa 
zer a equivalCncia de estudos do ensino regular par<l ;i 
Educa ção de Jovens e Adultos. mesmo dura nte os períodos 
letivos. Feita a equivalêncla, ·procede·se o aproveit."llllen 
t~ c a circ ul,:asão de estudos. -

Está disposto no Regimento EscoLtr, a realiza 
çâo de exames supletivos, que exigirão processo prÕpriÕ 
e ato autorizativo deste Conselho para .·a sua efetivação. 

As grades curriculares estão dispostas na for 
ma da Resolução ·46/98-CEE , combinada com a Lei 9.394/96: 
Fundan~entam-se na Ú1terdisciplinaridade, na redução da 
defasagem da relaç,.lo idade/série e no prosseguimento de 
e studos. 

A sistemática de avaliação contempla aspectos 
periódica e os da processual. No ensino personalizado, 
após 72 horas do recebimento do módulo, o aluno pode sub 
meter- se a verificação de aprendizagem . Em uma avaliaçãÕ 

·com nota ro!nima de aprovaç:ão i gual a 5,0 (cinco) , caso 
não obtenha exito,será submetido a recuperação paralela, 
com obrigatoriedade presencial do aluno até a aprovação. 
Após a recuperação, prevalece a maior nota. Objetivando 
preservar a seqUencia curricular, não é permitido no al~ 
no realizar estudos e avaliaçÕes de um mÓdulo posterio? , 
sem a devida aprovação no anterior. 

Atendendo excluSivarocnte a clientela da Eduea 
ção de Jovens e Adultos, á -Escola de Estudos Personalizã 
dos, aapresenta- se com metodologi a, t'ecursos didáticos-; 
corpo docente e técnico, capazes de Atender as demandas 
da clientela. 

UI - Y0'10 DO RI!LAl'OR: 

Pelo expresso na análise das peças con.etantes 
no Processo 79/95-CEE, somos de Parecer favoráv~l a Aut,2. 
rhação de Funcionamento da Escola de Estudos Pe sonal!_ 
zados - CENSU/EEP, com os CUrsos de Educação .de ovens e 
Adultos, N{vets Fundamental c Médio, e validaç- dos C.! ' 
tudos realizados. Considerando a modalidade ensino 
oferecido e do longo tempo .de t r arhtação do oc:esso, e! 

abelecemos o prazo de 06 (seis) meses,8. co ar ~a publ! 
'lção.. des_te, par a que a Escola solicite o eu Reconhe·c! 
~nto junto :a est~le..si.ado. 
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IV - VOTO DA cAH.IRA: 

A Câmara de Planejamento , Legislaç e Norr.~as 
aprova o voto do Relator . 

Macapã , sala de reuniÕes de Câmaras Prof. "Re i 
na ldo M.:turício Goubert Damasceno 11 em 01 de dezembro de 
1998 . . 

PAULO ROBERIO ANDRADE DE Ml:LO 
HELOISA HELENA FIGUEIREDO PEREIRA 
E!liiRA FONSECA MAGALHÃES 
MARIA VIIDRIA DA COSIA CHAGAS 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 

V - DECI5AO DO I'Ll!NA!uO: 

O Conselho Estadual de Educação, em sessão Pl<.:! 
na re.1.lizada nesta data, decidiu acompanhar o voto da · C~ 
mar~ de Planejamento, Legis lação c Normas nos termo s dÕ· 
voto do Re lator. 

Ma capá, sala de reuniões Plenárias Pn>-f .' 1Mário 
Qu i rino da Silva11

, em 04 de dezembro de 1998 . 

PAULO ROBERIO ANDRADE DE Ml:LO 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 
CORINA AMORAS DE ARAOJO 
JOÃO S~LDO LELIS VILLAR 
E!liiRA FONSECA MAGALHÃES 
ELIZABETI! CARVALHO DA SILVA RAMOS 
HALOA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO 
IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA 
MARIA VIIDRIA DA COSTA CHAGAS 
MARIA REGINA SHIIH NEVES 
MARIA LUZIA • SANTOS DE MORAES 
CARLOS NILSON DA COSIA 

!llNSKIJlO BSTADUAL DE KDOCA(;XO 
cAH.IRt. DE PIANRJAMK!ml, LEGIS"LA(;XO E NORMAS 

PROCESSO N9 90/96- CI!E 

PARECER N9 17/98- CI!E 

APROVA O REGDII!NTO ESCOLAR DO 
INSTI"IUIO DE KDOCA(;XO DO AMA 
PÁ B IJ! OOiliAS PROVIDllNCIAs--

I - f!ISTORICO: 

·Encaminhado à Divisão de Inspeção e Organiza 
ção• Escolar-DIOE/SEED, pe la Direção do ·Insti t uto de EdÜ 
c<tção do Ama.pá·IETA o seu Regimento destinado .a proceder 
a respectiva análise e endereç~'lmento a este Conse lho de 
Educação. Recebeu inúmeras ponderações e ques tionamentos : 
primeiro, pelo próprio Órgão da entidade mantenedora,pos 
terionncnte,por este Conselho de Educação . As razões maiÕ 
res prenderam-se pela i novação n o processo de !3-ValiaçãÕ 
dn aprCndtzagem e seus registros e pela observãncia nos 
aspectos obrigatórios da Lei nQ 9. 394/96 e Decr eto 2 . 208/ 
97, na parte concernente à profissionalização do curso . 

A DIOE/SEED, e ncaminhou, via Oficio nQ 07J64/ 
97-0IOE/COB.N/SEED, de 24/11 /97 a este Conselho o Regimcn 
to do IETA, solicitandd especial atenção ao artigo 11-: 
Ainda er.a 1997 h ouve uma reunião da direção e parte docen 
te do IETA cor.t Conse lheiros deste Colegiado,quan do fo r ai 
discutidos vários aspectos do Regimento em questãa 1 pri!! 
cipalmente o que diz respetto ao registro conceitual e 
glol)nlizado da avaliação da aprendizagem, r ecebendo por 
parte dos Conselheiros presentes o .aval par a a exper iê!! 
cia . Entretanto, cuidados foram rcco:nendados quanto o 
cumprimento dos preceitos legais e procedimentos pcdagó 
gicos didaticamente corretos e necessários. -

Os apectos filo sõficos üa eduçaç.ão presentes 
no modelo, mereceram novas reuniões coa os membros dir.!. 
gentes c docentes do IETA e este Conselheiro, o que o cor 
reu em mais de uma oportunidade, inclusive já no ano dC 
1998. éontudo, em caráter de experiência· foi colocado em 
execução no próprio 1997 e no ano de 1998. 

Na análise que estava sendo proce dida por este 
Conselheiro, foi feita uma indagação ao lEIA constando 
de s·ete itens, todos de forma incisiva e direta sobre d! 
rei tos e deveres ·dos alunos e aspectos legai s a serem ob 
servados entre os quais: ident ificação de _ç.onteúdos nãÕ 
assimilados pe los alunos e. o comp.onente curricul ar no 
qual ocorreu a deficiência na aprendizagem, como se pro 
cessaria o aproveitamento de estudos cursados com êxito: 
a rec uperação, 3s transferências a serem emitidas c as 
recebidas. Todos os itens foram respondidos c fazem par 
t e do Processo, Foram acrescentados vasto mater ial conS 
tante de fichas e orientações ger~is para docentes e al~ 
nos sobre o processo de avaliação c o seu r espectivo r~ 
gistro. 

Elaborado o Parecer de aprovação do Regi ment o , 
em 08/04/98 e após o aprovo da Cãroara de Planejamento,~ 
gislação e Normas, e antes da leitura em Plenária , o Co!! 
selheiro Paulo Mélo pediu vistas ao Processo , sendo por 
isso retirado da pauta. 

Após o retor-no do Processo com a análise das 
vistas feitas pelo Conselheiro Paulo Mélo, que r at i ficou 
as r ecomendaçÕes e observações feitas no Parecer, não vo 
tado,deste Relator , novamente a tramitação se p r epara ã 
c~nclusão . 

peças: 
Fazem parte do presente Processo as seguintes 

- Oficio nQ 07364/97-DIOE/COEN/SEED; 
- Análise Preliminar DIOE/SEED; 
- Oficio nQ 622/97-IF:l:A; 
- Reg-imento do IETA (Primeira Versão) ; 
- Solicitação escrita do Conselheiro Garlot~ 

Nilson; 
- Oflclo s/n 97 -IETA. (03/06/97); 

- Oficio. n9 6779/97- DIOE/COEN/i;EED; 
- Ofic io nQ 48/98-IE'IA; 
- Resposta ao questionamento; 
.. Fichas , planilhas e orientações para avaliação; 
- Parecer não lido em Plenário; 
- Pedido de vistas; . 
- Regimento do lEIA (Nova Versão/98 );" 
- OHclo_ n9 413/llB- IEIA. 

li - .A!W.ISI!: 

Ó Rêgimento Escolar do . I .E'IA,· exaUstivamente .dis 
çutido, · ponderado e adaptado à Legislação "Educacional br ã 
sileira e ·sua aplicação no sistema a.mapaense sofr eu inúme 
ras e significativas adaptações e mudanças, f ruto da suB 
hiatõria e busca d~ aprimoramento. 
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O d ocumento em questão apresenta•se bem formado, • 
obedecendo a uma est r utura de instrumento de lei.Es t ã fun 
damentado nos aspectos filosóficos e conceituais da Lei 
de Diretrizes e Bases nQ 9 . 394/96, com c l ara preferéncia 
e predominância de colegiado s e decisões coletivas . Pqssui 
c inco t!tul os dlstrlbu!dos em Capltu l os,Seções ,Sub- Seçõcs 
c contempla: 

- a origem de depe ndência da Escola com objcti 
vos e regime de funcionamento; -

- organização Técnico Adminis t rativa se apresen 
t a em espaço prÓprio; -

- estrutura pedagógica s e assenta nos dispositi 
vos que observam as ações dos técnicos e docentes, organi 
zaçáo de horá r i os e carga ho rár ia das disc i pl i nas, tendo 
como parte principal a Sistemática de Avaliação,comentada 
em destaque neste Pare cer; 

- a c.xistCncia do Consel ho Escolar, com a partl 
c ipação de t odos os s egmentos da Escola,inclusive dos al~ 
nos; "' - a n!tida observância das competências da Dir~ 
ção c demais serviços auxili ares do estabelecimento; 

- os docentes e ~ embora não trate de sua forma 
ção , têm atribuiçÕes prÓprias de profiss ionais habillt~ 
dos, a té porque o pr~scnte não é Processo de autoriz~ção 
ou reconhecimento d e Escola; 

- o serviço de mul timeios que abrange a bib ·
teca, oficinas peda gógicas c reprogr<lfia, fican ·ta,um 
t anto des l ocadJ. das demais por se consti tu i mp les apoio 
à Escola s em e nvolvimento de _alunosj-~ • 

- as demai s compctencias das instituiçoes escol~ 
r es , horár i os de trabal hos , além de di reitos c deveres dos 
a lunos . 

O Regimento r efere - se ã existência d e· Conselhos 
de grupo- t urma, constitu!do de profiss ionais da Educação 
e alunos, que fo rmam os Conselhos Escolar es, por turr.~a , 
para julgamento das condições disce ntes. 

Sistem..itica de Avaliação: 

A constr ução do processo de avalhçâo da a pren 
dizagem é todo estruturado de forma conceitual e f.ilosóf_! 
co, A avaliação é global e após demarches, e atendid as as 
orienta ções deste Conselheiro, fo i garantid o no Regimento 
d i.spositivo que esclarece porque e em quais componentes o 
a luno ficou Retido (não fo i promovido de série) , para que 
dependendo de recuperação , possa demonstra r a melhoria da 
a pr endizagem. 

O Regimento passou a adotar o processo de apro 
veitamento de estudos conc lu i dos tom êxi t o em c omponenteS 
d3 grade curricular, porém,não oferece estudos intensivos 
d e dependênc ia para seus a lunos. 

O Regimento está assentado na Legislação Educ~ 
cional vigentC a nível nacionàl e nas regu lamentações do 
sistema <Unapaense corn normatização deste Conselho. 

No corpo do Regimento t r Cs observações devem 
s er obrigatoriamente seguidas: 

a) - no Artigo 2Q deve constar a compreensão da 
r ealidade brasileir a , regional e amap<J.ense e não só bras i 
leira; 
-- · b) - ·no Artigo 104, Parág rafo Onico 110 ano leti 

· vo será considerado em termos hora/aula" de sessenta (.60) 
minutos cada; 

c) - n a t rans fe r Cncia recebida e emitida assen 
tar- se-à nos aspectos da Base Nacion~ l Comum e Língua E~ 
trange i ra Mo derna, da mesma forma que quatificado o núm~ 
ro de c omponentes para recuperação final, quando houver. 

Na construção do processo de avaliação da apre.!!. 
dizagem é d e direito pleno e inequívico do aluno~saber de 
sua rea l situação quanto ao alcance dos r.a!nimos co!!. 
ceitu.ais, para que possa planejar , se ass im o desejar,seu 
processo de aprendizagem, s em o que, com certeza, é de d!, 
rei to nulo a "avaliação" como resultado. final . 

Rea lizadas todas as inúmeras e discut i das des 
marches com os ajustes necessários e as obrigatoriedadeS 
exlgid.Js somos favoráve i s a d evida aprovação do Reg imento 
do Instituto ·de Educação do Amapá-tETA, validando as açÕes 
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dele decorrentes desde 1997 ,deterwlnando ao eatabelect.en 
to a construção de re l atór lol anual• sobre o processo dé 
aval tação, pelo per{odo de t r ês anos consecutivos, c011 de 
poi.entos, inclusive, de discentes visando o apriaorruDe~ 
to do pr ocesso. 

Reco.enda.as a Inclusão de dispositivos reglae!! 
tnls .ldotando a progressão parclal (utdcula coa depe!! 
dêncla). 

1 v - varo DA cAIIARA: 
A cã•.na d~ Planejawnto, Legislação e Normas 

aprov.J o voto do Relator. 
Macapá, sala dt> reuniões de cãaaras Prof. "Rei 

n.:tldo N<~udclo Coubert Dnmasceno", em 02 de dezembro d; 
lqqs. 

PAULO ROBERJU ANDRADE DE Ml:LO 
HELOISA HELENA FIGUEIREDO PEREIRA 
MARIA VITORIA DA COSTA CHAGAS 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 
CARLOS NILSON DA COSTA 

V • OECI sAo DO I'I.IIIAAIO: 

O Conselho EstadU{Il de Educa(:ão , em sessão pll' 
na realizada nesta data, decidiu acoraJJtmhar o voto da Cã 
a.u3 d~ Planej3JK'nto* Legtslação c Noraas, nos ter.Js dÕ 
voto do Relato r, 

Maeapã, ~a la de reuntõe~ Plenárias ProL 10M..'Írlo 
Quirtno da Silvn", CID 04 de deze11bro de 1998. 

PAULO ROBERTO ANDRADE DE H€LO 
CARLOS NILSON DA COSTA 
IIELOISA IIELENA FICUELREDO PEREIRA 
llALDA MARIA DOS SAN10S BRANOAO 
CORlNA AMORAS DE ARA0JO 
EUHRA ~"ONSEGA MAGALJIAES 
JOAo SU€LDO LELIS VILLAR 
MARIA LUZ lA SANTOS DE MORAES 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 
MARIA VITORIA DA COSTA GllAGAS 
IVAHCI MAGNO DE OLIVEIRA 
!WIIA REGI.HA Sl!lTH NEVES 
SlHF.I GARHONA DOS SANIUS 
Lt"ON I L DE AQUI NO PE~A AMANAJAS 

COHSKUIO I!STAilUAL DI! I!DUCAÇAO 
cAIIARA Dll Pt.AIO!JAHI!IftD, I.J!C! SLA(;Ao B MORIIAS 

PROCESSO H2 28340.004363/97•SEED 

PARECBR H2 18/98-cllE 

I - lllSTORICO: 

AlTTOR I ZA O 1'1111CIOIIAIG!If 
TO DO CEKJ:RO DI! EIISlNÕ 
PROf"l SS IOHA.l.ll.AH'IE ,COH 
OS CURSOS: llOIIHAÇAO DI! 
PROt1!SSORBS DO PU • ES 
COLAR A 4! SltRJ.B E culi 
SO ADICIONAL • 59 E 6! 
SI!RlK l!S11! E11 GAAATKR 
KXCKPCIOMAL , K VAL ll>A 
llStlJDOS REALIZADOS. 

O Sr. S~:cretário de Estado da Educação. atrav~s 
do offcio nQ O!U&tl/97·010E/COEN/SEEO, encastnhou ,, t•stt• 
Colel(l.tdo o Procf.•sso nQ 28840 . 004J6l/'J7 , c011 vlst.Js ,1 .tu to 
riza~,;ão (> funcfon:u·tento do Centro de Ensino Pro((ssion.tiT 
zante-CEP. -

O rcrcrldo ProcE"sso retornou ao CEP: em dili)~t•n 
cia, I\Or duas vezes, a prtr.eira por sollcitat.10 da O IOF.? 
SEED e a ~e~unda por solicitação da A-.~e c;:sorl:t Ti!cnh;.l 
destt" Conselho, nabas objetlvan(lo atender dS ntlnaas ... ~~t.l 
belecltJ:.s pela Resolução Ol/90·C.E.E. -

Co11põem o Processo as peças n seguir to l t!ncad.;l~: 

01- Rcquert.mento dirigido ao ExmQ. Sr . Secret.l 
rio de Estado da Educação; -

02 - Offclo nQ 08168/97-DIOE/COEN/SEED; 
03- Análise da Assessor ia T~cnica do CEE; 
04 - Alo de CrhçÕo do CEP; 
OS - Projeto de 111plantaç3o dos cursns; 
06 - Regl.ento Escolar (2 vias); 
0 7 - Regimento Escolar atualhado (2 vias); 
08- Modelo de l•pressos utlllzados nd escrltu 

r.1ç.io escoiar; -
09 - Quadro docente, acorapanh3do de hnbllltaç.io 

r te~s de co.pra.lsso; 
10 - Quadro adatnlstr attvo e técnico P rPSpt>ct! 

vos comprovantes de habillta\:ã~•: 
li - Cópia do CGC; 
L2 - Planta baha; 
l3- Alvará de vistoria do corpo d(l b·)IDI"'·Iros ; 
14 - Licen~a par a funclonilJIM>nto concedld.l pt-la 

vlgilancla sanitária; 
t5 - Oocumen-;o de arrecadação auntclp.Jl; 
16 - Offclo n~ 00771/98-DIOE/CCEN/SEEO; 
17 - Parecer conc lusivo do OIOE/SEED; 
18 - orfcto n9 DOS/98- GEP. 

n - AIIALISK: 

Cotl base na Lei nO 9.394/96, Decreto nQ 2.208/ 
97 e Resoluções n2 030/98- CEE e n2 02l/98- CEE • de~~~ats Lc 
glslação pertinente procede.os a análise, confor.e o quê' 
segue: 

1 • IIAiri"BIIIIlOA B LOCALI:ZA(;JO: 

O Cent r o de l!nslno Proftssionallz.ante -CEP, loca 
Uzad<? à Rua Jovlno Dlnoá n9 ~123, Bair ro Centro, funcionã 
f'!O eredto do Centro de Educ•çao Infantll· CEl,no 32 turno, 
horarlo e• que as salas estava• ociosas • .Aabos são aantl 
dos pela flraa f. L. Blttencourt, Inscrita no Cadastro ci 
ral do Contribuinte , sob o nQ Ol.l98.314/000l-03.Fo1 c r lã 
do e• 05 de taalo de 1997 . -

A Kantenedora optou pela criação do C.EP, -..ho 
embora entenda110s que a .esaa poderia ter solicitado a~ 
nas a C)(pansão de ofer ta de cursos. -

2 - I!SCRI11JRAÇAo BSGOIAR: 

A Secretaria do CEP possui estrutura flslca pró 
prla, bea ca.o Se-cretãrto para atender excluslvaaente aoi 
cursos profissionalizantes. A docuraentação d os alunos é 
guardada em pastas indlvlduals em anaártos e estante s de 
aço, garantindo .segurança e functonabt I Idade. 

São utt llzados l•pressos próprios , os quais e!! 
~ontrart·sc apensos ao Processo. 

3 • BlBLU7IEGA: 

Funciona e• sala prÓpria, .edlndo 12 ., • O 110bt 
llárto (aesa, cadeiras, quadro negro, estantes) é ad~ui 
do i cltentela ~ aos objetivos a que se propÕe. Possut u8 
acervo blbllograflco bastante reduddo. 

• - aJIU'O AI»>IIflSlltAr, tllallco s DOCBÍal: 
O Corpo •ct.inlstr•Uvo, técnico e docente é habl 

ltt.ado, confonte c011pr ov.sntes no Processo. -
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S - CURSOS oniUlCIDilS: 

O CEP foi crl.sdo co. a finalidade eapeclflca de 
oferecer Educação Pro flsalonal. 

.,.... Funduental (Si! a 8i série) e do Ensino Médio, deu- se P!. 
lo Parecer de n9 026/95-CEE. 

Atual~aente oferece os seguintes cursos: 

1 - Foraação de Professores para o H.aglstérlo do 
Pn~·Escolar a 41 série. 

O curao é estrutur ado em consonância c011 a Lei 
nQ q.)94/96 e Decreto nQ 2 . 208/97 . 

Destina- se a alunos egr essos do Ensino Médio ou 
curso equivalente. Organita-se e11 dols .õdulos, COII total 
de 1.160 .ódulos-aula, per fazendo 966 horas , atendendo 
perfeitamente às nonaas estabelecidas ~la Resolução nQ 
021/98-CEE, confonae constata!'DOs na analise da grade cur 
ricular e calendário eseolar/98. -

2 - Foraaçio de Professores para o Hagtstérlo de 
'H e 6!.! séries. 

Trata-se do Curso Adicional , prevlsto na Lel nQ 
5.692/71. o reíe• ido curso destina-se a egressos do curso 
de Magistério, em n[vel Médio e te• .por objetivo habll! 
tar docentes, e. n[vel de Si e 6~ series nas disciplinas: 
Português, Hateútlca, Ctenc1as, tUstórLa e Geografia. 

O curso o r ganlza·se em três etélpas, COCII 990 IDÔd~ 
los- aula, perfazendo 825 horas, lnclu(das 300 horas de e! 
táglo supervisionado. 

O .eaeo foi reallzado pelo CEP, no pedodo de 09 
de f e vere: lro a 06 de outubro do corrente ano. 

Por dellberação do plenário deste Colcglado1 em 
se<;ão realizada. e11 07 de abril/98, nenhuma lnstltulçao do 
Estado do Aaapi, poder á oferecer cursos adicionais, sendo 
reconhecidos apenas os cursos iniciados até a referida da 
ta. Tal decisão pauta-se nos disposltlvos da Lei nQ 9.3947 
96, que estabelece que, para o exerclcio da docê~cia, no 
segundo ciclo do Ensino Fundamental, admlttr-se-a, como 
Conaaçáo •{nlu, a adquirida e. Curtos Licenciatura Pl~ 
na, oferecidos pelas Universidades ou lnstltutos Supe:rf2 

l ll • VOTO DO IU!l..ATOR: 

Pelo exeosto SOCIOS de Parecer favorável a COOCC,! 

são d~ autorhaçao de funclonruaento do Centro de Ensino 
Proflssionalhante, coa os cursos de: For.ação de Profes 
seres para o Magistério do Pré-E~colar a 4€! série #e For.! 
çáo de Professores para o Maglsterio de 5ª e 6\! serles, es 
te P• caráter excepcional, para os .:tlunos que o cursar ai 
no pedodo coep~eendldo entre 09 de fevereiro a 06 de o~ 
tubro e valldaçao dos estudos. realizados, c011 as reca.e!!. 
daçÕ('s abalxo~ as quals dever ao ser acatadas antes de P!. 
dldo d,~ reconhecimento dos cursos. 

l) Allplíação do dCervo blbl togr3ffco compadvel 
coa a n.-lureza e. objetivo do curso, be11 c<MIO ao nú.ero de 
d'>Centcs c discentes a sere~• atendidos; 

2) Auwl Lzação da noaenc lntura dos cursos, nos' 
tmpn•ssos uti llzados peJ.1 Secretaria, em conslniincia com 
a LcKhlação vigente; 

3) O CEP não poderá e.ltlr dlplon.as ou apostll_! 
~nto .1os .esaos, antc.s do reconhecliiCnto dos cur!õlos, por 

este Colegiado. 
Considerando a dur.1çâo dos cursos , bert como o r:.. 

t1, dt• que os cursos iniciados em 1998 já forara conclufdoS: 
estch('lecei:IOS o prazo .. i.x1110 de UI) dias, a partir dá apro 
vaç..io rn plenário , para que o CEP solicite o reconheci.-~ 
to dos cursos ora autorizados. 

Macapã, OJ de dezembro de 1()98 

IIUURA h~Si:êi. KÂGwlAES 
- Relatora -

I V • VOTO l),o\ cAIIARA: 

A CÃ-.:1 ra de Pl.aneja.ento, Leglsl.acão c "'orus 
lj•r,,v.t ,, voto d:. Relatora. 

'lacap.1, sala de reunlões de C.=üaarns "Pro f. Rt'l 
11.1hl•1 't.IUríclu Goubert Damasceno", em l6 de del't.'mbro dC 
IQYi . 

E li• Ira Fonseca 'L1R~1Ihães 
Mario Vitória da Co~t:l C:h;t~as 
'tartn dns Graça~ Cur~l'l 

Paulo Roberto Andrade dC' 'J(: "-' 
Heloisa Helena t'lgueiredo l't·rl:"lr.• 
C.u los ~llson dd Costa 
.losé t.:elllngton Fern•lr.1 
H.ose '1nrv Penafort de t.lm.t 

V • OECI 5AO DO Pl.l!ltAR 10: 

O Const"1ho EsL1dual ,lt• t:duc.u,:;io, ('ri 6t~s~.io plc 
na realh:ada nesta data, decidiu .lt:{MI!p.mh:lr u v''tó d:i' 
câmara de Planej811ento , Le~is1ac;.lo t.• NOflii.1S, nos tt•MIM)s 
do voto da Re lotora . 

Hacapá, sala de reuniões Plcnárl.ls "l'rof. ~'Írlo 
Qulrlno da Silva", e. 22 de deteabro de Jqqq _ 

Pau 1:, Rober to Andrade de Mé lo 
Armlndo Ollvelrn Sousa 
Rose Mary Penafor t de l..lu 
Harla Regina S.ith Nevei 
Ellzabeth Carvalho da Sllva R.afii(Hi 

Ha Ida Har 1a dos Santos 8nmd5o 
João Sueldo Lêlls Vllar 
Maria Luzia Santos de Moraes 
lvanc:l Kagno de Oliveira 
Slllei Car110na dos Santos 
Corina Aaor as de Araújo 
Maria Vitória d3 Costa Chagas 
Leonll de Aqulno Pena Azlanaj.is 
Mar la das Cracas Cu.rge 1 

Processo n2 50/98-cEE 
Parecer n2 19/ 98-cEE • 

I • Hl SlORICO: 

APAOYA AS AL1l!IIA(;OKS PIIOPOSTAS 
M> RICDUIO, I! liA SISII!II.lriCA 
DI! AVALJ.AÇlo DO 110ctJ!o AIW'ABII 
SB DE I!NSl.MO (NAJ!) . -

1 

O Núcleo Aaapaense de Ensino - NAE, Estabelecl-.ento 
de Ens ino Particular , aantldo pela Flr"lla José A.S. Blten 
court , cx;c n9 34 .414 . 32S/0001·00, situado à Ruo Eliezer 
Le'!l nQ 1572, atr avés de requt; r lJSento, enc:.a•lnhou parn 
ana!1Se e consequente ap rovaçao deo5te Co legiado, as alte 
raç~s propostas no Regl.aento Escolar 1 na Slsteaát ica. dê 
Avallaçao, Quadro Cur ricular e C.lendarlo Elcolar/98 do 
atenclonado Educan~rLo. ' 

O Regi~~ento ea vigor • objeto das alteraç:ões propos 
tas , foi aprova~o por este Conse lho de Educação , poi=' 
.elo da Resoluçao ~ 02/94-c:EE, e a coocessio do ato de 
reconheci .ento ele !.eUJI cureos do 29 sepento do Ensino 

O presente processo está tnstru(do coa a seguinte 
documentação: 

Regimento Escolar, Slste~~ática de AvallaÇ_io, Grades 
Curriculares do Ensino Funda..e.ntal (51 a 81 serle) , Caten 
dário Escolar/98, e Anállse Prellllinar da Assessoriã 
Iécnlca/CEE. 

Após a pritDelra e e!lclente anállse do pleito, efe 
tlvada pela Assessoria Técnica deste CEE , o processo foT 
balxado ea dillgência para a Escola, c011 o propósito de 
atender orientações coa vista à COIIple.entação de infor 
mações sobre o (tell recuperação paralela , retornando aõ 
Conselho e posterio'r"''Bente encaminhado à cãmara de Plane 
jaae.nto, Legislação e Non:aas, cabendo a esta Relatora ã 
ealssão deste Parecer. 

II - AIIALISB: 

A Justificativa da Instituição, NÚcleo Ataapaense de 
Ensino (NAE) par a as alterações ea C)(ame, respalda- se na 
necessidade de introdução de novas nonaas regi.entals 
objetivando CUS1prlr às detef"8inações contidas na Lel Edu 
caclbnal vigente e na Resolução 30/97-CEE, que, substaii 
cinlrocnte, alteraram a organização dldátlco·peodagÕgicÕ 
do Estabeleciltento e111 apreço . 

RICDaiO BSCOIAR: 

Os ajustes procedidos no Regi~~ento Escolar evlden 
ciam novas tendnologlas Ctl4nadas pela Lei nO 9 . 394/96,-e 
atendca a outras exlgenc las, concernentes ao número de 
dias letlvos, carga horária diária e anual . 

Por necessidade da Escola, a estrutura ad•lnistratl 
va e técnico·pedagÓgica íol reestruturada, visando ractÕ 
na l izar as atividades escolares. O NAE passou a adotar 
além do Diretor Administrativo, um Dir etor Financeiro e 
~.a~ DI reto r PedaJtÓgico cujas atrlbulçóes estão c laro~~e:ntP 
deflntdas no bojo do seu novo Regl~~ento. 

SISDiKAnGA DI! AVAJ.UÇAo: 

A aval i ação f ar-se-á durante o processo ensino - aprendt 
zage•, abrangendo todaa as atividades desenvolvidas pelÕ 
aluno, distrlbufdas ea quatro bimestres letivos, cujo re 
sultado dever.; servir de base ao professor para atrlbuT 
çilo de notas, b<'11 c01110, para avaliar a ativldaded~nte:-

Segundo .:1 Sistemátlcl de Avaliação, o rcndi.Jiento do 
aluno c011preenderá a verificação do aprovelta..ento c• to 
dos os co.ponentes curriculares, preponderando os aspcC 
tos qualitativos sobre os quantltatfvos, e a apuração di 
assiduidade, ~egundo o Artigo 24, Inciso VT, da Lei nQ 
9.394/96, c Art. ~2 da Resolução J0/07-CEE, obedecendo 
aos seguintes parat~C.tros: 

a) ea cada bt.estre realizar-se-ão, no •{nlllo duas 
avaliações , caracterizadas COIDO Pré-teste e Prova, c011 o 
valo r máximo de 10 (dez) pontos, cada; 

b ) o resultado do bl~~estre será encontrado através 
da llédia artt.étlca entre as avall.sções reallzadas e ex 
prcsso esa notas compreendidas na escala de O (zero) a 1~ 
(dez) pontos; 

c) para ser considerado aprovado o aluno deverá atln 
gir 60\. do valor total do bl~~estre; -

d) será aprovado no flnal do ano letivo, o a luno que 
alcançar nota lgual O'.J superior a 06 (seis) et1 cada c011~ 
nente curricular, e ter frequentado 7S% do total de harai 
l()tlvas, da série; 

e) a escola oferecerá Recuperação Paralela e Final • 
Esta, e• até quatro cOIIIponentes curriculares 

Q(WlRO aJJatlaJIAR: 

O Quadro Curricular do NAE íoJ analisado lsoladatDCn 
te, ori~inando o Processo de nQ 84/98· CEE e aprovado pclã 
Resotuçao de nQ 28/98-CEE. 

CALillllllluo BSCOIAR: 

O Calendárlo Escolar/98, da Instituição1 após apr!:. 
clado e considerado de acor do com a legislaçao ~rtlncnte 
peltl As~essorla Técnica deste Conselho de Educação, rol 
ha.otogado através da Resolução de nO 19/98-CEE. 

I 11 - VUI'D DA IUIIAlDRA: 

Considerando que as <.~Iterações propostas no Reghoen 
to Escolar do NÚcleo Uopaense de Enslno - NAE vlsan1 adé 
qu4- lo às edgê.nclas da Lei nQ 9 . 394/96, e que os doc:UIICil 
tos que integr u o pleito, a estrutura ad.lntstrativa e 
dfdãtl-:o· pedagÓglca, o seu r cgt..c escolar e disciplinar 
estão de aco rdo coa o que pr eceitua o siste~~a educacional 
atua l , esta Re latora conclul pela apr ovação das altera 
çõcs propostas no Reglllc:nto do NÚcleo Amapaense de EnsT 
no-NAE. -

Hacapi, 15 de dezembro de 1998. 

"'""'"'~ ~ r.J..QU.W\t<~» ~.w... lletc;-f;~'"'·nclcna ~·tgu~lredo Pereira 
Relatora 

I V • varo DA cAIIARA: 
f\ Câmara de Planejamento, LeKlSiação e Normas .1prova 

o voto da Rela tora . 
Macapá, sala de reunlões de cãa.nas .. Pro f. Reinaldo 

Maudclo Goubert Daaasceno11
, em 16 de dezeabro de 1998. 

llelolsa llelena Figueiredo Pereira 
Paulo Roberto And r ade de Mélo 
Rose Hary Penafort de Ll•a 
Karh Vitória da Costa Qlagas 
turla das Graças Curgel 
Carlos Nilson da Costa 
El11lra Fonseca Haga lhães 
José Welllngton Ferret r n 

V • OECisAo DO PLI!NlRIO: 

O Conselho Estadual de EducaçÃo, ea seas.io plena rea 
U zlll.l8 ne-sta data, decldiu acOftlpanhar o voto da C.iura dê' 
Planejamento, Legis lação e No1'113s nos ten.os do voto d:) 
Relatora . 

tucapã, sala de reuniões Plen3rtas "Pro f. Hárto Qu! 
rlno da Silva" , e11 22 de dezeabro de 1998. 

Helolsa Helena Figueiredo Perelr~ 
Paulo Roberto Andt'ade de Hélo · 
A.rwlndo Oliveira Sousa 
Roae Kary Pena fort de u .. 
Kar la Reglna Sillth Neves 
Karla Luzia Santos de Horo.ls 
Maria Vi tória da Costa Clagas 
El11ira Fonseca Hagalbáes 
Halda H.a r la dos Santos Brandão 
Ivanci Magno de Olive i ra 
COrino Amoras' de Araújo 
João Suêldo Léu s VUar 
Marla das Craçaa Cur gel 
Carlos Nf laon da Costa 

~=f 1 C:~~~ J :. P~t~najás 

OOIISllUIO I!SWliiAL .,. IIIUCA(;Jo 
ClMAIIA _.,. PJ.ARJAIII!IIID, I.JlClst.AÇAo E IIOiliiAS 

PROCBSSO 111! 120/98-cEE 

PAIOICD 111! 20/98-cEE 



f 11capá, 30.03.99 

REW1111!CX A l!llOC.IÇlo llli JO 
VEHS. E ADOLl'OS, NOS~ 
FllllllAKEIITAL 11 KI!DIO ,DO CH!I 
m1 EIJUCACIOR.IL OBJXIIVO.-

I - msnm:m, 
A Otre ção do Centro Educacional Objetivo enviou 

requerimento ~ Prestdencia deste Conselho solicitando a 
concessão do ato de Reconhecimento para os Cursos na Mod.:~ 
lidade da ~ducação de Jovens c Adultos nos n!veis Fundã 
mental (5~ à 8~} e Médio (1~ à 3~). -

Juntamente com o requerimento foram encMinha 
dos os documentos necessários para embasar o pleito, que 
foram registrados sob a forma de Processo de nQ 120/98 .. CEE , 
iniciando sua tramitação neste Orgão em data de 19/10/98, 
o bservando, assim e antecipadamente , o prazo de um ano, 
estabe l ecido no Pare cer nQ 020/97- CEE, de Autorização de 
Funcionamento, de 05/12/97, para o Centro formalizar o P.!:_ 
dido de Reconhecimento dos Cursos Supletivos que ministra . 

Seguindo as exigências da Resolução nQ 30/98-
CEE, que estabelece normas para a regularização de insti 
tuiçÕcs de ensino, examinou-se e consultou-se os conte~ 
dos significativos dos docuroentos abaixo mencionados ; 

• Apresentação do desempenho da Esco la, de 1989 
a 1998; 

• Regimento Escolar e os .'tnexos : Grades Curricu 
lares, Sistemática de Avaliação e de Recuperã 
ção; -

• Quadro Administrativo, Técnico e Docente,e os 
respectivos diplomas e certificados; 

• Parecer nQ 020/97-CEE; 
• Anâ.lise da As sessoria Técnica/CEE. 

li - AN!LISE ' 

Em 1989, o Centro Educacional Objetivo iniciou 
suas atividJ.des o ferecendo o Ensino Médio Regular,cuja Au 
torização de Funcionamento fo i concedida pe lo Parecer n'§ 
36/90-CEE; Reconhecido esse nível de Ensino, em 1991, me 
diante Resolução de nQ 13/91 deste Conselho. -

Em 1995 , obteve aprovação para implantação do 
Ensino Fundamental (5~ a 8Q série) através do Par ecer nQ 
33/95 c da Reso luç5o nQ 007/96-CEE, culminando, posterior 
mente , no seu Reconhecimento pela Resolução de nQ 009/97-: 
CEE . 

