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L· PODER EXECUTIVO· 
DECRETA: 

Art. I • - Fica aprovado o Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relalivas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres1ações de Serviços de 
Transponc lmeres!adual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, anexo a este 
Decreto. DEcRETOS 

Art. 2" -Este Decrelo entrará em vigor na dala de sua publicação. 

DECRFJ'O N° 3 174 DE 20 DE novembro DE .1995 

Ayrova o ReJ:ulamento do Imposto sobre 
Operações RelaJivas à Circulaç_ão de 
Me retido rias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e llllennuni 
cipal e de Comunicações - RICMS. 

Art. 3" - Revogam·se as disposições em contrário. 

Macapá, 20 de novembro de 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso VIII, da Constituição 
Estadual, e objetivando a apUcação da Lei n• 194. de 29 de dezembro de 1994, 
rela tivamente ao ICMS, 

g~~f;::c~ 
REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇ()ES RELATIVAS Á CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE 
COMUNICAÇÃO (RJCMS ). 

• Aprovado pelo O..:relo n" 3174, de 20 de novembro 
de 1995 

TÍTULO I 
DO IMPOSTO 
CAPÍTULO I 
Da Incidência 

Art. 1' . O imposto de que traia este Decrclo incide sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviço de transpone inlerestadual e intcnnunicipal e de oomunicação, 
ainda que as operaçx'!es c as prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo únioo. O imposto incide também sobre a 
entrada de mercadorias imponadas do exterior ainda que se trate de 
bem destinado a uso, oonsumo ou ativo ftXo do estabelecimento, assim 
cómo o serviço prestado no exterior. 

CAPÍTULO O 
Do F•to Gerador 

Art. 2" . Ocorre o fato gerador do Imposto: 
1- na entrada no estabelecimento destinatário ou no 

rccd>imcnlo pelo impónador de mercadoria ou bem, imponados do 
exterior, 

11- na entrada no estabelecimento de oontribuinle de 
mercadoria oriunda de oulro Estado, destinada a uso, oonsurno ou 
ativo fixo; 

m- na salda de mercadoria a qualquer título de 
c:stabelcx:imento de oontribuintc, ainda que paro outro estabelecimento 
do mesmo titular; 

IV - na utilização por oontribuinte, de serviço cuja 
prestaçao tenha sido iniciada em oulro Estado e nao esteja vinculada a 
operaçlo ou prestação subscquente alcançada pela incidência do 
imposto; 

V- na aquisição, em licitaçllo promovida pelo poder 
públioo, de mercadoria ou bem, imponados do exterior e apreendidos. 

VI- no fornecimcnlo de alimcn!açllo, bebidas e outras 
mercadorias por qualquer estabelecimento, incluldos os serviços 
prestados; 

VIl- no fornecimento de mercadoria oom prestação de 
serviços · nao oompreeodidos na oompetência tributária dos 
municfpios; 

VIII- no fomccimento de mercadoria oom prestação de 
serviços oomprecndidos na oompettncia tributária dos municipios oom 
indicação expressa de incidência do ICMS, oomo definida em Lei 
Complementar, oooforme elcncados a seguir: 

a) fo~ de merc:adorias produzidas pelo 
prestador de serviço, fora do local da prestação do serviço nos casos de 
cxecuçllo, por administração, empR:ilada ou subempreitada. de 
ooostruçlo civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhanles e 
rcspcctiva eDgcnharia oonsultiva. inclusive serviços auxiliares ou 
oomplemeD1arcs; 

b) saldas de mercadorias, inclusive sobras e rcslduos, 
produ2jdas pelo prestador de serviços de reparação, oonservaçllo e 

·~. de edilicios, estradas, pontes, ponos e oong&eres, quando 

dest1nados a terce~<os; 

c) fornecimento de mercadorias, pelo prestador de 
serviços de paisagismo, jardinagem e decoraçllo; 

d) fornecimento de aliroenlos e bebidas nos serviços de 
pfganização de festas e refeições "buiJet": 

e) fornecimentos de alimentaçllo, bebidas e outras 
mercadorias em hotéis, pe~ e oongêneres, desde que o respectivo 
valor não csleja incluído no preço da diária ou mensalidade. 

