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que ocorrer a conta do empenho por estimati-
va é sub-empenhada. 

TÍTULO II 
DOS MATERIAIS 

ATOS DO PODER 
EXECUTIVO 

DECRETO N2 0048 DE 17 DE JANEIRO DE 
1992 

Dispõe sobre normas de execução fi-
nanceira e dá outras providências. 

O Governador do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe confere o Arti-
go 119, Incisos VIII e XXV da Constituição do 
Estado do Amapá. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

Art. 19 - A Programação Financeira 
será fixada através de duodécimos financeiros 
e visará manter, durante o exercício, o equilí-
brio entre as Receitas e as Despesas do Esta-
do. 

§ 19 - A fixação do duodécimo financei-
ro ficará condicionado a participação percen-
tual de cada órgão no Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social. 

§ 29 - Caberá à Secretaria de Estado da 
Fazenda informar, após a aprovação do Go-
vernador, a estimativa da arrecadação da Re-
ceita, por fonte de Recursos, bem como, a dis-
tribuição do duodécimo financeiro, por unida-
de orçamentária, até o 59 (quinto) dia útil de 
cada mês. 

Art. 29 - A Secretaria de Estado da Fa-
zenda processará, as Notas de Empenhos até o 
limite do duodécimo financeiro fornecido a ca-
da unidade orçamentária. 

Parágrafo Único - Caberá as Unidades 
orçamentárias executarem o controle da 
emissão de empenhos de acordo com as suas 
disponibilidades financeiras. 

Art. 39 - Poderão ser empenhadas por 
estimativa, despesas cujo valor exato seja difícil 
de identificação e aquelas que obrigatoriamen-
te são realizadas dada a sua importância e na-
tureza tais como: combustíveis e lubrificantes, 
despesas de viagem, tarifas de telefone, con-
sumo de água, e energia elétrica, xerocópias e 
outros. 

Parágrafo Único - Para o controle do 
empenho por estimativa, pode se adotar a figu-
ra do sub-empenho, ou seja, toda a despesa 

Art. 49 - Serão consideradas prioritárias 
para pagamento, as despesas com pessoal e 
encargos sociais e os serviços da dívida pública. 

Art. 59 - A Secretaria de Estado da Fa-
zenda adotará mecanismos de controle, de 
forma a adicionar ao duodécimo do mês se-
guinte das unidades orçamentárias o saldo fi-
nanceiro não utilizado. 

Art. 62 - A liberação de recursos desti-
nada aos Poderes Legislativo, Judiciário, Tri-
bunal de Contas e Ministério Público, será efe-
tuada na forma da legislação vigente. 

CAPÍTULO II 
DO PROCESSO DE PAGAMENTO 

TÍTULO I 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA- 

RIA 

Art. 79 - Os pagamentos das obras e 
serviços de engenharia, a partir do exercício de 
1992, obedecerão os seguintes procedimentos: 

I - Na assinatura do contrato, será 
empenhado, no máximo, 30% 
(trinta por cento) do valor contra-
tual; 

II - O pagamento da primeira fatura 
só será efetuado após comprovado 
o cumprimento, pelas empresas, 
das obrigações preliminares (ta-
xas, emolumentos, etc...), bem 
como a colocação das placas alusi-
vas ao objeto dos contratos; 

III - Deverão constar nos Contratos, 
que a partir da segunda fatura, os 
pagamentos somente serão efe-
tuados mediante a comprovação 
pela empresa, das obrigações pa-
tronais, encargos sociais e dos tri-
butos estaduais incidentes, refe-
rentes ao mês anterior; 

IV - As medições serão efetuadas, a 
partir do dia 25 de cada mês, com 
início no mês de fevereiro; 

V - As faturas serão encaminhadas a 
Secretaria de Estado da Fazenda, 
até o 59 (quinto) dia útil de cada 
mês, devidamente acompanhadas 
do Boletim de Medição; 

VI - A Secretaria de Estado da Fazen-
da efetuará o pagamento das fatu-
ras, até o último dia útil do mês da 
sua apresentação. 