Em 199 7, implantou a modalidade dé. Educação de 
Jovens e ,\dultos nos níveis Fundamental c Hédio. O nível 
Fundamenta l estrutura-se em duas ecapas. A 1-1 corresponde 
a 5~ e 6~ séries . A segunda à H e 8ª séries. O nível Mé 
dio, estrutura-se2 também em duas etapas , corresponde ndÕ 
3 primeira etapa a 1~ série; a segunda e tapa, à 2~ e 3{! 
séries . O Funcionamento de .ambos os nívei s foi autorhado 
pelo Par ecer nQ 20/97-CEE. E é o interesse pelo Reconheci 
rnento dessa moda lidade que di r eciona a prcscntb anâlise-; 
embasada na Lei de Diret rizes c Bases da Educação Nado 
nal de nQ 9 . 394 /96, nas Resoluções 30/97 c 46/98- CEE.Es ta-;
dita nonnas específicas pnra Educação de Jovens e Adul tos' 
no Estado do Amapá, e no Pa recer já mencionado neste pa r á 
g rafu. -

Consultando-se o Parecer nQ 020/97-CEE, do Con 
selheiro Car los Nilson da Costa, obtém-se as segu i ntes iil 
formações necessárias para a condução do a to de Reconheci 
menta a s et: concedido pelo Colegiado deste Orgão. -

- aprovaç.~o d<ls instalações físicas do Centro, 
desde o s eu Reconhecimento pc la Resolução nQ 13/91-CEE; 

-variedade de recursos didãticos-pedagÔgicos; 
livros, e nciclopédias e equi pamentos . audiovisuais; 

- aprovaçã o do quadro Administr.'ttivo , Técnico e 
Docente, corr oborada pelas cópias de diplomas c cer tifica 
dos .:l pensos ao Proce sso nQ 1 20/ 98-CEE; -

- a efic iencia do serviço de escrituração da Es 
la, dest.'lcando- se a inform<ltlzação do r.l~smo, a utilizaçã~ 
de Impressos apropr iados aos n .. ""gistros pertinentes à moda 
1 idade da Educação de Jovens c Adu I tos. -

Embora o Regiment o Escolar jil tenha sido aprova 
do, ~o contexto do Parecer Autoriza~ iV? da moda lidade , e 
significativo ressaltar sua adequaçao a Lei 9 . 394/9&, e a 
organizaçijo administrativa e' pedagógica do Centro estr utu 
rad~s nesse documento, que define com propriedade as coiii 
pctcncias da Direção, d."l Secretaria, da Docência c do ser 
v iço Técnico Pcdagõg i.co, zelando pela qualificação profiS 
sion<ll dos funcioná rios para o exercício da cada funçti.o . Õ 
Regimento co loca, a inda er.1 cvidênci<l <1 integr ação entre 
o~ diVersos st;rviços do C~ntro <lrt .icul ados cor.t o Serviço 
Tecnico-Pe dagogico . 

Anex<ts ao Regi mento , encontram-se as Grades Cur 
riculares e as Sistemática de Avaliação c de Recuperação-:-

As Grades Curr iculares compõem-se das disci pli 
nas da Base Naciona l Comum em conson~ncia co:n os artigoS 
26 e 38 da Lei 9 . 394/96 e arttgo 7Q da Reso lução t,&/98-
CEE. EnriquecidD de uma Parte Diversificada com a ofcrt .1. 
de Desenho c lngles. Ambas no nível Médio, e no tundamcn 
tal, apenas, a p rimei ra. -

_ A Ori~ntação para o t rabalho, ur.aa das a t ribui 
çoes do Se~viço d e Orientação Educacional, consta tarobéffi 
como cont eudo de ensino numa abordagem interdiscipl inar. 

Esses ac réscimos reve lam um t riplo objetivo do 
Cent~o : .a ampliaç:5o do conhecimento geral do aluno,o pro~ 
segu1mento de estudos, e consequentemente a e scolha de 
urna qualificação profissional. pois . a Parte Diversi flcad;ll 
c a Orientação para. o trabalho não são exigências legais 
na Grade Curricular da Educação dC Jovens e Adultos. 

A carga hor.iria do Ensino Fundamenta l 
1.920 hor.<~s c do Ensino Médio , 2 .000 horas. 

A Sistemática de Avaliaçã o do Rend imento Esco 
l_ar· ass~gura que· a verificação da aprendizagem do alunõ 
ocorrera de forma global, continua e constante.Estabelece 
os critérios para aprovação ccbasados nos artigos 24 tnci. 
so ~, alinea a, e inciso VI da Lei nQ 9.394/96 . Compreeil 
dera. no m{nimo dois instrumentos de ava liações bimcS 
trais por disciplina. Atribuir-se-áo notas numa escala de 
zero a dez pont os . Ao .. final do ano letivo, será aprovJ.lo 
o a l uno que atingir media final igual ou superior a cinco 
e mais 7~\ de frequênc ia da. carga horária integr.<~l,da et~ 
pa, ou se ri e . · 

lluv~:nl ~ !Jt:udo G c.Jc Rcc::upcraçlíc;~ no procca::;o c tJi 

,mestrnl, em pedo~os especialmente programados . Conclu{dÕ 
o ano letivo, sera oportunizado ao aluno que obtiver mé 
dia inferior a cinco pontos , cstudos de recuperação ern ate 
cinco componentes curriculares. Cada instrumento de ava 
Uação valCrã no máximo dez pontos. O r esultado final cor 
responder~ a soma da média final mais a nota atingida _nã 
recup~raçao, d!vidida por dois. Após a aplicação .da média 
arl.tmetica se ra promovido o aluno que alcançar aproveita 

. roento c{nimo de ci"nco pontos. -

Há no ar tigo 36, do Regimento referência a ma 
tr[cula com dependl!ncia, restrita aos alunos do Centrõ 
nas disciplinas que não se constituem pré- requisicos . Estã 

-evista no mesmo artigo , a realização de estudos jncenst 
1 aos , alu~os que após a recuperação tenham ficado reprõ 
·o s . em pre-requisitos. -

Esta: Relatora sust~~ever_.seus crit§_ .. 

DIARIO OFICIAL 

' · 
rios par a a oferta da Dependencia e dos Estudos Intensi 
vos , buscando a inclusão de cri térios mais amplos e aprõ 
pri ados , assim como definir a partir de qual série ou etã 
pa o a luno l?oder.i ser parcial mente promovido,ernbasando- se 
nas Resoluçoes 30/97 e 008/98· CEE que estebelecem, respec 
tivamcnte, normas para a Dependência, os Estudos lntensT 
vos e Aproveitamento de Estudos. -

Os ajustes poderão ser feitos em forma de anexo 
a o Re gimento, o qual deverá ser encaminh<tdo a e s te Canse 
lho com vistas a emi ssão de Parecer conclus ivo de aprovã 
ção. -

As 1 imitações acima não se constituem tmpedlmen 
tos para a regularização da modalid<:~de de ensino pois ã 

. Dependência e Estudos lnten~lv?s cêm aplicação facultativa 

Po rém, será louvável que o Ce ntro empe nhe - se em assegurar 
procedimentos de ensino mais amplo que: incentivem a apre!! 
dizagem dos alunos, e os livre de uma indesejável repr~ 
vação ao fina l de um extenso pcriodo l etivo . 

III - VOTO DA RllUTORA' 

Após an.Í.lise da documentação que integra o .pro 
cesso de nQ 120/98-CEE, e comprovada a observãnc ia à LC 
gis lação de Ensino em v igor, esta Relatora emite Parecer 
favorável a o Reconhecimento da Educação de Jovens e Adul 
tos - nos nfveis Fundamental c Médio - minis t r ado pelÕ 
Centro Educacional Objetivo . 

Macapá-AP , 10 de d~ezembro de 1998 
· ~ 
~ASGRA 

- Relatora -

l V - VOTO DA CÃKARA' 

A Cãmara de Pla nejamento, Lcgis laçá o e Normas 
aprova o voto da Relatora . 

~lacapá, sala de r euniões de Cãrnaras "Prof. Rei 
naldo ~laur í.c io Coubcrt Damasceno" , em 16 de dezembro dC 
1998 . 

fiARI A VITÓRIA DA COSTA CIL\GAS 
CARLOS NILSON DA COSTA 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 
ROSE MARY PENAFORT DE LIMA 
ELNIRA FONSECA NAGALHÃES 

V - DECIS!O DO PLENAJuO, 

O Cons elho Estadua l de Educação,em se ssão e l ena 
r ealizada nes t a data, decidiu acompanhar o voto da Ca ma r a 
de Planejamento, Legislação e Normas, nos termos do vo to 
da Relatora. 

M<lcapá , sala de reuniões Plenárias "Pro(. Mário 
Quirino da Silva", Cll\ 22 de d ezembro de 1998 . 

PAULO ROBERTO ANDRADE DE M~LO 
ARMINDO OLIVEI RA SOUSA 
MARIA REGINA SMITII NEVES 
ELI ZARETH CARVALHO DA SILVA RAMOS 
HALDA MARI A DOS SANTOS BRANDÃO 
JOÃO SUELDO LEL!S V! LI..AR 
MARIA LUZI A SANTOS DE MORAES 
IVANC! MAGNO DE OLIVEIRA 
SIMEI CARMONA DOS SANTOS 
CORINA AMORAS DE ARA0JO 
MARIA VITORIA DA COSTA CHAGAS 
CARLOS NILSON DA COSTA 
MARIA DAS GRAÇAS GURGEL 
ROSE MARY PENAFORT DE LUlA 

CON3BLDO RSVJXJAL DE EDUCAÇÃO 
ClMARA DE PUJII!JAIII!NTO, LRCISLAÇÀO E NORMAS 

PROCEsso NQ 143/98-CKE 

PARI!CER NQ 21/98- CKE 

AUTORIZA O F\INGIOIIAHENTO DA ES 
<XJLA AliA NERI - EAN, COM OS arit 
sos, EDIJCAÇÀO PROFISSI OtiAL DE 
:rl!cNI<XJ EM llMI'RI<MAGHM; EDUCA 
ÇÀO DE JOVENS 11 ADIJLTOS,N1VEIS 
F\llffiAMENIAL K KI!DIO, E ENSI NO 
F\IKDAMENIAL (B À 4ª Sl!RIE) , E 
VALIDA EST1JDOS RRALIZADOS. 

I - lllstÔrico: 

Encami nhada por oficio da direção da Escola 
Ana Neri, a documentação que solicita Aut orb01ção de fun 
cio~amcnto da Escola Ana Neri - EAN, com os cur sos : F.dÜ 
caçao de Jovens e Adultos, Nlveis Fundamental c Méd i o , ê 
Ensino Fundamenta l, transfornou- s.e no Proce sso nQ143/98-
CEE. 

A Escola é mantida pela firma 1--l . R,Silveira, 
i nscrJ.ta no Cadastro Geral de Contr ibuinte com ore 02.334. 
189/0001-84, estabelecida em sede Própria 3 ·Av.Utcnlade , 
n9 944, Bairro Agreste, no munic {pio de La ranjal do Jari
AP. 

Após Yisita de Verificação fe l tn por n:embro 
deste Conse lho , foi c omptnfl.ada a seguinte document ação. 

II - AH!I.ISK, 

• Oficio Solicitando retirada do curso de 
Habilitação Magistério nQ 2S/98 -EAN; 

· • . Ofi cio ao Presidente do Conselho Estadual 
de Educação nQ 18/98- EAN; 

.. Relatório de Verificaç5o; 
• Documentos da mantenctlora; 
• Quadr o demonstra tivo da Escola ; 
Qua~ro Adminis t rativo e Técnico da E.."UJL..1; 
- copias dos diplomas: 
- portar i a s de nomeaçao i 
- termos de compromisso; 
Quadro Docente; 
.. cópias dos diplomas; 
- autorização da DIOE/SEED; 
- termos de compromisso; 
CÓpias dos modelos de escrituração esc~ 
lar; 

• Acervo bibliográfico; 
• Recurso~ audiovisuais ; 
• Regimento Escola r (2: vias) ; 

- o r ganização dos cursos i 
- sistemática de avalinçao; 
- grades curriculares; 
Pl anta Ba ixa da Escola. 

1 A Escola Ano Neri está fixada na t er ceira 
maior c idade_ do Estado do Amapá, mOvimentada por intenso 
flu,xo migratorio, Ot"iJIDdo ~e estados do Nordeste c de ci 
dodesdo interior do Par á, atraldo pela possibilidade d'C 
emprego em empresas do Projeto JaÍ'i, que cada vez mais 
absorve menos mão de obra, face a érise acarretada pelo 
envelhecimento" do parque industrial e da fa lta de recur 
sos para a sua modernização, imptidindo- o de competir nã 
economia globalizada. Desempregados, formando um cresceo 
te 11exército de Eeserva11

, aumentam a necessidade de pr~ 
gramas de assist encia social , que enVol vam basicamente 
alimentação e saúde \ A seguir faremos análise pormenor:Í. 
z:ada de diferentes .~spectos da supracitada Escola. -
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a) da aantenedoTa. - encontra - se devi damente 
legalizada junto aos õrgãos competent.~, entre os quais 
a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jt~ri e o Órgão es 
t adua l da Vigilãncia Sanitária . O prédio no qual está inS 
t a lada a Escola constitui- sç patrimônio da firma lflB.ntcnC 
dora. -

b) das inatal eções fis icaa - Constitu l da por 
três ampl as salas de aulaj sa la de professores, sala de 
secr etaria , sala de di r cçao e dois conjuntos de banhei 
ros masculino e femeni no, a escol a possui um laboratáio7 
ambulat ório com dimensões adequadas às práticas de enfer 
magem. A recreação dos a l unos de 1-1! série, é reallzadã 
e m espaço adequado e locado à paróquia e m frente da Es 
cola. -

c) do corpo adainl strativo e técnico - a Di 
reção Pedagõgica é exe rcida por profissional UcenciadÕ 
pleno, bem cOmo, a Orientação e Supervisão, funções de 
s empenhadas pela mesma pessoat devidamente habilitada naS 
duas especialidades. O Secretario possui documento com 
probatório de conclusão do Ensino Médio, estando portai1 
to habilitado para a função conforme legislação educaciõ 
nal vigente. Constam as cópias dos diplomas ,ns portariaS 
de nomeação e os termos de compromisso. 

d) do corpo docente - no Ensino FUndamental 
:egula~, uma professora com habilitação masistério de 1-1 
a 4~ serie, leciona para uma tur ma de 1ª seric no ano le 
tive de 1998. A opção da escola é pela implantação gradã 
tlva do lQ ciclo do Ensino Fundamenta L Na Educação de 
Jovens e Adultos, os docentes são licenciados plenos. No 
curso de Técnico em Enfermagem, bacharéi s foram autori 
zados pela DIOE/SEED, conform~ os termos da Resolução nQ 
19/97 - CEE. Dele s consca·m os d i plomas , as ãutorizaçÕes 
e os termos de compromi sso. 

c) da secretaria - com modelos tradicionais 
de escritura;:ão e scolar e arquivos, a escola fa z o r egi s 
tro da vida escolar de seus alunos . Um funclonãrio dã 
secretaria, está sendo capacitado para atuar como oPera 
dor de mi crocomput ador, objetivando a informatização doS 
serviços da s ecretaria. 

f ) da biblioteca - o acervo bibÚográfico es 
tã exposto à utilização por alunos da Escola e da red'é 
pÚblica estadual naquele Municlpio. Deve a escola fazer 
novas aquisiçÕes no sentido de atualizar-se e de atender 
a os cursos e nlveis neste parecer p roposto. O c i c lo de 
1ª à 4ª série carece de investiment os imediatos na aqui 
sição de material didático prõprio. O curso de Enfermã 
gem, por sua vez, apre sent a um excelente acervo bibl!Õ 
grá fico , fat o que tem contribuldo para e l evar a qualidii 
de do referido curso. · -

· g) do laboratório e ambulatório - apresenta
se com as condições mlnimas necessárias para o aprendh:a 
do no curso de Técnico em Enfermagem. Equipamentos como7 
aparelho de autoclavet. esfigmanõmctro , estetoscópio , ma 
ca c instrumental cirurg ico fa zem pa rte do acervo do iã 
boratório/ambulatório. Novas aquisições estão sendo prõ 
vidcnciadas com obj e tivo de atender às determinações dÕ 
Conselho Regional de Enfermagem - COREN/AP. 

h) dos cursos - o Ensino Fundamental iniciru 
em 1998, com a H! série c será e xpandido, gr adativamcl'ltn, 
até a 4~ série, com uma car~a horária total de 3 . 320 h~ 
ras . A parte diversificada e formada pela disciplina i n 
g les, ministrada desde a 1ª série . -

Na Educação de Jovens e Adultos a co;nposição 
curricular e a co.rg<:~ horária estão fundmnent<:~das na Reso 
lução nQ 46/98- CEE. O Calendário escol a r desta modalidade 
apresenta as etapas no nhel fundamental com duração de 
1 50 dias, em equivalência c duas séries do ensino funda 
mental r egular. No n!.vel médio a duração é de 75 di as p"ã 
ra cada etapa , que correspondc a uma série do ensino ~:~C 
di o regular. -

Na Educação Profissional ministrada pela Es 
cola Ana Neri, o cur so de Técnico em Enfermagem e stá eS 
truturado em dois ciclos, cada um com o m{nimo de: lOOd.iaS 
letivos. 

. O curso de Técnico em Enfermagem, com carga 
horária à! 1.1 73 horas , sendo 300 horas de Estágios Supe! 
vislonados. apresenta a maior demanda: em virtude das 
oportunida des de emprego no serviço publico ·decorrentes 
de um~ polit!ca de saüde_adotada pelo governo do Amapá 1 
face as precarias condiçoes de habitaçao e s aneamento bn 
si co naqueles municlpios . Neste curso disciplinas comõ 
Saúde PÚblica, En fennagem Médica e Enfcrmaçem Materno -
Infantil, r eceberam um aporce de car ga hçr aria maior no 
sentido ·de melhor capaciear os fut uros profissionais . Es 
te cursu está em consonância com o d isposto no Decr e! Õ 
2.208/97 , que estabelece as diretrizes para a Educaçao 
Profi ssional com base na Lei nQ CJ . 394/96. 

Os es tãgios superv isonados são realizados: na 
balsa hosp~tal, no hospital de Monte Dourado e nos pos 
toS médicos das prefeituras de Lar anjal do Jari e Vlt2: 
ria do Jari . O fato dos docentes serem profissi onais atu 
nntes da iirea .de saúde é um e l emento facilitador dos re 
feridos estág i os, A recente inauguração do hospital Esc~ 
dual, em Laranj al db Jari , cons titui- se em mais um cam 
po para realização dos mesmos e par a o cxercicio profi~ 
s i onal. 

A grade curricular, organizada de modo a con 
templar tanto o nlvcl básico como o n! vel técnico, at efl 
de aos dispos itivos do Decr f."to nQ 2 . 208/97 e Reso luçãod? 
021/98 - CEE. O que dctennina a 'emi ssão de Certificado ou 
Diploma é o nive l de escolaridade do aluno, sendo a con 
clusão do ens ino médio exig ida para Qualificação ~ Técn T 
co e m F.n f c.rmn gcm. A C!ic:ol a sÓ poderii C;>~;pCdir tlt plom.:J.s-; 
qu~ndo fo r concedido o Reconhecimento atrtlvés de ato des 
te Conselho Est2dual de Educaçb.J. -

• 1) do regimento escol ar .. fundamentado mIni 
nQ 9 .394/96, apre~enta-se dinãmico e flexlvel,incorpora!!. 
do dispos i tivos ha muito aguardados por .. docentes e di! 
c ente·s daquele> região , como a r ecuperaçao paralela e os 
estud<?s de dependencia em até dois componen~es _ curricul!! 
res• Segundo o Regimento Escol ar, a avaUaçao e process~ 
al e cumulativo$, prevalencendo os aspectos qualitativos . 
A nota m{nima ,par a apr ovação ·é de 50\ do tótal de pontos 
dos bimestres ou .dos cicl os. Os cursos intensivos, aber 
t os a alunos de outros educandários, estão disciplinadoS 
no Re.simento . A escola pr"evê no referido regimento a re_!! 
Uzaçao de Rxmz:es SUpletivo·s, necessitando para tal, o 
cumprimento dos dispositivos l egais da Lei nQ 9 . 394/96 e 
da Re sOluçiio ·n2 46/98-<:;EE. 

III - VOTO DO RI!LATOR 
Ao analisarmos as peças constantes no prece~ 

so nQ 143/98- CEE, recomendamos imediato investimento no 
acervo bi bliográfico no ciclo de 1<:! à 4<:! séri e do Ensino 
Fundamental e sugerimos novas aqui siçÕes para as ativid.Q. 
des práticas de enfermagem . Ass!m, vocamos favoravelme.!!. 
te a que se conceda a Aut orizaçao de Funcionamento da 
Escola Ana Nerl - EAN, com os cursos : Educação Profissio 
nal de Técnicos ern Enfermagem; Educação de Jovens c AduJ 
tos , nive is fuhdarncntal e médio ; e Ensino Fundame nta)" .de 
1{!" a 4!:! série, e validação dos estudos realizados. !Esta 
aut or ização ~ o prazo máximo de dois anos inltiados 

~~ ~ap~~:~c~;:~r~e=~~i~~~=~e~, s~~n~~~o~~.!c1~=~~: !:~~ 
Conselho Estadual de ~ducação. 
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IY - wro Dl CIMAU 

A cimara de Planejameuto, Legislação e No! 
u• aprova o voto do Relator. 

Mllcapá, eala de r euniões de cãaara. " ProfO. 

Reinaldo Mauricio Goube.rt DautcenoP e. 07 de dezeDI%0 de 
1998. 

PAULO ROBElml ANDRADE DE H2LO 
HELOISA HELENA FICUE~ PEREIRA 
ROSI! MARY PENAroRl' DE LIMA 
MARIA DAS GRAÇAS C1JRCEL 
HA1UA VITORIA DA COSV. CIIAGAS 

Y - lli!CisJil DO PIJ!IibiO 

O Conselho Estadual de Educação, e. seesão 
plen•, r ealizada nesta da ta, decldlu ac.a.panhar o voto 
da câaara de Planejamento, Leah lação e norua nos teraos 
do voto do Rela tor. 

Kacapã, eala de reuniões plenirlas " Profe! 
IOT Mário Qulrlno da Silva" ea 22 de dez.e•bro de 1998. 

PAULO ROBEKI'O ANDRADE DE H2LO 
ARHINIJO OLIVEIRA SOUSA 
ROSE MARY PENAroRl' DE LIMA 
MARIA REGINA SHint NEVES 
ELIZABEIIl GARYAIJIQ DA SILVA RAi1os 
JCIAO sutr..D0 LELIS VULAR 
HALDA MARIA DOS SAN'IOS BRANDAO 
CORINA AMORAS DE ARACJO 
SIHEt CARiiOHA DOS SANTOS 
HAIUA DAS GRAÇAS C1JRCEL 
MARIA VITORIA ~A COS'IA CIIAGAS 
HELOISA HELENA FIGUElREIJO PEREIRA 

Planejamento .\ 
PORTARIA N"OJI/99-SEPLAN 

O Sec.rtlâno de: Estado do PlaneJamento e 
Coonlenaçio Geral, do Govttno do Estado do Amapi, no uso das 
11nbu1~ que lhe slo confmdas pelo lncaso 11 do An\go 123, da 
Consti1u1çlo Estadual, combmado com o lnc1so X. do Arhgo 38 do 
Decreto EStadual ~ 022S, de 0!5 de fevereiro de 1998, 

RESOLVE: 

Homolocar a des1gnaçlo da Scrv1dora ANA 
CELESTE QUEIROZ DO COITfO, pant substtrutr JOSt MARIA 
R.tGO DE OUVEfRA no Cargo de Cb<f< da Dlvlslo dt Slst<mu • 
Mtcodos/DEMADISEPLAN, C6digo CDS-l, durante o &fastamcnto do 
Tuular, que cntontra·se de Lteença Pat<!rmdade, no período de 26.02 a 
01.03.99. 

GABINETt DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, ttn Macapá • AP, 
02 de MIII'ÇO de 1999 

J~RA 
f' I 

PORTARIA N" OJl/99- SEPLAN 

O Sccrcdno de Estado do PlaneJamento e 
CoonlenaçJo Geral: do Governo do Estado do Amapá. no uso das 
otnbu~ que lhe slo confmdas pelo Inciso 11 do Ant8U 123, da 
Ccnstiruiçlo Estadual, eom&modo com o Inciso X, do Antgo 38 do 
Decreto Estadual N" 022S, de OS de fcvtteiro de 1998; 

RESOLVE: 

Deslcoar a Servidora ANA CELESTE QUEIROZ 
DO COUTO, pant substiruir JOSt MARIA RtGO DE OUVEfRA no 
Cargo de Cbd< da Dlvlslo d< SlstttniS < Mtcodos/DEMAD/SEPLAN. 
Código CDS.2, durante o afastamento do Titular, que enll'an!i em gozo de 
fmas "'&Uiarnen~ no pcrlodo de OJ.OJ a 01.04.99. 

Dt·sc Cifnc11 e Cumpra·so. · • 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, em Macapi . AP, 
02 de Março de 1999 -

~ r c 

PORTARIA N" 033199 - SEPLAN 

O Secretirio de Eaado do PlanC"J~1o e 
Coo<1!coiÇio Gen1, do Govano do Estado do Amapi, no uso das 
atnbuiç6es que lhe slo conferidas, pelo Inciso 11 do Antgo 123, da 
Consrituiçlo Estadual, combinado com o Inciso X. do Ani80 38 do 
Docrdo Estadual N" o~. de os de fevtfelro de 1991; 

RESOLVE: 

Aotorlzar o dplocommto dos Tkntcos, JOSt · 

'REINALDO ALVES PICANÇO, Chefe da Divido de Arti<:ulaçlo , . 
MumctpaVDDMISEPLAN, C6diso CDS-l e MARCO ANTONIO 
P ALIIA PALHETA, Geólogo.'DEP/SEPLAN, da ICde de suas 
atributçlle<, Maa pi-AP, att as localidades de Jean~ do Lag .. AP e 
Maruuom-AP, pant ~to do Cronognma de trabalho e 
elaboroçlo do Plano de Açio, e do servidor CARLOS ALBERTO DOS 
REIS, Motorista OficiaVSEPLAN, C6digo CDI-l , que condUZJri os 
tkmcos 6quelas IOallidades, no pcrlodo de 09 a Jl.03.99. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maapi - AP, 
02 de MIII'ÇO de 1999. 

J~RA 
- S«reUrio -

Mjudlc:..to: Tt8nlc6clo '*-' Udll. 
ObjetD: f'onMjo••ltD de 6leo cMe.l em ca~çoene 
Valor. R$ 4. 752,00 

RATIFICO 

St!nhor Seaetírio, 

Pág.5 

--------,-r--------

A Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Mlnerac;ão 
- SBCOM, 6<gão responsável pela elaboração, 
norteamentD e estímulo à polítk:a mineral do Estado do 
Amapá,~ ollclo da Cooperativ~ de Mi~ dos 
Garimpeiros do Lourenço Uda. - COOGA1. solicitando a 
doaçlio de 7.200 (sete mK e duzentos) litros de Óleo 
Diesel, para a área de garimpagem do Salamangone. 
Cloon'e que a área do Salamangone encontra·se 
rompldamente inundada devido as fortes chuvas que 
assolam aqo& região, lnvlablllzando a atividade produtiva 
de aproximadamente 300 (trezentos) garimpeiroS, 
prejudicando seus familiares e o economia local. 
ConslderariOO-se que respedlvamente, o G.E.A e a 
SEICOM são diretamente responsáveis pelo aspecto social 
e polítk:a mineral da região que requer solução urgente 
para o caso, justifica-se a aquisição <lo produto junto a 
firma Adjudicada, rom base no Art. 24, J.IC. IV da Lei 
8.666/93 notadamente pelo fornecimento "in loco", 
desonerando a Administração do transporte até a área 
supracitada. 

PORTARIA N'~-SEPLAN 

O SecrtWio de Estado do Planejomento e 
Coonlenaçao Genl, do Governo do Estado do Amapi. no uso das 
atnbutções que lhe sAo confttídu pelo Inciso 11 do Antgo 123. da 
Constuutçlo Estadual. combtnado com o Inciso X, do Anigo 38 do 
Decreto Estadual N"022S, de OS de fevttetro de 1998; 

RESOLVE: 

Deslgoar a Semdora WANDA ISACKSSON JUCÁ 
FERREIRA, Agente Administrativo, pant substtruir TEREZINIIA DE 
AMORIM COt LHO, no Cargo de S«"'ltrlo 
AdmlnlstnUvoiDEI/SEPLAN, C6digo CDI-1, durante o afastamento da 
Tttular, que entrm em gozo de férias r<:gulamenwes, no perlodo de 15 a 
19.03.99. 

Ot·se Cifncia e Cumpra·se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, em Maapi - AP, 
09 de Março de 1999 

JO~ 
pr - S«reUrlo-

PORTARIA N" 035199- SEPLAN 

O S«reúrio de Estado do PlaneJamento e 
CoordenaçJo Genl, do Governo do Estado do Amapi, no uso das 
atnbu1ções que lhe slo c:onfendas, pelo lnciso 11 do An1go 123, da 
Const1IU1çlo Estadual, comb~nado com o lnciso X, do Anigo 38 do 
Decreto Estadual N" 021S, de OS de fevttetro de 1998; 

\ RESOLVE: 

Autorizar c deslocamento do Ttcmco LUIZ 
AFONSO MIRA PICANÇO, Orretor do Departamento de PlaneJamento 
• DEP/SEPLAN. C6dtgo CDS-3, da sede de suas atribuiçlle<, Macapt· 
AP, att a Cidade de Bn sllla·DF, com o obJetivo de .......,... o 
Secrc:tâno de Planejamento em rcuni!lo que tnuri de assuntos relauvos 
ao Pl1111o Plunanual do Governo Federal para o pttlodo 2000.2003, no 
período de l4 a l6.0J.99. 

Dê-se Ci~c1a e Cumpra-~. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, em Mncapâ · AP, 
17 de Março de 1999 

fi 

PORTARIA ~· 036/99- SEPLAN 

O Sccrcdno de Estad~ do PlaneJamento e 
Coonlenaçlo Gcnl, do Governo do Estado do Amapâ. no uso das 
atnbutçõcs que lhe slo conferidas pelo Inciso 11 do Anlgo 123, da 
Consutu1ção Estadual, (:t)rnbinado com o Inciso X, do An1go 38 do 
Decrc:to Estadual N" 022S, de OS de feVtTeiro de 1998: 

RESOLVE: 

Dalcu r o Servidor CARLOS ALBERTO MIRA 
DOS SANTOS, Chefe da DivisAo de Pro8ramaç1o/DEP/SEPLAN, 
C6<hgo CDS·2. pant subsurur acumulativamente LUIZ AFONSO 
MIRA PICANÇO, no Cargo de Diretor do D<p•rtameato d• 
Plan•J•m<nto - DEP/SEPLAN, Códiso CDS-3, durante o afastamento 
do Titular, que eswi viajando para a cidade de B111SIIia·DF, a fim de 
assessorar o Sccrcdno de ~Jamento, no perlodo de 24 •16.03.99. 

~·se Cientia e Cumpra·sc. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÁO GERAL, em Macapâ - AP, 
17 de Março de 1999. • 

~· 

SEICOM \ 

E para que surtam os seus Jurídicos e Legais efettos, 
solicitamos vossa ~ para a despesa, 
autorizando a publlcaçJo oootonne o preceitOS de Let 
8.666/93. 

Agricultura \ 
C0'\11SSi.O Pf'R'\1\~f~TF OF I ICIT\Ç\0 

\\'1'10 OF I triT\r\O 

O G<Wemn dn E<todn t!n O.m.1p:i "'"'''t'!: c!• 'iccm•r:o do 
Fsrado da l\ l!nculturn Pt";ta e Floresta e do "-bast~tmcnt<' e 
r!c '"" lom!<<:io Pcnnoncntc de LJcrtoç:io tomo púl>ltc'1 qHC 

promov•m hcrtoç:io confonnc cspcctficoçãC' oh""" 
'IOD,\1 .10 \O F:: 
T IPO 
OAT~ 

IIOR \RIO 
lOCAl 

OB.Jf.TO 

( 011\ICC ~t'+ 00~lOQ 

Menor Preço 
08/01100 
()Q 00 h 
('PUSE'\F '\v FI\R "' M~< 
Administrnuvo 

C('ntrC' 

Fomecmu:nto d~ P:t~~1gen~ ~ércac: c 
Servtços Correlatos 

A Com1ssão Permanente d~ LJcnnçào. cnccmtrn-<:e a 
dtspostçâo pam esclarecimentos de dúvidas mfonnações 
complementares e entrega de convites no end~reço retro 
Telefone (096) 212 o~o Fa~ (OQ6) 212-0504 

rço d~ l<lOO 

I. Sociedades de Econ. Mista 

CEA. 

UTRAT0 DO CO!!IRATO 11"001/99-ASUR/a.\. 

Partea: Compaahja de Eletricidade do Amap 
CEA, e a .IIOORE STBEPBE.IIS 1k LAURIA 
A880CIAD08 8/C AUDITORES 
UfDEPIUIDElfTES. 

Flm4amento Lenl: Lei n. • 8.666/93 (art.23, 
inciso U, •a• e art. 22 § § 3" e 7"). 

Ob!ettvo: 'O presente Contrato de prestação de 
Serviços tem por objeto elaboração de exam~. 
análises, parecer , emissão de relatórios de 
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recomendações internas sob~· balanço 
patrimonial da Companhia de Eletricidade do 
Amapá-CEA, correspondente ao exerc1c1o 
encerrado em 31.12.98 e suas respectivas 
demonstrações contábeis. 

Valor global: R$ 18.600,00 (DEZOITO MIL ·E 
SEISCENTOS REAISj. 

Dotação: Empenho n• 40071/99, de 12/03~99 . 

Vigência e Prorrogação: tem seu tenno inicial 
na data de assinatura e seu prazo final no dia 
30 de abril de 1999. 

Macapá(AP1~~1~~ Março de 1999. 

HÉLIO BORGES~~ ~ILHO 
PresidentefCEA 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
C.G.C. (M.F.j ós.ye5.546/0001-09 

AVISO AOS tClON.ISTAS 

Comu1Úi:amos aos senhores acionistas da 
companhia de Eietricidadé do Amapá-CEA, que · se 
encontram à dispo_sição doi mesmos em nossa Sede, 
situada na Avenida Padre jJúlio Maria Lombaerd, n• 
1900, nesta cidade de Macapá, cap~al do Estado do 
Amapá, os documentos a que se refere o Artigo 133 
da Lei n• 6.404, de 15 de drzembro de 1976. · 

Macapá-A12~~ março de 1999 

HÉLIO BORGES ~~~~ES~ l:iLHo 
= PRESIDENTE= 

I 

I 

PODE'R JUDICIÁRIO 

_, Tribunal Regional Federal 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1' INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ - 1' VARA 

EXPEDIENTE DO DIA 29 DE MARÇO DE 1999 

Juiz Federal: 
Oir. Secretaria: 

.JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA 
FERNANDO GROTT 

AUTOS COM DESPACHOS 

Execução Dive.,;a: 98.485-2 
Exqle: CEF 
Advogado: Maria Amélia Maia Franco e Outros 
Excdo: LUIZ DOS SANTOS E OUTRO 

DESPACHO: Defiro o pedido do fls. 49. Expeça-se 
Mandado de Desocupação. Designe a 
Secretaria a data para realização da praça 
do bem penhorado. Servirá como Leiloeira 
Pública a Sra. Jaciar.a Coutinho Oiniz. Flxo 
sua comissão em 3% (três por centoj. 
Expeça-se Edital de Praça na fonna do art. 
686, do CPC, observad o o d isposto n o 
parágrafo único, art. s• da Lei n• 5.741/71 . 
lntimem..s;e, pessoalmente, 3S Partes e a 
Leiloeira. Intimem-se. 

CERTIDÃO: Certifico e dou fé que foi designado o dia 
20 de Agosto de 1999 às 13h , para 
realização da PRAÇA. 

A.de Desapr. : 92.1571-9 

Expie: IBAMA 
Procurador: João Wilkens Gouveia Furtado Selem 
Expdo: CIA FLORESTAL MONTE DOURADO 

DESPACHO: Com razão o expropriante. A proposta de 
fls. 3141316 deixa claro · qoo os 20% 
relativos ao fator de correção para 
trabalhos realizados fora do domicílio 
profissional, reclamados pela perita, já 
estão incluídos no valor total dos . 
honorários. Indefiro, assim, o acréscimo 
dos citados 20% reqoorido à n. 373. Defiro 
o pedido de ressarcimento das despesas' 
devidamente comprovadas pela perita, 
realizadas, duranto a execuçlo dos 
trabalhos, conforme detenninado na 
decisão de H. 323. Natffique-se o 
expropriante para depositar em conta à 
disposiçl;o deste Jufz:o, no prazo <1e 30 
dias, o valor de R$ 2.22iô,79 (doia mil, 
du:r.ontos e vinte e seis reais e se"tenta e 
nove centavos), referunte as. despesas 
realizadas para conclusão das perfc i.as 
executadas nos processos n°s 92.1534-4; 
92.1536-0; 92.1538-7 . e 92.1571-9, 
·comprovadas às !I!;. 3751390. lnti111411'!H5<!. 

;,cução Diversa: 97.2065-1 
lle: ESTADO qD AMAPÁ 

DIÁRIO OFICiAL 

Procurador. José de Arimat:hea Vemet Cavalcanti 
· Excdo: MANOEL MARIA ARAúJO DA SILVA E 

OUTROS 
Advogado: Adelmo Caxias de Sousa e Outro 

DESPACHO: lntiii'IIHG a exeqllonto da lnlnsfer6ncla 
efetuada peta CEF. Após, conclusos para 
sentonçn. 

Ação Ordinária: 99.352-1 
Autor. RAIMUNDO SIMEÃO DE SOUZA 
Advogado: José Gaxias Lobato 
Réu: UNIÃO FEDERAL E OUTRO 

A.C. Inominada: 
Reqte: 

Advogado: 
Reqdo: 

DESPACHO: 

DESPACHO: Tribunal Roglonal do 
Trabalho, como órglodo Podo r Judiciário, 
integra n Unillo Federal (arts. 2" e 92 da 
CF/881 e nlo é dotado de capacidade 
processual para figurar. no polo pauivo da 
relação processual. Da! sua ilegitimidade 
para responder a presente açlo. Excluo, 
portanto, o Tribunal Regional do Trabalho 
dn 8' RegiA o do polo pasaivo desta ação. À 
distribuiçlo · para procodor a exclu&lo. 
Cite-se a Unllo Federal para contestar, 
qoorendo, no prazo de 60 dias. Intimem-se. 