f) fornecimento de peças e panes, peiG prestador de 
serviços de lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, 
apar1:lhos e equipamentos; 

g) fornecimento de peças e panes, pelo prestador de 
serviços de oonseno, restauraçllo, rnanulcnçllo c oonservaçllo dr 
máquinas, veículos, motores, elevadores ou quaisquer outros bens; 

h) fornecimento de peças pelo prestador de sefV!ços de 
recondicionamento de motores; 

i) recauchulagem ou r1:generaçllo de pneus desde que 
não destinados a usuário final ; . 

j) rccondiciooamento, acondicionamento, pintura, 
benefietarnento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodizaçllo, oone, recone, poUmento, plastificaçllo c oongêneres de 
objetos destinados ã industrializaçao ou oomcrciali7.açllo; 

k) alfaialaria e costura, quando o malcrial for fornec1do 
pelo prestador do serviço; 

I) fornecimento de material pelo prestador do serviço, na 
instalação c montagem de aparelhos, máquinas e equipamenlos, 
prestado ao usuário final; 

m) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, 
na montagem industrial, prestado ao usuário final; 

IX- na geração, emisslo, translllissão, retransmissão 
n:petiçlo, ampliação ou reccpçlo de comunic:açllo de qualquer 
natureza por qualquer processo, ainda que iniciada ou prestada no 
exterior; 

X- na salda de mercadoria ou bem dcoorrente de 
alienaç;lo em lei.lões, faleocias e ooncorrências; 

XI- na prestação ou cxecuçao dos serviços de transpone 
inlcrestadual ou intermunicipal de pessoas, passageiros, bens, 
mercadorias e valores, por qualquer meio, por pessoa fiSica ou 
jurfdicà. ainda que iniciado no exterior. _ 

Xll- na salda de ·mercadoria de estabelecimento 
extrator, produtor ou gerador para qualquer outro estabelecimenlo, de 
identica tilularidade ou não, localizado na mesma área ou em área 
oontlnua ou diversa, para que seja submetida a qualquer operaçllo de 
tratamento ou a processo de industrializaçl, ainda que as atividades 
sejam integradas; · 

XII1- inicio da exccuçllo de transpone de carga 
destinada ao exterior; 

XIV- salda de ouro na operaçlo em que deixar, de ser 
ativo financeiro ou instrumcnto cambial; 

XV- na salda de estabelecimento de oontnbuinte 
substituto localizado em outro Estado, de mercadoria e serviços 
sujeitos ao regime de substituição tributária; 

XVI- na saída, promovida por armazém geral ou 
oongtocrc, de mercadoria depositada por contribuinte de outro Estado. 

§ t• . Equipara-se à salda: 
I- a transmissao de propriedade de mercadoria, quando 

esta oao transitar pelo estabelccimenlo do transmitente; 

11- o oonsumo ou a integração no ativo fixo de 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para 
industrialização ou oomerciali7.açllo; 

111- o estoque final na data do encerramento da atividade 
do contnbuinte; 

IV- as prestações e as operações de entradas no 
estabelecimentO, real OU simbolicamente, CUJO documento fiscal Mo 
tenha s1do escriturado no livro próprio; 

V- a saída do eslabelecimcnlo aUior da encomenda, 
dentro do Estado, da mercadoria que, pelo estabelecimento executor 

' da industrializ.ação, for remetida diretamente a lerceiro adquirente ou 
a estabelecimento difcren1e daquele que livcr mandado industriafuar, 
salvo se para outras fases da industriálizaçllo na forma prevista neste 
Regulamen1o; · 

Vl- a primeira aquisiçllo de substância mineral obtida 
por faiscação, garimpagem ou cata, ou extraída por trabalhos 
rudimentares; 

Vll- a carne ou subproduto de animal abatido em 
matadouro de terceiro. 