Art. 89 - O pagamento de fornecedores 
será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após 
concluído o processo de liquidação na Secreta-
ria de Estado da Fazenda. 

TÍTULO III 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Art. 99 - O pagamento da prestação de 
serviços serão efetuados no prazo de 30 (trin-
ta) dias, após concluído o processo de liqui-
dação na Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 1 -1 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Macapá-Ap, em 17 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N2 0049 DE 17 DE JANEIRO DE 
1992 

O Governador do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso XXV da Constituição 
do Estado do Amapá, e tendo em vista o teor 
do Ofício n9 00303/92-SEECE, 

RESOLVE: 

Designar ANTONNEI PINTO LIMA, 
Secretário de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte, para viajar da sede de suas atri-
buições - MACAPÁ-AP, até a cidade de 
BRASÍLIA-DF, para participar da Reunião de 
Trabalho junto ao MEC, FNDE e SENEB, no 
período de 20 à 24 de janeiro do corrente alio. 

Macapá-Ap, em 17 de janeiro de 1992, 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretaria de Estado 
da Administração 
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Departamento de 
Recursos Humanos 

PORTARIA (P) N 9  218/91-DRHISEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exm 9. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá, 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro do Pessoal do 
extinto Território Federal do Amapá, o servidor LIN-
COLN JUAREZ ALFAM ROMANELLI, ocupante do 
emprego de Datilógrafo, redistribuído para o Ministé-
rio da Economia, Fazenda e Planejamento, através 
da Portaria n 9  2285191-DRH/SAF/F'R, publicada 17C 
Diário Oficial da União de 28.11.91. 

Departamento do Recursos Humanos, 26 de 
dezembro de 1991. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  219/91-ORH/SEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que the são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Extn 9. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá, 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, o servidor JOSÉ 
MOURA SILVA , ocupante do emprego de Datiló-
grafo, redistribufdo para a Superintendência Nacional 
do Abastecimento, através da Portaria n 9  2614/91- 
DRI-I/SAF/PR, publicada no Diário Oficial da União 
de 20.1Z91. 

Departamento de Recursos .Hurnanos, 26 de 
dezembro de 1991. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  221191-DRHISEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exm 9. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá, 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, o servidor PEDRO 
NOLASCO CASTRO DE MORAES, ocupante do em-
prego de Professor de Ensino de 1 9  e 29  Graus, re-
distribuída para o, Ministério da Educação, através da 
Portaria n a  2392/91-0RHISAF/PR, publicada no Diá-
rio Oficial da União de 06.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 27/12/91 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRH/AP 

PORTARM (P) N9  001192-DR1IISE4D 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exm 9. Sr. 

Governador do ex-Terrifório Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pessoal do 
ox-Território Federal do Amapá, o servidor FRAN-
CISCO JOSÉ CARVALHO ASSUNÇÃO, ocupante do 
emprego de Motorista de Veículos Terrestres, redis-
tribuído para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, através da Por-
taria n 9  2615/91-DRHISAF/PR, publicada no Diário 
Oficial ria União de 20.12.91. 

Departamento de Recursos liumanos, 03 de ja 
nela) de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  002192-DRHISEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exm 9. Sr. 
Governador do ex-Torritório Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do 
ek-Território Federal do Amapá, a servidora MARIA 
DO SOCORRO FAFilAS DE CASTRO, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, redistribuída para 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais fIenov.  ávOis, através da Portaria n °  
2615/91-DRH/SAFIPR, publicada no Diário Oficial da 
União de 20.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 03 de ja-
neiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N" 003/92-DRHISEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto. 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exre. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, a servidora ANGELA 
MARIA BEZERRA AVELAR, ocupante do emprego de 
Datilógrafo, redistribuída ;  para o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis, através da Portaria n 9  2560/91-DRHISAF/PR, 
publicada no Diário Oficial da União de 19.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 06 de ja-
neiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  004/92-DRHISEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exma. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligado do Quadro de Pessoal do 
ex-TerritórIo Federal do Amapá, o servidor ALDEBA-
RO DA SILVA AMORAS, ocupante do emprego de 
Motorista de Veículos Terrestres, redistribuído para o 
Instituto Brasileiro do Meio Ainbiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, através da Portaria ri 9  2614/91- 
DRH/SAF/PR, publicada no Diário Oficial da União 
de 20.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 06 de ja-
neiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  006/92-DRHISEA0 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exma. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, a servidora MARIA 
IRENE DA SILVA FERREIRA, ocupante do emprego 
de Agente Administrativo, redistribuída para o Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis/IBAMA, através da Portaria n° 
2615/91-DRHISAF/PR, publicada no Diário Oficiai da 
União de 20.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 06 de ja-
neiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  007/92-DRH/SE4D 