97.213-9 
MAGDALENA MARIA VALENTE DE 
MIRANDA E OUTROS 
Alba lúda Colares Caldas e Outro 
UNIÃO FEDERAL 

1.1ntimar as partes da decisão de fl. 257. 
2.Aguardar a execução da sucumbência , 
por 30 dias. 3.Sem manifestação e pagas 
as custas, se houver, arquivar os autos 
com baixa na distribuição. 

AUTOS COM DESPACHOS IDENTICOS 

Ação Ordinária: 97.24-1 
Aulor. MARINA BARBOSA BANDEIRA 
Advogado: Alba Lucia Colares Caldas 
Réu: UNIÃO FEDERAL 

Ação Diversa· 94.33-2 
Reqte: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Advogado· Eraldo Alves de Ol ive ira 
Reqdo: CEF 

DESPACHO: 1.1ntimaras partes do despacho de fi . ( ... 1. 
2.Aguardar a execução da sucumbência, 
por 30 dias. 3. Sem manifestação c pagas 
as custas, se houver, arquivar os autos 
com baixa na distribuição. 

AUTOS COM DESPACHOS IDENTICOS 

Ação Ordinária: 96.175-ll 
Autor: ROSALINA CARDOSO COUTINHO E 

OUTROS 
Advogado: 
Réu: 

Ação Ordinária: 
Autor: 
Advogado: 

Rêu: 

Reginaldo de Castro Maia 
UNIÃO FEDERAL 

96.1 93~ 

AGENOR MORAES LEITE-E OUTROS 
Reglnaldo de Castro Maia 

UNIÃO FEDERAL 

Ação Ordinária: 96.202-9 
Aulor: EULALIA MARIA CAMBRAIA DA COSTA E 

OUTROS 
Advogado: Reginaldo de Castro Maia 
Réu: UNIÃO FEDERAL 

DESPACHO: J. l ntimem~se os autores para 
manifestarem-se sobre a documentação 
apresentada pela Un;ão. Prazo: 10 (dez) 
dias. 

AUTOS COM DESPACHOS IDENTICOS 

Ação Ordinâria 
Autor. 
Advogado· 
Réu: 

96.193~ 
AGENOR MORAES LEITE E OUTROS 
Reginaldo de Castro Maia 
UNIÃO FEDERAL 

Ação Ordinária: 96.175-8 
Aulor· ROSALINA CARDOSO COUTINHO E 

Advogado: 
Réu · 

Ação Ordinária: 
Autor· 

Advogado: 
Réu: 

DESPACHO: 

OUTROS 
Regina Ido de Castro Maia 
UNIÃO FEDERAL 

96.202-9 
EULAUA MARIA CAMBRAIA DA COSTA E 

OUTROS 
Reginaldo de Castro Maia 
UNIÃO FEDERAL 

J. Defiro o pedido, como requerido. 

AUTOS COM DESPACHOS IDÊNTICOS 

A.de Desapr.: 
Expte: 
Proéurador: 
Expdo· 

A.de Desapr.: 
Expie: 
Procur:ador 
Expdo: 

A.de Desapr.: 
Expte: 
Prodlrador. 
Expdo: 

DESPACHO: 

92.1 536-0 
IBAMA 
João Wilkens Gouveia Furtado.Belem 
CIA FLORESTAL MONTE r:iOURADO 

92.1534-4 
lBA MA 
João Wilkens Gouvei~ Furtado Betcm 
CIA FLORESTAL MONTE DOURADO 

92.1'538-7 ' 
lBA MA 

· João WilkeOs Gouvéia Furtado Selem 
CIA FLORESTAL-MONTE DOURADO 

Com razllo o expropriante. A proposta de 
fls. ( ... j deixa claro que os 20% relativos ao 
flqor do cOJTeÇAo para trabalhos realizados 
fora do domicUio profiuional, reclamados 

pela poritll , .16 oat11o lncluldoG no valor-i 
dos honorirlos. Indefiro, aaslm, o 
ac:tésc:lmo requerido àa !1. ( ... j. Nollflquo
"" o oxproprianto para depositar no pnazo 
de 30 dias, oa 50% restantes doa 
honorários devidos à perita j:rRIIcial. 
Intimem ..... 
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AUTOS COM DESPACHOS 104:NT1COS 

Ação Ordinária: 
Autor. 
Advogado: 
Réu: 

Ação Ordinária: 
Autor. 

Advogado: 
Réu: 

DESPACHO: 

97.718-7 
ENEUTA GUilHERME MIRA E OUTROS 
Alba Lúcia Colares Caldas e Outro 
UNIÃO FEDERAL 

96.884-4 
CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SANTOS 
DA SILVA E OUTROS 
Antonio Cabral de Castro 
lBA MA 

. 1.tntimar aa partas do ac6nllo de H. ( ... j. 
2.Aguardar a execução da sucumbência , 
por 30 dias. 3.Sem man~o a pagas 
as custas, GO houver, arqu1var os autos 
com baixa na distrlbuiçlo. 

AUTOS COM DECISÃO 

Execução Diver.;a: 97.2216-7 
Exqte: JOSÉ DJAL"'.A RODRIGUES PEREIRA E 

OUTROS 
Advogado: 
Excdo: 

DECISÃO 

Ação Ordinária: 
Autor: 

Advogado: 
Reu· 

DECISÃO 

lmpg. Vr. Causa: 
Reqie· 
Advogado: 
Reqdo: 

DECISÃO 

Antonio Cabral de Castro e Outro 
CEF 

:( . .. )Assim, Anulo lodos os atos pnlticados, 
doada o despacho de !1. 265, que 
delenninou a autuação da execução e 
citaçio da CEF. Promovam os autoros 
execuçio de obrigaçio de fazer (art. 632 
do CPCI o execuçio forçada (art. 652 a 604 
do CPC). Prazo 30 dias.( ... l 

99.355-0 
AORIMAURO OA SILVA GEMAQUE E 
OUTROS 
Horácio Maurien F. Magalhães 
UNIÃO FEDERAL 

:( ... jAssim S<lndo, diante da Inexistência de 
dano irreparável ou dificilmento ropan\vel 
e da pou lbHidade da medida pleiteada 
tomar ínexequtvet a sentença de mérito, 
de;xo, no momento do concedê-ta.( ... ) 

98.921-5 
CEF 
Beatriz e Soares e Outros 
J . L. SANTOS E CIA L TOA 

:( ... )Assim, fi xo o valor da causa em R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 
reais), dê acordo com o contrato de fls. 8318 
da ação ordinâria em apenso.{ ... j 

Execução Diversa: 97.189&-7 
Exqte: ANTONIO CEZAR BARBOSA PINHEIRO E 

OUTROS 
Advogado· 
Excdo: 

Antonio Cabral de Castro e Outro 
CEF 

DECISÃO :( ... )Assim, Anulo todos os atos praticados, 
desde o despacho de fl. 228, que 
detenninou a baixa da ação ordinária; 
registro e autuação da execução e citação 
da CEF. Expeça-se alvará de levantamento 
dos valores ofereeidos à penhora, em favor 
da CEF. Promovam os aUtores execução de 
obrigação de fazer {art. 632 do CPC) e 
execução forçada (art. 652 e 604 do CPC). 
Prazo 30 dias.( ... ) 

AUTOS COM SENTENÇA· 

Ação Ordinária: 98.9S7~9 
Autor. MARIA . ALICE ALMEIDA ROBEIRO E 

OUTROS 
Advogado· Walber Luiz de Souza Dias 
Ré~ CEF 

SENTENÇA: ( ... )Julgo procedentes os pedidos, quanto 
ao mérito, condenando a CEF a credrtar 
nas contas vincuradas ao FGTS dos 
autores Maria Alice Almeida Ribelro, Bianor 
Pereira da Costa, Marcfrio TavarosGome11, 
José Machado Fortuna, Lecir de Lemos 
Guimaries , Maria Oneide Ferreira dos 
Santos, Max Gonçalves Lopes, Basilio 
Barbosa de Sousa .José Aguinaldo Ramos 
Santos e Júlio Gonzaga Ribeiro a diferença 
entre o IPC e a correção monetária 
aplicada correspondentes aos meses de 
junho/67, janeiro/69, abril .e maio/90 e 
fevereiro/91 . Condeno a CEF e m 
honorários advocaticios; que arbitro em 
10% {dez por cento) do valor da 
condenação, bem assim, a reembolsá-los 
das custas processuais expendidas.( ... ) 

Ação Ordimiria: 98.631-4 
Aulor· BENEDITO DO CARMO SOUZA SILVA 
Advogado: Francisco Fabiano Dias de Andrade 
Réu: CEF 

SENTENÇA: ( ... )Julgo procedentes os pedidos, quanto 
ao mérito, condonando a CEF a creditar 
nas contas vfnculadan ao FGTS do autor 
Bened~o do carmo Souza Silva a difervnça 
entre o IPC ·a a correçlo monebirla 
aplicada con-espondentaS ai>s ,.,.,_ de 
abril, maio e julho/90, e Faverelro/91. 
Conde'no a CEF em honorários 
adv'ocatlcioa, quo arbitro em 10% (dez por 
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Açlto Ordinária: 
Autor. 
AdvQOadO· 
Réu: 

SENTENÇA: 

cento) do valor d8 condeNiçlo, bem 
aaslm, a ,...,bolsi-lo 1181 cuotas 
pteeeS~U~Is upendldaa.( ... ) 

iUot7-1 
RAIMUNDO MADEIRA NUNES E OUTROS 
Walber Luiz de Souza Dias 
CEF 

( ... )Julgo .,._...,_ os pedidos, quanto 
ao m6rito, condenando a CEF a creditar 
nas contu vlnculad8a ao FGTS doa 
auto,... a diferem;• errtrw o IPC e • 
correçlo moneUrla spl loeda 
correspondentes 10s meses de Junho/87, 
janeiro/119, abril e rnalo/90 e fe,_.;ro/91 . 
Condeno • CEF em honor,rioa 
actvocatlcioa, que arbitro em 10% (dez por 
cento) do valord8condenaçlo, bemaasim 
1 reembofsar .. Ute ;~s custas proceu.ulis 
expendldaa.( ... ) 

MacaJ>'~29 Ma 

~/' 
GROTI 

Diretor de Secretllria 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
Secrdaria da r Vara 

Jt!U FFDERAL JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA 
DIR DF SECRETARIA AUGUSTO ADAUTO CARDOSO GUEDES 

DISQUE INFORMAÇOES PROCESSUAIS: FONf.- 21~-1511 

EXPEDIENTE DO PIA 26 PE MARCO PE 1999 

Mand de ScgumnÇl 
Impetrante 
AdvOgado 
fmpctt3111e 

AUTOS COM DESPACHOS 

9'l506·5 
SHlASTIÃO PEREIRA GUEDE.~ 
Rogerta Monleles cb Costa e outros 
Rf:.J>RESENTANI'ENOAMAPA DA DELEGACIA 
D~ ADMJNISTRAÇÃO NO PARÁ 00 
MJNISTÉRIO DA FAZENDA 

DESPACHO O imptltank não nquereu conct:S.Sio de mt'dida 
limin•r. motivo ptlo qual aprrcian-i o pt'dido na .wnltnça f mal do rnirito. 
Dtfiro o ptdidl.l dr gratuidadr judiciiria. Notifiqu~ a auroridade 
apoot»<b coatora pan prrstll rinfonnaç()es no pnuo dt lO diu . Com ou ~m 
infonnaçôt's rTt'Mia~ os autos ao Ministf.rio PUblko Ff'drral Apõs. 
, ·r nham-mt conclusos pan~ senttnç• 

Ma nd de: Segumnça 
Impetrante 
Advogado 
lm pc:trado 

Aç.ioOrd1nan3 
Autor 

Advogada 
Rt 
Procurador 

~ 

Aç!o Ordmana 
A utOf" 
AdvOgado · 
R< 
Advogada 
St:NTENCA 

Açlo o;dmina 
Autor 

Ad,og&do 
R e 
Advogada 
SENTENCA 

Embargos i Execuçio 
Embargante 

Advogado 
Embargado 
Advogado 
St:NTI!:NCA 

AUTOS COM SENTENÇA 

~g 1277-4 
VALDERI JOSE DE AI MUDA SENA 
i:.didson de Luna C:tmpos 
PRE.~IDENTE DA COMJSSÂO DE 
OPERACJONALI/.J\ÇÃO DF PR<X.'ESSO 
SELETIVO COPSI\JNIFAJ> 
Concrdida a Sf'gu r.mç:ll. 

98 305·1 
ALE.~SANDRO IULSONFY DL SOUZA F 
OUTROS 
lvana Contente Gonçalves 
UNIÃO FED~RAL 
Scb3.shà<t Correia L1ma 
lmprocf'dtnt'r o JW<fido. 

\18%9-1 
JOSE BORGES DOS SANTOS E OUTROS 
l-1av1ano Santa. Ana Almc:tda 
CH 
Hea.U11 Engclmann Soares c oullos 
Proctdtntr, tm partt, os ptdidos. 

98JO'l5~ 
JOSÉ !RACELIR MENOONÇ'A GOMES E 
OUTROS 
hantiSC:O Fab1:mo Dtas de: Andrade 
CEF 
Jorgcm1s.a Jorge Auad e outros 
Proctdrntr o ptdido. 

98 980.3 
MAN OEL JOSÉ BITENCOURT RIBEIRO E 
OUTRO 
Francísco Januário Souza Neto c outro 
CEF 
Marcelo Porpmo Nunes 
Ettioto o procHSO srm julgaln('nto do rMrito. 

Tribunal Regional do Trabalho 

z• JUJ'IlA l>i: (;UNt:lL1AÇÃO i: JULGAMi:NTO l>i: 
MAC'i\f>Á 

EDITAL DE NOTIFIGAÇÃO 

Pelo prrr.enre JlDJTAT. fica NOTJF1CAOO(A) 
(;OSMK lllí so li.1..A SOA lUIS, retliiDIIIII.c, nos lllfor do 
l"a'Ol,.uu n' t' JCJIMCP - %059198 em que BI!Jlln.LON 

VJGD.ÁNC'U 'R TJUNSPOJI.T'R DJt VÃJ.ORJ!S J.IDA, 
é reclaruado(~). plU'a cwnprir a dctcnninaçlo abaixo: 

COMPARliCER NA SECRllTARIA DA JUNTA. NO 
l'kA:t.O D.l( lU (.O.I!!l.) DIAS, A tON'l'Alt l.lA 
PUBUCAÇÃO DESTE EDITAL, PAliA INFORMAll 
Sli RJiCEBI!U AS GUIAS DE SEGURO 
DESEMPREGO, l!SH.NDO CliNTE DE QUI! SEU 
SO.FNCIO SERÁ INTERPRETADO COMO 
SH;NHKANDO Qlfli A IU!Cl.AMADA l'RO('kl))nJ 
A I!NTRilGA DAS GUIAS. 

lJado e pnssado nestg cidade de Macapé. capital do 
l.!s tado do Am311á aos vinte e ocis dias do més de março 
d~ ano de mil nov~ccntos ' novçntn c nove. 
~JJ . ,j/ (.110:.4NNii MAIIJNHO Jt:JXIiliiA). 
.~ ' tht~ r .lt1'didárir•, l:wrci i) pie~~..~~- c C:\1, 
-J--.,--,.L---,-(»11T,TO ll() f AQM'O lhiUIOS!)) llirmr 

z• J!.!J'~l .>\ !>E CONOL!AÇAO E JULGAM.ENTO Dli 
MACAPÁ 

F.J)JT.o\I. D! PRAÇA 

A Dou:ora rAULA MARIA rrmEIRA 
~.-'"I( i\~ T11f7n rlo 'frB~Riho l>l'l' •illeme ~~ 7' Tunr• de 
Cvn,iiia\ãv c Jul~llllJclli v óe !vb~~pú. 

fAZ SABER. ~ todo' quantos o pn:swnte 
1·.1)11 A I. VRt'l rt Ort dek llolltJ&s tf\leh:ICI, IJUe llO dJa U7 .1J5.!i9 
(>~~i4·i'ci •• ). à;. i2:00 hor3>, na ocdc d.:st:l Juuta. 11~ Rua 
l:!.3Inílton Silva · 3° !l!ldi!T, da J11(.'Al'- esqlJioa com a Av. 
FAU. seni kvudo a póblico P"~ãu de vc-rulll c ldletUIItução, 
~ q;•cm afc:rcoer o m:tior l3ncc ao(~) ~cm(ns) pcnhondo(s) 
uos autos do l'roccsso N' r .JCJ/M<:l' - !37196. entre 
partes: U\.TOUTO IIULliE CR.-\llll, cxeqncutc(s). c 
ffiKMA TNJ)(TSJlHA R 'RliNli:FIAMKNU DK 
:l-lADEIRA L IDA, e~eCUIQdô(o). a ,etuiJ disCJifllio&dos. -
646 (SiilSCl!NTOS E QU.UlEI'oTA lo: SI!:IS) FOLR.~ 
DE COMPENSADO Dli SEIS Jlili.ThrETROS DE 
ESPESSUR!. C'ADA l'OLRA, MEDINDO 1,t0 
two; UWS .I'OK 1,611 Mi!'l JWS, lil\1 liS1AUO IJ.Il 
NOVO, AVALIADAS E:l-t RS-14,00 (QlJATORl.E 
Rl\ATS) C'Al)A J.'OI.JTA, P1l'RJ!A1:1!1'VDO UM TOT.o\,J. 
Dll R>-9.050,00 !NOVE itiiL E CTh'QUENTA REAIS). 

()uem prere11de1 arrematar o(s) rdendo(s) 
b<m(ru) dvv~ri •ompllfccer no dia, hor.t :: local adma 
rn<nrtono~n•. ficando ctcnlr. rlc que ({(-wr,~ r,oronttr o J"nc< 
•v" ' ,iuul •oties)lílfl<leuló n 20% ('>ÍHI< ~v· ceulu) de •<U 
vl!Jnr E p:mt q~t rhcguc ao CQM~cimentn ~n< inter~>•ado• ~ 
pa;;aóo o pn;s•ntc fJ.iífAL. qw; ~erá pui>licado no I.tiálio 
~~frdnl d:,··tt' F('t~dc !' :lfh::t:io 1!:"1 h:~ :h~ ro"'runl ~\ na t~d~ 
Ur!\nt J uitl}t. 

1 >:I!! c z pHec.1<lo !1zct~ c!da(!c rlc ~.hcõll'i 
... ~ptb' l tin J ';t::.rto rlo Am;;~p~ $tO~ vmti21 ~ GPI I R (it~A cio 

m~s ri~ março do a o • mil novecenios e novijnta ~ 
r,ov:. ü. (JEA.."Il\'E ~RINlfO 

_ . A!l 1 !l Judíd ftt'io, hvr~i g pres~n!~, ~ 
I tHltLit) I.J() CAR,\10 

D,;l<l"l"-1''~0 ). Di1 "ior d.: Secr•l<u ia. ~uv~cJ ,•vi. 

2" .JlfNTA !JE COl\IClUAÇAO E JULGAMEN10 DE 
MACAPA 

F.J)JT.A.T. J)F. PRA<'A 

A Douto;s l'AULA M.AlU.A l'EREIR.-\ 
SOA IIK~ h ti> R ri~ TntbRlhn Prt•ident~ riR '1' IJ~IIA M 
Cundliaçiiu ~ iult;!Jimulo de M&lHpá. 

~'Al. SA:liER. a todos quantos o prcsm:e 
\<.Jli'J'AL Yrrern bll dele nollci~s liverern. IJUe no di~ tn.OS.99 
(scxli·feira), às 12:QO horav, na icdc desta JwJt'd, ua R1m 
Hamilton Silva · J" andlll', da JUCAP - csquioa com a Av. 
FAB, sc-rft lc'VMdo l público pret;io de Yc1ldl. e U1To:lllll1lt~lío. 
a IJIIml ofen:ccr o m~ior hmec · ao(s) bcm(m) pcnho111do(!) 
no\ a1dos do l!roccsso N" 1' JCJ/MC::P - U991!11!. entre 
partes: LUIZ C ARLOS Sn.VA DOS SANTOS, 
mqflcntc(l), c . J81\MA JNDÚliTIHA DJi 
COMPJ!NSADOS · S..A, execurado(a), a seguir 
di5criminados: ~~ (UMA) ·MJ!SA" IM CIIU!JEIJl.A, 

•COM SjiS GAVJlTAS. EM REGULAR E~TADO DE 
C'ONSI!JlVAÇÃO I! USO, AVALIADA EM R$-100,00 
(<:l!.M ILUIS). 

Pãg. 7 

Quem pretender wretn111r o(s) rel'eridG{I) 
bcm(DI) deYf:li comptrecer no til, honl e local Kil:nl 
meneionadOJ, 6eando eicutc de q11c dcver6. tlfi!Ô o lmtc 
com sinal com:spondellte a 20o/o (viole por ceDIO) de seu 
valor. E pm que chegue ao conhccímcuto dos iutrnsndos ~ 
pRmdo o prc~mtc FlliT AT, qu~ sm pubJindo no Jliírio 
Ollcilll desle EstYdo e llllndo no lugar de costwne. lllt sede 
d~sta Junta 

Dado < p>~S•UÚu 11~~~~~ ddrule de Mllc11pá, 
c"pit:U do ~~•!:Ido <lt> i\m11p~ ~oro viutc e ~cir. dilll! do 
mó• ria m!lf'Çn rln RIJO rl• nu I nnv•r.~nt()~ a nnveobl e 
nove. E ~ (JEAJ."lNE MARINIK> 
Tlilla:tiR ~!l.n Jdfa Judiciáric, lavrei o prcscnlc, c 
"u, (HJ!LlO 00 CARMO • 
ijA , ) >n elur.~k> Secrcl>lna, subscrdvi. 

?" li I !'IH. P~. CtJJI!CJLJAÇAO .1\ .JULGAJIUi NTO Dli 
1\'Lo\.CAJ'Á 

!U~JTAJ. m~ l'RA('A 

A DoL1m-a PAULA 1\otA.I!l.A l'l!IrulRA 
S0.4 q\0 ~ Tl!l7A rio T111h~lho p.-~idt~ltt tiA 2' JJ~lfA de 
Concili~çao t Jul~atucuiu tlc Macapí. 

FAZ. SABER.. ~ todoi quantoi o presente 
Elll'l' AJ. v1rem ou dele ootlcilll uverem. C(Ue no di~ 07 .US.99 
(sexta-feira), às 12:00 horas, na :.cde deita Jw1ta, na Rua 
HJI[Ililton Silva - ) 0 andlll'. da JUCAP - esquina eom a Av. 
FAn. strú levado a público pregio dt venda e ldrenwaçlo, 
3 quem ofen:eer o maior lane~ ao(s) bem(m) pcnborado(s) 
nos 8ulos do Processo N" 2.• JC.liMC'l' - 1783196, entre 
partes: MAlUZA ALVIS CAJI.CIA. cxeqOenle(s). c 
TR.I<MA JNJllTSTJUA Ji Jll!NJ!JIJÇJ.4Ml\NTO DI! 
MADI!:IRA L 1DA, t:tecutadoM, 8 setuir disc. irninados: -
70 (Stn:NTA) FOIJlAS DE COMl'INSADOS, DI! 
li,Oi\11\i. EM liSTADO DE NOVO, AVALIADA CADA 
IIOUTA EM Jl$.14,00 (QUATORZF. REAIS), 
PK.K.~'A:tl!NOO \ IM 'l'OTAJ. DI! lL$..9111.1 ,00 
(NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 

Quetú pret!:ttdcr uncmfiLIII ois) ~<;ferido(~) 
h=(n<} dever:\ compmccr no cti•, hor:! c loc•l 3cima 
menciunaaus. ficando deme de que deverá t fll'llll1lf o lance 
çum c.inal corrc:;pondmte • 20% (vinte por ccnlo) de seu 
v•lnr F por• qur rhr.ruc •o rnnhcr.JTllcnto rlo~ intcrc~s•do~ e 
v~~>o•uo u Jll t>cllle EOIT/J, 4_11e "'I IÍ J!UuH.ado "" Diillio 
Otlç!~l d• 'tr. ~.HI~do c a!ixado no l\!g:<r de CQ~IInn e. ne sede 
d•~ta Junia. 

Da.do e pa.~sa.do nesta cidade de Maca:>á. 
Cll!l•rit.l do l::;;htdo do Am11pA aos vinte e s~is dillll do 
oll ~s Jc ollw v o do 1111u de mil IIUVéCcltiOi< " tlOvcllla e 

F.n. (JFANI'!F. 1\1:-\RTNHO 
), .hl<ltcilÍnn, IHVT0i o P"'•ente, e 

eu, (IIÊLIO 00 CARMO 
). Diretor de Secretaria, ;;ubscrevi. 

2" .JUN1A DK CONCIUAÇÃO E .JULGAMENTO DE 
IYIACAPÁ 

EDITAI. Dl! PRAÇA 

A DoUiorn PAULA lltAIUA l'JlJIJ!IRA 
SOA R.ES Jui7A do Tn~beUJo Pre~denre da ?' Junra de 
Condüaç~o c Julg!llneulv de Macap&. 

FAZ. SABER. a todos quantos o presente 
i'.IH 1 AL v1rem on dele noticias liverem. que ao dia tn.US.99 
(5clta-fe~). às 12:00 bom, na sede desta Junta. na Rua 

· Hamilton Silva · J• mdlll', da JU<.:AP - esquina com a Av. 
FAB. St:JtÍ !t:v11do a público pre(:io de wnda e 111rerrutlllçio. 
~ IJllc:m ofmm o mai(lf bnec ao(s) bçm(os) pmbor.ulo(~l 
nu• Rl~Os do Processo N" z• J C.JIMCl' - 17t®'W, entre 
partes: EL:CA TAVARllS RAMOS, cxcqucatc(s), c J n 
T'IU<ST4n0ll4 1)1\ SJ<'RVlÇOS COMjn~r.tO 1\ 
R.l\I'RESI!NTAÇOilS ~ TDA, cxtcuu..Jo(i), • se~UÍI 
1i~criminado~ : .ti! (bOIS} Al'AllKLli.OS :OI! A.Jt 
t'UNDICIONADO, MAR\:A Sl'RING.E& MUNDIAL. 
OF. Hl.OOO RT11'S, EM ROM JISTAJ)O DJ! 
CONSk lt\IAÇÀO I! VUN(~()NAMJlNTO, A\IALlA.OO 
IiM RS ~,OG (QTIINUENTOS E SESSENTA E CINCO 
TI~AJS) CADA .. Pl!ftl1A7.J!NJ>O 11M TOTAJ. DI! R$
LBO,OO (llUM MIL CENTO 1! TlilNTA DAIS). 

Quem pl'etcodea· IITelllllll' o(s) referido(s) 
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llca(as) ~dm:ri ~cr no di!. h0111 c local acima 
í.aciaa8dow. llaodo ciente de: que tkvm glll'autir o IIIIJÇe 

. c:om lioll coaespondeole a 20% (vinle por cento) de seu 
ftGI. E PIR qDG tbcp; .o conhecimento dos intmssados é 
paRdo o prcscm.; IDITAL. quc: sm publicado no Diário 
Oftcial dem Emdo e allndo no Jugsr de cosnlllle, na sede 
dc:staJmà. 

· 1 Dado ~ passado n~sta cidade de Macapá, 
capit.l da ll8tado do Amapll IW~ vinW ~ ~~is dimi dQ 
mh dl' ma~>o do ano de mil nowcentos e nownta ~ 

Eu, . MAR1NI-K) 

), .M.lll.,..,uc .udíciério, lavrei o presente, e 
eu, (HÉLIO Po I CARMO 
~~[\ijtç*, ~ir~~:t.to~r~U.. Secr~lllrill. ~ub~cr~'Yi. 

PAUI.A~YRAsóARES 
o f'rebalho 

Prt n!G d3 2' JVJ de Macapá 

2' JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACA I' Á 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente EDITAL fica NOTIFICADO J OSÉ 
ANTÔNIO DE SOUZA SALAZAR, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, reclamante nos autos do Processo no r· 
JCJ/MCP- 122/99, .em que DABEL - DISTRIBUIDORA 

AMAPAENSE DE BEBIDAS LTDA, é reclamada, para 
TOMAR Clf3NÓA DA SENTENÇA prolatada em 05.03.99 às 
l i :30 horas, cujo o inteiro teor da conclusão é o seguinte: 
"ISTO POSTO E MAIS O . QUE DOS AUTOS CONSTA, 
DECIDE A MM. 2• JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO DE MACAPÁ, À UNANIMIDADE DE 
VOTOS, DECLARAR A INEXlST~ClA DE VÍNCULO 
EMPREGATfClO ENTRE O RECLAMENTE JOSÉ ANTÔNIO 
DE SOUZA SALAZAR E A RECLAMADA DABEL -
DISTRIBUIDORAAMAPAENSE DE BEBIDAS LTDA E, EM 
CONSEQU~ClA, DECLARAR A EXTINÇÃO DOS PEDIDOS 
ELENCADOS NA INICIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 
FACE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA NOS TERMOS E 
LIMITES DA FUNDAMENTAÇÃO. Custas pela reclamante no 
importe de RS-20,00, calculados sobre o valor da alçada (R$-
1.000,00), do que fica isento por eqUidade. Ciente a reclamada. 
Dê-se ciência ao reclamante. NADA MAIS./// 

E, para que chegue ao conhecimento do interessado, é 
passado o presente EDITAL, que será publicado no Diãrio Oficial 
deste Estado e afixado no lugar de cost , na sede desta JWita. 

· Dado c passado nesta cidade capital do Estado do 
Amapá, aos vinte e nove dias do mês e março do ano de mil 
novecentos e noventa e nove. E OÃO BA TlST A 
NETO), Superviso Processos em Geral, lavrei o presente. 

ARMO BARROSO 

Tribunal de Justiça de Estado 

CÃMARA ÚNICA 

ADITAMENTO Á PAUTA 

De ordem do Excelent!ssimo Senhor Desembargador 
CARMO ANTÔNIO, Presid~te da Egrégia Câmara Única, 
filço ciente a todos os interessados ·c aos que virem o presente 
EDITAL, ou dele.conhecimento tiverem, que no dia 06 (seis) de 
abrO de 1999 (terça-feira), às oito horas ou em sessão 
subseqilcnle, na Sala de Sessões da Câmara Única do Edificio 
Sede do Tnõunal de Justiça do Estado do Amapá, situado na Rua 
General RDndon. n° 1295, Bairro Central, realizar-se-á a 275• 
Seàslo OrdiD4rla p!lnl julgamento de processos adiados 
constantes de pautas jã publicadas, os apresentados em mesa que 
Wdcpeodcm de.publiÓOçll.o c mais o seguinte processo: 

~ 

~- OrigCm;'TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ ~ Agravante: M. O. DOS S. O. - Advogado: Dr. 
EUO~O CARLOS SANTOS FONSECA - Agravada: A. S. 
DOS S. 0., representada por sua ·genitora J. DOS S. -
Advogados: Dr. HILTON GONÇALVES RIBEIRO e OUTROS. 
(DEFENSORES PÚBLICOS) - Relator: Des. MÁRIO 
GURTYEV. 

Macapá, 29 de março de 1999. 

Bel'. MAluA w~~S Dr: OLIVEIRA IMtora~~~Unica 

• COMRCA Ol "ACAP'-
AlA OE DTSTRTiulCA<l DO OlA 18/02/1999 

Wll 

OlSTRiiUlCAO: OOÔO I180/1999 - {AlEATORlA) 
VARA . : la. VAitA WH E FAllHvA ?U~Llt" 
HliO : ACAO DE APREEHSAO l DEPOSITO 
VALOR CAOSA : 2.240,00 
RliUEREHIE : iETRAL YHCULOS L TOA 
REQUERIDO : YEHA LUCIA DA SILVA HlH kl~ub 
AVVúijAVO 

OISIR!iulcAO : 00001!9bi!991 • (RlEHlúklR I 
VARA : la. VAkA Wtl E fHiE HvA rUoLl•;; 
fU!O : üE(UcAD f!Sm 
VALOR ' AUSA : l.lbo. lo 
kEULtlRlHT E : fALEHDA PU~LlrA Ou RM~R 
Ri~UEklOU : J S k OA s·lLiA 
AOVOGA~O 