§ X'. Considern-se encenamento para efeitos do inciso 
Dl do § J•: 

a)- a data da entrada efetiva do requerimento de baixa 
de inscriçllo cadastral, no órg:lo da Secretaria da Fazenda; 

b) a da la da última operaçllo efetuada pelo oontribuinte, 
quando Identificada por ação fiSIC31 ; 

§ 3". sao irrelevantes para caraaerizar as hipóteses 
estabelecidas oorno exigência do imposto: 

1- a natureza jurídica das operaçx'!es de que resultem as 
situações previstas neste artigo; 

li- o título jurídico pelo qual a mercadoria saída ou 
oonsumida no estabelocimcnto tenha estado na posse do rl:SpeCtiw 
tilular; 

lll- o título jurldioo pelo qual o bem, por cujo 
inlermédio tenha sido prcslado o serviço, haja estado na posse do 
respcclivo titular, 

IV- ~ validade juridica do ato praticado, ou da posse do 
bem por meio do qual tenha sido prestado o serviço; 

V- os efeitos dOs falOS efetivamente ocorridos. 
§ 4°, Para os efeitos de aplicaçllo da legislaçlo do 

imposto, oonsidern-sc: 
1- mercadoria, quatqucr bem móvel, navo ou usado, 

suscetível de circulação econômica, inclusive produtos nalurais, 
semoventes e energia elétrica, substâncias minerais ou fósseis, 
peuóloo e seus derivados, lubrifi<:antes e combustíveis sólidos, 
Hquidos e gasosos, e beDS impor13dos para uso, consumo ou 
incorporação no ativo pennanente do estabelecimenlo; 

11- industriali:lação, qualquer operação de que resulte 
alteração da oa!w'eZa, funcionamento, utilização, acabamenlo ou 
apresentação do produto, lllis como: 

a) a que exen:ida sobr1: a matéria-prima ou produto 
intermediário, resulte na oblcDçSo de ~e nova (transformaçllo); 

b) a que importe em restaurar, modificar, aperfeiçoar ou 
de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilizaçllo, o 
acabamento ou apar!ncia do produto {bcneficiamenlo); 

ç) a que oonsisla na reunilo de produtos, peças ou panes 
de que resulte a obtençao de um novo produto ou unidade autônoma 
(monlagem); 
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d) a que imponc em alterar a aprcscntaç;io do produto 
pela colocaÇéio de embalagem, ainda que c!n substituição à original. 
salvo quando a embalagem colocada se destine apenas :10 transporte 
de mercadoria (acondicionamento ou rcacondicionamcnto); 

c) a que, c.xcrcida sobre produto usado. ou parte 
remanescente de produto, dclcriorado ou inutilizado, renove ou 
restaure o produto para utilil'_.ação (renovação ou rccondicionamcnto): 

f) a que imponc na produç;lo de energia elétrica c 
demais tipos de energia. 

§ 5". N5o será considerado como ativo financeiro ou 
instrumento cambial, o ouro Llc origem não identificada. 

CAPÍTULO 111 
Da Não Incidência 

Anigo 3'. O imposto não incide sobre operação 

I· que destine ao exterior produtos industnali7Jtdos, 
excluídos os s_çmi~ci<lboradas nssim considcmdos nos termos da Lei 
Complementar; 

I . 11· que dcslmc a outro estado petróleo. inclusi\'C 
\ lubrificantes. combustíveis líquidos c gasosos dele derivados, c 
energia elétrica: 

III- com ouro, definido em lei como ativo Jinnncciro ou 
instmn1ento cambial; 

IV· de circulaç~o de livros, jornais c periódicos. 
inclusive o papel destinado a sua impressão, excctundos os livros em 
branco ou simplesmente pautados, bem como os utilizados par::~ 
cscrituraçiio de qualquer naturez.'l . agendas c simi lares~ 

v. de saída de mercadoria, objeto de alienação 
fiduci:íria em garantia na: 

a) transmissão do domínio feito pelo devedor liduciantc 
em favor do credor fidudário: 

b) transferência da posse, em favor do credor fiduci;írio~ 
c} transmiss<'io do domínio do credor em , ·i rtudc d:l 

cxtinçéio da garantia pelo seu pagamento. 
~ 111

• O imposto n.i1o incide também sobre: 
I- a saída de mercadorias ou bens com .destino a 

armazém geral ou p;ua depósito fechado do próprio contribuinte. 
localizado neste Estado, para guarda em nome do remetente. 