0 Diretor do Departamento de Recursos HUIn8- 
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação cie competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Exm°. Sr. 
Governador do ex-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, a servidora RILDA 
BORGES VASCONCELOS, ocupante do emprego de 
Agente Administrativo, redistribufda para o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis/IBAMA, através da Portaria n 9  2614/91- 
DRHISAF/PR, publicada no Diário Oficial da União 
de 20.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 07 de ja-
neiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHMP 

PORTARIA (P) 008192-DRHISEAD 

0 Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto 
(E) n 9  41 de 14 de outubro de 1976, do Ex.m 9. Sr. 
Governador do dx-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do 
ex-Território Federal do Amapá, a servidora RAI-
MUNDA CORRÊA DE CASTRO, ocupante do empre-
go de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, re-
distribuída para a Escola Técnica Federal do Pará, 
através da Portaria n 9  2666/91-DRHISAFIPR, publi-
cada no Diário Oficial da União de 24.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 08 de ja-
neiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRI-1/AP 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

PAULO ROBERTO PENHA TAVARES 
Diretor 

JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 
Chefe da Divisão Industrial 

RUTH ENEIDA N. ANA10E DA SILVA 
Chefe da D:visão Administrativa 

TELMA NP: CALIXTO DOS S. DE OUVEIRA 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Sede: Rua Cândido Mendes, 458 - Centro 
Fone: (C961 222-5364 - 1096) 223-3444 
Ramais: 176 - 177 - 178 
Fax: (0961 222-4321 
Telex: 96 - 2361 
Cep 68.900 - Macapá-AP 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

- 	AssinatLra Trimestral/Macapá  	Cr$ 29.200,00 
• Assinatura Trimestral/Outros Estados e 

Mt. licípios  	CrS 43.800,00 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 

- Modelo I  	Cr$ 	25,00 
• Modelo II  	Cr$ 	50,00 
- 	Modelo 	111 	Cr$ 100,00 

REMESSA DE MATÉRIA 

As matérias a se-em publicsdas no Diário Oficial 
somente serão aceitas se apresentadas nas laudas pa- 

drão do DIO (Modelo I, II e IIII, encaminhadas através 
de Ofício ou Memorando 

PREÇO DE VENDAS AVULSAS 

Preço Exemplar 	  Cr$ 450,00 
Exemplar atrasado 	  Cr$ 500,00 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

Publicações centímetro por coluna 	Cr$ 	6.000,00 
Preço por página 	  Cr$ 900.000,00 
Proclama de Casamento 	  Cr$ 15.000,00 

C./ DIO reserva-se o direito de recusar a publica-
ção de matérias apresentadas ern desacordo com suas 
normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: das 07:30 às 13:30 horas 
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PORTARIA (P) N9  013192-DRHISEAD 

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto (E) n 9  41 de 14 de 'outubro de 1976, do Exmo. Sr. Go-
vernador do ex-Terilário Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, a servidora EDINA 
ALVES DE LIMA NERI, ocupante do emprego de Agente Administrativo, redistribuída para o Instituto Na-
cional de Assistência Médica da Previdência Social, através da Portaria no 2571/91-DRHISAF/PR, publi-
cada no Diário Oficial da União de 19.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 10 de janeiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