)JoiRi oul<Aú : '·'WUlíUU./1999 - \olEAI Uk JAt 
IHHA : la. VARA CIV<l E iAIEhDA Pvbdlh 
illiJ : iW UCAO fi~CHL 
VAL!Jil t:AV:ti : 1. i&1 , -+~ 

~~~U[R[H i l : fAllNOA PUiLICA Oú MA~A 
kl~Ulklltú : mNURO Ol STRloUlliORR lí~o 
NOV~~AiJtl 

~hi~iollicAO: vUOOlívL!lY19 - (ALEAiúkiR I 
Vóko : la. VARA CIVH [ fAHNVft PUilJ,. 
iUiO : mO RioUOHJ.•u"Ul.KE!HUUSit-iMtio 
IHlUH (AU~A : lo.Hi.Oú 
klw•ilR[Hlt : MHOEL Oúft!NoUS PAL;Wt l'UiKDS 
klUUlkluú : JORGE uA Ckl!l "ARllHS 
AlrlúbAUO 

~lllHioUl tAO: Wú01''H!i99Y - tALW@AI 
V-11\ii : l.i . VilHA Cl1tL l fHHHvA Peiu·-" 
~ [j iú : t.ll,UfAU mm 
VKLOk LRülti : í.~oo . lo 

~E ~ êEntNH : fRiEH~ti PU&L íl:A Ül' AM~" 
Ri~utklU!i lú"[ PtkElHR "Uhi2 
AUVOuAUU 

)JSJkiiUlCilO : (IU0UJ2Uli!99~- (ALtP.fUHiA Cen '-''""l'''·"' ' 
VRHA : ia. VAHA OVlL L fHitNUk rU!L lch 
i UIO : tiCAU ANULA I ORlA 
VHlúk ltiUSA : !.D4b,0(' 
kEvuEHENil : IDEL"JR lúRkb DA SILVA 
ktMklOO : kl"l~ IHfOkMllVA 
.~[iVOGA(IÜ 

DiSlRIOU!CAO \ OMUH0b./l999 • !DIKECIOHADA! 
VAHA : la. VARA liVÍL E fk lt flGR iUiLLl; 
;illO : i[U tliü DE ALVARR 
cml 
\'ALÜK lAUSA : 0.00 
klOUlkEHil : oAiKiEl MHUS DA SiLVA fAHill-Lit lv;uS 
ADMADü 

D!S iklíU!CAO: UVüVJlolll99i • (DlKlCIUHilUil/ 
VARo : la. VARA C!VH E fNllHDA ?Uíllck 
Hilú : Ptú!OO (IE ALYAR' -
VALOR CAUSA : ú,úo 
Rl~UEREH!E : ~UHiCA SEAii!A DOS SANIOS- ~l tUJUS 
ADiúôADú 

D!Siklíu!CAO: Otl001 177/1999 - i.ALEAlúHiA.l 
VARA : ia. VARA CIVEL E fAlEMVti PU~LlcA 
ffliú : PE DIDO kl ~lSJkO NASmlHiú iAHlllü 
VtiLDk CAUSA : 130,00 
RlMHHil : AúilSOH OE ~L!Vl!RA iAHAiA 
ADVúoAll(l 

OlSiRiiUie<O: ÍJ(II)O!JiZ/1999 - (ALlAlORIAi 
VARA : 2l. VARA CIYEL l FAHftOA Md" 
Hllú : t AHlA PR[CATORIA . 
OR!ijl" : "AZAGAú 
VALOR CAUSA : 0, 00 
kEMHEMlE : fAllNDA MAC !ÓNAL 
REúU EklOO : HUGO kO~ilGUES DA SILVA 
A(II(Ü(if11J(J 

~lSIR!iUlCAU: OUOOU84/l999 - (AL EA TORIAI 
VARA : k VARA ClYH l fAHHVA PUoLlCk 
fEITO : [!lCUrAO FISCAL 
VALúk CAUSA : l. 913, 4J 
kE~UERlNH : fAmOA PUiL!CA DO MAPA 
Rl~u E kiO(! : Ob1Rl iUJOORA DE &Eill!AS oAkiúSA LM 
AitVúoAúÜ 

OISTRloUlCAO: 00001!92!1999 - {ALlAlORIAl 
VARõ : í a. VARA Cl~El E fAIEHVA Püolltk 
fEl lO : AcAú OE APREEHSAO E DEPuSllti 
VAlOiy (AUSit : 18.943, 48 
<t~U[k[Hil ; oBA Fó"EH!O COI!EACIAL LIDA 
R l~Ulkl DU : lLili!l PlHHmO "ORAIS 
ADVúoP. úO 

vl!IKIOU!CAO: 0~00li9JII999 • (AlERIORIAJ 
vARA : i a. VAHA C!VEL E FAIEHOA PU&dtk 
iUlO : [I[,UCAO flSCAL • 
VALOR t~UOA : iÚll·. 9) 

Ri~OEitW [ : FAilllliA PUBLICA Dú AM~A 
Wii!ERWO : •Rlff!S WI'IERCIAL llvA 
~DVOGAOO 

~!Slki~U!CAO: VU00JJ9J/!199 • tAL[AlúHlAJ 
VARA : ia . VARtVlVEL [ fAIEN~A ML lcH 

HITO : mCVCAO FISCAL 
VALOR CAU>A : lS.b0b,3l 
RliUEREHlE : FAllHOA MLTCA DO A"m 
RE úUERWO : ARLTM DO bkAijA Lú?ES 
ADV06AL>ú 

~IS IR liUI,AO: OUU0!199il999 - IALEAIOH!At 
VARA : 2a. VARA tlVEL [ fAllHDA Puni'" 
fUJO : l!lCU,AO fiSCAL . 
VALOR 'AU>A : S.18l .li 
~lVUEREHIE : FiüEHDA PUBLI'A DO A"Rhl 
Rl~UlR!Oú : SHOP IECHICA LIOA 
AOiúbAOO 

iti\TkliUl(AO: OOOOJ20bll9i1 • (AL[R IORIA) 
VARA : Za . VA RA C!Vll [ fAliNDo Ml!CA 
FUlO : fXECUCAO FISCAL 
VALOR (AU5A : l.bí~, í t• 
~lMREHlE : FAIENVA PUiLI•A Jt(l AM PA 
kliUlkí(Jú : OISíAL-viSI (I [ ol&IOAS &AHiOSA LlliH 
AOVlloAOú 

~ IS lk l iUJ(All : •)QQ(t!1UII i9~~ - tDIREClOHi<LIA.l 
VMlft : ~a. VoHA llV[l [ rftltKOo Pllolíl" 
fll!O : E~iARbüS A EHW•RO ~ ' Dmuuk 
VALOÚAUlA : i.úUú,OV 
~E~UlktHH : Milll l•u> RUS PA, Hlcu 
klúUlR IDO : iAHcO iiO l$T ADO 00 AM~A ~.ift- crlH R' 
AOV06A(!U 

mrmuirA~ : 'l 'JOOJ Jo8H~91 - tALti1 IOKlo J 
VA HR : ja, VAHR WH t fHllhl•ft ~UclÍcH 

flilú : "W!OAS m !ELARlS !HunlNAUAi 
VALOR (;<USA : !UO,(I(I 
REQ UlRlNH : ~REftí ú KECRERIIVO (S(QLA ltl S PlRA iil> b llLitMe' 
HlUUlRI!Jü : LIGA DAS liCOlAS vl ~R" iA ~v ESiAloU Uú ""ftfH 
AOVúôADO 

~ !S l kiiUiCAQ: QOUU!io9m99 • tALlAlOWj 
VARA : >a. iA~R C!Vll [ fRHflVA MLl'" 
fE!iú : MNUAüO Ui SlbUHmA 
VA LOR LMH : 130, 0(• 
klQUERlM!E : mER tiÍUi?A"[NlüS ~'JuVVIA,, (Ij LI'" 
H[~UlRiDO : PklS!OEH!l Oti tü~ ilK" lil li•J Vtt1.Hr·c1[• u l-lo L "' 

AVVÜoADú 

ülS!kioUlC AU: OUWll94m99 - (ALEHlüHlA! 
\'H ~Pl : ja, VAíUt l'lHL t iAüf!i.i;; fthlld; 
fU!ú : iAg UlAÜ illCAl 
VALÜH <AuSA.: l6.oi2J,o! 
REMkE Hil o : fftilNDA PUdlltA DO kAti fA 
kl~Ul RIDO : cA;A AliAHCA LlUA 
AOVÜuAVa 

Di Siki8UlCAO : Vúv0l!i6m\·i - t RLlH i v~:J i , 

VAHA : >a . '"KA li Vll o fAithiiR r viL h k 
iUlú : lHcvtAú f JícAl 
iHLUK (RU~.q : Uoi,o< 
ri<WVEREHIE : iRliHUA PU.íLitA ~U MAPB 
RtOUlklOO : ú ~ m.Anvk 
RúVObAD U · 

~lSíR! i U!CAO: Oú0Ullúlj!Í99 - (AL[AiüHiA.l 
VARA : la. VARA em L E fAHHOA rU&LlCA 
it!ID : txt(UCAO f iS tAL 
VA LOR C AUlA : l .lll, 7> 
RlOUE kEHll : fAIENiiA PUílltA 00 i<M PA 
RlúUlR!OO : JAURA DOS SANT OS GOm 
AOVOôqOO 

~ISTkliUi(AU: UUVVIiV) í l999 - lALlHJúNlA i 
VARA : la . VAHA WlL l fA<lHVA PUiLllP. 
HliO : E~lCUCAO f lSm 
VALOR (AUSA : J.O)ú. íô 
Rl~ÚEKlHH : IAHHDA PUiLiiA Dú A"APA 
kEQUERlDO : kl lAkvO ! f loUi!Hil 
AúVllüADO 

DISTH!iUlCAU: 0~0Ullva/m9 • (AL[ AIORlAI 
VARA : li VARA WEL E FAZ[ NOA ~UoLltA 
fUJO : cARTA PRECAIOR!A 
OK!oE" : lAR! kHUGAlllHHU 
VA LOR CA U~A : 0.00 
Ri ~UlRE NH : lSlAúD DO oMPA 
Rl~UERI!JO : AN!úfllú CARLOS DANlAS OA Cú~íA 
AUVO~ADO 

vl~T R !b'Ul(AU : 00001209/1999 - (ALEAIORIA} 
VARA : ~a. VARA C!VU E fAmOA PviLI<:A 
lEITO . : PEDIDO REG!Sl RO NASWEK ID TilRDlll 
VALOR CAUSA : l lO, OO 
"'MRWE : KAHOEL FERHAHDO f.ERRE!RA Mk~UES 

• RVVOSAUO 

tRlmAL 

viSlkliUJCAO 
VAkA 
FliTO 
UrOkRlMCiA 
OR I GE~ 
AUIOR 

"'u 

OOOOOJJJ/1999 • (AlEATOklAJ 
la. VARA CklMlHAL 
ESTUPRO 

: (!CC" 
: Dcl;n 
: occ" 
:. ~ IL SON mRHES AAVllR 

O!S! HliUICAO: OOOOOJJJ/ 1999 - (ALEAIORIAJ 
VARA : h. VARA Cmli!AL 
HllO : D lVtRS~(CR! ft!S OE LEJ.ESP ECIALI 
OCORREH•IA : ClMI(!Al 0[ flAôítAMTlS . 
OR!Hft ; CENTRA L Dl FLAoHANIE 
AU !OR. ; CtNTAAL OE fll\ôAAHHS 
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AEU : ERMI ftEII!IES OE OL!YE!iifi 

O!Sik!iUICAU: OWOOJJ&/1999 • IALEAIIJWJA I 
YAAA : U. YAitA Ck!N!NAL 
FEITO : mE~SOSi.CRlftES OE L[, b~l•lRLI 
OCORRENC!R : ~E~TRAL OE FlAbRRHlt~ 
ORIGEft : ~EHIRAL OE fLA~ili1H1[ 

AUTOR : "MTHAL Ot fliHikAMlt> 
REU : PEI!RU LUT( f!OORlõUEs 

O!STkliiU!CAO: OOU00l40/ l999 - (ALtATOklA • 
VARA : la. VARA CRlftlMAL 
Flllfl : ROU~ú 
OCúkRENÇIA : C f 
OklbEft : ' r 
AUTOR : ClMIKAl OE fL AbMAHit> 
RtU : IIAKKEft l'E SOU1A )icVk 

~l>IMI~Ul,Aú: oJúUUUJ<J ilY>1 - IAetAieklHI 
VAHA : ia. \AkA \MlftlMAt 
rUiU : il~M~u 
U<UMkE"'IIi : •tHikôl UE flt1•1111NI,S 
~kt•E~ : êtHTMAl vt hôbNANit 
AUlUk : nHT 'Al llt notiM•1N Tt> 
ril•J : •. t) HM A~U>IU •AXUU~U WUôRtó!ô 

UJ;iMJbUl•A'J: VUi!l1uJ<!dY71 • tActAiük1A1 
VRMA : td . VA NA c•l!lhAl 
rtiiU : UtftRl> LHlft[; ~K".l" •~ l nu~.""' 
•J•UHI<tii\.IH : v•t 
OHi~lft 

,,UIUM 
N[U 

: UI' 
: ,•rt 
:' bllVHN ilt l'JULA tl!1lHL 

Ol~lkl~UI'AI): Wlo\IUJi81it'" - •!lu;,.,;.,,; , 
YAMA : la. IAKA •NlfthAc 
i!.!!.O...... : KUU~U 
tltúMMtlti.IA 
ORl~Eft 

AUIOR 
REU 

: <E!TMAL iJt tLR•riRH•ló 
: ~lNTRAL 0! fLA~itAN I t 
: CEM!MAl OE flAOHARit; 
: fHAII<lSL1l GlbSUN SUAKt> UU~ >õHte>t ""'~"' 

~J>I Hií!UltiiU: .JuuJJU/ l~Y~ • tAÜHIUMlAI 
YAHA : i a. VAitA tMlftliiAL 
itiiO : ikAf!W út IUAl,OSjAMI.WH.L!l olollj lo 
OI:Uill4ENCIA : l!ll 
OR!bEft : úH 
AUlúk : OH 
~tu : OoMAliU uA ~UM•ti••u H<ftt!Uoc vUI MU~ 

OISTkl&ul(Au: IIOOWJJ<tmY- lActA••••• • 
IARA : ia. VAHA ~MlftlMAl 
HITU : Tiifif l'U Ut IU! ICU>•AK I. Í!ill.ltl OJOOI" 

•l<:&MH EI!l:lA : m 
omEn : oH 
~UIUN : ~H 
kEU : NILSON ~A"tiill1lii )H~ ikft• 

OISIRUU!•Au: OOOUUJJ4tl~YY - llletoi:iô li< ! 
YAitA : <a. VAkA 'MlftiNkt 

HI IO : Óhtk:>U~l•Ki ftt~~E "' '"~"'"" 
ocOkk!MClA : U 
uklbtft : CF 
.A\IIUM : CUTRAL OE f lA~KHfttt> 
<Eu : fRANCJSW NA~-l fttftiU ohiô rtl'é 

OlSINUUltAO: UOOWJJo/119! - I.AllA IUK!A, 
VARA : la. !~NA CRJft!MAl 
FEITO : CillftES ~kAllL. ~/ PRMi l<UlAM l • k•·~ otliiic 
.kORRENÇ!A : CENIRAL Of flA~RAM•l~ 
0MJ(,1ft : CEMfkAL Ol flA~kAMlt 
AUTOR : •EHiitAl bE flllbHAMTb 
klv : ilA!ftUMOO ~EOxu OE fKtiiA> >lLVk 

~tSTHl~U!,AO: OUUWJ41/ JY9~ • lAltA•UNlAI 
VARA : 2i. VRHA ~Klft!HAc 
fEl 10 : OIY!KSOS(CkTft!~ Ul ül EmdAq 
OI.ORREIIllA • : '' 
ORMft : Cl 
AUTOit : üNlkkl Ot fLA~RAHTt o 

MEU : AAiftUMOO to~u" iOMbt l '"'~'"'" 

O!SfkiW!Uu: OUUUUm/L'N'I- (RLtAIUr.to' 
VARA . J4. VAHA •MlftiHAl 
HliO : ~ANIA ~R!LAIUkiA 
OCORitEHC IA : ~AlLOln 
oamn : CAlUltM< 
AUTOR : JU>li~A 1V~llLô 
kEU ·, IAL"lk iE~HAMOi> kílMo 

OlSIRIJWaAU: IAAliiiJJZl/l ~l' • •.wuw lú MIR • 
iAfiA : lt. VRkA lMlftlH•c 
fUIO : LARIA PRHAIUK!A 
OCORIIEIIC!A : EME,Hlft·N) 
ORI~Eft : tME,Hlft·N~ 
A\IIOk : Ml i tA ML!•it 
RfU : AOMI ANTUNiU rMlbHtMI 

OJSIMliUICAO: WOoom il ~~7 • iALtAiúolA, 
VARA : Ja. VAkA •RlftliiAL 
HllU : fUklú 
!lÇORREIICI~ : •ENIRAL OE HAbMAMfh 
DRm" : ClNIRAL UE fLM;RAJIT E 
AUTOR : CENTRAL OE ILAoMAMTlS 
REU : FRAI!t !SCO PORTO f llHOE OUIRú) . 

OISIRUUI,AO: OOOOOm/IYY9 - (AlUmiAI 
VARA : .11. iRRA Ckl~lllAL 
FEITO : LESOlS CORPORAIS OOlDSAS 
otOWIKIÀ : Cf 

ORIGU 
AUTOR 
kEU 

:n 
: CEMIICAL OE fLAGRANm 
: HlllON ALY[~ 0A $1LYA 

O!SikliUICAO: OOOOOJJ9/J999 • iALlAIOR!A , 
VARA : Jr. IRMA ~NlftlftAL 

fEITO : OIYERSOSiCMlftb Ot LEI tS~t-.AL! 
O•ORR1HC!A : CF 

OkiHn : '' 
AUIOM : •EMIMAL ~~ rlAbNlMit> 
RE~ : JOSE LUIS OU IOCUNkü ft9llt c ,.,~,,;ut> 

~I ) IMl iUJ\'AU: 0Ul!U\IJ441JYYY • lAltHiúKlKI 
VAkk : Ja. VAHA •klftlNAc 
Hllu . : ltSOES lUM~UMAb uulv~H> 
lcUMklittlA : ,; 
Jkhitft : 'I 
AUIOk : '[MTHAL Ut rLA~kANn> 
kEU : ~Af 1~ il! Õw bôüNU 

[NfAH\IA E JUV[HIUOt 

' iliSTNUUI.Aü: 0UUUUJllJlY1Y- jvlktc lll ftHliR• 
VARA : 1a. VAki< OE lMfAHciA l JUuN•·Jlo' 
iHIO : AmU>AU tft rlAbHANil 
OkMn : os~•• 
~[vUENtft ll : Í!. 

RtwUEklllli : C. OE U. UU> '·'· 
oOYOtiAOU 

ilhlkl8UICA0: 000UUJ4liJY'i'1- •Ul•htUNôúAI 
VAMA : li. VANI\ Ut lNrAiii.IH t JUvtki UII' 
rUfO : ALVAitA JUIHmL 
kEWOEktNH ft.N. C. ft. 
wUV06A00 

:ilSTR!iUICAO: 01100034</lm • tv!Kldv~Aliôi 
YAMA : 2a. YAiifi Ut I!IAM,lk t JUVtHIUL't 
FEI TO : AtAO Súl.tU·t liUI.AIIVA ~UtilaA 
OR!~Eft : O~~CA 
AUTOR : U. 
kiU : U.ft. 
AOYObAOO 

OhrRI~UlCAO: ÚWW,)WJ7Y~ • il' lkt~IIJftAvHI 

YAHA : 2a. YAMA út l!IAIII.IA t '""~''"'' 
FEITO : At:AU SOC!O·ti!UlAi lYA ~libca" 

Uk l ~Eft : 0~~-· 
AUfúM : .J.P. 
MEU : A. f. W> ~.t UIJiku: 
AÚYVOAOU 

ili>lkiiVl.AU: UUWIJi)/ltY~ • • UIHtu\l~.c'• ' 

VAkA \ 1a. VAKA Ut IMI A!dA t jen•'·"'' 
iH IV : ~MUilLAU l5~tcll l•A 
OM!blft : 'IJIIh:»!KlitUU ~- lNr 
~EoUtoENIE : <. UA U ; . 
NtWUtKlUII : >.!.i. Ut ~. t IN"·"' 
•OYUbAUO 

VArio 
rd11J 
Mtwllcro:t.h •t 

·~lUoHc''J 

: ·!a. \Hr.t! l•t t lirt~ftn l tl t J':tt"'".'t". 

: ~VIJl"v 

l'. t. .ti . Lt. UU i t~.u~ 

V1~11'.1 ÜV1\..till. '}'..'\.'V Í! I .. ! .. ""l- 1 ~1..~!1H."1 • .JI 

'11fkK lé . ~Kh_ .. l'l rid'!t~!'1. 'JI\'M \J;· t ~·-".!.~)~~-
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VARA la. VARA t:!VH [ fAIEHUA MLitA 
fEITO : l!ltUCAO r!ScAL 
VALO R CAUSA 'i . m,Jó 
ktMRtHH : fAli~OA VüSLlCA (;O ~UnlWiU Ul McAVA 
klQUERlOO : ~-~ IA SlVERlNR UR Sl lVA 
AO VOGRUú 

OlSIRl6UlCAú: UUOO!l)~/ 1 999 · (AltAIUH!Aj 
VARA : Ja. VARA Lif[L l fAlENUA PUill tA 
fHTO 
VA lOR CAV!iA : 
HQUEklHil 
RlQUl kJDO 
AOVO~AOO 

túWCA U f iSCRL 
Ull, Ol 

fAilNíiA PUtil llA úú RüHillPiü Ul nlicA PA 
HELíOH !A!OE! HA 

D iS"fkitiUJt:~U: IJUOl1i!ôJ[t-)i'y • {Ai(HiUH!H.i 
VARA : la . VAkA CJvtl t fAliHUA ~V l U Ci 
fU JO iX[WcAU fiSCAL 

l'Hlük l,:iW:iH : i. J~o . T4 
ih.UiJERENíE i' IHHill if ;:uni.H.:f1 i.iü MUNi t;i t'lü VE Mt;R~H 
kf.VUt iüUU : i;üfll:.l i LH I.IH~AiHW 

AUVUoAU~ 

VI!i iiUO IJi t:Ali: UVliVU 1iji 9':; • {AuHIUHlA j 

VAHA id. \'AIIJl ~ l 'IÜ E rAltnUA Püoli.:fi 
f ~ llU : t.l. tUiLHtJ Uli tU.t:UlfllJ i"i.h{(;At.Hl- í ll JtiiJ txi 
VHi..ilH i;AUJH j, Vúts ,ÚV 
Rt wU! HW t : IIHKlA IH. LUUHutS HA Íül ui PAUlA 
RlYUlR!UO l.tHilUE VIA NA uu:; ANJUS 
AOVúüAüU 

lH~IR!~U it:HU: VliVOit92jB~l- {i1 i. tHiUHiAi 
'IAHA : la. VRHA t iV[L [ rAl[HUA PU~LiêA 
fEITO WCII,AO Ou imuf:Au füHCAuA· ill Juu w 
VALOR {;HiiJR : ' i. .SOó ,Vf 
HtvU!HtKit &ttt~ llltStl SiA 
HiYU[HlUO Es illlU ME Gvtülo 
RÜVÜfAUU 

úiSlRlOüicAO : Ul100!2Yo/JY97 · (AltAliJHiAJ 
\AHR : ta. fAHA Ci!il E fAHHUA ~ UôllêA 

~t!TU O:U .. i.H:HIJ f iSt:Al 
VALUH t:AU>A 'i .l>ó,)IJ 
,it ~tUf. :\é. iii t 

KIY Ut HiUU 
Hti~'UbHIJU 

rA ilivH "iHo.lcR UU nUWILl~lU Ut ~Ao:i!rA 
co.bl i NU riN~li~ú f! L~U i C lA 

!Jj>i l i\i .:iliiC ~ l! ; {Hf(.IUI!'Ilí i~ 91f - ( K i. CH i ü~ lA .i 

i'A~A i i! . 'Nt i{A I.. IYÜ E i-AltNllA !lli~ l i i.:F. 

Ft.J iu t.H I:V!.'HU r JSLA! 
VH LüH éA\IJA i. <19, ( 4 

t~i' \liJt rltrtlf· rfluttJf! fiUbr. ltA iW till/'iti.:U· lü ij( l!HL1ifir1 
~t wU t "VU i VCinAH oAKIUIA Ú~ Rü.Ab 
HliYliHHIIJ 

~ i !'iUiiolht:;liJ: ViNV i 'i.~O/i999 - (Hl tH HHilliJ 
i!IHA l< . ' ôHk c! Vll l rRlt.NUA PüolíCk 
H. I íU 
IALUH éAUIA 
i\t ~lit i\(N d. 

~ê:~Vt~Iui.i 

Hi.i 'iUUALIU 

'"~" 
fuiU 
ü;{i iiUi 

tH~iii..AU t i :it:fh 
i .VJo.·;c. 

f Al~KI.IH iJUl:iL t~H üÜ í'tUKit.:JriU Lit ~IH ArA 

: M.1 i ! if< ~Ü OUS SAHiUS 

: J ~. Uh(H i, 1VEi. E r M i~ Nl.oA Hi ~ L d;H 

LA"'f. "t•,i\ lu f.I A 
r UiHt L-IH ·~ üf!!t ) 

Hir L•i\ I.'Kli :5!1 li. Ut• 

~t W U C.i\tNÍt : tiH r!u~ HiiUWJ1 ii1rhn. : r[ Lu;,. 

(;.i~l fi i i:IU !\.HU ; iJfNiJU4ili 'i 'i1 - ítlüArÚH!A f 

YAHA la . 'fR~H l.:l YU .. E rHLt iiüH f.'VISdtH 
FllliJ i~t • .. U\..HU r i::iCRL 

íALOH c AV >A I . UYv, i~ 
H[WUt<lNlt i AÜ ~ UR rVolllA UO nun!Clr!U v( Ml'APA 
R[QU[H!UU cUni (Ú ÜUAHH (i( A l~ t!UA 

AÚrÜbAUU 

D!SlKl8UiCAv: ~V'JV: L4 o/i9~Y - lA<tHI Uo lA) . 
·vR'R la. lôHA UYEL [ rAl tNUR rU ~Ll cA 

F r. no 
VAti)R ~AüSA 
RtQutHtHit 
Ht~UtHIUU 

KtiVUbAUU 

~.U i)jLH O HSCRL 
1J),2j 

rttlt ~UH ~UB L llA ~ô 1\UNÍLil'iiJ UE ~ACiH1A 
~AHCtl!H U UA cUIIA ilVi~ 

JiS i ki~iHL' ~iJ : VUW:25li i ~97 : {Hi.él1 iURJAj 
l' A ~A La. YAkA l ÍVÜ é. fHltNUA riJ blli.;H 
ft iiU li[CUCAÚ flllkt 
VALUk ~AU>A l . JJ4 ,)J 
REÍVt,im fAlt!UA ~VidLH ve !UH!d~lU Ut MlA~A 
~ tijut ~ IUU : iili iUK)U !Ji Hi1d ~ú riL HO 
AOfüi.iA UiJ 

u,,.Hhv lCHU: OfllNi15>/i·m · tALtAíu~JA i 

IA'A ia . IARA mll E f AlEHUA PU6Ll(R 
fd íü El lCUC AO fiSCAl 
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Macapâ, 30.03.99 

VAI.Illl CAUSA : 3.020, .. 
AEQVERUIE : WUOA PUBliCA DO IIIHIICIPIO O! MCAi'fl 
REQUUIDO : ~·o'""' OA SILVA IIAUOSIO 
111)~~ 

OJSlQifiUICflO: 00001257/1999 • (AlEAIORIA) 
VARA : 21. VARA CIIH ! fAZEIIOA I'II~LICA 

FEITO : m~UCAO fiSCAl 
monAU~A : t.045,12 
RfQUERl!ll : fAlEII!JA PU&LICA 00 IIUIIICIPlO úl MWii'fl 
REilUEAIDO : fiiUCIMR LIIIA llllAIOA 
Aú~OGAOO 

OISTRiiUII:Au: OOOO!tb0/19~9 • (AllATOAIA) 
VARA : li. VAICA CIYH E FAZ!NOA PUkLICA 
FEITO • UtLULAÓ fi~Al 
VAlOR lAU)A : l.IIH,~ 
R!úU!RUH : FAlliWA MLILA i)() ftummo úl Ml.A~A 
il!QUEAIOO : i!N!UITO 00 l.ARAO lAVARES 
ADVOGAU{J 

OíSTfmUH.AU: Ol.'OO!lb2/1Y9Y • (AL(ATOHIA) 
lAICA : li. VARA C!VEL ( IAlliWA PUilll.A 
F!llO : UtLULAU fl~Al 
VAlOR CAUSA : 1..l96,0H 
"R!QUER!Ml! : fAilii!JA PuiliLA 00 ftO!ICIPIO DE IIALAPA 
A!UU!k!OU : LAUilfllltA liM 0A SilVA 
AUVilliiiOO 

OISTí!l8Uil.AU: OOOUilM/IYYY • (AltATUitiA) 
YAKII : li. VAKII CIY(l E IAlE!I>A Pil8t!LA 
FEITO : tAlLU~Ail FISLAL 
VAlOR CAUSA : 2.J21,1J 
R!IIUEK!NIE : fAHiiliA ~Uillt.A 00 II!JHiliPiU 0! IIAWA 
k!WtHIOO : JUS! HILIU! iKIINIHIO 
AOY[ft;AUU 

OhiRI8UILAU: OUOOIL6Y/IY9~ • (AllAIOH!A) 
VARA : li. VAiúl CIVll l tAl!HUA PUlULA 
FUTO : llt•U(;AU f ISI.Al 
VAlUk LAUSA • I.I~H, Yl 
A!liU!k!Nit : rAlt~uA ~UilllA UU II!JNill~iU Ul McA~A 
K!WU!Riúú : JUS! bUNl.Al m Ul llftA 
ADVUbAUO 

~ISIHUUILAU: l'iJIJQlliifi1YV • \AltAWKrAJ 
líiiiA : la. VRllll .IVÜ t IAltR~õ ~U!Lii.íi 
fUJO • ~tOJuu !Qb!SIKU kASl:l~lh!U iAkU.U 
VAl UK LAUIA : I jO, 011 
R!WUtklH it : LAMA liA mvA UllVtlkR 
AUVUóAUU 

Olllklb~llAU IWWit!Í/1~>~ • !AluliUrhAj 
VR.'IA . la. VAHA tlftL ( IALtRUA rtioUcõ 
rUiU : ~!UIUU KtbiSikO HA>tiHlHhl IAkiiW 
VALUK \,AUlA : IJU, W 
KtWUlHtHil : btUVAHt MHWUll OAI H[.Vtlt uUIHUI 
AU IUOAIIU 

Oilfki!Ul•AU: 0\JWil~~/IS~i • \AllíirUniA) 
VAHA : la. lAiiA LIVtl [ IA!tllllA ~UbLJi,A 
FtiiO : ktiHíLALOtl kl~STkUI Yii~lltUI LIVII 
iALUA LAUIA : IJO,OU 
kt~Utk[Kil : IIUftiHIVU! l!M DA ~iLIA 
AU\ut.AUti 

OISfklbUii,AU: UUU01m!1m • (AllAiur!líi) 
VAHA : <a. VAHA ti!H l IAI!II\IA IÚblrLíi 
HTTO : JOSII> ImUtl HlbllfHUI ~udlltU> Wt> 
YRlOR i,AUIA • IJO,Ou 
KlWUlH!MI! : ftAkUll DÃ l.UITA ll•l.ll 
RIJVU~AOO 

OISlkliUii,AU: UUUOil~I/IY~~ • (ALlA1uAlAt 
VARA • /1. YRHA ditl l fRilHUR YUou•A 
H !lO : At.AU Ut llllltHIIAlAU·IIUIIIl11 •iflt>AI 
VALOh tAUIA • LOIN.OO 
HlUU!Mtfill . tvAkllkU Mt i,A!IUAkiA UAhiAI 
RlWU!kiUU U ll~lHAl 
AOVu;;AIJO 

OI~TkrbUILAU rNWJt~~/IV<> • \RllAoiiniA) 
VARA l i . YAHA tiY!L t tr.ltHUA rllbLií:A 
HIIO tU<U•RU IIS•Al 
VAlUR LAUIA 
REQU!HlHil 
k!úUERIOU 
AOVUbA\10 

UTSTkliUicA~ 
VARA 
H li O 
VAlOR CA\I)A 
RliiU!k!NH 
AO VOGADO 

DISTAI iUilAU 
VARA 
f [!lO 
IAlOR tAUIA 
R!IIUU!AH 
RlQUUIOO 
RIJVOiiAOO 

OISIMiiUii,Ail 
VARA 
f! !lO 
WllOR UIIIIA 
AUIO!AE.r! 
REQUUIOO 

UUI,u.; 
fAHHUA rU!l"A Uti ftUH1ti~IU Ul HALR~R 
lUI!lH UA 11m IU>IUAHAI!t1 

00UOil4v/l~lV • 1AltAlUkiR) 
jt. V;jr!A C!Y!l E IAI!MOA Mll•A 
kUifiLAtUtl KHISlkOS ~UVlíCO~ Wl> 

uo.oo 
11\A~ll>\:0 oWilH> AUOIM 00> >AkiÚ) A!Uõu•u 

OUUOII41/J999 • (AlEAIOI<iA) 
Ja. !ARA tlvEl ! F A H MOA PU&lfi,A 
AlAO IIOHITOkiA 

J9.1ol,5• 
SAMHIR LTOA 
JUI! CARVAlHO bOIIES 

OOuumS/1999 • \AlE AIUHIA/ 
jl. VAKI! tlY!l ( IAHMVA ~UiLlCA 
(1[(1.1\.110 fISCAl 
• 1.4Jl,O? 

fAllllbA PU&l!CA DO ftUMimiO Ol mAYA 
JOR~E lUil PASSOS O! MELO 

'AOV~ 

OISUIIIUICAO 
VARA 
H! TO 
VALOR CAUSA 
REQUERER! E 
REQUERIDO 

ADVOGADO •'· 

00001249/1999 • (AlEAIORlA) 
la. YAM CIYU E FA!EMOA PUiliCA 
U!CIJCNI FISCAL 

1.595,73 
fAZlliDfl PUiliCA DO IIUNICIPIO Oi IMlAPA 
NMOH S!IIASIIAO S NRIUS 

OISIRiiúiCA\1: 00001252/1999 • (Al!AIORIA) 
YAAA : la. VARA C!Vll E FAZEIIUR PU8lllA 
FEITO : li!CIICAO fiSCAl 
VAlOR CAUSA·: 1.096,42 
A!QU!k!Mll : fA!!IIOA PUBlicA llú "UHICIPIO O! IIACA~A 
REQIJliliDO : RAIIIUIIDO i'flúlO miRA IIORGES 
ADVOGAOO 

OISIRIBUICAO: 00001255/1999 • (Al!ATOMIAi 
VARA : la. VARA CIVIL E FA!!NIHI PUiliLA 
f!llO : !XlCUCAO f!Sm 
VAlOR CAUSA : 2.857,2• 
lHiU!REMa : fAlEIIUA MLILA DO IIUMICIPIO Ol IIAlAYA 
REQUERIDO : MRCHIIIA OOS ~NIOS DE ltSUS 
AOVUiôAOO 

OISTRI&UICAU: 00001258/1999 · (RllAIUKIA) 
VAI!t1 : Ja. VARA CIYEl E IA!!hOA ~UilltA 
HIIO : EltU!t.AV fiSLAl 
YAlOR CAUSA : 1.710,66 
RlWU!k!Mit : fAlEII!JA PUBLICA 00 ftUNILIPlO Ol ftRWA 
RUiO!RIOO : EmblTO DIAS OA SILVA 
AOVOtôAittJ 

Olslk!IWICAU: OUOO!loi/I~Y'I • \Al(AIUH!Aj 
VAIIII : .la. YAHA ClvH l fA!hUA ~U8dl.A 
FUTU :· UtLUtAU FIILiiL 
YALúR CAUIA : J.S)2, 25 
RlWU!k!Hfl : IAlhi>A MUCA UU HUNILI~IU O! HAmA 
R!VU!R!UU : fRAhtlstO ~~~~llkú iúRbt$ 
AUVUbAOU 

OISTHI&UMU: 00001161/l'NY • (AllAI UNlA) 
VAHA : J1. VARA tlvtl E IAI!MOA rUHLICA 
flllO : li!CulAU fJSçAl 
YAlUH lAU~A : l.óH, ~~ 
RlVulH!IIt : fAI!IIJ1R ~UilllR U0 ftUNlc~r!U Ot HAlArA 
kf~U!RiOO : ANIONIO AIIWlllNO O ~Akhil!> 
A~YUbAÚU 

OIITH!SU!CAU: OWOI<ól/19~9 · (AllAIUklA) 
YAHA : Ja. YAHA ÇJV!l t tAÜIIJ1A l'llblltA 
Hliú : ltl•UtAU fl:>l.Al 
VALO~ W\USA ; 1.1Jo,24 
ktVUlNtNil : fAl!NIIA PUHlltR 00 II!JftiLI~ll' vt !H•Ar" 
Hl~UtNIUO : HIOU!l ANIUHiU AHAbAO NUht~ 
AUVUbROU 

~blNl~UI(AU: OUOOWO/IM • (AUAiu"lilr 
VAHA ; j1. VAliA tlVH E IAlthuA ruol!<A 
r ti lU : fXtLül.AU flii.Al 
YALUR i,AUSA : 2.iHl,do 
klYU!klHH : fAllHUA rUHll•A UU ftUHIL1rrli ''' •;cHIA 
HlVU!kliiU : iiAI~UNU{J bUIIl~ UA l.USIA 
PUVUbAúO 

DISTHloUil.AU: Oí/IIUWI/1•·> • 1AltRIOHIAt 
YRHA : .>1. VAHA llltl ! fAltHUA ~util rUi 
t!IIO ; AcAU Ul kliHitoHA,AU 0! rO>>t·iftUm 
!AlUH tilUSI1 : lO.íiVO,UV 
~tlrUtkckH : Alh.UIIU tikUMJ Ut ftUHAt) rAVA.,ut Uut•"~ 
HtWJli<l\10 : MMO[l 11111 ~AhiU) 
A!JYO•RUti 

01SfHiiUii,AU: OOOUI/HUi19V9 · \AllAiu~IA) 

\AliA : >1. VAHA t!VH l tAI!hOA r'UdLILA 
rlllil • !w:111.11U w Elll:iiwlU FU.U.AUA·Iíl ,vu, 
VALUI< tRU~A : 10.0Uv,U0 
R!\IIJlHlMil : lll HAtft ft!lRALHl 
klWU!RIOO : CARLOS AliWO ARAUJO ifHt> 
AUVUbAUU : 

01SikliUili1U: UOW1286/ITVi • (AllAIU.IAt 
VAHA : Ja. VAKA ~iYtL ( tAll!tt fuid•ii 
f!llO : P!UiOU R!alllHú HA>tlftll lv Tii•Ü•u 
VALUR LAUSA : llU,UU • 
RlQU!R!NIE : !uVAh i,AHYALKu tUHil~ 
AUVOóAIIú 

I • 
OIITHI8UitAII: OOUUil~oiiYíi - tilltAfúRIRJ 
!AHA : la. VARA li\tl ! IAl!kUA fvti.rlA 
fEITO : P!OIIttJ M!bl>TRO HR>tlftl!IU IAI\IItU 
VAlOR lAU:ili : U,OU 
RL{j!J(k!Hl! : M~lll Ul lO!iHU(I ALHI 0A oAM 
AUVO,AOO 

OIIIKlbUilAfl: O!!WmuJi9lV · lAL(JllbklR) 
YAkA la. VAIIII CIVIL E fRillliiR YUHllLíi 
F!!IO : !llLucAO OU (lllii\,AU FUIILAUA·lll JUU W 
VAlUN LM~ : 1.748,IHI 
Rtliu!h!MI! : ftANUll fkANLI~CO 8Aldnu 
R!Wu!kiDO : A mHlU SllhTiiS·ftt 
AOÍUoAOO 
I 

LRiftlliAl 

OISlkllillll.IIO: OUOOOJ5~/199V • (~llRIUHIA) 
YArtA : la. VAHA tAinlNAl 
FUI O : tR!ft!S ~OmtA A ttONRA 
OCORRltiCIA : 

~IOR : SAVAIIA SilVA PICAM~"O 
R!U : MRIA OAS GI!ACAS FARIAS UA COSIA 

O!SlRillllCAO: 00000362/1999 • (AlEATOkiA) 
VARA : la. VARA CR!ftllltll 
HIIO : fUklO 
OCORREIICIA : DCCP 
ORI&UI : DCCP 
AUTOR : JUST!Cfl PUBLICA 
R!U : AlU PllliiCl fAAMi:A Ol SOU!Al OUTROS 

OhU!801CAO: 00000357/1999 • (AUATUki A) 
VAAA : la. VARA CRift!NAl 
fEITO : PEOIOO DE AINUIYM!MIO O! INIIUtRIIO 
DCORREMCIA : 4a O~ 
ORIG!n : 41 DP 
AUlOk : JUSIICA PUiliCA 
RlO : JOSE MKIA NOMES 00 AASLlft!NlO 

OISTkliUICAU: OUOOOJSB/1999 • (AL!AIOKIA) 
VARA : la. VARA CklniNAl 
HIJO : ROOiO 
fli;OAl!UtCJA : OCtP 
OR!Gln : OCLP 
AUTOR : JUSliCA PU8l!CA 
REU : ALCIHET DA SilVA S"HJ(ill UUIHUS 

IMIAMliA E JUV!NliiU! 

OISIHI8UilAO: OOOUOJ46/19W • (DlmiOHAUA) 
~ARA : 2a. YARA O! JMfANÇIA ! JUY!HlUUE 
HlTO : AlAO SOliO·!OOCAIIVA PUilltA 
ORI!ôtft : OSPLR 
AUIOR : H. 
MEU : C.C. DE U úUik11~ 
AOVUOAIIO 

OISIR18UiçAu: OOOOOJ~4/1~9~ • (OIKlçiOMiiUA) 
vARA : la. YAkA 0[ IHrANtlA E M!klOU! 
HlTU : Ai.AU SUçlu·t0U(;AflYA PUillÇA 
Uklti!" : DS~l.A 
AUIOk : J.P. 
REU : O. DA S.L. 
AUVOGADO 

UISIH!iOllAU: OOOOOJ5~/m~ • (OIH!LHINAUA) 
YAKA : li. VAHA U! !NtARLiA E JUvthTIM 
HllO : AtAO WLIU·[uULAIIVA ~~~~LltA 
OHI~Eft : USPCA 
AUTOR : U. 
HfU : J.U. 
AUVIIOPUU 

OISIRliUILAU. OOU\1Uj56/h7~ • \Uikl•ulhAUAt 
!AHA : li. VAl«! Ul lhiAhllA ! JUVlH•UUt 
HIIU : Ai.AU SOt.!U·tUUtAIIVA luHut:A 
U•<lbfft : U>PL~ 
AUIUN : J.~. 
HtU : U. UA I.L 
AUVUbAUU 
I 
fAHlllA. UHiAUS l SUúSSUtS 

UISiôloültAU: rNIIOW~fl~Y1 • \AltAIUKIRJ 
YA~A la. YAl«! ~t fA~lllA, UWrAU) t )lll.d>l~t> 

f ti lO . lltLIIi,AU 0t AUftlN!U> 
VAlUR LAUSA : U60,Uú 
kli/UlKtHil . b.V.L.[ OUINUI 
N!VUtHIIIIl · J.A.H.l. 
PUIUbAUU 

H>IHliurlPu; OOUUlio4/1~>V • tALlAI<IHIA) 
VAHA : la. VARA O! tA" lllA, UHfAUS E SOL(S~Üt) 
HlfO : ALAU Ol OIVUHllú 
VAlUH LAU>A : iii'J,Iill 
klWUlKlNtt : l.ft.H. Uti «. 
Ml~UlklOO : ~.A.ft. Uu h. 
AUVUbRUU 

\IISiH IHu lcAU: OUUOllti)/tYYY • lAl lHIUHIAi 
IAr<A : la. VAl«! Ut fAftlllR, UkiiWI t IU.oi)Otl 
lu lU : INitllibA•AU Í'flltkNII>AUt L/l "ll"tMIO> 
YAlUH LAU>A : 4.tiOU,00 
RIWUlHtNIE : I .b. OA ~-
mUtkiOO : A.S.f. 
AOVII!;AUO 

~hiHltiulcAu: OVUOIIYJ/1~~9 • (AltAIUniA) 
IAHA : 11. VAICA U! fMillA, UHIAUS E >Ulllllttl 
fH!U : TNVIHIAH!ú 
YAlUR LAUSA : 21.000,00 
Hl~Ufklkll : U.U.! OUIHUS 
HtliU!kiOU : J.A.P.i,. 
AUVObAOU 

m I RI8UICAU: OOUOI<ti l /19Y~ • \AUAI UHTA) 
VARA : la. VRHA 0! fAftlllA, UHfAOS E ~III:!»Ul~ 
FUID : [U.U(;AU O! Al.lftlNIOS 
iRLOR Ulii>A : M.úO 
HEWUtHWl : A.U.R. 
Rt\IIJ!RJIIO : F. DAS U.K. 
RUVUbAU{J 

OISlkiVUitAU: 00001218{199~ • (AUAIUkiAj 
YAkA : la. YAKII Ol fMillA, UkfAil~ ( )Ul(~IUlS 
HITP : SliPiclftlMIO Ot UIHStNIIftlNIO 
VAlOR CA~>A : • 130,00 
REVUEREm : l.ft. DE C.J. 
AOYOGAOO 

Pág. 11 



Maca , 30.03.99 

': 

JUIZAOO ESPECIAL 

DISTRIBUICAO: 00001242/1999 - (~I RlCIOMAOA) 
VA RA : JUilAúO ESPECIAL CENTRAL CIYEL 
FEITO : RECLAiilltAO CJHL( EXECUCAO) 
ORIGU : JUIZADO CIYEL 
REiltJEREHH : PEDRO AWCAI! DE SOUZA 
REQUERIDO . : SERGI:l LUil OOS SANTOS 
AO VOGADO 

OISIRI8UICP.O: OOOOJW/!999 - (OIR ECIO~AOA) 
VARA : JOilAOO ESPECIAl C!ftlkAl CIY!l 
HIIO : REWU!ACAO CIVEL(EXECUCAU) 
Oi!l&En : JU!IAúO CIYH 
REQUEREftl! : SANDRA SU!L I LOPES 8AKKuS '-. 
REiltJERlúO : ftAR!A COhCE!CAO OllYEIAA úuE!Hul 
A0vi)I;A00 

OISIRliUilAU: 000UI2ólj !999- (Oiki~l0KA0A) 
YAKA : JUllAOú ESPECIAl ll~TKAl Clvh 
fHiíl : REllAM~AU C!YEl(EXi~UCAOj 

O~Iotn : JuliAOG. ClVH 
ktMRENiE : VTlENIE ftiiN\itl Y!Kfll:il GUfttS 
kHiti!KIUO : lAUUiftAR So1MIUS Ut SGvlA 
AÚYÚliAOU 

OISIRiiUICAU: 0U00i2ó8ÍJ999 - (DIREllOMAUAj 
VARA : JUilAOO ESPECIAl ~ENfKAl Wh 
HlfO : kEClJlllACAO t!Hl[EiECiltAU j 
ORI!iin : JUIZAOO CIVil 
REMkEHTt : YIC!ftl! liANú!l i'E~!libl GOnES 
REQUERIDO : tiUllKEiU!E fARIAS MIHINS 

· AOYOSAOO 

OISTRiiUICAO: 0000127! /1999 - (OIRE~lOHA DA) 
YAHA : JUI!AOO ESPECIAl C!~IRAL CI YH 
fEiTO : REmMCAU C/Yht!Xl,UtA(Jj 
OR1GEII : JullAOO C!Yil 
ii!liU!ROTE : YllENTE MNUÜ i'!HEIAA GOfttS 
REQUER!OO : JOSE NlliGM fARIAS úr. CUSTA 
AúvO&AOO 

úiSIRI8UICA0: 0000IZI2ii999 - tOlK[ClUMAVA) 
VARA : JOI!AOú ES~ECIAl ltMl kAl C!Yll 
fEITO : R!.U\ftAlAO CfiEl(COHH!llnloiúi 
ORlliEft : JullAOO ClrH 
REliUEREMfE : ~ALIEi\ CORR<A i'lft!Nltl 
REQUERIOO : tRAMCISCO CARlUS liOftES ~ARKUS 
AOYO liAOO 

OIS1RloU1~AO: 000U12iJiJ999 - (OIREClOHAUA) 
VARA : JUllAOú lSPE~lAl C[HlRAl ljy[, 
fUJO : REllAnACAO CIVH (lUNH[C[ftt! iül 
ORIGEft 
RtúVHEKIE 
REliuHHOu 
ADYOliAOO 

: JUlliiúO CIYH 
: nAHlA illlCE SiiUIA ÚA ~lLVH 

: PAULO Sti\GiO IORil[S ftrinÜAA 

UISTR!iUICAO: OOOOr271i1999 - (OI •lllú,.vAJ 
VAiiA : JOilAUO ESvlClAl lEHlkAl (i itl 
H!IO : REClAM~AU t:l vEl(CúoHE~intK i ú) 

OR!Glil : . JUI!AOO l[V[l , 
RlQUlRE«l! ; YAl«lk ftAUKiliU Ut SO;J!A 
REQUERIDO : ~AliAM! 

. AOVOGAOO 

UlSTRl8UlCAO: 00GOI2l5ji999 - (U!RlllUMAUAi 
YARA : JullADO ESPECIAl C! NTKAl clVEL 
fH!O : REClAnACAO CivH(~OftNt.:lmlüj 
Okl6!" : JUllAUú CIYH 

• R[úül~EHIE : AN TONiO 6AlHJK0 00 AI!Ai'J\l 
REQuli\100 : tiAHúH LVII ANYES ~"!ln?llHG 
AOVO~AOO 

OISlkloUICAU: OOQ012ló/i991 - (Utk[ê!üNAuA) 
iAkA : JtJIIP.(II) ESPECIAL CtNI kAl (Jlll 
fUI O : RWAIIACAU i: lvEl(WMKt·l~tHID) 
ORiliEft : JullAUO UYH 
RE\!u!RENII : (i[UliitiAR SllVA Ol SUUIR 
RlliUlklOO : JOSE HlLI•l iAkli<!Sõ UE fKU rii\ 
AGYúGAOO 

OISIRI&UICAO: 0000!279/1999 • (~IKtCiUMAUA/ 
VARA : JUIIAOO lSPEClAL •<~TRAl í:ilh 
HllO : HEn•"•CAO Clvn(c0Hnt t 1"E•Hu 
OiilGU : ÍU11AOO CIVil 
REQUEHWE : ftl lCA SAlV IAHO IASU~A 
R!MRIOO : WITORA &iUISil SR 
AOYOoAOO 

OIS!Rl8UICAO: 0000t283/!999- (OlRECl ONAUAi 
VAHA : iUl iAUO WEClAl ClN[KAl í.lYEl 
fEl! O : HtllAHAlAO ClvH (COKH[~lftENW ) 

ORI&E" : JO!lAúú Clvll 
REii~(R( o iE : ME~!HRLOO à! ARAUJO IEIIOSA JUHiiiN 

REQUERIDO BANCO ~A ntRINOUS 
AOVOGAOO 

úlSIRIBUICAO: OOOOIJOSil9~9- (OiklliO~AúAj 
VARA : JUllAOO ESPECIAl CEJtlAAL CJY!l 
HIIO : CARTA PR[~AIOiilA 
ORlGEft : COMRCA OE CALlOEHE 

• REillllkEHIE : JOSE AN!OHIO OA SllYA 
REQUERIDO : lEOmiR JOSE GOHCALVES'I 
AOYOGAOO 

OISTRIBUICAO: 00001309/1999 - ( ~lkE~IO HAliAi 
VARA ~- JUilAOO ESPECIAl CENIRAl C!VEL 

·HHO : CARTA P~ECATOkiA 
ORIGE" - : COMRCA DE TARTARUGA 

I!EiiUEREMH 
REQUEAIOO 
Aú~OGAOO 

SUlE!E MCIIADO SOUZA 
HAIAH SAHIOS OE SOUZA 

OISIRIBUICAO: OOOOIJI0/1999 - [OIMECIOHAOA) 
VARA : Jú!IAOO ESPECIAL CENTRAL CIYll 
fiiTO : CARTA PRECAIORIA 
OkiGEft : COMARCA OE ARACUAH 
REQUERENIE : SE&ASIIAO RUf 1110 SIQUURA NHO 
REiiuERlOO : JOSE úA i'AlXAO 
AOVOGAOO 

,•lSlkiSUICAO: OOOO!Jll/1999. - (OIRECIOHAúA) 
VARii : Jui!AOO ESPECIAl CENTRAL ClVEl 
HHü : CARlA PkECATORIA 
úkiG!n : cOnARCA O! HRR!IfiA 
R[ijU[REHfE : !DGll!OE BASTOS. CRROOSU 
REQVERlUU : llUOE HEUHA BRllO COElHO 
AUiôôAUO 

OislkiBU!Co10: OOOuO.i47/!991 - (OIRECIOKAUAJ 
lliilA : JullAUú ESPECiAL CE KIRAl Cill~lMAl 
Hllú : CúHi:illA~AU Cklft l~Al 
úKllitft : J!l, AP 

: ;usflí:A PUHll~A 
H tu 
AOVOliAOO 

RnlllOH iKl!O ASSUHCAOE Ou!ROS 

OISIRIOU!C~u: OOUUii.il&/!999 - (íli HEllUNAOAJ 
Vo1KA : JU liAOO ESPECIAl llNIRiil CRl~IKiil 
f!lll) : ~UHC i liiilAU lKÍftl~Al 
úkl GEn : JlCCAP 
AUIOR : Ju~lilA fUoliCA 
Rl U : u• iO SHHfANA Oi RKAU Jü 
HiiVUG!iliO 

(Jl:;!RliüiCAU: UUOliU~~ 7ji9>9 - Í~iktli~KAÚil r 

V~Rii : JUllAOO ES~itiAl lEhlt<Al Cnlftio;;i 
fUTG : ~MíirüSli:iiO Ol Pf:d 

;m;;<" : JEmP 
õUlON : JüSllCA iUoll•R 
HtU ilH<úilú FUHÍAÜU ~UHktH 
ADVOGRVU 

ljl5lrtJOv!i.:llU: oouooJS(lji 7::~ - lu i Ht~ !ün~i.o:1s 
YllKii : JUUta:G t5~UlHL ~tH:ftl1t. Cid iiHiHL 

i~Hu : Fiwi'Li3i..:~u Ui: r tthi 

O<loE ft : m'"' 
AUrUR : jUSíil:li füdLI<H 
RCV : OIL~VK !Jl ;t~Uj Ftib tAS 
óÜVVbAUI) 

G!:SIHHUJI:AO: i.iVOiJIJ.!)!id7-J - :ln:!t(..f!JI\tliiH! 
YA.,Ii : JUltAUU E>rtclAl <r~l~rll CHllilliiÍl 
ftJ iu : ~HüVll~it~~ ;.·t Hs~ 
UKiti[" : lH<AP 
~üiiJk : JU~tli.'H N8llt..~ 
Mtli 'ffiUJt l ijÜ,t.Hdt~ :Jt t'/i\.lkAii~ 

AúrUuilUU 

~iST~liüiCAU: UOl:VUJI~iL''~ - ;V:f.t.::oHAliR• 
VltHA : ~ i.iJlHI.HJ [~,.fL tHi u!ur:kl ~r.:5:1iH~ 
~U iU : t't.VFü)lt.:tm 0[ H~q 

WtliJUt : h1.i:Hr 
Hl111ih : JU!:i i i tA ?UDlit.:H 
~b.i Jt1Ml tm IJM SíLVA i' tk~briH 

tWV\lliHÜU 

~ISrnlbUI<AU: OuwõJ)~jlHi- Í~l><ll0hAul1) 

rAilli : -lüll~~(i tSrlC!Al Clh1nAl O:Hi~ ; !i_.lt 

ftl i õ) : r'Rü?l.l~íGAU Ut i'lliA 
OkiGt" : Jtm~ 
o\U !Uk : Mi !lA 1üoliLii 
H[U : AübUSHl UllVtrHA UA \Íl\'R[ üu:r.iJ\ 
HvVUoMU 

c•iSfí!lbUILAU: v0<"-'U3o0jl;Y-;- ;atK[,lUirHeõj 
YAXH J;JiiAOU t~J.l[I:IHL LlliiKAl ·~r:!~íi!fit. 

H.Hti : i'HUYv~ It.:RiJ (it r'~hA 

úHititft : Jt<CRr 
AtilUii )uSi i'A iü&Ll•H 
REu tü>UN uE Ollri!KA uü~c> 
AlJYiibHl•Ú 

iliSht fDUiCkÜ: IJ0iJUll5oJil7·1l ~ ttlift~\:lüri:1l~i 

VARA : J~J!AOU iSrlllAl lt~IKAL ~HÍ~i--< 
it!!iJ : i.\iNI,;lLJRfAü t:R IIUMHL 

uRiotft : .lt~lAP 
;U!UH : >üSf!t:A rlrillLA 
Rlú N[Lli)H fAolRKU VUNH tS ftR lOtlnir 
Aú\"GoADU 