PORTARIA (P) N9  014192-DRHISEAD 

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe  são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto (E) nP 41 de 14 de outubro de 1976, do Exm 9. Sr. Go-

vernador do ex-Território Federli do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do ex-Territõrio Federal do Amapá, a servidora, CAR-
MEM SACRAMENTO DE SOUZA, ocupante do emprego de Agente Administrativo, redistribuída pare o Ins-
tituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, através da Portaria n 9  2571191-DRHISAFIPR, 
publicada no Diário Oficial da União de 19.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 13 de janeiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRNMP 

PORTARIA (P) N9  015/92-DRHISEAD 

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto (E) n° 41 de 14 de outubro de 1976, do Eximo. Sr. Go-
vernador do Em-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, a servidora DEUSA 
MARIA PARAENSE DE AZEVEDO, ocupante do emprego de Professor de Ensino de 1 9  e 29  Graus, redis-
tribuída para e Escola Técnica Federal do Pará, através da Portaria n° 2533191-DRHISAFIPR, publicada no 
Diário Oficial da União, de 16.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 73 de janeiro de 1992. 

ITACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DR1-11AP 

PORTARIA (P) NP 016192-ORNSEAD 

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que Ihs são conferidas 
por delegação de cortipetência, através do Decreto (E) no 41 de 14 de outubro de 1976, do Exmo. Sr. Go-
vernador do ex-Território Federal do Amapá. 

RESOLVE: 

Considerar desligado da Tabela Especi.11 do ex-Terntário Federal do Amapá, o servidor RAIMUNDO 
NAZARENO RODRIGUES PIMENTEL, ocupante do emprego de Motorista de Veículos Terrestres, redistri-
buído para a Universidade Federal do Pará, através de Portaria n 9  2.041191-DRHISAF/PR, publicada no 
Diário Oficial da União de 07.11.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 14 de mneiro de 1992. 

TTACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do ORNIAP 

PORTARIA (P) NP 017/92-DRIlISEAD 

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por delegação de competência, através do Decreto (E) n 3  41 de 14 de outubro de 1976. do Exm9. Sr. Go-
vernador do ex-Território Federal ao Amapá. 

RESOLVE 

Considerar desligada do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, a servidora SELMA 
MARIA RIBEIRO DE SOUSA, ocupante do emprego de Agente Administrativo, redistribuída para o instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, através da Portaria no 2571/91-DRH/SAF/PR, pu-
blicada no Diário Oficial da União, de 19.12.91. 

Departamento de Recursos Humanos, 14 de janeiro de 1992. 

1TACIMAR COSTA SIMÕES 
Diretor do DRHIAP 

Secretaria de Estado 
da Fazenda 

PORTARIA 
(N) Po 001/92 — DAT / SE.P'412. 

o SECEE'allIO DE ESTADD DO AMAPÁ, sando de suas ai,ribui9ges 

e nos termos do artigo 13 do cor:génio 1014/66/88, combinaao com os artigos 28 

• 544 do Regia smeireo do ICM/DF, atual ICMS, aprovado pelo Le,,,2a:;0 3.992/77 , 

aplic;.vel nesta u.tads da Federaça•-:.o, por determinaçac do Decreto 	Es tadual 

no 006 de 07 da janeiro de 1991. 

RESOLVE: 

Art. lo - Prorrogar a Portaria (N) No 016/91-DAT/SEFAZ, de 

24.10.91, que estabelece os Valores Mínimos para produtos comercializados ou 

com entrada no Estado do Amapá que servirá:o de base de cálculo do Imposto ao 

bre Operaçées Relativae à OiroulaçSo de Mercadoriac o sobre PrestaçSes de Ser 

viços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Oomunicaç'ão - ICES, pe 

lo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de janeiro de 1992. 

Art. 2" - A piesente Portaria entrará em vigor a partir &e 

le de janeiro de 1992. Revogam-se as ,  dispo:ai-0w em contrário, 

IVELISUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DD SECRETARIO DA FAZENDA, em Macapá-AP, 03 de janeiro de 1992. 

J . JANARY r'• 

	

Secretário de Estad. • 	Fazenda 

CONVÊNIO Icms 74/91 

Autoriza os Estados do Rio Grande do Not 
te,Rio-Gramk do Sul e Piauí a conceder i= 
sencão do :CMS nas saídas de silos 'e 
paióis para o - pequeno produtor rural,noT 
casos que especifica. 

O Ministró cra Economia, Fazenda e Planejamento e os Seere .  
tários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Fe 
dera l, na 65a. neunião Ordinária do .Conselho Nacional de•Pelítice Fe" 
zendãria, realizada em Brasilia,DF, no dia 05 de dezembro de 19917 
tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 24, de 07 de sanei-. 
ro  Ae 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVENIO 

Cl5usu1a primeira - Ficam os Estados do Rio Grande do Nor-
to,icGraAJedoSul e Piauí autorizados a conceder isenção do Imposto 
cobre OperaçOcs Relativas ã Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
Oes de f.:erviçcs de Transporte Interestadual e Interm -Jnicipal e de Co 
municação, nas saídas internas de silos e paióis, promovidas direta - 
mente pelo Estado e destinadas a pequeno produtor rural, através de 
programas específicos dos respectivos governos. 

Cláusula segunda - Fica o Estado do Rio Grande do Norte au 
torizado a não exigir débito fiscal decorrente da operação prevista 
na Cláusula anterior, realizada a partir de 27 de t'lho de 1991. 

Cláusula tercerra -Este Ccnvenio entra em viger na data 
da cublicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 
de dezemnre de 1 992. 

n- 

Allí/(---\ J! 
çK/) ,/ . i Elasília,DF (  C5 de dezembro de 1991. 
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CONVENIO ICMS 	75 /91 

Dispõe sobre a concessão de redução de base .3e 
cálcUlo do ICES nas saídas de aeronaves; peças, 
acessórios e outras mercadorias que especi:Oica. 

Ministro da Econonia, Fazenda e Planejamento e os Se-
cretário:. de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito 
Federal, na C5a. Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política 
Fazenderia, realizada em Brasilia,DF, no dia 05 de dezembro de 1991,. 
tendo er vista o disposto na Lei Complementar n9 24, de 07 de tamiso 
dc 1975, resolver celebrar o seguinte 

CONVENIO 

	

Cláusula primeira - Fica reduzida,ate 31 de 	dezembro 	de 
1992, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas á Circ2 
laço de Mercado:dias e sobre Prestações de Serviços de '7.'ransporte In 
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICES, nas operaçõeocüm 
os seguintes produtos, de forma que a carga tributária seja equva - 
lente a 4t (quatro por cento): 

I - aviões: 
a) monomotores, com qualquer tipo de motor, de osoo bru 

ti Jté I.D00 kg . 	  
b) monomotores, com qualquer tipo de motor, Ca neso bruto aoft 

ma 

 

ou 1.000 kg 	  
c) monomotor ou bimotor, de uso exclusivamente agríco - 

la, independentemente de peso, com qualquer tipo de motor ou propul-
são 	  

d) multimotores, com motor de combustão interna, de pe-

so bruto até 3.000 kg 	  
e) multimotores, com motor de combustão interna, de pe-

so bruto de mais de 3.000 kg e ate 6.000 kg 	  
f) multimotores, com motor de combustão interna, de pe-

il 

so'bruto acima de 6.000 kg 	  
g) turboélices, monomotores ou moltimotores, com peso. 

10 to até 8.000 kg 	  
h) turboélices, ronomotores ou multimotores, com 	peso 

;bruto acima de 8.000 kg 	  
i) turbojatos, com peso bruto até 15.000 kg 	Ç.k 

j) turbojatos, com peso bruto acima de 15.000 kg 	 
II - helicópteros 	  
III -planadores ou motoplanadores, com quelquer peso bruto 
IV - pára-quedas 	giratórios 	  
V - outras aeronaves 	  
VI - simuladores de vôo bem como suas partes e pecas sepa 

	

radas 	 . . 	 . 