~~~litl&ü(~õU: UOVU! JU!ji>9~ - •.UiKt<IUKAUR) 
:.'AHH : Jl.tilA\Ju tiVÜ Ut':il.hlfkAi llAIJu - ;:~AJ. 

fiilü : ritUAftACAU Civtl(UllUCAUj 
R!QUEHiNI! : ll!NllOR SANDRA f. O! ARAUJO· 
Ht~utXWO : VULUiits ckiSi i MA uus SAftlOS 
AOMAOO 

~iSIRI&UilAU : UUUO!JUZ/1'179 - t&_lkE.:[UNAUA) 
YAI<A : JUIIAOU C!lll OmENIHALl!RW - .:tA~ 
HlfO : Hti:l AMli\U CIV!lt~0HHt 0:ifttMf 0 1 
REúU[REHH : WtRATA P. OR SILVA 
REQuiRlOO : üliA HlX~IRA E l l9VIO IEiAtlkll 

"ADVOGADO - ; 

OIS!HJaOICAO: 0Uú013úJ/1999 - [OIRECIOJtAOAj 
VARA : JUI!AliO CIYEL O!StlNlatllllAOO - lEAP 
HllO _: R~ClAttACAO CIYH (UE~UCAO) 

REQUERfMIE : JUCH IMO LOPES TWHRA 
REQUERIDO : •ALTEk BARBOSA GOHCALYES 
AOVOf: AúO 

OISIRioUI~AO: U000!~0 4/!99~ - (OikE~ IúNRURj 
YRKA : JOIIAOU C!! tl úES~ENIKAllliiOU - ~[RP 

Hllu : kiCLJlllACRU t!Yü[~ÚNKE~IfttN[úJ 
REQOEI!IHIE : JAC!~OH úA ~llYA kJlllOS 
l! lQUERIOU : ftANA sutll SUARE~ UllYt!Rii 
ADYOoAOO 

~lSIHIBui~RU: UU0U!3UI/!9V9- (OJHt<lüKó~Ai 
YAAA : JUllAOO ClVH UES~tKlKA llli<UU - ltAr 
HITO : iltnAMCAU mtl(ÜlWlAUr 
N!QU[N[HIE : ftA~[il Oi NAIAHt ft.~UUHrüUt> 

RHiUERIUU : JUSt lll!Ki:1AHU f .OUS ~AHIUS 
AVVUGAOO 

úi~TRhUI~~U: OUOOI~vb/r\177 - (O !i!tcJ~KMA) 

VAHA : JUllAOU '!Yll úiSliM[KAdiõuU - "''" 
HITO : i\i"AftAl11ú Ci YH (EmocAUI 
i\lQUE~lKtt : fHKAHÍ!ú iAHtiUSA ftASij:Jl> 
fiEijUW OO : fKAHt:lftAlúU mE~ Yo1ltft iE 
AliVO(;AúU 

LPlSiKl ~UJl.'AU: 111.1VOiJVijt':'99 - lOii\tt.lUNiWA.' 

VARA : JUHAüú UVH OtSltHIKht IIAlrlr - l:<ór 
f tllú : REt:lAnAt:Au civtL(utcUêAUJ 
RiQU[i\(KH : AHHIMiA AnA,iliA fttMtlt~ ;ul'f.rdt: 
l{tliüU~tÚü : rW:ii :!t liit iiiil:S t.~li .Sil t R 
11Úi UtitlUt: 

~!Slf.l8U!êAU: f);JO~iJilji'lf'i - ÍÍJIMt.:rl'H•Uk' 
VKkA : JUHHUO i.:iVEi Ut~~:tMtl<tH litólo - ((~;. 

HHü : ~EL'tllMtH.:tm t:llii.t, t..\(~H~AL'J 
HtijUiHENfE : Cl[Nrl&A ~AHIIHA r .Ut A'"o:h 
~f.Q'ij(~l[lú : R~iiilAU l~ilV 1 JWc:rm 

Kl!'WGHliÜ 

/ 

r• VARA C ÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

EI)!TAL DE C ITAÇÃO 
Prazo: lrinla (30) dias 

O MM. Juiz de Direito desta Vara, na forma da 
lei, e tc. 

FAZ SABER a todos os que o prcscnrc virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por este meio, 
C ITA o requerido W ILSON VIANA DE 
SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, 
atualmente em lugar incc11o c não sabido, para 
contestar, querendo, no prazo de três {3) dias, a 
Ação de Busca c Apreensão, objeto do Processo 
n• 3922198, que lhe move o BANCO 
MERCANTIL DE SÃO PAULO SIA, 
podendo, no mesmo prazo, requerer a purgação 
da mora, caso haja pago pelo menos 40% do 
preço financiado, sob pena de serem aceitOs por 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor, na 
petição inicial, ficando csclarccid~ que este Juízo 
tcnl sua sede na A v. Fab, n° 1737 - Centro. Para 
conhecimento de todos, expediu-se o presente 
edital que será 1xado no lugar de costume e 
publicado na ~ 1a da lei. Macapá, 12 de março 
de I 92 JOSENILDO . SANTOS 
CAR 
E. YJJo-<-c==-

Juiz de Direito 

3 • VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE MACAPÁ 

.IZ DE DIREITO: J. BRATTI 
eti EFE DE SECRETARIA: SÉRGIO DOS SANTOS OLIVEIRA 

EXPEDIENTE DO DIA 29. 03. 99. 

NoS processos abaixo relacionados foi proferido o seguinte 
despacho: " Diga o exequcnte, Diga o <r edor E/OU Diga o 
Autor" . 

PROCESSO n• 2045JO" 
AÇÃO: EXECUÇÃO 
Reqle.! FORTES SAMPAIO & CIA LTDA. 
Adv.: Marcelo Cardoso Nassar, Janilce Aragão. 
Reqdo: M., DA SILVA - ME. 
Adv.: 

t·.~OCESSO o• 3986198 
AÇÃO : EXECUÇÃO 
Reqte.: BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A.-BANAP. 
Adv.: Mariangela Marinho Rodrigues da Silva. 
Reqdo: GRACIREMA DA COSTA MACIEL e O utro. 
Adv.: Jos6 Sidpu Góes Mie<:ione - Defensor Público. 

PROCESSO o• 3972198 
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AÇÃO: FA~CIA 
Reqte.: SÃOPAULOALPARGATASS.A 
Aclv.: Adebno Cuias de Sousa. 
Reqdo: N.A. DA SILVA -ME. 
Adv.: 

PROCESSO a• 4619198 
AÇÃO: MONITORIA 
Reqte.: E.V. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 
SEGUROS LTOA. 
Adv.: George Araújo. 
Reqdo: ELIZA VALENTE SILVA 
Adv.: 

PROCESSO a• 3114197 
AÇÃO. MONITORIA 
Reqte.: ESTAOO DO AMAPÁ 
Adv.: Luis Esteves Santos Assunçlo, Ana Ctlia Doho 
Manins. 
Reqdo: ROCHA DE LIMA LTOA 
Adv.:. 

PROCESSO n• 3335197 
AÇÃO. EXECUÇÃO 
Reqte.: AUTOMOTO - AUTOMÓVEIS E MOTOS DO 
AMAPA LTDA 
Adv.: Joio Americo Nunes Diniz 
Reqdo: MARIVETH RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 
Adv.: 

PROCESSO n• 4008198 
AÇÃO· EXECUÇÃO 
Reqtr.: BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A.·BANAP 

Adv.: Joana Souza. 
Reqdo: SILVA & MONTEIRO L TOA 
Adv.: 

PROCESSO n• 4476198 
AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE 
Reqte.: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DA 
AMA7ÕNIA SOCIEDADE CIVIL - COLEGIO COC 
Adv.: Paulo Roberto Manins: Cícero Bordalo Júnior. 
Reqdo: FRAI'.CISCO DE ASSIS ALVES 
Adv.: Jean Houa1 
DESPACHO: ''Digam os reus sobre os documentos juntados 
pela autora às Os 86'90. Oficie-se à junla comen:ial paro que 
en• ie a este j uizo cópia do contraio social da empresa desde 
sua constituoçJo ongin:lria. após dogam. J Braui. Juiz de 
01rei1o .. 

PROCESSO n• 5044199 
AÇÃO: INDLNIZAÇÃO 
Reqte.: MARCIO BARBOSA DA TRINDADE e Outra 
Ad•.: Nilson \1on1oril 
Rtqdo: ERMITA BRITO DE. OLIVEIRA 
Adv.: 
DESPACHO: ··cite-se. Designe-se audoência de concíliaçao. 
EM TEMPO: Designo o dia 03 de maio do corrente ano. às 
09:30 horas. J. Brani. Jui1 de Doreolo" 

PROCESSO n• 5037/99 
AÇÃO. INDENIZAÇÃO 
Rtqte.: SU7ANA CARDOSO RODRIGUES 
Ad•.: Nilson Montonl. ' 
Reqdo: INSTITUTO DF PREVIDÊNCIA DO t STADO DO 
AMAPA IPEAP 
Ad,.: 
DESPACHO: "Cite-se. Designe-se audiEru:ia de conciliação. 
EM TEMPO: DESIGNO o dia 22 de abril do corrente ano, 
às 10:30 horas. J. Braní, Juiz de Don:ito." 

PROCESSO n• 4705198 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO B.M.G. S.A. 
Adv.: Joio 1\mtrico Nunes Diniz 
Reqdo: CELSO DA SILVA NASCIMENTO 
Adv.: Lourival Ponheiro Borges 
DESPACHO: "'réu deveri alegar o fato da conexidade de 
causa com a competência pn:vtnda deste jutro junto à I' Vara 
Clvel dcsla capital. Diga o autor. J. Brani. Juiz dt Direito" 

PROCESSO n• 411898 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Reqte.: WILSON KA WAKAMI e Outra 
. ~dv.: Ana Mán:oa Castro Penafon 
Reqdo: ERfNILDA TEIXEIRA MENDES 
Adv.: Jost Sidou G~ Miccione-Oelensor Público 
DESPACHO: "Digam as partes sobre as provas a produzor. J. 
Brani. Juiz de D~ilo." 

PROCESSO n• 4178198 
AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO 
Reqte.: ANGELA MARIA TEIXEIRA NAZARIO. 
Adv.: Edielson de Loma Campos 

Reqdo: ESCOLA CENTRO DE ENSINO ATUAL -
SIMÕES E SOUSA L TOA 
Adv.: Sandra Oliveira 
DESPACHO: " ... Cumpra-se o art. 614, 11 do CPC. Intime-se. 
J. Brani - Juiz de D~ito." 

PROCESSO a• 4614198 
AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO 
Reqte.: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS 
ANJOS. 
Adv.:· J~ Maria de Souza Barbosa - Defensor PUblico. 
Reqdo: BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A.·BANAP. 
Adv.: Luciana Melo 
DESPACHO: "Autue-se em apenso à execuçlo. MMiifestc
se o exequente quanto aos bens oferecidos em penhora. Deixo 
de determinar a juntada dos processos, pois ~em 
tltulos'aul6nomos u Varas." 

PROCESSO a• 3166197 
AÇÃO: EXECUÇÃO 
Reqte.: BANCO DO ESTAOO DO AMAPÁ S.A-BANAP. 
Adv.: Jost Clemen<:eau e Antõrüo Tawnarurgo B. Leite. 
Reqdo: CONSTRUTORA E PRESTAOORA DE SERVIÇOS 
E COMÉRCIO SERRA NORTE L TOA e Outros. 
Adv.: 
DESPACHO: "Providencie o exequeote c:ertidlo do imóvel 
arn:sl8do. Ao setor competente do munieipio para proceder a 
averbaçlo do IITeSIO. J. Brani • Juiz de D~ito." 

PROCESSO a• 3312197 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: CARLITO PAES PINHEIRO. 
Adv.: Edy E. Buzaglo. 
Reqdo: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA e Outro. 
Adv.: Jost Sidou Góes Micciooe - Defensor Público e Joio 
de Lima Guerreiro Souza. 
DESPACHO: "Vistos, etc ... Verifico que equivocadamente, 
ainda na audiência de conciliaçlo, as partes foram intimadas a 
apresentar as l"'2lles finais, sem que lhes fosse dado 
oportunidade de produzir provas, jt requeridas (0. 36). 
Assim, revogo o despacho na parte em que se concedeu prazo 
paro as l"'2lles fonais, c:ruejando oportunidade às partes para 
apn:sentar e indicar novas que tiverem, no prazo de cinco di.u.. 
Intimem-se. J. Bratti. Juiz de Din:ilo." 

PROCESSO a• 3436197 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÀO 
Reqte.: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
Adv.: Joio América Nunes Diniz 
Reqdo: ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA 
Adv.: 
DESPACHO: "Arquivem-se, caso nao haja manifestação da 
cn:dora em cinco dias. Intime-se." 

PROCESSO n• 4355/98 
AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA 
Reqte.: MARCOS JOSÉ REA TEGUI DE SOUZA 
Adv.: Carlos Lobato e Vicente Cruz 
Reqdo: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO 
BRADESCO. 
Adv.: Ana Nizete V. Rodrigues e Marco Antônio Lara 

DESPACHO: "Diga o autor sobre a petiç!o de O. 90.'' 

PROCESSO n• 4908199 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA 
Reqte.: BATISTA & BRAGA LTDA - ME e OutroS 
Adv.: Narson de Sã Galeno. 
Reqdo: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO. 
Adv.: Caleb Garcia Medeiros 
DESPACHO: "Digam os autores sobre as informações. J 
Bratti, Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 3971/98 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqtt.: NILDE CECILIANO SANTIAGO. 
Adv.: Ruy Apolonho de Oliveira. _ 
Reqdo: EDITORA GRÁFICA DIÁRIO DO AMAPÁ L TOA. 
Adv.: Vicente Cruz e Carlos Lobato. 
DESPACHO: "A rt interpôs apelaçlo sem, contudo, realizar 
o depósito prévio do valor da condenaçlo. que deve ser em 
dinhei.ro, por força do art. 57, § 6" da Lei n• 5.250/67. Este 
depósito t coodição paro se admitir o recwso. Assim, na sua 
falta, j ulgo deseno o apelo interposto. Intime-se J. Bratti • 
Juiz de Direito ... 

PROCESSO n• 5089199 
AÇÃO: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Reqte.: MARIA CORINA SAMPAIO BONFIM. 
Adv.: Lourival Pinheiro Borges. 
Reqdo: BANCO B.MG. S.A 
Adv.: 
DESPACHO: "Deposite-se a quantia em cinco doAs. Cite-se 
paro os termos do an. 893, 11 do CPC. J. Brani • Juiz de 
D1reito." 

PROCESSO n• 3995198 
AÇÃO: EXECUÇÃO 
Reqte.: ESCOLA CENTRO DE ENSINO ATUAL 
SIMÕES E SOUSA L TOA 
Adv.: Sandra de Oliveira 
Reqdo: DAVID DOS REIS GOMES . 
Adv.: 
DESPACHO: "Diga a exequente se a executada cumpriu o 
acordo." 

PROCESSO n• 4930199. 
AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO 
Reqtt.: TÂNIA NAZARÉ DE SOUZA CAMPOS 
MOURÃO. 
Adv.: Gerõnimo Acácio. 
Reqdo: BANCO DO ESTAOO DO AMAPÁ. BANAP 
Adv.: IY811ildo Monteiro Vitor de Souza 
DESPACHO: "Ao emba(gado para impugnar, quen:ndo. J. 
Bratti · Juiz de D~ito." 

I 
PROCE ,• 470ll98 
AÇÃO: COBRANÇA 
Reqte.: MAR1A MARGARIDA SANTIAGO BEZERRA. 
Adv.: Jost Barn:to de Carvalho: Jane Picanço. 
Rf9do: MORUBIXABA NUNES BATISTA 
Adv.: Marctlo J!orpino Nunes 
DESPACHO: "'Dip ~· autora sobe-e a contestaç.lo e 
documentos. J. Bratti · 'Juiz de D~ito." 

,PROCESSO a• J840i9l 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FIA T S.A. 
Actv.: Afi&IISIO Bnmo de Mones FaYIICho. 

-" 
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Reqdo: EUZEU MORAES DE ALMEIDA. 
Adv.: 
DESPACHO: "Diga o autor se tEm algo a n:quen:r" 

PROCESSO a• 3926191 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO BRADESCO S.A 
Adv.: Raimundo Jost Queirop. 
Reqdo: CRHYSTIE DA SI LV A DE ARAÚJO 
Adv.: 
DESPACHO: "Diga o autor se têm algo a n:quem" 

PROCESSO a• 3758198 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FIA T S.A 
Adv.: Augusto Bruno de Moraes Favacho 
Reqdo: EDMILSON GOMES COUTINHO FILHO 
Adv.: 
DESPACHO: a Diga o autor se tfm algo a requerer" 

PROCESSO n• 4094198 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FIAT S.A. 
Adv.: Augusto Bruno de Moraes Favacho. 
Reqdo: ALEXANDRINA DA PAIXÃO DA SILVA. 
Adv.: 
DESPACHO: a Diga o autor se ttm algo a requerer" 

PROCESSO a• 391Cl/98 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FIA T S.A. 
Adv.: Augusto Bruno de Moraes Favacho. 
Reqdo: FRANCISCO CANINOÉ DA SILVA 
Adv.: 
DESPACHO: "Diga o autor se tfm algo a requerer." 

PROCESSO a• 4301/98 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Reqte.: FIAT LEASING S.A. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. 
Adv.: Aluizio Ney de Magalhks Ayres. 
Reqdo: CLÉA DO SOCRRO F. DA S. FIGUEIREDO 
Adv.: 
DESPACHO: " Diga o autor se têm algo a n:querer'' 

PROCESSO n• 3363197 
AÇÃO· BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
Adv.: Joio América Nunes Diniz 
Reqdo: ANA RAIMUNDA MARINHO BRANCO 
Adv.: 
DESPACHO: "Diga o autor se têm algo a n:quen:r." 

PROCESSO a• 4460198 

AÇÃO: PEDIDO DEALVARA 
Reqte.: CRISOSTOMO DE SOUZA LIMA. 
Adv.: Ângelo Monteiro e Nildo Leite. 
Reqdo:. 
Adv.: 
DESPACHO: "Atenda-se a cota ministerial. Intime-se. J. 
Brani. Juiz de Din:ito." 

PROCESSO a• 4566198 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
Adv.: Joio Amtrico Nunes Oiniz. 
Reqdo: CLAUDIA SIMONY F. COSTA DA SILVA 
Adv.: 
DESPACHO: "Diga o autor se t!m algo a requerer. J. Bratti · 
Juiz de Direito.'" 

PROCESSO a• 1934195 
AÇÃO: 'EXECUÇÃO 
Reqte.: ROFAMA FERRAGENS LTOA. 
Adv.: Marcelo PO<J>inO Nunes. 
Reqdo: IMPORTAOORA ZAMBAR'S LTDA. 
Adv.: Joio América Nunes Oin.iz. 
DESPACHO: " ... Oeforo prazo de lO di ""'"indicar bens. 
lntim~·se. J. Bratti. Juiz de Din:ito." 

PROCESSO a• 4858199 
AÇÃO: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Reqte.: ARCELINO CORREA PANTOJA. 
Adv.: Arrnindo Augusto Albuquerque Neto. 
Reqdo: BANCO BMG S.A 
Adv.: 
DESPA<;HO: " ... A consignaçlo no Cartório deste julro, em 
conta a ser especificada. Cite-se o réu para receber, lavrando
se termo, pena de se n!o comparecer, ou se comparecer e n1o 
recther, ser efetuado o depósito, o prazo de lO (dez) dias após 
a intimaçlo, citaçlo. O depósito deveri ..,.. de tantas parcelas 
quantas estejam em atraso. St comparecer o r~u e receber, os 
honoririos advoeatfcios, de I 0".4 do depósito, e as custas e 
despesas de sua responsabilidade deverto ser retidas oo alo, 
deseôntando-se do montante do pagamento. O prazo para 
'contestar será de JO (dez) dias, havendo prestaÇões Periódicas, 
uma vez consignada a pr;m.,ira, poderi cootinuar a consignar 
as que fon:m se vencendo sucessivamente, sem mais 
formalidades que o tenno, desde que o faç.a ~~~OS (cinco) dias 
cootados da dala do vencimento de cada uma, conste no 
mandado as adven!ncias dos arts. 285 e 319 do CPC." 

PROCESSO a• 1985195 
AÇÃO: PEDIDO DE FAL~NCIA 
Reqte.: CONFECÇ0ES DIÁRIO LTOA. 
Adv.: Roberto Ramazzotti Peres. 
Reqdo: S.L. SILVElRA ·ME 
Adv.: . 
DESPACHO: "Diga o auto<~ a~ do ~iriabo." 

PROCESSO a•~ 
AÇÃO: C:'NCELAMENTO DE PROTESTO 

',.. --~ 
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Reqte.: E. VIIERBINO ·ME. 
Adv.: Eugtnio Carlos Santos Fonseca. 
Reqdo: MÓM-HIG®ffi AUTOMOTIV A L TDA 

Adv.: 
DEs~CHO: "Vistos, etc... A autora pretende o 
cancelamento dos pro~ duplicatas tiradas contra si 
pcia'· empresa. MDM-HIGIÊNÊ AUTOMOTIVA LTDA; 
estabelecida em endereço ignorado sob o fundamento de já Ter 
quitado as mesmas, conforme comprovantes que ostenta (fls. 
I 111 7). A autora prestou caução em dinheiro do valor das 
duplicata! cujo cancelamento dos protestos se pretende (fl. 
27). Ante a urgência da medida, pois é óbvio que o protesto 
causa danos que maiores serão com a demora na decisão, pois 
o abalo ao crédito é conseqOência lógica. O pedido não traz 

prejuízo ao autor dos protestos, eis que os valores dos titulas 
~ depOsitados em juizo. Assim, defiro em antecipação da 
Tut~la.o cancelamento dos protestos das duplicatas referidas 
na micial, sob n• 5 I 89/B, 5 I 89/C c 9078. Expeça-se mandado 
ao Canório de Protestos. P.R.I. J. Bratti. Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 3112/97 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Req te. : JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE. 
Adv.: Valdinei Santana Amanajás. 
Reqdo: JORNAL DO DIA 
Adv.: Carlos Edcmar Scapin. 
DESPACHO: .. Digam as panes se têm novas provas a 
prOduzir." 

PROCESSO n• 3420/97 
AÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Reqte.: ESTADO DO AMAPÁ. 
Adv.: Ana Célia Doho Martins, Luiz Esteves Assunção. 
Reqdo: MUNICiPIO DE TARTARUGALZINIIO 
Adv.: 
DESPACHO: .. Ciência~ partes. Arquive-se com as baixas. 
J. Bratti, Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 3084/97 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: REGINA PELAES DOS SANTOS. 
Adv.: Luci Mcire Silva do Nascimento. 
Reqdo: SALVADOR AMBRÓSIO DE OLIVEIRA 
Adv.: José Jumndir Bentes da S ilva 
DESPACHO: "Ciênc ia às partes. Arquive-se com as baixas. 
J. Br.mi, Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 3895/98 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Reqte.: LUIZ GUILHERME ARAÚJO MOREIRA. 
Adv.: lvanildo Monteiro Vitor de Souza. 
Reqdo: SIDNEI DAS GRAÇAS COSTA AMANAJÁS 
Adv.: José Sidou Góes Miccione - Defensor Público. 
DESPACHO: ''Diga o autor sobre a contestação c 
documentos. J. Bratti. Juiz de Direito." 

PROCESSO n° 4554/98 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Rcqte.: MANOEL TAVARES MARINHO. 
Adv.: Raimundo Carlos Pessoa JUnior, Mauro Macêdo da 
Silva. 
Reqdo: ANTÔNIO SANTOS LOBA TO 
Adv.: 
DESPACHO: "Aguarde-se por trinta dias. Intime-se. J. 
Brntti, Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 1742/95 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: . MARIA LEONTINA GUIMARÃES 
Adv.: José Augusto P. Cardoso 
Reqdo: MÁRIO ROBERTO COUTINHO VIANA e ODIR 
NOBRE CANTUÁRJA 
Adv.: Marcelo Cardoso Nassar. 
DESPACHO: " lndeftro ~pedido retro pois a só assertiva do 
cxequente não é suficie!lte como prova de união estável. 
Ademais, o débito provém de indenização por ato ilfcito, dai 
que não pode a parte, digo, a companheíra ser onerada por ato 
de seu parceiro conjugaL Intime-se. J. Bratti, Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 3749/98 
AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO 
Rcqtc.: ERALDO DA SILVA TR.INDADE. 
Adv.: Cícero Borges Bordalo Júnior. 
Reqdo: ROSIVALDO JOÃO FERNANDES DE BRITO 
Adv.: Paulo Cascacs 
SENTENÇA: "Vistos, etc... Diante do exposto, julgo 
improcedentes os embazgos opostos pelo embargante 
ERAL"DO DA Slt V A TRINDADE, devendo prosseguir a 
exccuça:o proposta contra o mesmo em todos os seus atos e 
termos. Tmnslade-se cópia desta aos autos de execução, 
prossiga·se a mesma até a avaliação. Condeno o embargante 

·aos honorário• de advogado em I 5% sobre o valor da 
cxecuçl!o e às custas do processo, na forma da lei. P.R.I. 
Cumpra-se.-! . Bratti, Juiz de Direito." 