- 
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VII - pára-quedas e suas partes, peças e acessórios 	 
VIII - catapultas e outros engenhos de lançamentos semelhale 

teye suas partes e peças saçradas 	  
1 	V, IX -,partes, peça , acessórios, 	ou 	componeStes 

1  
paredos, dos produtos de que tratam os incisoseI,II,M,7V,V,XI e XII 	 

X - equipamentos, gabaritos, ferramental e material 	de 
uso ou consumo empregados na fabricação de aerenaves e simuladores 	 

XI - aviiies militares: 
.a) monomotores ou multiMotores de treinamento 	militar 

com qualquer peso bruto e qualquer tipo de motor 	  
b) monomotores ou multimptores de combate com qualqUee 

peso bruto, motor turboélice ou turbojato 	  
c) monomotores ou multimotores de sensorearrento vigilán 

cie ou patrelhamento, inteligência eletrônica ou calibração de auxí - 
lios à navegação aérea, cm qualquer peso bruto e qualquer tipo 	de 
motor . 	  

• eJ monomotores ou multimotores de transporte cargueiro 
e de uso geral ccm qualquer peso bruta e qualquer tipo de motor • • 

XII - helicóptercs militares, monorotores ou multimotores, 
com qualcner pescibruto e qualquer tipo de rotbr 	 • 

XIII - partes, peças, matérias-primas, acessórios e comP9 - 
nentes, reparados para fabricação dos produtos de que tratam Os inci-
sos I, 1, III, IV, V, XI e XII, na importação por empresas nacionais 
daindústuia aeronáutica  

5 10 - C disposto nos incisos' IX e X só se aplica -  a opera - 
ções efetuadas pelos contribuintes a que se refere o 5 24 e desde que 
os produtos se destinam a: 

1 - empresa nacional da indústria aeronáutica, ou estabe-
lecimento da rede de comercialização de produtos aeronáuticos; 

2 - empresa de transporte ou de serviços aéreos ou aero - 
clubes, identificados pelo registro no Departamento de Aviação Civil; 

3 - oficinas reparadoras ou de conserto e manutenção de 

aeronaves, homologadas pelo Ministério da Aeronáutica; 
4 - proprietários de aeronaves identificados como tais pe 

la anctaçáo da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal. 
e 20 - As empresas nacionais de indústria aeronáutica, av da 

rede de comercialização e as importadoras de material aeronáutico, pa 
ra os efeitos deste Convênio, são as relacionadas em ato. conjunto dos' 
Ministérios da Aeronáutica e de Economia, Fazenda e Planejamento, in-
dicando-se, também, neste ato, em relação a cada una delas, os produ-
tos objeto de eperacóes alcançadas pelo benefício. 

Cláusula segunda - Este Convênio-  entra em vigor na data 
da publicação de sua ratiçicação nacional. 

• re . 
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Coord. Estadual 
do Meio Ambiente 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Er em 

O Coordenador da CLNA/AP, no uso de suas atribui- - 
eoes, expede a. presente Licença de Tnstalaçao, que au 
toriza a: 

FIRMA: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGCTO DO AMAPÁ - CAESA 

ATIVIDADE:PRINCIPAL: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUI 
ÇÃO DE AGUA; COLErA E TRATAMRN15 
DE ESGOTO 

CGC 06,976.311/C00e-04 

ENDEREÇO: Av. Ernestino Borges, 222 - Bairro Central 

Município: MACAPÁ 	&STADO: AMAPÁ 

A execução das obras de instalação, observando as coa 
dições: 

Amplia2ão da rede de esgoto sanitário, median 
te a instalaçao subterranea de trinta e oito mil me= 
troe de tubos, confonme o mapa anexo ao processo; 

Considerando que a capacidade das lagoas:es-
Labilieação, anaeróbia e facultativa estas swer-di 
rensionadas pana a atual carga de esgoto aanitario - 
que recebem; 

Considerando os elevados benefícios sociais 
que a alia da rede de esgoto representará para 
o povo de Mocapa, cem melhoria da qualidade de vida; 

E sugerindo que os fatores naturais não con-
troláveis cemo: ventos, temperatura, preeelpitação - 
pluvicmctriea e eyaporaçao continuem sendo observa 
dos; os lalores fisicos, químicos e biologiems coo 
tinuem sendo mantidos sob controle. 

Esta LI é válida pelo período dê 400 dias, a 
contar desta data, conforme o processo CEMAJAP n 2  
32002-OCC613/91 observndee as condições, deste docu-
mento e seus anexos, que effibora não transcritas são 
partes Integrantes dó mesmo. 

Macapá, 29 de outubro de 1991 

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS 
COORDENADOR DA azt4A/Ar 

PORTARIA Ne 0009 /92-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas atri 

buições legais, previstas no Decreto (N) 

0031 de 06 de fevereiro de 1991. 

CONSIDERANDO a Solicitação rece 

bida do Conselheiro Vice-Presidente, 

protocolada sob n 2  0071 de 16 de ja 
neiro de 1992. 

CONSIDERANDO ainda, o que esta-

belece o Art. 81 § 2e, do Regimento' 

Interno deste Tribunal. 

R'ESOLVE: 

Art. 1 2  - Convocar o AUDITOR Dr. 
JAIL ALENCAR RUSSO, para substituir o 

Conseiheiro Vice-Presidente Dr. LUIZ FER 
• 

NANDO PINTO GARCIA, que encontra-se de 

licença para tratamento de saUde, ro pe 
riodo de' 16 a 31.01.92. 

Are. 2 2  - Revogam-Se as despose-
çães em coetrário. 	 • 

Dá-ee Caneja e Cumpra-ee 

Macapá.-AP, 16 de janeiro de 1992 

CONSELHEIRA MARGARETE SANTANA DOS SANTOS 

= Presidente do T.C.E. = 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

PAUTA DE JULGAMENTO 
De ordem do Excelentfssimo Senhor 

bargador DaglaS Evangelista Ramos, President 

Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal 

Justiça do Estado, faço ciente a todos os 

rasgados e aos que virem o presente EDITAL 

dele tiverem conhecimento, que nu dia 22 ( 

ta feira), às 09:00 horas, no 1 0  andar da 

Proviséria do TJAP,' na sala de sessges do P 

rio, realizar-se-á ' sessão extraordinária de 

gemente) de processos que independem de pub 
- 

çao de pauta e mais o seguinte: 

HABEAS CORPUS: 

No 006/91 - Impetrante: MARCO AURÉLIO MIRANDA NO 

GUEIRA (ADVOGADO) - Paciente: JOARES CARVALHO SA 

LES - Autoridade Coatora: Juizo de Direito da le 

Vara da Comarca de CaIçuene - Relator: Desembar 

gador Mello Castro. 

MacapáeAP, 16 de janeiro de 1992. 

Rel. JOSÉ e  e—' ' IRO DAVID • era..- 
Secretário .o Conselho da Magistratura 

rU,BLICAÇÕES DIVERSAS 

FC .RIARIA N9  3e1/92 

A SENHOFIA PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVO 
GADOS DO GRA9IL/SECÇ7D DO AMAPA,NO LEE 
DAS ATRIBUIOES eUE LHE SÃO CONFERIDAE 
POR LEI, etc... 

Considerando o disposto no Art,53, da 
Lei n9 4.215/63 e seu Parágrafo Primeiro e Provimentos ' 
da Ferégio Conselho Federal; 

RESOLVE: 

Art. 12- Nomear os Advogados:MASIA,MA 
DALENA CARNEIRO LOPES, AWDNIO CASTIAL DE CASTRO a MARIA 
DE FATIMA MATIAS TAVARES, membros efetivos,e ANTONIO CAR 
LOS LEITE DE MEXDONÇA, EDSOMGCKES CORREA e JOSÉ LUIZ CA 
_MORIM/ DE.SEVEDO, membros suplantes, para Coaporem a 
eemissio-de EXAME DE ORDEM no exerelcio de 1592. e , 

Art. 29 - Revoga-se as disposiçOes em 
contrário. 

eacap4-AP. 16 de je -ro de 1992. 