PROCESSO n• 4428/98 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
Reqte.: BANCO FIA T S.A. 
Adv.: Augusto Bruno de Moraes Favacho. 
Reqdo: REGIANE MARINHb RODRJGUES 
Adv.: 
SENTENÇA: "Vistos, ~tc ... Ante o exposto, com fundamento 
no an. 66 da Lei n• 4.728/65 e no Decreto-lei n• 91 1169, julgo 
procedente o pedido inicial, declarando rescindido o con.trato e 
consolidando nas mãos do autor o domlnio e a posse plenos e 
exclusivos .do bem, cuja apreensão liminar tomo definitiva. 
Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pelo autor, na 
forma do 3!1. 3°, parágrafo s•, do Decreto-lei "n• 911169. 
Cumpra-se o disposto no an. 2• do Decret<rlei n• 9 I 1169. 
Oficie-se ao Detran, comwticando estar o a~tor autorizado a 
proceder à transferência do bem a terceiros que inl!licar e 
permaneçam nos autos os _tftulos a eles trazidos. Condeno o 

réu ao pagamento das custas do processo, despesaS processuais 
e honorários advocatlcios qué, na fonna do parágrafo 4°'::c!o 
an. 20, do CPC (RTJ 81/996 e RT 521/284), fixo em 10"/o 
(dez por cento) sobre o valor do débito, vetbas que serão 
corrigidas monetariamente. P.R.I.. J. Bratti, iui~ de Direito 

PROCESSO n• 3587198 
AÇÃO: MONITORJA 
Reqte.: BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A.- BANAP. 
Adv.: lvanildo Monteiro VItor de Souza. · 
Reqdo: MARJA HELENA DE OLIVEIRA DIAS 
Adv.: Fabiano Andrade. 
SENTENÇA: "Vistos, etc ... . Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido monitório promovido pelo 
autor contra a ré MARIA HELENA DE OLIVEIRA DIAS, 
condenando a mesma a pagar ao autor a soma de R$ 1.06 1,28, 
acrescida de atualização monetária e juros de mora, estes 
contados desde a data dó ajuizamento da ação, além de 
honorários ao advogado do autor, calculados em 15% sobre o 
valor do débito, reciprocamente considerados, eis que as partes 
Sucumbiram parcialmente. Custas na fonna da lei Transitada 
em julgado, expeça-se mandado de c itação e penhora. P.R.I. 
Cumpra-se. J. Brntti Juiz de Direito." 

O presente expediente será publicado na forma da lei c 
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de 
Macapâ, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de mil 
novecentos c noventa c nove. Eu, Sérgio dos Santos Oliveira, Chefe 
de Secretaria, subscrevo por dctenninaçào do MM. Juiz de Direito. 
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éO!I.J..1CA DE MACAPÁ 
1~ VARA DE FAMÍLIA,ÓRFÃOS E SUCESSÕES 

EXPEDIEN'l'E "DE INTIMAÇÃO DO DIA 22/03/99 PA
RA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVCGADOS. 

PROCESSO Nº 5141/97- PEDIDO DE PARTILHA- M. 
S. V. (adv . ELIZABETE SANrOS DE OLIVEIRA) 
H. V. (adv. ANA MÁRCIA PENAFORT) -DESPACHO : 
"Di.ga a autora sobre a contestação"Mcp, 
18.03 . 99 

PROCESSO Nº 3512/96- INVENTÁRIO- MAHLENE 
OOS SANTOS VIlHENA ( adv. ELIZABETE SAMIXilS) 

DE· OLIVEIRA ) ESPÓLIO DE IHENE VIUIENA 
LOS SANTOS(adv. MARIOO DA ilJZ FARfAS)
DESPACHO:" Intimem-se para audiencia 
desi.@:lada para o dia 07 de junho de 
1999 às 0!3:30 horas" 11cp , 22 .03.99 

PHOCESSO Nº 5837/98- DIVÓHCIO- E. T . S. 
(adv. PAlJLO JOSÉ DA SILVA !WllS)~LF. S .-DES
PACHO: " Em provas" Mcp,22.03. 99 

PROCESSO Nº 6775/99- INVENTÁRIO-ANTONIO 
LISOOA PINHEIHO NE."TO(adv . MARIA DE FATlMA 
MATIAS) ESPÓLIO DE EDILENE WALQUÍHIA 
t>IEW PINHEIRO- DESPACHO: " Nomeio inventa
riante a administradora provisoria do 
espÓ.li.o ,Sr~ . ELIANA MARIA 1-IEW PINHEIRO, 
a qual deve ser i .nti.mada para prestar 
canpromisso e apresentar as primeiras 
declaraçÕes" t-Jcp, 05 .03.99 

PROCESSO Nº 6657/98- BUSCA E APREENSÃO 
DE PESSOAS- M.J . S.L.(adv. VICENI'E GOOES/ 
SlNIA GURGEL)N.J .P .L. (adv.. NII.OO· ~!TE)-; 

DESPACHO: " Indefiro.O pr.ocesso ja esta 
extinto, c/ sentença em audiência às 
fls . 28/29, já trans~ tada em julgado . Int" . 
l1cp, 16.03.99 

PROCESSO Nº 4270/96- EXECUÇÂO DE ALIMF..NTOS
J .H.C.A. (adv . JOSÉ AUGUSTO PERE!FA CARQOSO) 
R.O.-DESPACHO:" intime-se da audiencia 
desig!!ada para o/ . di.a 19 de abril de 
1999 as 09:30 horas"Mcp, 22 .03.99 

PHCCESSO Nº 4360/97- ALU!ENTOS-G .C.R.G(úEFE 
NAP) K.R.G. (adv . JOÃO AMÉRICO D~F 

DESPACHO:" Intime-se para audi.encia 
designada para o di.a 05 de maio de 1999 
às 10:30 horas" I~cp, 15.01.99 

PROCESSO Nº 6859/99- SEPARAÇÃO CONSEJ'iSUAL
w, P.C. e H.S.C.(ad•F. CI CERO OORDALlD 
JUNIOR) DESPACHO:" Venha o casal" ~lcp , 
22 .03 . 99 

PROCESSO Nº 6030/98- ALIMENTOS- J . T .P .R. (ad 
NILTOO .M:M'ORIL)S .M.A.P.:SENTENÇA:" 
Julgo extinto o processo sem julgamento 
do méri.to, ante o pedi.do de desistência 
fànrulado pela parte autora, nos tel1110s 
db art. 267 , VIII, do Cl'C" P.R.I. Mcp , 
18.02.99 . 

PROCESSO 
(DEF'ENAP) 
OLIVEIRA) 
se ainda 
do feito" 

N2 5563/9.8- DJVÓRCI0-!4. T .M.A. 
· J·.s.A. (adv. EVAUJY I'«Jl'TA DE 

DESPACHO:" Di.ga .a autora 
tem i.nteresse no prosseguimento 
l-Jcp, 12.03.99 

PROCESSO N2 6155/98- DI~SOL. SOCIEDADE 
DE FATO- L.S.E. (adv. JULIO VITOR DOO 
SANll}> JOJRA) N. M. S. S. L, ( adv. F"RAI't:ISOO 
JAMIAR!O DE S. NE'ro) DESPACHO:" Sobre 
a copiosa documentação que acompanha 
a presente, fale a. requerida em c i.nco 
dias" Mcp, 05.02. 99 

O PRESENTE EXPEDIENTE DE INTINAÇÃO SERÁ 
AFIXADO EM LOCAL DE COSTUME E PUBLICADO 
NA FORMA DA LEI . DADO E PASSADO NESTA 
CIDADE DE MACAPÁ, AOS VINTE E DOIS DIAS 
00 lo1ÊS DE MARÇO DE HUM f.11L NOVECEN'l'OS 
E NOVENTA E NOVE. 

MAHICILDA SIROTHEAU 
CHEFE DE SECRETARIA 

COr1NlCA DE ~lACAPÁ 
1ª VARA DE FAMÍLIA,ÓHFÃOS E SUCESSÕES 

EDITAL DE SENTENÇA DE lN'l'EHDIÇÃO 

O Juiz de Direi to da 1~ Vara de Fa
mÍlia, Órfãos e SucessÕes, Dr. RUI GUIU·!EH
ME DE VASCONCELLOS SOUZA FILHO, tornE 
pÚblico que na ação ne 6038/98 , proposta 
por ~IANUEL PEDRO DUARTE foi decl arada 
a i.nterdição da pessoa aba ixo indicada, 
constando da respectiva sentença o segui.nLc 

INTERDI'l'O: DALIEVANS DE SOUZA DUNrl'E, 
nascido em 19/10/60 , nesta cidade Macapá. 

CURADOR: ~lAI\IUEL PEDRO DUARTE, brasi.leiro, 
viÚvo , aposentado, residente e domi.ci.li.ado 
nesta cidade de Macapá. 

CAUSA DA INTERDIÇÃO E LII>IITES DA CURATELA: 
decretação da incapaci.dade absoluta 
do interditando de exercer atos da vida 
civil na forma do art. 5º ,II do cÓdi.go 
Civil e nos tel1110s do àrt . 454, §1° 
também da Lei. Ci.vil Pátria. 

SEDE DO JU.ÍZO:Av. Fab nº 1737- FÓrum 
Des . Leal de ~li.ra .t-1acapá/Ap. 

éOMARCA DE !IJACAPÁ 
1~ VARA DE FAMÍLIA,ÓRFÃOS E Sl.lCESSÕES 

EDITAL DE SENTENÇA DE INI'ERDIÇÃO 

O Juiz de Direito da 1~ vara de fa 
mÜ i a , Órfãos e Sucessões, Dr. RUI GUILHERME 
DE. VASCONCELLOS SOUZA FILHO, torna pÚbli~~ 
que na ação nº 5746/98 proposta - pÓ!_ 
OSCARINA DA SILVA f oi .. declarada a i nterdi.ça 
da pessoa abiolixo indicada, ·· constando 
da respectiva sentença o seguinte: 

INTEHDI'l'O : ADROIW BARBOSA DUARTE,nascido 
em 30/08/87 . 

CURAOOl1A:OSCARINA DA SILVA , brasi.leira, 
soltei.ra , do lar, residente e domiciliada 
nesta cidade . 

CÀUSA DA INTERDIÇÃO E LIMITES DA CURATELA: 
decretação da i.ncapac i dade absoluta 
do interdi.tando de excrc<?r atos da vida 
-:i. vil, na fonna do art . 5º, §22 do CÓdigo 

. c ivi! e nos tenros~ do art . 446 . §12, 
t ambem da Lei. Civi.l Patri.a . 

St.DE ~O JUÍZO: Av : fab nº 1737 -FÓrum 
Ues. Leal de Hira-Macapá/Ap . 
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Macapá, 30.03.99 

CCtWlCA DE lo!ACAPÁ 
11 VARA DE FAMÍLIA,ÓRFÃOS E SOCESSÕES 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 DIAS 

DE: EVAUXI PAlHETA PAES, brasileiro,paraen
se, casado , ~reiro, atualirente ero 
local incerto e nao sabido. 

FINALIDADE: Citação , p~ responder r_10 
prazo de 15 dias, a Açoo de Separaçao 
Judicial litigiosa n2 6074i98, proposta 
por TEREZINHA DO MENOO JESUS NASCIMENTO 
PAES , sob pena de_ presunção dos fatos 
articulados na petiçao inicial . 

SEDE DO JUIZO:Av. Fab nº 1737- FÓrun 
!Jes. leal de Mira.Macapá/Ap. 

'll.çl.,__n'l~2!96 

- JUSTIÇA PÚBUCA 
- • ~: ANTONIO CABRAL DE CASTRO. 
OAB/ANl16 
-. ANDR~ GUSTAVO MENDES C HAGAS 
~ SULAMIR MONASSA DE ALMEIDA. OAB/AP-001 

- : VAlDENES BARSCISA DA Sll VA e 
ADMAR BARBOSA DA SILVA 
~: JEAN HOUAT. OAB/AP-361 
- ,_: os três acusados incurros nos penas do 
art. 312. § 1'. c/c o art. 29. ambos do CP. 
- : lnlimoçõo do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ocimo 
citado. paro op<esentor olegoÇões finais, no prezo lego!. 

O presente expedienle foi p ublicado em 
cumprimenlo oo disposlo no art. 370. § 1'. do CPP. c/c o 
provimenlo n• 061198 do Corregedoria Gerol de Jusliço 

Mocopó (AP.). 29 de morço de 1999 

ARY•~DA~~ 
~;;de'"' ~relorio 

t• \IARA CRI....w_ DE MACAP4 
EDRAL DE CITAÇÃO 

l'1'aZO .. 30 (TtiiNJA) dias 

DE; NEY FRANCISCO DA COSTA SILVA, bfasiei'o. sollei'o. bfoçol. 
com 28onos de Idade. nascidO em ll~/1969,1ihode Mililõodo 
Costa e de Mo1o Raimundo do Cosia: EDVAlDO lEAl DE 
SOUZA. txoslle<o. sollei'o. com 23 anos de Idade. nascido em 
19/0211975. cobfodOr. filho de Pe<*'o Rodrigues e de Boiemo 
AmOf1m leal e AlC INEY DA SILVA SANTOS. conheCido pelo 
alcunho de '"6ilv". txosilei'o, solleiro. com 24 anos de idade. 
nascidO em 18/03/1975. mho de Raimundo dos Santos e de Nilce 
do Silvo Sonlos. lodos em lugar Incerto e nõo sabido. 
Finalidade: ClT AÇÃO poro defenderem-se no Ação Penal n• 

----------------------- 3-105/99. e INTIMAÇÃO poro comparecerem neste Juizo no dia !l.J 
DE MAIO QE 1999 ÁS 12:00 HORAS. poro se<ern lnt~ogodOS e 
responderem oos demols termos do processo-o1me, oc1mo 
menck>nodo. sob peno de suspensão do processo e do curso do 
p.ozo prescrlclonol, nos termos do artigo 366 do CPP. 

1' \IARA CRIMINAL DE MACAPÁ 
EDRAL DE CITAÇÁO 

Prazo de 20 ~dias 

PROCESSO CRIME N' 34:14/ 99. 

DE. MAX RAIOL DA COSTA ou JÚNIOR RAYOL DA COSTA, 
bfasMi'o. sotteiro, desocupado. com 21 anos de idodo. fitlo de 
Nelson Ferreiro do Costa e de lso\M'o Monteiro Royol tendo como 
Uhno enct.reço no ruo Ai1on Sena. s/n. Invasão do boiro Novo 
Horizonte, em ~OCI' ncerto • não sabido 
Analldade. CITAÇ.I.O poro dolonde<-<e na Ação Penal n' 3424/99 
e INnM\ÇÀO pao CC>n'llCI'ecec o e.ste Jvflo no dio 03 Qf MAIO 
DE JU! ÀS 12·30 HORA$ pao ser inlenogodo e tesponder aos 
demais tennos do PfOCes.so-crirne, acima mencionado. sob peno 
de suspensão do PfOCes.so e do curso do PfOZO prescncionol nos 
lermos do artigo 366 do CPP 
Autora. Justiça Púbko 
lndd~nda Penal Art. 157. § 3' do CP6 
Sede do Juizo: Fórum Desembagodor Leal de twWo, solo de 
audiências do 1• Vao Oirrinol 2"' Ande., sito à Av Fob. 1737, 
bano de Santo Rito. nesta Ctdade- Fone: 223-5055, ramo 207/206-
Fax (0'16)223-5079 

Macapá (AP.), 2Sdemarço/7· • 

MÁR~~EK 
Juiz de Direi lo 

AutOra: Jusllço Público. 
lnci~Nnda Penal. Art 157 § 7', 1 e 11: art. 288. porágroto único. 
C/C o art. 29 do CP 
Sede do Juizo· Fórum Desembofgadot leal de Miro saia de 
audiências do I' Varo Criminal. 7' Andor. silo à Av Fob. 1737 
bano de Sonlo Rílo. neslo Cidade Fone: 223-5055. ramo 
75J7/206- Fax (096) 223-5079 

Maca pá (AP.), 4~ marçp .d~999. 
MÁÍlio·i~ MREK 

Juiz de Direito 

1' \IARA CRIMINAL DE MACAPÁ 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo de 30 (T1UNTA) dias 

PROCESSO CRIM[ N' 34:17/99. 

DE; JOS( BEZERRA liMA DOS SANTOS. bro5ilei'o. solleiro. 
vendedor ambulante. com 23 anos de idade. filhO de José Alves 
Sontos c de Alvino Bezerro Uma Santos. em lugar incet1o e não 
sabido. 
Analklade: CITAÇÃO poro defender-se no Açõo Penal n• 
3427/9'1, e INIIMAÇ.I.O poro comparecer nesfe Juizo no dia QQ 

----------------------- QE MAIO QE )999 As 12"30 HORAS poro ser interrogado e 
1' \IARA CRIMINAL DE M4CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 30 (TIIINTA) dias 

PROCESSO CRIME N' 3450/ 99. 

DE; MAX RANGEl AlMEIDA ARAÚJO. bro~le<o. soltero. sem 
protissõo dellnido. com 25 anos de idade lilho de Lucas Mog~ 
de Araújo e de Deuzo Almeida de Araujo. em lugar •ncerto e noa 
sabido. 
flaalldMe CIIAÇAO poro defender-se na AÇÕO Penal n• 
3450/99. e INTIMAÇÃO poro comparecer nesle Juao no dia Q!i 
QE MAIO QE )999 ÀS )2"30 HORAS pao se< 1n1errogoda e 
responder oos demais termos do processo-cnme. oc•mo 
mencionado. sob peno de suspensõo do processo e do CUf~ dO 
prazo p.escrlcianOI. nos lermos do artigo 366 do CPP 
Autora; Justiça Público 
lndlllnda Penal Art .I O do lei 9 437/97 
liMe do Juizo. Fórum Desembargador Leal de Miro sola de 
audiêndas do 1• Vara Criminal. 20 Anda sito O A'V Fob. T737, 
bOirro de santo Rito. nesta Cidade fone: 223-5055, ramo 
75)7/206 . Fcx (0961 223-5079 

Juiz de Direito 

t• \IARA CRIMINAL DE MACAP.4 

.W. • - ·MÁRIO EUZêBIO MAZUREK 
~. 8omr1at11; ARYADNA BORGES DA Sll VA BORGES 

.._ ,._ ,_ n• 2.375/96 

- JUSTIÇA PÚBLICA 
- : LUIZ TAVARES COSTA 
.....,., JOS~ AIRTON DE AGUIAR PORTELA, OAS..AP/-435 
~ ,._.. ort. 213, c/c o ort. 224. "o", do CP 
~ lntimoçOO do ADVOGADO ocimo citodO,• dO 

sentenÇ'o proferido em 18/03/99. no qual foi o réu 
absolvido. nos te<mos do art. 386. I, do CPP. 

responder aos demais tem~os do pcoceuo-crime. acima 
mencionado. sob peno de susperuõo do p.ocesso e do curso dO 
p.ozo p.escriclonof. nos lermos do artigo 366 do CPP. 
Autora. Justtç:o PUblico .. 
lnc:lcUnc:la Penal Arl.l29 e 147. c/c o art. 69. ambos .do CP 

• Sede do Juizo Fórum Desembargador Leal de Mira solo de 
audiências do I' Varo Criminal. 7' Andor. sito à Av Fcb. 1737, 
bono de SOnto Rilo. nesta Cidade - fone· 223-5055. tomo~ 
75J7/206 Fax (096) 223-5079 

Juiz de Direito 

1' \IARA CRIMINAL DE MACAP.4 
EDITAL DE CITIIÇAo 

l'1'aZO de 30 (TIIINTA) dias 

PROCESSO CRIME N' 3335/98. 

DE: JOÃO RAMALHO VILELA. brosllei"a. solteiro. vigilante. com 18 
anos de idade. filho de João Lopes da Silvo e de CoYTKl Uno 
Vilela. em lugar Incerto e nõo sabido. 
Analklilde: CITAÇÃO poro defender-se na Açóo Penal n• 
3450/9'1. e INTIMAÇÃO porctcomporecer nesle Juizo no dia ~ 
QE MAJO QE 1999 ÀS 12·30 HORAS. poro ser lntefTogodo e 
respon(ler aos demais lermos do p.ocesso-criJ)lC. acima 
mencionado. sob peno de suspens6o do processo e do curso do 
p!OlO p.escriclonol, nos lermos do artigo 366 do CPP 
Autora: Justiça Público 
lncld6nda Penal Art. IOdo Lel9.437/97 
Sede do Juizo· Fórum Desembofgador Leal de Miro. solo de 
oudências do I' Varo Ctimlnol. 7' Andor. ~lo õ Av fcb. 1737 
bano de Sonlo Rito. neslo Cidade - Fone: 223-5055. ramo 
75J7/206 Fax (096) 223-5079 

Juiz de Direito 

2' VAJtACIUMINALD&MACAPÁ 
&DrJAL D& CITAÇÃO 

PRAZO:lS(QUINZZ) DIAS 

PROO:SSO CRIMI: N' 3.S07198 

DE: MAX RAIOL DA COSTA, bruilei10, JOiteiro, 
ckMalpado, filllo dt N~ Fcrnira da Colta e ck 
lsa»ra MIMltdro Jloiol e RI\GINALDO DA SD..V A I. 
SILVA, brasileiro, eolteiro, .,araeeiro, folllo ck 
Fruc:ixo du Cbap~ Silva e dt Maria Alltooia da 
Cooceiçlo, .. boi - eackreço ruo - Cidack e 
atuaiJDelok e111 lap.r il•certo e alo sabido. 
FINALIDADE: CilaÇio para defenderem-se na açao 
penal em trimitc neste Juizo, proposta pelo Ministério 
Púbhoo Estadual, por violaçJo 30$ artigos 157, § z•, 
mcisos I c 11, ele art. 2 9 do CPB, bem oomo OOII1Jl3I=f a 
este Juízo no dia 03 de maio de 1999, u 1111:30 h, a fim 
de serem interrogados c responderem 30$ demais termos 
do Processo Crime acima mencionado, sob pena de 
suspcnsao do processo c do curso do prnz.o prescricional. 
oonformc Le• n• 9.271/96 que alterou o anigo 166 do CPP. 

SEDE DO JUÍW Fórum da Corn:~rca de Macapá, sito à 
Av. FAB, 1737, Sanla Rila. nesta cidade. 

r VARA CRIMINAL De MACAPA 

ImiTAI, DE tNTIMAÇÁO DE SENTENÇA 
PRA7.0: 60 (SESSE.''TA) DIAS 

PRO<'f-~SO CRIME N' l-'49197 

.ru:;: JOÁO RATioTA AHAHAU>O OA SII.VA. b....U.Iro, ...... l ro, 
•u-t&no .. o. C'oaa U UIOIII tlt kbclt. fUJao de Rahalllldo ftorfttdo ti• Süv• e •e 
Rou A .. ra141o U SUn. tnMio C'omo úJtlmo e.lertfO ~o i Rua 
J ovfao DUtcM •• 4060., ...,., •• Bdrol. DfSUI C.pftal. ~'" n11 tupr 
t.« rto t nlo NllWo. 

flNAIJOAOE ltcunaçlo para conhmmento da Sentença. prolatad.l por eslc 
Julln em 30 10.98, not aut01 do prvc:eao-cnme acima rnc:nt:'IOMdo 

SENTEN A· "' nfe o e1 lo: Jul o rocedentt • denúnda a 
fim de <oadenor o riu JO O BATISTA ABARALDO DA 
SILVA. li gualifiCJdo. como incuno nos termos do art.. Jl da 
L C.P ... • P<nl de 10 ID<zl Diu-MuiiL .. o ,..for do di.....,ulto e 
tiJO Cum crtgk imol dt nlirio minlmo viunte do fato ... Apó' o 
Trinsilo t m Julcado dttla Stnttnu. lancar KU nome no livro do 
Rol do1 Culpado~. C!stas, n lgt oela sucumbêaciL P.RJ. 
Monp ... AP, 30 dr oulubro ck 1998. JOÁO CUIU!I'.RME 
LAGES MENDES: Juiz de DIJ"<Ito 

SfJ)E 00 J\117..0 Fóntrn da CornatCJ de M.a..;apá., sdo a A\ fAB, n• 17"\7, 
s .... R.._-.....,. 

'-'"""'·AP. 14 Ol 99 • 

? ~ 
ROMMELARAÚJO D~ OUI'I::/RA 

J.U ele- DIITitO 

EDITAl. OE INTIMAÇÃO m: SENTF.NÇA 
PRAZO: 60 (SF.SSI!NTA) OlAS 

PROCESSO C'RIME N'1.91119t1 

~: AUVAJ.JX) MACIEl, DF. SOUZA. brulld.ro, aolfdro. motot.~b1A. 
tom 2l1U1otclt WMt.. lla.o clt RomiWa d t 1111. tf'Uo C'MIO ·~ nMit.~o 
~o · • Av. T._IWru JJn•, balrço elo Burtthal. MSta Capital. 
atullllmft ttn r.car launo t do saWclo. 

nNALII>AQf 1nttmaçlo pan ~o da ~cnça. prola.tad.J. por- este 
Juazo em Ol 09 91, noc autet do~ aama mc:ncionado 

SF.DE 00 J!ll7.p fOrumda Cornuca de Macapa, ll\0 a Av FAB. n• 1737, 

SuuRrtL-..c.djd< ~ 
M1capi·AP, 24 ~3 99 • • 

' ) ' 

RO.IIMI:'L ARAÚJO Ot' OUI'I::IRA 
Jub: clt Dh·dto 

l' VARA CRIMINAL DE MACA PÁ 

EDITAJ. Ilt INTIMAÇÃO DE SENTENÇ• 
PRAZO: 60(SESSENTA) DIAS 

PROCESSO CRIME N'l.I7.JM 

Jni: JOÁO MARCOS SAMPAIO PEREIRA. ............. .....So. 
-IMdaatt:, co. 11 ..oe 4t ..... t. tiiiM cle Jo&o 5avt.o Pueln t cl t CrU S..,. Jlcotdn. teMo ~ 6ldiM nwltR'fD coMec:Wo i R .... IUo 
CnrMiot ·~ Norte •• 590. Wrro elo P'Moval., .ata Copltal. at1&alnxnll' , .. 
.. l.,.ilwwrto r ..... .Wo. 

UNAIJDAPE """'- pon -· do S<ntmça. prolaiAda poo <St< 
Juúo em lO 11 91. nc11 autot6o ~ .ama menaonado 

~t.:t:'ri: jm'o\t3Ms-nMPl~~ dri~:X:. 
!l pall1!u!lc!, !!!119 !tCJnt QO! k!W! do ort. 31 do L C.P ... • 
mo fo lt IDp) Pltt=M""u o !J1or !lo dia-tlufto t 1/30 (um 
tJ1ráteo) tlp aliAdo wlaleo ylcgts dp fato.. Após o Iriasito 
w ,J*e* *'" Se..,. leaqr M'-M liyrp 4o B pl dot 

fr:. .... .:::.~·~1,· ~mwru'hlítM"<ISlis 
MINPJS. jJJII41 D!rtbo 

Pàg. 15 



Macapá, 30.03.99 

SRDP. 00 JUf7..0: F6fum da Comarca de Macapá, sito à Av. FAB, n• 1737,. 
Sa.nta.Rita.nc:staci~ 

/ , .Maca~~· 
G?Pr"~ 

ROMME:l. ARAUJO DE OUVEIRA 
Jllb. d .. DlrdtO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
PRAZO' 60 (SESSENTA) DIAS 

PROCESSO CRIME N' 2.49Q/97 

~: JUSCELINO PEREIRA RODRIGUES. h~elro, soltdro, ajudant~ 
de pt"CCrdro. c:om 12 &DOS dr idade, mbo dr Benjamim de Sotw11 Rodrl(Uts 
c de E.Jmc-n.lda Pudn ~ WMI:o romo útdmo mderrço conhtddo à 
Rua General Osório n•. WrTo do Prrpttuo So«ttn~, nnta Ca plt.Rl, 
a tWilmmtc em Juc ar laurto e nlo sabldo. 

FJNAI.IDADE: Intirnaçio p&n conhecimento da Sentença., prolatada por este 
Juiz(l em 30.06.98, oos autos do procc:s..so-«ime acima mcncion.ado. 

SENTP.NCA: .. Ante o c1posto: Julgo nroccdente a denúncia. a 
fim de condenu o réu JUSCELINO PEREIRA RODRIGUES. ji 
qualificado. romo Incurso nos termos do ut. 16 da Lei Federal! 
6368n6 ... i pena de 06 behl meses de detenção. regime aberto c 
lO (Dez) Dlas~MuUa. .. o nlor do dia-multa é 1130 (um trigésimo) 
do saJirio mínimo vigente do fato ... Preenchido! os requisitos 
Jcgais substituo a pena privativa de liberdade imposta pela 
restritiva de direitos CJtabelecida no arl 43. Inciso m da l..cí 
Penal. delo·endo o apenado submeter-se a limitacio de final de 
semanL ncnnancncendo aos sãbados c domingos, por 05 hona1: 
diárias. no mínimo no Monte Tabor ... Após o Trim:ito em 
Julgado desta Sentença, lançar seu nome no livro do Rol dos 
Culpados. Custas ex Jcge nela sucumbênciL P.R I. M acapá-AP 
30 de junho de 1998. JOÃO GUILHERME LAGES Ml!NDES
Jui1 de Direito 

SF.Dt: DO JtJIZO: Fórum da Comarca de Macapi. silo à Av. FAll. n• 1737. 
Santa R1t.a. nesta e~dado.} 

Macapa·AP,2403 99 ~ 
'-\,' ;r/;)~ 
ROMMELARAÚJO Dl:Y!r::fVEIRA 

Juh dt Dlrtlto 

2" VARA CRIJ\.liNAL DE MACAPl\ 

Jl llZ DE DIREITO: ROl\1Mto:L ARAÚJO 111-: OLIVEIRA 
CIIEt:E IJE SECRETARIA- AGUJNI':LO GAI.ENO CARDOSO 

Expediente de intimação de sentença para ciência do 
ad"·ogado: 

PROC. W.1501199 AÇÃO· PEDIDO DE RESPOSTA -Autor: 
SIL VJO IJAIUJOSA DE ASSIS, Rcu (s): JORNAL IX> DIA 
PUBLICIDADE l:IUA (Ad''· Dr. CiCERO BORDALO 
JúNIOR) . 
SENTENÇA: .. DECIDO: Pois btm, desde logo, obsento que 
o ilustre Advogado não ob~en•ou as dispos ições da Lei 
5250167. De início, não fez o requerente prova dw. recusa por 
parte do Jornal em não publicar a resposta. Tal requisito ê 
imprcscindi"·el, a teor do art. 32 da Lei de Imprensa. Sobre o 
tcmll, a jurisprudência pitria consolidou o entendimento no 
scntitlu t.lc que 11 t.:Qullidona l .. se". 10:om a qual se inicio a 
redação do ut. 32 da Lei de Imprensa, obriga o ofendido a 
solicitar diretamente ao meio de informação (jornal, re\'ista, 
emissora de râdio ou televisão c agência de notícias) a 
publicação, emissão ou distribuição da resposta retificativa" 
(TACRIM-SP-AC - Rei. Aurelio Maciel · RT 5571349). 
Demais dino, o pleito também não nio acompanhado do 
te1to rtsposta em duas vias, contrariando, assim, o § t• do 
art. J2 da Lei de lmprcma. Pelo exposto, ante s ausêncitt de 
elementos específicos exigido5 em lei, indefiro o pedido de 
Direito de Respo.'ita. Publique-se. Rcgidrc-se. Intimem-se. 
Ma<•pa, 24.02.99. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA· 
JUIZ DE DIREITO."" 

O presente expediente serâ publicado na.fonna da lei c afixado 
no lugar de costume, dado c passado ne.'\ta cidade de Macapâ 
(AP~).. vinte c .trCs dias do mês de março dr.: L999. l:u. 

Aguinclo Galena. Cardoso, Chefe de Sccn.:tana, 
·1íg 11.; suhscrc\'i 

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 
COMARCA DE MACAPÁ 

EXJ'EDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO 

AÇÃO PENAL: N" 1176/98-VTJ 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: ELIEL DOS SANTOS 
ADVOGADOS: DRS. VICENTE CRUZ, CARLOS 
LOBATO, JANE PICANÇO. ANA MÁRCIA 
PENAFORT e/ou ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
MEl RELES 
!IINALIDAD~: Ficam os advogados acima, intimados 

·para no prazo legal, apresentarem as alegações finais 
dos autos supra. 

Varas .e Secretarias do lnterJor 

DIARIO OFICIAl. 

COMARCA DE CALÇOENE 
FÓRUM, Av. João Anastácio dos Santos, sJn• ·Centro 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO DE 

ADVOGADO 

Autos n• 596/98 - Ação Penal 
Autor: Justiça Pública 
Réu: João Figueiredo de Oliveira 
Adv.: Osvaldo Souza de Campos, OAB/AP-
368 

FINALIDADE intimar o Dr. OSVALDO 
SOUZA DE CAMPOS, para comparecer na 
audiência de instrução nos presentes autos, 
designada para o dia 19/abril/99, às 08:30 
horas, neste Juízo e do r. despacho de fls.44 c 
48: "Vistas às partes em cartório". Calçoene
AP, 18/03/99. Eu, {_ '/ ,(José Raimundo 
Rodrigues), Che e~ S retaria, o conferi. 

AU C f\R GOMES LEITE 

COMARCA DE I.,.ARANJAL 110 JARI 

EDITAL DE INTIMACÃO 

PRAZO: 20 (vinte) dias 

O Doutor Normandcs Antônio de Sousa, 
Juiz de Direito Substituto, da Vara Única 
da Comarca de Laranjal do Jari, Estado do 
Amapá, na forma da lei etc. 

Faz saber a todos quantos o presente edital ' 
com prazo de 20 (vinte) dias virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando, por este 
Juízo e Cartório, os termos de uma Ação Ordinária de 
Investigação de Paternidade c/c Alimentos (Proc. n• 
1.788/97), em que é investigando A. M. G. A., rep. por 
sua genitora Vera Lúcia Grimonth Albuquerque e 
investigado Lourival Rocha Moura, sendo o presente 
para INTIMAR o investigado da audiência designada 
para o dia 1015199, às 91r30min, e será realizada na 
sede deste Juízo, silo à Av. Tancredo Neves s/n", 
Agreste. E, para que não se alegue ignorância, mandou 

expedir este que será publicado e afixado na forma da 
lei. Dado e passado nesta cidade de Laranjal do Jari, 
Estado do Amapá, aos dezessete dias· do mês de março 

anove ~- ovecentos e noventa e nove ( 1999), eu, 
Valdir~ ~ cha da Costa, Técnico Judiciário, digitei, 
eu, · Vcra Lúcia Silva Bastos, Chefe de 
Secretaria, subscrevi. 

' (/ ) 

'· · 
$0«44 

Juiz de Direito Substituto 

COMARCA DE LARANJAL DO JARI 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

O Doutor Normandes Antônio de 
Sousa, MM. Juiz de D ireito Substituto da 
Comarca de Laranjal do Jari, E stado do 
Amapá, na forma da lei etc. 

Faz sab er a todos quantos o 

presente edital, virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que se processando, por este Juízo e 
Cartório, os termos de u ma Ação Penal (proc. 

crime n° 1029/99, em que é autor o 
Ministério Público e réu Natalino Espindola 
do Carmo, é o presente para INTIMAR o DR. 
SANDRO MODESTO - Advogado do ré u, para 
apresentar à deft;<sa prévia no prazo d e legal. 
E, para que não s e alegue ignorância, 
mándou expe dir este que ser á p ublicado e 
afixado . n a forma da le i. Dado e passada 
nesta c idade de Laranjal do Jari, Estado do 
Amapá, aos vinte e dois .d ias do m ê s de 

março ano de mil nove_:_e~~ n oventa e 
n.ove, eu, Valdi~ene .Roc'Zm7ta, Técnico 
Judiciário, digitei, eu, . . .. ... ....... . .. Vera Lúcia 
S ilva Bastosj, Ch efe de Se t etaria,_ subscrevi. 

U IJR 

Dr. PETRUS SOARES AZEVEDO· Juiz de Direito 
Chefe de Secretaria: SUZETE MACHADO SOUTO 

N' do Processo: 166/95 
Ação: INTERDITO PROIBITÓRIO 
Requerente: NAPOLEÃO PAULA DOS SANTOS 
Requerido: LUIZ ALBERTO BRITO MACIEL e outros 
Advog.: Dr. ELOILSON A. DA SILVEIRA TÁVORA 

finalidade: Intimação do ADVOGADO acima 
mencionado, para manifestar-se quanto a 
impugnação do Laudo Pericial pelo Autor, no prazo 
de I O (dez) dias. 

O presente expediente será publicado no Diário 
Oficial do Estado e, a partir de sua publicação 
começa a correr o prazo da lei. Dado é passado 
nesta cidade de Tartarugalzinho-AP, aos dezessete 
( 1.7) dias do mês de março (03) do ano de mil 
novecentos e noventa e nove ( 1999). E 
(Suzetc Machado Souto), Chefe de ecretaria, 
subscrevo e assino por determinação do MM. Juiz. 

EXPEDI ENTE DE INTIMAÇÃO 
PARA Cit:NCIA DE ADVOGADO 

Dr. PETRUS SOARES AZEVEDO- Juiz de Direito 
Chefe de Secretaria: SUZETE MACIIAIJO .SOUTO 

Autos de Pedido d r Relaxamento de Prisão em 
Flagrante s/n' 
Requerente: LUZI MAR DO SOCORRO F. MIRANDA 
Advog.: Dr. JOSIMAR DE SOUZA, OAB/AP n' 347. 

Finalidade: Intimação do ADVOGADO acima 
mencionado, da r. Decisão proferida nos autos em 
epígrafe, dalada de 12/03/99: 
~ " ... Por ta l motivo, tenho por convalidado 
o Auto de Prisão em rJagrantc em questão, bem 
assim a prisão da requerente/autuada, em razão do 
que INDEFIRO o relaxamento de prisão pleiteado. 
Inti~c-sc ... ". 

O prcscnlc expediente será publicado no Diário 
Oficia l do Estado c afixado no lugar de costume. 
Dado c passado nesta cidade de Tartarugalzinho·AP, 
aos dezoito ( 18) dias do mês de março (03) do ano 
de mil novecentos c novcnla c nove ( 1999): 
Eu, -----\2- (Suzctc Machado Souto), Chefe de 
~Temrfâ'. subscrevo c assino por dcLenninação do 
MM.Jtliz.· 

Sz~~loSouro 
Chefe de Sccrclaria 

Procuradoria Geral de Justiça 

Corregedoria Geral 

PORTARIA N 2 166/99 
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O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe s;io conferidas pelos incisos I c 11 da Ponaria n• 098/PGJ. 
de 22 dcjnnciro de 1996. 

RESOLVE: 

Autorizar o a[astamcnto do Dr. JORGE LUiS 
CANEZIN. Promotor de Justiça de 3' entrância, litular da 
Prom otoria de Just iça com atribuições junto à 23 Vara Cível da 
Comarca d e Macapá . uo ·período de 26/03 a 05/CM. a fi m de 
acompanh~1 r pessoa da familia em tratamento de saúde. na cidade 
de Apucnrana-PR. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 

Mncap<í-AP. 25 de março de 1999. 

/:, 

J.AIR JOSÉ q_{ ~~1;,~-~ ~~·TAS 
.corregeclor-Geral 



Macapé, 30.03.99 

PORTARIA ,_117/lt 

0 CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBUCO DO ESTADO DO AJIAPA, oo uso das atn"buiçjlcs 
que 111e 11o ClOIIferms pe1o inciso m c1a PorUria li oti/PGJ. de 
22 de jaDoiro de 1996, 

RESOLVE: 

Suspcodcr, por imperiosa DCICCSSidade de serviço, o 
perlodo da liccoça-prbruo por assiduidade, coocedido ~ da 
Portaria rf 494198-CGMP, de 26/11198, ao Dr. MOIS~ 
RIVALDO PEREIRA, Promotor de Justiça de 3' en!Jância, titular 
da Promotona de Justiça da Ordem Tn'butária, a ser usufruído 
oportunamente. 

~*se ciência. Registre-se. Publiq~ e cumpra-se. 

Macapá·AP, 25 de março de 1999. 

JAIR JOSÉ DE ~~~AS 
COI'I'f!gedor-Grra/ 

PORTARIA Hll168199 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, oo uso das atn'buiç&:s 
que lhe sllo conferidas pelo inciso m da Portaria n• 09&/PGJ, de 
22 de J3neuo de 1996, 

RESOLVE: 

Designar o Dr. ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BARRETO, 
Promotor de Jusuça de 2' entrância, utular da Promotoria de 
Justoça com atnbUJç&:s junto à 2' Vara Criminal da Comarca de 
Santana para, no doa 06104/99, sem prejulzo de suas atribuiQOcs, 
atuar como "custos legiS' nos autos do Processo n• 615/99, de 
AçaG de Intcrdoçilo, que tramita no juizo da 1:' Vara Civcl c da 
Fazenda Púbhca da Comarca de Santana. 

Dê-se coência. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapa·AP. 25 de março de 1999. 

·:;>~-~ .... 
JAIR JOSÉ DE Q_OUV~ QUINTAS 

C'orngedor-Gerol 

PORTARIA Nl'169/99 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbUIÇ<ks 
que lhe sllo conrendas pelo mcoso 111 da Portana n• 098/PGJ. de 
22 de Janeuo de 1996. 

RESOLVE: 

Dcsognar a Dra ALESSANDRA MORO DE 
CARVALHO. Promotora de Justiça Subsututa, para. no doa 
29/01/99. 'muar nas audlêncoas que ser.lo realizadas no Posto 
A' ançado de Cu tias do Araguan. 

Dê-se coêncoa Regostre·se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapa-AP. 26 de março de 1999 

';}-a:___Tc .. 
JAIR JOSÉ Df.1tOUV~ QUI~AS 

CQ"egedor-Geral 

PORTARIA N~ 170/99 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbuoçõcs 
que lhe Silo confendas pelo mcoso 111 da Portana n• 098/PGJ. de 
22 de Janeuo de t 996. 

RESOLVE:' 

Prorrogar, att o dta 05104/99, o prazo estipulado na 
Portana n• 150/99-CGMP. de 16/03/99. que desognou a Ora 
!'LlANA MENA CAVALCANTE, para responder. 
cumulalovamente. pela Promotona de Justoça com atnbuiçõcs JUnto 
à 2' Vara Cível da Comarca de Maca pá. 

Dê-se coêncoa Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 26 de março de 1999. 

2a .. "-t~.·. 
JAIR JOSÉ BJ! GOUV~ QUINTAS 

Corregedor-G.ra/ 

PORTARIA Hli171/U 

. O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbuiçiles 
que lhe slo conferidas pelo iociso m da Portaria o• 098/PGJ de 
22 de~rode 1996. · 

RESOLVE: 

Prorrogar, até o dia 05104/99, o prazo estipulado na 
Ponana n• 157/99-CGMP. de 18/03/99, que designou a Ora 
ELIANA MENA CAVALCANTE, para responder. 
cumulativamente, pela Promotona de Justiça com atnbuiç&:s junto 
l 3' Vara Civcl da Comarca de Macapá. 

Dê-se ciêncoa. RegiStre-se. Publique-se e cumpra-se 

Macapá-AP. 26 de março de 1999. 

r-;:;C-.:~7-/ 
JAIR JOSÉ D~OUV~ QUINTAS 

Corregedor-G.ra/ 

PORTARIA Nl'172199 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, oo uso das atribuiç&:s 
que lhe slo conferidas pelos illCISOS I e lU da Portaria n• 091/PGJ, 
de 22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Revogar, a oflicro, a Portaria o• 154/99-CGMP, de 
18103/99, que designou o Dr. ADILSON GARCIA DO 
NASCIMENTO, Promolor de Justiça Sobotituto, para deslocar-se 
até a cidade de Belém-PA, nos dias 25 e ~3/99, a fim de tratar 
de assuntos de interesse do Ministtrio Público do Estado do 
Amapá 

Dê·se Ciência Rcglsue-se Publique-se e cumpra-se 

Macapá-AP, 26 de março de 1999. 

..y(.L.._;z'O? --. 
JAIR JOSÉ or{Gouv~ QUINTAS 

Co"egedor-G.ro/ 

PORTARIA Nl'173199 

. O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA. DO uso das atnbuições 
que lhe slo conferidas pelo inciso 11 da Portaria li 098/PGJ, de 
22 deJaneoro de 1996, 

RESOLVE: 

Suspender, a pcdrdo. as férias do Dr NILSON ALVES 
COSTA, Prom01or de Justiça de I' entrância, Ulular da 
Prom01ona de Jusuça da Comarca de Calçoene, conocdrdas ~ 
da Portana n• 073/99-CGMP. de 11/02/99. 

Dê-se coêncla. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP. 26 de março de 1999. 

/)~ ..... '-""'-"'="> .·. 
JAIR JOSÉ D( GOUV~ QUINTAS 

C'orregedor-Geral 

PORTARIA N°174/99 

0 CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe sllo conrendas pelo onciso 11 da Portaria n• 098/PGJ. de 
22 de Janeoro de 1996. 

RESOLVE: 

Transfcnr. a pedido, o usufruto da bceoça do Dr 
MIGUEL ANGEL MONTIEL FERREIRA. Promotor de Justoça 
Substituto. concedrda através da Portaria n• 482/99-CGMP do 
penodo de 07 a 13104/99, para o período de 19 a 26/04/99. 

Dê-se coéllCia Regrstre-se Publique-se e cumpra-se 

Macapa-AP. 26 de março de 1999 

?~:t-/. 
JAIR JOSÉ Oi! GOUV~ QUINTAS 

Carregedor-Gtrol 

PORTARIA N2 175/99 

. O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbuoções 
que lhe sllo confcndas pelo mciso 11 da Portana n• 098/PGJ. de 
22 de Janeoro de 1996. 

RESOLVE: 
I T ransfenr. a pedido, o usufruto da hcença do O r 

MIGUEL "llGEL MONTIEL FERREIRA. Promotor de Justiça 
Subsututt.. conocdrda através da Portaria n9477/99-CGMP. dos 
dias 14 e 15/04/99, para os dias 27 e 28104/99 

Dê-se coéncoa Regrstre-se Publique-se e cumpra-se 

Macapá-AP, 26 de março de 1999. 

/JLZ.- '-7'7 
JAIR. JOSÉ oêí'GOUV~ QUINTAS 

Corregedor-Gera/ 

PORTARIA Nl!176199 

O CORRII;GEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
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PÚBUCO DO ESTADO DO AMAPÂ. DO""" das atribuições 
que Lhe s1o conferidas pelo inciso n da Portaria li 011/PGJ, de 
22 de jaDoiro de 1996, 

RESOLVE: 
Transferir, a podido, o usufrulo da licença do Dr. 

MIGUEL ANGEL MONTIEL FERREIRA, Promotor de Justiça 
Sobotituto, c:onocdida através da Portaria o• 476/99-CGMP, dos 
dias 16 e 19104/99, para os dias 29 e 30/04/99. 

Dê-se ciblcia. Registre-se. Publiq~ e cumpra-se 
Macapá-AP. 26 de março de 1999. 

JAIR JOSÉ DE~~~~~;~S 
Co"egedor-Geral 

PORTARIA Hll177199 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuiQOcs 
que lhe slo conferidas pelo inciso 11 da Portaria n• 098/PGJ. de 
22 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 
Suspender, a pedido, as rtnas do Dr. AFONSO 

HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA, Promolor de Justiça de I' 
eotJincia, Utular da Promotoria de Justiça da Coman:a de Amapá. 
concedidas através da Portaria o• 079198-CGMP, de 18/02/99 

Dê-se CiênCia Registre-se. Publique-se e cumpra-se 

Macapá·AP, 29 de março de 1999. 

~· 
JAIR JOSÉ oe::$ouv~ QUINTAS 

Corregedor-G.ral 

~-----------------------------------
Corregedoria Geral 

ERRATA 

Na Portana o• 161/99-CGMP. de 18/03/99, publicada 11( 

D.O.E. n• 2015, de 23/03/99, 
ONDE SE ~: responder pela 3' Vara Crimmal da 

Comarca acuna mencionada, 
LEIA.SE: responder pela Promotoria de Justiça com 

atribuições junto à 3' Vara Criminal da Coman:a de Macapá, 

Registre-se. Publiq~ c cumpra-se. 

Macapá-AP, 24 de março de 1999. 

JAIR JOSÉ O~~~ 
Corregedor-G.rol 

Publicações Diversas 

AMAPÁ FLORmAL E CELULOSE S.A. - AMCEL 
Ruo Clóudio Lúcio Monteiro. s/n°, SANTANA i AP. 

CNP J N• 05.995.840/0001-55 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Encontram-se à disposição dos Senhores 
Acionistas. na sede social da empresa. sito na 
Rua Cláudio lúcio Monteiro, s/n• - Santano-AP .. 
os documentos a que se refere o Artigo H33 da 
lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezémbro 
de 1998. 

Santana /AP. 26 de março de 1999. 

Odalr Alonso Garcia 
Diretor Presidente 

FACEPA INDÓSTRIA E COMÉRCIO S. A. 
CGC-MF nº 34. 938.597/0001-31 

AVISO E CONVOCAQ]O 
AVISO: Acham-se a disnosição dos senhQ 

res acionistas, na sede soci~l, à RodQ 
Via Iitque de Ce.xias, F'r 17 (Distritoru 
dustrial), Santana-AP, os docurentrq a 
que se refere o artigo 133 da Lei n2 
6'. 404/76, relativos ao exeré{cio soei 
al encerrado e~ 31/l~/98. CONVOCAÇÃO : 
Convocamos os senhores sei onistas, pa 
ra·a renião de Assembléia Geral Ordina 
ria, às 1;:00 horas do dia 30/04/99 , 71 , 
na sede social{ si to à RodoVia D.lque de 1 , 
Caxias, Xin 17 Di·atri to Industrial), • • 
Santana-AP, para discutirem e deliber~ t 
rem sobre a seguinte.pauta: 1) Apreci~ 
ção e discurssão do RelatÓrio da Dire
tor ~ e das Demonstrações Financeiras' 
do exercÍcio social encerrado em 31/12 
/98, 2) Destino a ser dedo ao lucro 
constante do llalanço de 3l/l2/9f': 3) 
Fixação dos Honorários de Diretoria e 
Conselho ~e Administr~ção nara 1999. 
Eelem-PA ,_ 30 de Março de 1. 999 . 
ANTONIO GEORGES FARAH - Diretor Presi
dente : 

: < ' 



Macapã, 30.03.99 

Senhores Aclonisl as, 

Em atend1mento ã leg•slaç3o v igente. a Adm 1nrstraç.\o da TELEAJ.1.APÁ sub~te à apre . 
ciaç.lo dos Senhores o Rotatório da Adm1nr s1ra~o e as Demonstr ações F1nance•ras. 
relerontos ao O.leorclcio soaal etKerrado em 31 .12.98, com os pareceres dos Aud110res 
Independentes o do Conselho Ftseat. 

1. ln troduçlo 

O ano do 1998 marca uma nova faso das telocomun•caçõ·c ~ no Br3sil, com a consolida· 
ç.Ao do programa do r oorganluç.fto do setor, Como parte do processo de privatizaç.Ao 
dchnido pelo Governo Federal , em janeiro de 1998 ocorreu a cisão do serviço móvel 
celulnr e consti luidas emprosas lndepondontes para a prestação deste servtço, manten· 
do·se a TELEAMAPÁ como !Osponsâ'fOI pelo seN iço hxo de telecomunicações. 

Em 22 do maio do 1998, o TELEAMAPA, em conjunto com as operadoras TELERJ, 
TELEST. TELESAHIA, TElERGIPE. TELASA, TELPE, TElPA. TElERN. TELECEARÁ, 
TELEPISA, TEUM. TElEMIG, TELEPARÁ. TELAIMA c TELAMAZON passaram a ser 
control;,das pela Te le NOfto Leste Porhcipações S.A. uma das doze no11as t1oldings 
u iadas o ponir dO proeosso docisao da Tetebrés. Aparttcipação da TELE NORTE LESTE 
no total das aç6os da TELEAMAPÁ, em 31112/98, era do 82%_ • 

Em 29 do JUlho efetivoo.se i1 PfÍvatiz~o das novas holdings, tendo assumido o eontfo. 
lo da Teto Norte l este Participações o ConsOrcio TELEMAR. composto pelas empresas 
Consl rutOfa Andfade GutieffeZ S.A. lnep~ S.A lndústtia o Conslruç6cs. Macallnvos· 
ttmentos o Panlcipaç6os lida, F~ Participações SA, Sras1l Veicules Companhia de 
Seguros o Companh1a do Seguros AllõlnÇ<l do Brasil. 

O CoN6n::io iniciou.. em setembro. a~ omprQS.óJri;,al da holding o a implcmcntaç:\o 
de Ll'n plano do transl~ da TELEAMA.PÁ. oom os seguin1es oo;etivcs: 

a} expansão da planta o aunw:nlo da qualidade dos s.etviços: 
b} atuaçào d•ferenc.ada em cada segmento de clientes. imprimindo maioc velocidade no 

attu'Kt•tnet~to â demanda e na fntrod~ de novos ~erv•ços; 
c) maior efiCiêncta no uso de rodos o platalonnn de s.erviços e at~o coordenada 

com as demais operadoras conttoladas pela TElE NORTE LESTE; 
d) ~da a.loc3Çâo de recursos. visando aument.at o tetomo do capitaJ irMislido 

O pt011'3f1\3 de~~ 63 TELEAMAPÁ priorizou o ..;ustc do~ h.ncion3l. a pa· 
~oriLação tec::t'd6gic;3. a maior ot'doa na gesUo de oomptaS e estoques, a redução da 
~o a censo/~ das Centra1s de A!endimento aos Ctienles ('tall'CentE!fs') 

A unJVersat•zoçAo o a melhOfio da qvaltdade dos .soNiços 6 um obJeti vo pcrmo~nonte da 
TELEAMAPA que doveri\ sot enfat1zado em 1999. resu ltando em ma1s e melhOtes servi
ços prest01dos oos nossos d1entos. 

2. Desempenho Operacionat 

Pri ncipais Ind ic ador es 

Tormlnai em servi 
Terminai in I I mil 
Telefones Pübllcos em sa rvleo 
Pulsos re istrados milh6es 
Minutos lon a distàncla nacional mllh6es 
M1nut Gs lon a dlstàncla internacional mil 
Di italiza o % 
Terminais em sorvi o or em re ado 
EmPiegados 

31. 
356 371 
039 45 

1149 \18 
61 8 53 2 
307 374 

78 5 81.7 
167 195 
156 160 

37 42 
43 6 
769 1.132 

162 9 120 o 
51 2 52 4 
560 857 

96.8 97,9 \. 
242 384 
154 \11 
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TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S.A. - TELEAMAPÁ 
CONTROLADA PELA TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. 

CGC N° 05.965.421/0001-70- CVM N° 51048-3 

MENSAGEM AOS ACIONISTAS DA TELEAMAPÁ 

JelefoQ!a Dásjca 

A TELEAMAPÁ encerrou 1998 com um tola! do 52 m1l hnhas 1nstalada.s e 43millinhasem 
seMço, com ttescimento de 20% e 15% no ;.no, rcspcc!lvam~te A prlond3de no atendt· 
manto aos nossos ehentes lovou ~integração e otimização do cal! center, coo1aumento da 
Cl'lpac•dado do .at~d, manto e rt!duç.âo do tempo de espera 

A ampli~o da oleoa de serviços do valOr ad1cionado, ta1s como d•scagem obrevlãda. transfe. 
rência automâttca, chamcada om o spcrn, · s•ga-mc" e conferência. tern propa~ctonado â 
TELEAMAPÁ otimizar a utilizDçâo da planta instalada, o que deverá SCf intcns,fte.-.do om 1999 

Te!efonja de Uso público 

A TELEAMAPÁ promo11eu a instalação do 363 novos tcteloncs pUbhcos, <~lmgmd G um l otOJI 
de 1,132 tolofonu oo l1nat do 1998. A revisão dos processos voltados para a asslstõncit~ 
tó-cn•ca impl.1ntada no ano permihu maior monitoramento dos t elefones püblicos. v1s:;mdo 
à reduç.Ao das reclamaçóos c:so dofolto 

Rodo Bãm;.a 0 lntorconexâo 

Visando aumcnlar a qualtd3do d:l pl.lnta, a TELEAMAPÂ promoveu o aumento do grau de 
digital~ d:l rodct toc;.,t, que a\Jnglu 97.9% em 19'J8. ~a meta C"Sotabck'oda peta 
AgAneia N.x:ionaldeTeteootnun.c.açóes - ANATEL para ofnal de 1999, fixad.l em 75% 

A obrigatoriedade de dlsponib1hzar pontos do lOte. conexão entre sua rede e a de p-esradores 
de serv•ços de k>nga distànc.ia nacional e internaCtOnat. do serviÇO môvet cekll11r e de 
oullos SefViços deinloross.o coletivo. mereceu ~tCUJ.v atençloda TElEAMAPÀem i998 
Além dos compromissos firmados com a ANATEl, a TELEM\APÀ aaedita no potencial do 
negócio anlerconexio, onde a oferta de soluçõos complct<Js aos dtenle~. baseadas em 
uma rede que possibilite velott<Sado. d•sporublltdade e confWxhd3de. Sf!fã fator determinante 
na oeupaç.ão desse mercado 

ComumgQo dft podP1 

Com ~nfaso na agregaçào de val01 305 negócios de nossos Clientes. a TELEAI'..tAPÁ pro· 
moveu a 3mpliuçâo da ofett8 de serviços do dados em alia vcfoodade c MWestfu em prQtetos 
cUt tntegraçjo do u rviços do cbdos e voz. ampliando as lacli•dades p.<Wa conexOO à lnl crnct 
e mterl •gaç:.o de computadores. 

3. Gest!o Corporativa. 

Bqcur:sps H umgnos 

A TELEAMAPA, em conformidade com os d ispos•çõcs do Ed1tat de P riv.atiz_açao. 
implementou um Plano Incentivado do Rosci$âO Contra tual , que r esultou no desli gamento 
do 34% do quadre lunaonal . O Plane teve como objetivo a renovaç."io do qundro, prionzando 
o desligamento de empregados otoatvots par.;~ aposentadoria, bem como aqueles envolvidos 
em atividades que n3o consl •tulam parte do negócio da Emprosa 
Os custos com o Programa- integral monto reconhecidos no exercido de 1998 - f()(am da 
ordem de RS 874 mil , possibilitando em contrapartida um:1 redu~o ap-oximada de RS t lO 
mil na folha !'l"'ensal do salãrlos o encargos da TELEAMAPÁ. 
Apolilica do roax~ tunoJnos tem como obfe1woa conSOIIdaç.'\o do uma estrutura organ•zaoonal 
que t~ nas pes50as o sav grande d,fOfCflCI,.al o. para tanto, ser~o realizados p{()gramas de 
~ e desenvoMmcnto voCIOOo'S para a retenç.So dos melhores rerutsos 

TgcooloniQ da l ntqrmaç :ltg 

De modo a dor SUpofte à estratég1a competitiva. a área de tecnologia da informação da 
TElEAMAPÁ vem sendo reestruturada. no sentido da padronização interna o da unrf1· 
caçAo de sis temas como os do atend imento ao e!nmfe, de venda de serv1ços e 
faturamento. do engenharia o gerénda de redes e de gestao. 
O ojustodosslstcmas empresanais aoano2000 tem recebido tratamento priofltáno Em 1998. 
fo• W\ld::Jdo o pro,eto para as.s.egurar que todos os S1stomas de tete<:omunicaçócs, 1nlormilt•ca 
e infro-estrutura estejam ndoqu<tdos. tostados c ccrttlicados até~ de 1999 

('csqlJ1'5Q g Qs;sonyql y!mftn!O 

Em 1998 n TELEAMAPÁ contratou, tun to ao Centro de PesqUisa e Desenvolvimento 
Telebtás- CPqO, o desenv~vimento d O sistemas especifico~. como os de falurilmento 
e de gerenclnmonto do redes do tateeomuniCdÇões, a lêm de serviços de teste~ 
con~u1tot1a o tre1namento. 

4. Investimentos 

Para a cooc:tetizaçâo dos obtei1YOS omprosan<lis, a TELEAMAPÁ investru, em 1998. o mont3n· 
te de R$9.5 mthOcs. dcst•R3dos di 3t11)1~ e modern~zação dos serviços de telecomun.ca
~s Estes •nvostimentos ptOpoi'CIClf\alfam 1..1'1'1 gadlo de 6, 7 rr.l hnhas fixas no ano 

5. Desempenho Econ6mlco-Finilncei ro 

A 3udltOt•a de transtç.Ao reaJizad.l na TELEAIAAPÁ, logo após a prr.-3tização. revfi'lou a 
necess.tdade de conshtu•~ de prov1s6os p;xa eonllngêneias de âmbito fiscal e traba
lhista Ta1s prov1s6os, somadas aos ajustes efetuados em decorrência do Programa 
lncentrvado de ResosAo Contratual, da dcp~CCiaç&lacelerada das cenllatS analôgtcas 
e CUl tOS, a fetaram substaoc•almento o resultado do periodo. lendo sido realizado um 
preJUito liquido dO R$ 2.2 m•lh6cs 

Os ajustes efetuados v1sam 1mpnm1r à TELEAMAPÁ a agilidade neeesdria ao atendi· 
me~o oos clientes, ao cumpumento das metas estabeleodas pela Anatel e assegurar o 
retorno adequ3do ao C3pit3llnve sl •do pcto aaonlst11 · 

6 . Mercado de Capitais 

A partir do 18 05 98 OIS ações da TElEAMAPÁ passaram a ser negociada~ sepat3dà· 
men te das aç6os da ompre sa conshtuid3 para eJi ploraç.Ao do serviço móvel celu lar. 
attavós da SOMA - Sociedade Operadora do M ercado de Acesso. 
No Ul timo pro{)30 om quo hOuve negcx:tações a cotação média das ações prcferencJ31S 
fo t de R$ 27,00 por lote de n\il. 

7. Conc lualo I Ag radec imentos 

F1nallzaodo, a Adm!Oistraçáo da TELEM1APA agradcco o apoio rcoeb!do de seus acionistas. 
diente~ e parceiros. bem oomo man•fost.:. o roconhecimento a todos os seus empregados pe!o 
a lto gra-..1 de dedicação o comprometimento com as metas empresariais. 

A Administração 

I BAL.ANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 e 1997 I 
ATIVO 

CIRCULANTE 
Caixa e Bancos 
Apticaç:ões FnanccQs 
C~saR~~de~ 

Provisão p/ OevedOJes DlMdosos 
Tributos Diferidos e a Recuperar 
Estoques 
Despesas do Periodo Seguinle 
OutrOs Ativos 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Tributos Diferidos e a Recuperar 
Outros Ativos 

PERMANENTE 
Investimentos 
Imobilizado 

TOTAL DO ATIVO 

NOTAS ______!.!!!_ 
____u.m_ 

1.100 
9 

10 8 . 114 
10 (1 .556) 
\1 1.805 

416 
5 

4.079 

\1 
267 

--m-
59.108 

14 
12 59.094 

73.338 

(em milhares de reais) 
__!!!!_. PASSIVO NOTAS 1998 1997 

--li.W.. CIRCULANTE --l.l.ill... ___z.m_ 
384 Fornecedores • 5.565 1.460 

35 Empr~ e Financiamentos 15 2_on 1.602 

8 .235 Pessoal. Encargos e Beneficios Sociais 13 529 722 

(1.983) Impostos a Recolhec 14 1.319 991 

359 Dividendos a Pagar 367 1.582 

366 Consignações em Favor de Terceiros 1.832 732 

8 Provisões para Contingências 16 1.026 211 

1.101 Demais Contas a P3gar 4.720 

___ ,._o_ EXIGIVEL A LONGO P RAZO 1.753 397 
Empréstimos e Financjamentos 15 --rTs3 ~ 

160 PATRIMÓNIO LiQUIDO/ RECURSOS CAPITALIZÁVEIS 54.130 53.736 

52.767 
PATRIMON IO LIQUIDO 17 ----s3.'2i7 ---mil 
Cnpital Realizado Atualizado ~ ~ 

14 Resu!tóldo do Período 12.483 8.098 
52.753 Reserv01s Lucros \ .962 2.037 

l uetos Acumulados 9 .370 11.538 
RECURSOS CAPITALIZÃVEIS 18 913 5.553 

61.433 TOTAL DO PASSIVO 73 .338 61.433 

li DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 l i DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS li (em milhares de reais) 'EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 
L---~------------------------------------======~-=====~ L--------------------~(e_m __ m_i_lh_a_re_s_d_e_r_e_ai_s~) ------------~====~ 

NOTAS 1998 

I 
1998 

Receita Operacional Bruta 

Deduções Da Receüa Bruta 

Reec-lta Operacional U qulda 

Custos Dos SeMços Pttstados 

lucro Bruto 

Despesas Operacionais 

Comettlalõzaçio dos SeMços 

Despesas Gerais e AdministraUvas 

Outras Receilasi(Oespesas) Operaelonais 

~ucro Opo,..c lonal antes das Desposas Financeiras 

Rec::eltas Financeiras 

Despesas Fif\lllntelras 

Luc ro Operac ional 

Rec:eítas.I(Despes.as) nAo Operacionais liquidas 

RHultado Antes daa o.duç6cts 

Imposto de Rencla e CSSL 

RHultado Uquldo do Porlodo 

Ourltidade de AQ6es na data cSo Balanço (millOes) 

R•ultado por loto do mil- (R$) 

17 

30.260 

(4.687) 

25.573 

(15.059) 

10.514 

(12.392) 

(6670) 

(5.995) 

273 

(1 .878) 

G36 

(1 .671) 

(2.913) 

33 

(2.880) 

637 

(2.243) 

1.011 

(2.22) 

Ortgens dos Recursos 
Preju lzo d o excrciclo 
Despesas (Receitas) q ue n 3io afetam o Capital Circ:ulante 

Depreciação/Amortização do Imobilizado 
Provisão para Perdas Prováveis com tnves1imentosllnecntivos FiSCDis 

• variaçâo MonetMai'Cambial c OUtros Encat'QOS sobre o Exigivcl a Longo Prazo 
Baixa do Imobilizado 

Aumento do Exigível a Longo Prazo 
A umento do Capital Soelal 

Recursos do Autofinanciamento 
Aumento dos Recursos Capltallz.ãvels 

Rea.nos do Autofinanciamento 

Acr és c imo nas Reservas de Capital 
Ágio na Subscrição de Ações 

Outras Origens 
Transferência do Permanente para o Ativo Circulante 
Venda do lmobilizadollnvestimE!ntos 

Total das Origens 

Aplk:ac;Oe$ de Rec ursos 

Aumenro do Reall~ve l a Longo P razo 
Aumento do A tiv o Pennanente 

lmobil lzado 
Cls ~o 

Transfcrl:ncla para AumontO d o Capital 
Transferência do Ex lgível lP para o Passivo Ci rc ulante 
Rcduç!lo de Recursos Capl talld vols 

Toljll das Aplicações 
Reduçao do Capital Circulante Uquldo 

Variaçao d o Capital C i rculan te 

Ativo Circu lante 
No início do E.xercitio 
No frm do Exercido 

Var1aç.lo 

Passivo Circulante 
No inicio do Exercício 
No fim do Exercício 

· Varia~o 

ReduçJ.o d o Capital Circulante Uquldo 

(2.2431 
5.69 1 

5.134 
160 
395 

2 

1.228 
2.892 
2.892 

670 
670 

2.418 
2.418 

7 
4 
3 

10.663 

(267) 
19.519) 
(9.519) 
(1. l-49) 
(5.310) 

(267) 

( 16.7 12) 
(6.0491 

11.234 
13.963 
2.729 

8.677 
17.~55 

8.778 

16.049) 
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li DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÕNIO LiQUIDO DO EXERC(CIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 
(em milhares de reais) 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997 (ANTES DA ClsAO) 

Cls.\0 

SALDO EM3Í DE DEZEMBRO DE 1197 (APÓS A CISÃO) 

AUMENTO DO CAPITAl. SOCIAl.; 
'RECURSOS DE AUTOf'INAHCIAIIENTD 
oumo5 RECURSOS CAfiTAI.IZÁVEIS 

ACRDciMOS ÀS RESERVAS DE CAPITAL: 
1o.GKJ NAS SUBSCRIÇÃO DE Aç0eS 
DOAÇ()ES E SUBVENÇ0Es PAAA INVESTIMENTOS 
JUROS,S(8U; OBRAS EM ANDAMENTO 
INCENTIVOS FISCAIS 

REAI..IZAÇOES DE RESERVAS 
DIVIDENDOS PRESCRITOS 
PfiEJUizO DO EXERCICIO 
DESTINAÇÃO PROPOSTA A AGO 

SALDO Ell 31 DE DEZEMBRO DE 1tte 

CAPITAl. 
REAUZADO 
AIU~IIZ!D!J 

CAPITAl. 
SOCIAL 

35.596 

(9.066) 

26 510 

2.892 

29.402 

B&:Kfria:i ~ ~&. 
ÁGIO NA SUBVENÇOES JUROS SOBRE 

SUBSCRIÇÃO PAAA OBRAS EM 
DEAÇOE3 INVESTWENTOS ANOAIIENTO 

81!0 7.1&4 

81!0 7.184 

2.418 

1 967 

3.278 9.151 

RESERVA 
RESEflYA QE LUCRO$ 

TOTAl. DO 
ESPECIAL RESERVA LUCROS A LUCROS PATRIIIOHIO 
LEI 8200111 lEGAl. REALIZAR ACUMULADOS ÚOUIDO 

54 1.237 800 11.538 57 269 

(9.066) 

54 L237 800 11.538 48.183 

2.892 

2418 

1.967 

(75) 75 

(2 243) (2.243) 

I 237 725 9 370 53.217 

li NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS- EXERCfCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 e 1997 
(em milhares de reais) I 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

a) A TELEAIIIJ'Ã 1om eomo ob)otho a praslaÇIO de aai'Ytços públleoa de tat. 
~ (....tço -leo n.o eom..-) no Estado do Ama!>'
E._senriçoo dopr- sob -da Urdo. OW>tgada alá 31 de
de 200:5, assegwado o dnito é pn:wrogaçao única por \Mie 1n01. Sua atMd8de 6 
~ pela Ag6nda Nac:ional de Toieoonu'icaç6es • ANATR. 

A T.....,. 6 umo """"'""""de eopilal -· <Or1lr1>lada pela Tele -. l0$1o 
~ SA quo det6m 92,8 'I do eapi1a1 -· e 81.6% do eopilal ldal A 
~ pooaul"""" de 6mll _ _ 

A~--e--.. da r.._. 6 oonduzldo IUTl «>r<ex~o de GNpo 
de..,.,_ lriegrwotes <18 Tele t-lorle Leste~ SA. 

b) Cldo ciH ORORÇ6oo do Sat'Ytço llóYOt Calular • SIIC 

De oc:on1o com o progrwna de reeslnlll.<aÇAo do - Telebris (lei 9.295 de 19 de 
~de 1996),1oi apr..-..,_ G«aa ~--.., 30 de 
janeiro de 1998, a dsio pardal das~ de SeMço -.t CeUarda T.....,., 
com ...ao do -.o liql>do no,..,....., de R$ 9.0116 pon1 a T_,..,. Celula' SA 
(sul>sldi*la <18 T-. oonstitulda em OS de-de 1998) 

e) Procuso de eldo a pr!vo1lzaç.to do .m ..... T
EmAssemlli6IOG«aaE>dr8oniiNria<IBT-.--SA-TElEBRAS 
reafiz:acU em 22 de fMio de 1998 foi~ a clsloJ)Irdlll a. TELEBRAs, cem dU 
base 28 de fevtniro de 19118, e 1 Constitulçlo da Tele Norte leste ~ S.A, 
qoopossou a"""'*--~ p<-.sdeseMçoolelefOnicoolixoa 
comtA&dos, correa:pondeotes t regllo 1 do Plano tJe Outorgas, cuto proceao' de 
privaüzaçto, anv6o de lell6o públic:o C>COmiU om 29 de~ de 1998 

Os seMços presledos pela""""'""""- de .... --~ 
doa pelaAQI>nda NaeionoldeT--ANATELA_...., e
"*"'>está a earvo da CPqD (FI.Ildaçio CerCro de Pesquisa e ~o em 
T-). sendo que nos tennos dos contritos assinado~: em maio de 1998, 
estio previstos Nlrlte o perlodo de trts .-.os • ftndw em rnllio de 200 1 . contrfbutç:Oes 
no monlanhl consolld- de R$ 128.594. 
Em doeorTtndado processode-atlzaçAodoslstema de~ brasl
)eiro, a ~e suas c:::onlrO&Idas asstn1irwn lm novo poak::ionlrnent estrwl6gk:o, 
e estto promovendo • reestn.elDÇio e adequaçto das estnA1ns operadonais e de 
gesllo, à 0Jdg6nalis de axnpotiç6o. Dessa rormo. foi neeoss6rto o ir<:nlmenlo de 
proyis6es no.....,._ do exerck:lo de 1!1118. Os p<1ndpais ajustes~ n1o 

:~ ': ~IAo poro c:orilng6nc:las. prineij.almenle ti-s R$ 815 (Noto 16) 
· Pr'9"fNI de desllg---R$ 874 (Nota 23) 

·As metas de padronlzaç.lo tec:no4ógic.a prev6em 1 s.ubstHuiçlo de equiparnertos 
analóglooo por dlgilall. em prazos w..-..-OO!des>es bens.-
a~ de..,.. depredaç6os. 

M.,_.esa!l~semrnot6ria.-..10breas~de1-.-. 
e o novo retack:ln8mento entre as aAoridadet ftsctia e e:s empre~a~ privlüz;ada,, t6m 
~ lnime<as discuss6es sobre a~ de de!..-..._,. e
buiç{>es. Auim, foi neeess6rto a adeqoaçAo daa prov-a .... novo--
1- adeqoaçAo do quadrolunclonale I'O\OtsAo de delotTllln-. -~o 
-das-~.oqoo, aliado ao progrwnade-
rio,-o-desiÔI proybóes, 
d) c:ontr.tDt de eonc-.ao do s.mço Tlllef6nlco Fixo Comutado Loeat • Longa 

Dfatlnc.lo -- (STFC) 
Os-de~doSTFCioc:olelongodilllnclonoclonol--a 

ANATElo • ~ a>nlroladas, - em2 deju'ho de 1998, c:ori6m oa 

--pmcipoll--= O objolo doa conlnllol6 a~ do STFC, _,_ 80 uso do públic:o em gero!. 
~em togime públic:o, na~ de IONiço Leal e Longa Oisünela Nado
nol, poro d\amodal orig- na lno ~- noa Tennoo do Plano G«aa 
de Oliorgal. 

O pnrm da prfliene-. OW>tgada a ,_ !lloi>Jilo, t..-6 seu termo llnol em 
3111212005, .._._ o chllo • pn:wrogaçao úr1ieo por 20 anoo de ·oc:on~o com aa 
d6ulula conaa.ntes not r.r.tdoa contr1101. 