SULAMIR  PALME a.eee'qsA E ALMEIDA 
ef?es* , e'relre 
f 

UHAYADA DE SePREGADO 
&LICITAMOS O CeXIMBECTMeNTO DOS SRS., 0DINALDO DO& 

SANTOS FERREIRA E BENNIC:TO CARDOSO DOS sArn3, NA FIRMA, 
CONSTRUTORA EFeEeel LTDA, eSTAWLECIDA RESTA CIDADE DE 
MA0e7.1. Ã AV. JOSÉ ANTCNIO SIQUEIRA IN 796-Julao RAMOS,' 
INSCRITA NO Cee. Q C5, 697.719/0001-47. • TÁC CeMPAnCr*1 
TO ATÉ O qurR20 DeA AP6S A PIT3LICAÇÃO DESTE, IMPLICARÁ., 
NA DISPENSA PeR ÀBANDONO eE EmPREeD. 

AVISO 

Centrais Eletrieus do Norte do Brasil S/A -ELEVO 
NORTE, torna piSblico coe requereu e Ccordenadoria Esta 
tual do Meio Ambiente do Estado do AmawS-CEMA,a Licença 
de instalaço,  da terceira unidade geradora na Usina Ni 
droletrica Coaracy Nunes, no Estado do Ankip, por um Fe, 
rio& n'a'o inferior a 3 anos de validade. 

eu" 	opeoa 4\10 
" 	OHMS& 

Arólicn  DE SROCRO. 
ACTEeITES PLMSOAIS COLETIVOS. 

A Financiai Comparlia de Seguros, daeui 
em ciante deseensda "seseraetra," fundamentada nas ie-
formaeêee constantes da premeste CAC lhe foi apresente-
da per: 

SUPERINTENDENUIA DE NAVEGAÇXO DO AMAPÁ 
UPe 99Ç.999.999-99 
AV. AMAZONAS 	000020 
68900 - Crevia0 - MACAPÁ e AP. 

aoui denominado simpresmente "segerafle,e eroposta esta 
sue serve de base 5 emissio deete contrato, obriga-se a 
pegar as inderimee3se nos termos e condeeães gerais, par 
ticulares eiou especiais converaionadas, estieulados na 
presente ou em seus anexos, censeeeente dos eventosadian 
te discriseeedoe, de acordo com as especifieeçães inclu 
sas, rue são parte integrante e insepara'vel da presente 
apólice, a oual tem o pegado de vigência a partir (les: 

24:00 horas do dia 07 do mes de outubro do anode 
i.e9= até as .2eZ00 do dia 07 do WiR de outubro do enode 
1.992 
óreA0 Lede= 

SUCURSAL PARA 
AV. PRESIDENTE VARGAS 158 10 ANDAR 
66020 - CENTRO - BELÉM - PA. 

Corretor/Reg. Suscp - Produtores 
PLANAM CORRETORA DE SECUROS LTDA /1e0246 
18024e6 180e5-0 0703 399 070e 1 
A Financial Companhia. de Seguros, neste 

ate representada per seu Diretor, assina esta apólicena 
cidade de Curitiba, Eetado do Paraní. 

Curitiba, 18 de OCTURRO ES 1.991. 

COXUNICADO DE EXTRAVIO 

A Firma M. À. SILVA á, SILVA eT3A., coe co(' 23.069. 
198/0001-65 e Use. Estadual 03.005752-9, localizada 
Rua Leopoldo Maehado, 2415 - Trea, , otmunkupp•ArCunc 
de doia (02) Blocos de Notas Fiscaiemlérieeeel nem 
031001 a 001100. 

• 
1 ' A. S VA & SIL P, 	...A. 

CGC. 12.049.19400•140 
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