-na..-..,~ a adequada~ do IONiço ~pela 
~-..como tal oiONiçoqoo~llo oondiçóosc!Or.
---_..-.ço.-.---•~das-. 
--oa·~o-do PlanoG«oo de -.de a.-. 
A~ ocnatl)ul!roço- do .-glrna de prosmç6o do S«YYQo e praasu
pOo • .....,_das,_~ do Plano Getol de -de UlMrlolizaçAo, 
ond8•~: 

-.o. -lndl.1dualslna- (nlo oudllodo) 
., Al6 31/12/1999 58.000 
b) All6 3111212000 62 ()()() 
e) Al6 31/1212001 68.000 
Telefonei dot Uso Púb4ko 
O) Al6 311121111111 I 800 
b) Al6 31/1212000 1 900 
e) Al6 31/1212001 2.200 

Aa--do plano- do M<Vtço loc:ol, bem como do M<Vtço de longo 

--.---dalogislaçAoõconOmiao Ylgenle, porlnldoll.. ._-TIL c•nlo.,.. I *lo. podo<to-,..._ mad- apiaoçao de ____ .. ...__.--..... .... -.12(*'<e) 

- ..-... !-.-dt lariJ4a de oc:onlo can aa sllua;6ao- noa .......... - .. 
....,.., o...., dt - ·-a ela-·-oa bani poc1onc:pies 
.,~ ..... - .... ~--do~do~C. 
loeolalonga--.1«1-dt~da--oabonl 

-··--·-····~ Em 31 dt-dt IM, o-)lcpdo--ban16 do RS 158.185. 
o...-o,.-dt---•w-•loo-aa_....copOII-
_dt_...,oonlomiaoa,.....~ :-clolpO.._oa _ __ _.,. 

dt praar<tiÇio dt ccndlçOaa .c..-.e.-,..,. --toqlloniçlol do M<VIço 
~ .. do cumprimento dal ~· ~a• .. ~Udade e • 

e) P\lno de Num.raç.to 
Alm6o da Rosoklçlo rf' 86 de 30 de dezembto de 1998, rol aprovado pela ANATEL o 
R~ de NwilcnçAodos.Mço Telelenico Fixo~. quo Sllbslitula Norma 
rf' 28196 'Plano de l'bncnçAo J*11 Redes Públleas de T-e Set'Ytço MOvet C .......... 

o.....,~..,....·-~orn·-..---c:onoessio 
poraos.Mço-Fixo~.-a..-ponrolirjl80.....,.,o~de -. .• .:.-c~w~a~o..-..--·lgaçolodoleq)CI-.
... ou - -. ~ doo IOipCidivOI -· .,., pniZD 6 do 30 do 
).rtoodo 1999,com,..-,_opóa31 dodcizlen'obtodo 1999. 
Caso ao..,._. n6o ao adoquwom ao novo R~.- aançGes quo .to 
- ·--de~ponl-a.nada poroub'a- (liluoçlo lolerada 
alé31dedozembrode1999) .. _..de,..._(aportirde31dedezomllrode 
1999) que podem llk:onça< I~ de quinze a elnqOenla mllh6es de reais, 
depondecido do gi'IIJ da lnfraçto, COflfocme provisto no Art. 33 do Ragularnento de 
NwilcnçAo. 
AI empresas do Serv~ TelefOnico Fixo Comutado 16m que se adequar ao novo 
---.~de .... on6qoJNs (C«nis de Comulaçlo) . 
pcoeeoaaniCTi ...,. molor-- do dlgiloo-- qoo vai desde rnodiflcaçiles 
em ~dwrlwewn CerGail digbii-IM a~ de Centr1l6s anelógkas (em 
alguns easoa). Esta lnlerYençllo ocorrw6 em IOdas aa Cenlnoio do ComJiaçloo hoje 
exllt-. 

2. o\PIIUa<TAÇAo DAS DEIIONSTRAÇ()ES CONTÃBEIS 

AI daiKAllliaç6w cordbeis hnm ......_em conbmldade cem as r'IOfTMS ~ 
-~~~c:u-•laadeSOfvlçol..-de~.lllnormaadaComlsdo 
de.___,.,.,. CVM e oo p<1ndploa ~ )RYI- na legoslaçAo ooc:iei*IL 
P- - 80 disposto no OlldoiCVWGEMIN' 023199 da CVM • Comilllo do 
Y*lrel Mobllilriol, emitido em 3 de fevereiro de 1999, • Tele Norte Leste~ 
S.A. e tua controladas estio •Pfesentando. pwa fint de comparaçlo, o balanço 
palilmorNole COITelpoi"'deros notu oxpllc:ativaa- 80 exerck:lo soc:lol ftndo em 31 
de-de 1997 IOpÓI--OI volorn- 6 à-do 000M1 liql>do do 
Sai'Ytço-~--A. 
Caliorota o,.,...., Ollelo, n6o 8lllo---.. ~·do"""" 
-· das ""-"'9ola do polr1mCnlo liql>do • daa oc1gans • aplicoç6et de ""'""' do ---AI~ financeiras ret.t:tvlis .o aurck:io de J1 de dezembro de 1997, 
public:adas no Di*1o Oflàol do ~ em 13 de março de 1998 c:ocump1am u openo
çj!el de--(8ancla A). A clsio das--- do seoviço --foi 
apr..- em--.. G«aa-em dala --80- da
quolo -.:leio soc:lolo ,_como dala- 31 -de 1997. 

3. RESOIIO DAS PRIHCI'IWI Pf!ÃTICAS CONTÃBEIS 
3.1 c-. -dt ..-.t;oo 
AI contu de c::r6cMol com ..-.toa doa letYiços de teMc:onu!k;ações estio av.liadas 
~ .. o .- das ~ ... dala da prosmç6o do aervtço Aa ....... 
oec:ellor de seMçoo lnàuom- por seMçoo ~. nlo hl1onodos 016 • data do 
--.ço. 
3.2 ProYtalo paro e-de llquldaçlo duvldooa 
~ J*11-de proy6Yels ponlas no·-de crid~os com -·· -u Eatoquoa dt-pan ... ~ 
EJtlo detnonltr'8dol pejo custo m6dfo de aqui:slçto, os quais nAo excede ao OJ$lo de 
ropoaiçlo. 

3.4~-
- Os--8lllo-ao eus1o ou valor de reaJfiO'açAo, sê meocw 

U I-
O-olt6 ~pelo eus1o de aqulslçto o/oo cons1nJç1o ootr1g1c!o cnc>n&

--... 31 de-de 1995, deduzido da depraelaçAo 8CU111118cl8. 

ÃaobtMem -·~· monsolmon1o, joiosde 12'180anosobreos 
eapllals -. aplc:adoo, alé o sua - em opotaçAo. Esses jtool sAo c:tedltadoa à 
.-.... --... oimllodasdespesas--.õensnlo--1~ 
,_ paaoiYoa-- ....... oil!"'· o.- romanescento. _.m --· 6 
,.__i R....., de Capliai.A pon; de janeiro de 1999, as,_ oom jtoossobre 
otna em~ nto poderio Mr udukia~ bae de cálc:uto do Imposto de Renda. 
Os-de maleriÔis de ._..ao<la,..... 8lllo regi- pelo custo m6dlo da 
aqulslçto. • 

O.ljMQ -comrnorUençloe-. -ro-molllocla(CIU'I1CIOio 
da~-ouda-o:MI)oAolj!Y-., enqucontooadotnolsdo-
80-. 
A depredeçlo • ca~ada pelo rMtodo linear. Aa taxas de depreclaç6o utJIIzadu 
estio de acordo com a expec::tattva de vida Cltll doa bens e em conformidade com as 
nom\111 do Scrv~ Púbfk:o de Tetecomook:8Ç6ea. Oa equiJ*mentOI W\ll~lco1 estio 
aendo de~ com bue no prazo prevlato d'e tu11 aubttttuiçlo por dlghala, 
conat.de noe pll!nOt de lnvettJmemos du control~as. AI prtnctpelt taxas ntlo 
dlvutgadaa na N<M 12. 

u p--......... """"prazo 
Aa~junloa-.o«*oa-- Ollloavolladas paltlvalorhiSiórico dec:adaoporoçlo- .. ___ - aplic6vel. 

Os-...... ·---ampragadoÕ-~ prcporelonal-monloao....-~. · 
01n110&10dt __ ,.._ •• ~--..oklc:ra,lrduslvedilefidot, 

--pelo ..... do~ 0.--- O ftl··-..o-- polaa VorlaçOol ...,.,.,., OU 
,.,.,.,. • jtool_ ... - do --.ço. 
Aa provia6oa ,..,.~ .... - ... dala do --.ço pelo...,.... • 
~ da panlo. - • ,.._ dt - oorollngtncla. Os ~oa o as 
....... dt8 provia6oa--,."""' 18. . . 
At oorlttbu4ç:6n .,.. oe ptMOt de pendo No determinadas atuarialmente e 
....-pelo f!lllmadt~ Aa-~ rolatlvaa a planos 
de,....,--.. Nooalg, 3.7-dta-,.._ ... _no-*>da~dol-.~-
oado......_ou_. 

Em " dt )6. ... , ... - dt -.çlo 33, • ANATE1.- o rogoAimerOo ..___l'l-...çlopalo_.._ -eMa -dq'STFC. o qual..,. 
__ .,....,..,. • ......._..__dt~do STFC 

-.-.......... l .. wo 1 I ___ . ..._,__de..vl-
90&dt~dt~ ....... ,Eal-.çlo __ a ~392 

de oa de -<10 1997, o ""'I fucava os pen:er<ua;s de portielpaçAo na reeeila do 
rifego mUtuo e dMdia entre as operac:toras a receita dos: seMços de longa distancia e 
lnlemoelonol. Tal Rosoklçlo --.. ainda qoo as disposlçOes deste regutoonento 
foSseM apfk;ada:l de fcwma a produú' seus efei1os sobre as chamadas com regf$Ú'O$ 
proc:e$$8dos a partir de 1• d8 abril de 1998 Esses efeitos forem rec:oMeddos nas 
c:onlnlladas em 30 de setombco de 1998. 
A TElEAMAPÃ recebe da EmbndeiiOITIUnen>çaG suptementar pela wli:zaçalo da rede 
(P~Ad-.o de Tronslçio • PAT), com vigblda al6 maio de 2001 

3.8 Reeattu (daopaou) flnanealros Liquidas 
M. roc:eilas linancelnos repreS«llam oa juros e ooAras ooc:ellas ""'enclos com aplieações 
e investimentos flnanceirol'no montante de RS 636. As despesas financeiras 
represent.-n os jt.ros e eoc..gos incooidos com emprtstirnos e financiamentos no 
montante de R$ 1.871. 

3.t Pesquisa • OrennvoMmento 
Os 58tViços pn::stadol pela c:ompanttfa iilravéa de SUél$ CXIf'UOiadas sAo regu~s 
pela Ag6nàa Naelonal de Te~ • ANATEL A pesquisa e deseovolvlmefllo 
est4 a cargo da CPqO (Fundaçto Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Teleeonu1leoçóes). Mndo que nos 1ermoo doa oonlnllot .. slnados em maio de 1998, 
osiAo prevtslos d\nnlo o pellodo de lrh anos o liodar em maio de 2001. c:ontribuiçOe• 
no ITIOf'U'Ite r::onsdidado de R$ t28.594 

:1.10 Lucto por mlt aço.. 
O lucto por f'rit aç6H foi ca~ com bas.e no mi~ de aç6es em clrcutaçâo na 

..... de - do belanço polriononool 

4. RECEITA OPERACIONAL ÚQUIOA 

(') Esta,_,.-""""" o pon;erOual de IlM- orilluo (Inter-Estadual e lntemacio
nol}, eooformo osc:llnee • - 3 7 

5. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS -POR NATUREZA .,..,--

Custo MMços Corn•rclalluçlo Ger~ls e Total 
de urvk:M dmlnisttlttvas 

Molorlais 472 96 
( Sonricos de laroelr 7.204 2.195 
AI 538 78 

4 889 103 
Oulroslnlunol t83 2.413 
Tola! 15.0H 1.170 

I . OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 

7. RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS 

I PwanaBaudo~-

1.917 4 535 
164 1.~~~ 

2636 12~ 

- .ffi-ls.~ 
5~~~ ·2:.~ 

10., 

a. IIIPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO E 'IAL SOBRE O LUCRO 
A TEI..EAMAPÃ provisiono as pareelas para o I.,_. de Renda e e c:ontribülçloo soeial 
IObre o lucro. Os vllkwel diferidos aAo provisionados sobre as diferenças temporérlas, 
as~ flcluem os efeitos da c:orreç.Ao rnonotkil espec::iai·Lel 8.200191, que irAo 
p!'CI'o'OCa' reduÇ6o do lucn)-~-~ou baixadas 

137 

1117 
1118 Parcela S.tdo 

Cindida ,._ Cla&o 
CGnl8l Bancel1al 1.1 OD 

An1Hda 
C Ido 

7015 
36 

>22 384 
flnanc:eirol 36 

TOiol 1.100 742 322 420 

10. cbHTAS A RECEBER oe SERVIÇO! 

(1.558) (3.028) (1.043) (1.983) 
..... ..... 2.>13 1.202 
2.201 . ..... 400 3.004 
1.... 2.402 • ,.,. ., 
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11. IMPOSTOS DIFERIDOS ATIVOS EA RECUPERAR 
,---- - - --- - ...,---rll-----1"9"'97;---- ----, 

~Ac:ntc:ces:-:cda:-r~P"'a'"rc'"e;.,la-~ 1998 
Cis~o Cindida Após Cisão 

lm sto de Renda na Fonte 44 64 64 
CSSL a Recuoerar 438 

IJ!~m:!1:1~<=1'stc<>.o,.de"-'R.,e;oond,._a'"o"-R"'ecu"'"uoe,...,,m,._r +~c;-~"~~~ ·~~;~ ----'-+---~; ... ~;~ 

Circula nte 1.805 359 359 
Rc allz.àvel a longo Prazo 267 

12. IMOBILIZADO LiQUIDO 

Préd ios e 

f----.....!"!!'!.1 _ 1997 Taxa Ar.uat 
Cu:sto Oel)reç"iiÇio Antes Parcela Saldo dt L ___ j_=:J=•~c~um~u~la~d•riL~igu;ijld~o da Cisao Cindida Apó~ Cisão OtJlrtdaclo 

Canalilllções 
Sublem\ncas 7 .874 3.204 4.670 4.766 4 .766 

1- ~ 
Triltlsmissâo e 
Outros 
Eauioamenlos 25.449 14.096 11 .353 18.305 3576 14.727 10 
Equip. de 
Comutação 
AutomáUca 33.564 18.078 15A86 15.559 2.550 13.009 7 69 
Outros Ativos 16.831 9.475 7.356 3.913 3.913 10 
Obras em 
Andamento 20.229 20.229 17.946 1.608 16.338 
Total 103.94 44.853 59.094 60.489 7.736 52.753 7 93 

A TELEAMAPA estâ efetuando um levantamento de tn11entano físico da totalidade do 
seu A tivo Imobilizado. comparando o seu resultado com os registros contábeis. Aiê a 
presente data não roi identificada nenhuma diferença significativa que requeresse qual· 
quer ajuste nas Demonstrações Contábeis. 

13. PESSOAL, ENCARGOS E B ENEFiCIOS SOCIAIS 
1997 

1998 Antes d a Parcela Saldo 
Cls!o Cindida Após Cls~o 

Salârios Ordenados e Honorários 137 96 6 90 
Encar os SOCiais 324 537 19 5 16 
Beneficios Soeials 66 114 114 
Total 529 747 25 722 

14. IMPOSTOS A RECOLHER 
1997 

1998 Antes da Parcela Saldo 
Clsao Cind ida Após Ctsao 

Tributos sobre o Valor Ag regado 1.122 426 32 39G 
Impostos sJ Receitas Operac. 

i 1COFINSIPASEP) · 197 156 156 
Outros 437 4 7 
Total 1.319 1.023 32 991 

15. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

1997 
1998 Antes d<~ Parcela Saldo 

Cls!io Cind ida Após Clsao 
Empréstmos com Empres.as 
do Gruoo TNL Financiamentos 3.627 1.988 1.988 
Juros ProYisionadOs 
Emoresas do Grupo TNL 3 11 '11 
Total 3.830 1.999 1.999 
Circulante 2.077 1.602 1.602 
Ex ig ível a Longo Prazo 1.753 397 397 

Fomm cedidos pela TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÓES S.A. e estão sujeitos a 
atualização com base na variação do lGPM mais 1% ao mês e pela variação dos Titulas 
Públicos (BACEN) acrescidos de juros de 1 % ao mês e 1% ao ano, respectivamente. 

Sobre os financiamentos em moeda nacional incidem juros de m erc ado a taxas 
vJriãYeis 

(a) Cronograma de Pagamento 

A dívida de IOOQo prazo eS1á oro<: ramada ara ser oaga nos seguintes anos: 
1997 

2000 
2001 
Total 

1998 

1.628 
125 

' 1.753 

16. PROVISÃO PARA CONTINGêNCIAS 

Antes da 
Clsao 

397 

397 

Os componentes da despesa do contingências foram' 

1998 Antes da 
CJsao 

NoYas ProYisões 960 211 
com---;femen!O de ProYisôes 4G 
Total 1.026 211 

Parcela 
Cindida 

1997 
Parcela 
Cindida 

As proyisões para contingências registradas no passivo reterem-se a: 

199 

Ações rabalhistas 
Ações 1sca1s 

Circulante 

Trabalhistas 

29 
121 

1.026 
1.026 

211 

211 

Saldo 

..;~ 

397 

Sa ldo 
Após Cls oo 

211 

211 

Sa~ao 
Após Clsao 

211 

211 

As pi"'visões de nati.Jr'eza trabalhista consideram o estágio atuill dos processos iudiciais 
em andamento em caso de perdas prováveis. 

Tributarias 

• Em termos tributário s dois aspectos merecem considerações: a) a cxisténcia de 
divcrgê-nda9 er.tre contribuinte e fisco ~uanto à intcpretação da legislação na incidência 
tributária sobre algumas rubticas da receita fiscal; b) os lançamentos tributários dos 
principais tributos, pendentes dehomofogação Mum pela Fazenda, sujeitam a extinção 
completa da obrigaç.:l:o fiscal ao transcurso do prazo de p(escriç.OO de cinco anos contado 
na data do lançamento. Oe qua lquer ·forma. a Administr ação da companhia, em 
consonânci a com sua área jurldica, entende que os valores envolvidos nao são 
re levantes em relação ao seu patrimOnio liquido. 
Parte do valor da Contlngimcia Fisca l refere-se ao Imposto Sobre Circulação de 
Mercadocias e Serviços- ICMS sobre venda de cartões induliYos e fichas telefônicas. 
que nâo vinha sendo recolhido no periodo de janeiro/93 a dezembro/97. 

11. PATR IMÓNIO LIQUIDO 
(a} Capital Soc ial 
O capital autorizado em J1 de de.lemllto '.lt: 1998 é dt: I.JOO.OOJ.OOO dt: aç.Oes. O 
Capital Social subsaito e integralizado na data do balanço era composto das s~uintes 
acÓes sem valor nominal: · 

On:lloãrlas Preferenciais Total em 

Em 31 de dozembro 1996 
Outros Recursos 
Em 31 do dozembro 1997 
Reo.~rsos de Autofinanciamcnlo 

em 
Cl.culoc• o 

294.275.795 
29.1 83.871 

323.459.666 
5.503.432 

em 
C rcula~ao 

51!6.961.810 

586.961.810 
94.826.9M 

Clrculaç!o 

881.237.605 
29.163.671 

910.421.476 
100.330.416 

f Em 31 de dozembro 1998 328.963.096 681.788,794 1.010.751.892 

t•) O Valor Patrimonial de 1997 foi calo.Jiado após a Cisão. 

(b) Olreltos das açOes 
As ações prefel'enciais não têm direito a voto. sendo-fhes assegurado prioridade no 
reembotso do capital e no pagamento de dividendos. não cumulativos, de 8% ao ano 
sobre o valor nominal do capital por elas representado. Em cada exercido, será atribu--
ído aos acionistas um dividendo não inferior a 25% do lucro liquido ajustado. nos ter· 
mos da lei societária , observada a prioridade das ações preferenciais. 1 

(c} Reservas de Capita l 
Ág io na Subscrtcao de Acões 
Representa o excesso do preço de emissJode novas ações, em relação ao Yalor nominal 
da parcela destinada ao Capital Social 

Rcsorva EsPec ial da Lei 8 200191 
A Reserva Especial prevista na Lei no 8.200191 foi criada em virtude dos ajustes de correção 
monetária especial do ativo permanente. cuja finalidade foi a compensaçao das distorções 
nos índ ices de correção monetária anteriores a 1991. 

J y ros sobre Obfils em Andamento 
Corresponde aos juros imputados aos capitais próprios que estão financiando obras em 
andamento (nota 3.5}. 

(d) Luc ros Acumulados 
O prejulzo liquido do exercicio ajustado nos termos do art.202 da Lei no 6.604n6, no 
montante R$ 2.168 está compondo o saldo da conta de lucros acumulados. 

18. RECURSOS CAPITALIZÁVEIS 

Recursos do Autoflnanclamento 
O plano de expansão (autofinanciamento} era o meio através do qual o S istema TELE BRÁS 
financiava parte dos investimentos na rede de telecomunicação. Os recursos eram captados 
de acordo com as PorJarlas 86191 e 1028196, do Ministério das Comunlcaç6es. Com a 
edição da Portaria 26 1197, também do Ministério das Comunicações, o mecanismo de 
avtofinanciamento foi extinto. 

19. PLANOS DE PENSÃO 
A Fundação Sistel de Seguridade Social, entidade fechada de previdência priyada, é 
pessoa juridica de direito privado, de fn s previdenciais, assistet'l(;iais e ~ kKrntivos, 
com autonomia patrimonial, administratWa e financeira, sede e foro em Bras íl ia. Distrito 
Federal, tendo sido instituida pela Teleccmunicações Brasileira SA-TELEBRAS. em 09 
de novembro de 1977. 
Atualmente a SISTEL administra dois panos de Benefícios Previdenciais {PBS e PBT). 
dois Planos de Assistência Médica (PAMA c PAMEC) e. um Convênio de Administração 
de pagamento de aposentadoria a aposentados e pensionistas. 

A contabiliuçâo dos planos PBT. PAMEC e do Convênio de Administração é feita inte· 
gralmente segregada dos demais planos (PBS e PAMA) . 

A Tele Nor1e Leste e suas controladas. patrocinam planos de pre11idência priYada de 
beneficios definidos. os quais sao administrados pela Fundação Slstel dC SC9uridade 
Social. O beneflcio de pensao é definido como a diferença entre (i) 900.4 do salãrio
participação méd io dos lJIHmos trinta e seis meses, atualizado até a data da aposentado
ria e (ii) o valor do benefício da Previdê-ncia Oficial definido pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Sociai - INSS. Para os apo5enlados. o v alor da suplementação é reajustado 
na mesma época e pelo mesmo indice médio do reajuste concedklo aos empregados 
ati11os das patrocinadoras da S ISTEL (antigas empresas do S istema TELEBRÁS). Além, 
do beneficio da suplementação, é fornecida assistência médica {PAMA) aos empregados 
aposentados e a seus dependentes. a rusto compar11thado. 

As contribu iç ões para os planos (PBS e PAMA) s~o determinadas com base em 
estudos atuariais preparados por atuâffos Independentes, d• acordo com as nor
mas em vigor no Brasi l. 
O regime atuarial de determinação do custeio dos m çsmos é o de capi1a1ização e a con
tribuição dev ida pela Patrocinadora é de 13,5% (treze e meio por cento) sobre a folha de 
salários dos seus empregados par1icipétltes do plano. dos quais 12% (doze por'cenio) 
destinados ao custeio do plano preYidencial (PBS}. A contribuição preYidencial dos 
empregados participantes c:orresponde ao somatOrio de: a) de 0,5% a 1,5% sobre o satário
de.par1icipaçâo (de acordo com a idade do participante); ti) 1% sobre o salário-de. 
participaç.ao que uttropassat a metade do teto de contribuição para o INSS; c) 11% sobre 
o va iO( que ultrapassar o teto de contribu.çâo para o INSS. Não existem outras obrigações 
calculadas, a não ser aquelas já considerodas na taxa normal de contribuição. Os estudos 
atuariais são revisados periodicamente n) sentido de se veriftcar a necess idade de ajustes 
nas contribuições sociais. 
As reservas matemáticas foram reavaliadas atuarialmente rom base nos dados da massa 
participante de noyembro de 1998, sendo o resultado devidamente atualizado e reconhe
cido em dezembro de 1998. 

DADOS SOBRE O PBS E PAMA 
Reservas Matemáticas e Beneficios de Pós.-aoosentadoria 
Reservas oara outros Beneficios 
TOTAL DAS RESERVAS 
Mercado Financeiro 
Mercado Renda Variável 
Mettado Imobiliário 
~s com Parti~ntes 
Outros Investimentos 

TOTAL DOS ATIVOS DOS PLANOS 

1996 
3.352.166 

324.440 
3.676.626 
2.539.338 
1.676.103 

394.553 
115.854 
50.386 

4.776.234 

Do ponto de vista patrimonial, de aoordo oom os critérios adotados no Brasil. a Sistel 
apresenta, na data de 31 .12.98, um sup!rávít acumulado de R$ 98.158. 
O total da contribuição a SISTEL pela companhia e suas controladas totalizou R$ 383, e 
o total dos Patrocinadores da SISTEL tola1izou R$ 213.921 . 

20. TRANSAÇ0ES COM PARTES RELACIONADAS 
Os saldos das operações com Empresas do Grupo Tele Norte Leste, na data das 
demonstrações contébeis . são: 

EMPRESA 

TELE C 
TELEBAHIA 
TELE PARA 
TELERN 
TELAMAZON 
TELAIMA 
TELPA 
TELE NORTE LESTE 
OUTRAS 
TOTAL 

TELE 

A RECEBER 
1998 1997 

2 

23 62 

23 1 1 

RECEITAS 
1998 1997 

21 . INSTRUMENTOS FINANCE.IROS 
Limitações · • 

1998 
71 

60 
61 
7 

3.662 

APAGAR 
1997 

19 

37 
4.1 01 56 

DES PESAS 
1998 1997 

836 

Os valores de mercado são calculados r.um momento específico, baseados em lnfonna
ç6es relevantes de mercado e inr~s ~obre instrumentos financeiros . As m udanças 
nas premissas podem afetar signifiCativanente as estimativas . • 

Oisponlbll/dad!lS, contas a rnc:eber e a paQar a c urto prazo 
Os saldos contâbeis se aproximam dos valores de mercado, devido ao vencimento a 
cur1o prazo desses instrumentos. 

ApllcaçOOs fi nanceiras 
Os valores de mercado são baseados nas cotações de me~do daqueles instrumentos 
ou de instrumentos similares ou com base nos nuxos de caixa Muros esperados descoo
tados às taxas de aplicaçOes dfsponlvels, qoando não existir cotações pa ra taJs 
instrumentos. 

Inv est imentos 
O valor de mercado dos investimentos foi calculado com base na cotação de fedlamenlo 
na bolsa de valores em que t.Ner havido maior volume de negociação de~ cada instnsnen
to. Não foi feita a esUmativa i:lo valor de mefcado dos Investimentos em empresas de 
capital fechado, devido a não existir um mercado ativo para 'aqueles pa~is. Ressalta-se. 
ainda, que o valor de mercado, calculado em função de cotações em bolsa_ é decorrente 
de transações entre minoritários. não reçresentando, necessariamente, o valor que serla 
obtido numa transação de transferência acerca desse valor. 

Tributos difcfidos (ativos e passivos} e 'Provisões para contfngências. O valor de mercado 
foi calculado descontando-se os fluxos de caixa futuros pela TJLP do Banco CentraL 
EmprõstJmos o financiamentos 
O v alor de mercado é calculado com base no valor presente dos nuxos Muros associa
dos a cad2 instrum ento, u1i1iz.ando-se as taxas de juros correntes para Instrumentos 
s im ilares e de vencimentos comparáveis. 

Não tem sido prãtíca da companhia opemr com derivativos. 

Os instrumentos financeiros , incluindo as parcelas com vencimento a rurto prazo, cujos 
saldos COlltábeis e valores de mercado são diferentes, são resumidos a seguir. 

Valor contãbll Valor de mercado 
Ativos 
Contas a receber de servlCllS 6.556 6.415 
lrfiPOstos diferidos ... 2.072 1.467 
Passivos 

'"ProY1sào para Contmgências 1.026 766 

22. SEGUROS 
Os ativos e responsabilidades de valores releYantes eJou d.e alto risco estão cobertos por 
seguro$, de acordo com o estabelecido tn"! seu contrato de concessão 

23. PLANO INCENTIVADO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PIRC 
No contexto da compeUç.ão instituida pelas regras de privatizaçâo, a Teleamapá Instituiu 
um Plano de Desligamento Voluntário de Pessoal em noYembro/98, com a adesão de 39 
funcionários. O renexo de tal plano no resultado de 1998 é de R$ 874 m il, contabi lizado 
em outras despesas operacionais. 

24. ALTERAÇ0ES NOS SISTEMAS PARA O ANO 2000 
O plano de ação, bem como a coordenação dos trabalhos relacionados às adaptações 
dos sistemas ao problema do ano 2000 estão sendo conduzidos de forma conjunta c 
centralizada pela Telo Norte Lest e Participações S .A .. com preendendo a companhia 
e as demais opemdoras controladas 
Nesse sentido, foi designado um diretor responsável pe~as ações desse plano, em 
coordenação com as demais áreas relacionadas. 

Esse plano de ação consiste na análise e revisão dos sistemas e processos relevantes 
das operações , visando a manutenção de suas atividades e á identificação dos impac
tos e riséos sobre esses processos, a fim de evitar rutura difiruldade de interpretação 
de data. bem como promover a adaptação dos equipamentos de in formáttca. 
Após a identificação dos aspectos aíUcos, observados durante a fase de inYentário 
conclulda em Feverelrol99, está sendo procedida a substituição elou adaptação dos 
componentes inventariados após diagnóstico. 
Os principais s istemas e equipamentos a serem adaptados elou substitu idos estão 
relacionados ás centrais telefônicas (indusiv e sistemas operacionai s} e jâ se encon
tram 50% adaptados . A Companhia eoc.ontra.se em processo de negociação junto aos 
fornecedores, quanto a definição de seus prazos de substttulçao e/ou atualização dos 
sistemas adquiridos joolo aos mesmos. 

O cronograma estabelecido para a conclusão desses trabalhos nos sistemas relevan· 
les, prevê~ encerramento em Jurv'99 ; os demais sistemas. acessórios e administra
tivos, bem como os equipamentos correspondentes estão sendo substituídos e/ou adap
tados e estarão adequados nos prazos previstos. 

Os gastos relacionados a esse projeto estão sendo considerados de forma corporativa. 

25. EVENTOS S UBSEQÜENTES 
a) Entre 13 e 15 de janeiro de 1999 ocorreram certas mudanças na polillca cambial até 
então adotada pelo Governo, que resu!larnm na l iberoçâo do controle cambial. e!etuado 
anteriormente pelo sistema de bandas_ Como conseqüência dessa deci~o e da reação 
do mercado, ocorreu urna valorização do dólar de USS 1: R$ 1,20 (31 de dezembro de 
1998) para US$ 1: R$ 1,88 em 12 de fevereiro de 1999. No momento, não é possivel 
estimar o efeito destes eventos na situação patrimonial e f~nceíra da companhia e soci
edades . no resultado de suas operações e nas suas origens e apl~s de reeursos. 
b) As concessionárías do STFC com Planos de Expansão (PEX) vencidos deYetão 
oferecer, a partir de 1• de janeiro de 1999. nos tennos do contrato de Coocessao, a 
'título do índonizaçAo aos usuários preJudiC3dos., CCrb!: compen.!:.:lç6m: c h:.cnçõcr. de 
taxas, a partir de janeiro de 1999 ou da data de vencimento do PEX. o que ocorrer por 
Ultimo. Os PEX vencidos devem ser atendidos até 31 de maio de 1999. O custo estimado 
para as indenizações não são considerados relevantes. 

c) O governo federal lançou um conj unto de medidas destinadas a recompor o déficit 
pUbl ico a partir de 1999. Destacam-se as seguin1es medidas, dentre outras. que pode
rão influenciar diretamente as operações da companhia e sociedades controladas. 

( I) A Lei no 9.718, sancionada em 27 de novembro de 1998, estabeleceu que as contri· 
buições para PIS devem ser calculadas com base na receita bruta de todas as pessoas 
jurídicas de direito ptivado, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, inde· 
pe~entemente da classificação contábil adotada par a as recei tas. Dessa ronna. a 
partir de fevereiro de 1999, a com panhia deverá passar a calrular e pagar o PIS . e a 
COFINS conforme esse aitétío. Adicionarmen!e, a referida lei, elevou a al íquota da 
COF!NS de 2% para 3% a partir de 1• de re11ereiro de 1999, podendo esse acréscimo 
ser compensado com a contribuição social sobre o lucro, al ém de estabelecer que os 
Jwos sobre Obras em Andamento - JOA, não mais serão exduidos da base de cálculo 
de apuração do Imposto de Renda. 

(li)Aumenl04a aliquota do IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras sobre emprés· 
Umos para pessoas j urídicas de 1,5% a.a. para 1,9% a.a., passando a Incidir também 
sobre empréstimos entre pessoas llg<:~das e sobre aplicações financeiras 

(UI) O Ministétio da Fazenda alterou . até a data do reinicio da cobrança da CPM F • 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos 
de Natureza Financeira e para os ratos geradores ocorridos a p3rtir de 24 de janeiro de 
1999, as al íquotas do IOF incidente sobre operações de a édito, c3mbio e relatiYas a 
títulos e varares mobiliários. 

HAROLDO WANGLER CRUZE IRO 
Presidente 

Francisco das C.P.S . Santos 
Gerente da Divisão 

EconOm ico Finance iro 

J o:to Batista da Costa M elo 
Diretor Su~rintendente 

Sldney Monteiro Filho 
Contador 
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Membr o Membro 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos Administradores e Ac:ioni :§tas 
Teteoomunicaçõcs do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ 

12 d o lo'o'creiro do 1999 

1. Examinamos o balanço patrimonial d3 Telecomuntcaçõc<J: do Am<Jpá SA - TElEAMAPA 
em 31 de dezembro de 1998 o as coacspoodentes demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio l íquido e das origen:§ c aplicações do recursos do exerci cio findo 
nessa data, e laborados sob a responsabilidade de sua administração_ Noss:J respono;.abllt· 
dadc é a de emitir parec.et sobre essas demonstr:tçóes financcims. 

2. Nosso exame foi oondubdo de acordo com as l'l()(mas de aud1tória quo requerem que os 
exames sejam malizados com o objetivo de comprov:1r a adequada apresentação das 
demonstrações financeims em todos os seus aspcdos relevantes. POftanto, oosso exame 
compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, consideran
do a relovància dos saldos. o volume de transações e os sistemas cont~bi1 c do controles 
intemosd.1 ~:t. (b) aconstaklção. com base em te~es. dasevidêociasedos registros 
quo suportam os 11alores o as informações CXXltábeis dMJig.ados o {c) a aYallaçAo das 
práticas e estimativas contábeis mais representativas OOotad<Js pela administração da 
comp<lnhia, ~m como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. 

3. Somos de parecer Q'.JO as referid3s dcmonstr;)Çóes fi1'1311Ceiras apresentam adCQIJ<I4amcnte. 
em todos os ;~.spectos relevantes, a posição 1?3ttimonial e fil'l3nceira da TelecomunicaçOOs 
do Am.epA S.A. - TELEAMAPÁ 001 31 do dllZCmbfO de 1995 e o resultado das opef3ç6es. 
as mutações do patrlmOnie l iquido e as origens e aplicações do t0ÇI,.W'$0S do cxcrciOO findo 
nes.sa data, do acordo com os prindpios contábeis previstos na iegiSiaçâo sodotária. 

4. O balanço patrimonial do oxordcio findo em 31 de dezembro de 1997. apresentado pnra 
flf\S do~(denoltinado "Após c:isâo")<DTesponOO oob.i'l!anço patrimonl<:aldcduzido 
da ~cindida do actlfVOIIqvidodo serviço de tclefooia mõvet celular. conforme descrito 
na Nota 2. O exame das demonsttaç6es financc[ras d~le oxcrcicio (antes da ci:>ao) foi 
CXlJ'd:zido sob a responsabilidade de outros aud;tores independentes, que emi1ir3fT1 patCCCf 
com data de 16 dejaneirodf.. 1998, semressatvas. O taudodca'o'al iaçâopcla valor contábil 
do ocqrvo liquido do HfViço 61 t.\efonla mOvei celular - Banda A. na data base de 31 de 
dezembro de 1997, que SêfViu de base para 3 referida cisão, também foi conduzido sob a 
rosponsabildado do outros -....::Metes lndependerlles, que emitiram OCOfTespondcfltc laudo 
datada de 16de~irode 1998. Nouopareccr nâoabrango <i<J:demonstraç6es financeiras 
om 3t de dcz~ode 1997. 

Pri.;owatltfhouse Coopers 
A.udH:ores lndopf;lodentes 

CRC 2SP00016010-5 "S" DF 

Rogéfio Roberto Go!lo 
Sócio 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fi.scnl da Telecomvnicaçô(ls do Amapá S. A. -. TELEAMAPA. tendo examinado o 
Rotatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonsttação do Resultado do 
Execcicio, a Demonslração das Origens o Aplicaçóos do Recursos, 3 Demonstraç.Qo das Mu
laçoes do PatrimOrlio Uquido, complemerrtados pelas Notas ExpliC.1tiYas às Oemonstmç.ões 
Contábeis, na coofO!'Tlidado da Legislação Societária, correspondentes ao exerci cio encerra
do em 31/12198, e louvando-se oo P3tecet dos .Aud1tores lndependentlls, Prioewathemoose 
Coopers, dalado ó8 12J02/':'J9. é de opinião que :>s referidos documentos atendem ás dispo si· 
çõcs cstalutárias o legais. mCfeccndo <~provação da Assembléia Geral Ord~ria . 

Rio de J30Ciro, 24 do março de 1999. 

JORGE GONÇALVES FONSECA 
Presidente 

Cartos Castro de Lacerda 
, Membro Efcti\10 

Humberto Benito Antonio D'Angclo 
Membro Efeti'o'O 


	