11· A saida de mercadorias ou bens dos estabelecimentos 
referidos no inciso anterior, em retorno ao estabclc\:imcnto 
depositante. 

111- a snídn de mercadoria ou bens de terceiros do 
estabelecimento da empresa de transporte na execuç;lo deste scrYiço. 
resstilvados os casos de incidência do imposto sobre a prestaç~o de 
serviço de transporte interestadual c intermunicipal: 

1 V~ a ~lÍda de mercadoria ou bens do estabelecimento 
prestador de serviÇO de competência do Imposto municip;JI 
empregados no serYiço. ress;llvados os casos expressos de incidência 
do ICMS: 

V- a saida. para incorporaç;io ao ativo fixo de pcssor~s 
jurídicas. de máquinas. equipamentos. veículos. instalações. móveis c 
utensílios. desde que para intcgrali~1ç;io de capitnl socinl subscrito. 
em decorrência de transrormaç,io. fuséio, incorporaç;lo ou cisão de 
empresas locali:t.adas dentro do Estndo: 

VI- a saidn de energia elétrica para uso residencial 
urbano ou ruraL <juando o consumo mens.1l ni'ío exceder a 100 Kwit 
por mês: 

Vil- a prestação de serviço de transponc c de 
comunir.:aç;io realiz.ada em veículos de prcpricdade da Unifío. dos 
Estados. Distrito Federal, c Municípios, bem como de suas <Jutarquias 
c rundaçõcs, instituídas pelo Poder Público. desde que estes setYiços 
estejam vinculados :ls suas fiualidadcs essenciais c não haja .qualquer 
contraprestaç;1o ou pagamento de preços ou t;n iras pelo usuáno: 

VIII- os serviços mencionados no inciso ;mtcrior 
prestados em \'CÍculos de propriedade dos partidos pol ít icos. inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores bem como 
das instituições de educação c nssistência social, sem fins lucrntivos. 
desde que estes serviços estejam vinculados ils suas finalidades 
essenciais c atendidos os requisitos da lei: 

IX- operaçfio resultante de comodato. locaçt'io ou 
arrendamento mercantil (leas1ng), contr:Hados por escnto. exceto a 
operação de venda decorrcme do exercíciO dn opç•1o de compra pelo 
arrendat;irio: 

X- a s.1 ídn de impresso pcrsonali :~.ado produziria por 
encomenda direta de consumidor final; 

XI- a saída de produto industriali:t .. 1do. do respeclivo 
cstabclccimcmo fabric:mtc ou de suas filiais, com o fim específico de 
exportação, desde que. autorizado previamente pcln a~1toridadc 
fazendária de seu domicilio fiscal , para os seguintes cstnbclcc!mcntos: 

a) empresa comercial exportadora, inclusive f'Trading 
Companics", 

b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro; 
c) outro estabelecimento da mesma empresa; 
d) consórcio de cxponaç;io; 
c) consórcio de rabricantes formado para fi ns de 

cxponaç;õo. 
XII· saida de produtos induslriali7,1dos de origem 

nacional, para embarcações ou aeronaves de bandeira estrangeira, 
aportadas no País. Quando destinados a consumo da tripulação ou 
passageiros, ao uso ou consumo da própria cmbarcaç.io ou aeronave, 
observadas as seguintes condições : 

a) que a opcraçiio seja efetuada ao ampa~o da Guia de 
Exportação, na fonna das normas estabelecidas peJo Orgiio Federal 
que disciplina as operações com o comercio exterior, devendo constar 
na Notn Piscai, como natureza da operação, a indicação: 
nFornccimento para consumo ou uso de embarcação ou aeronave de 
bandeira estrangeiran, conforme o c.:1so~ 

b) que o adquirente tenha a sede de seus negócios no 

exterior; 
c) que haja comprovação do embarque pela autoridade 

competente; 
d) que o pagamento seja efetuado em moeda estrangeira 

conversivcl através de uma das seguintes formas: 
' 1) pagamento direto, mediante fechamento do c.1rnbio 

em banco autorizado; 
2) pagamento indireto, a débito de conta de custeio 

mantida pelo agente ou representante do annador, adquirente do 
produto; 

XIII· a execução de serviço de transponc quando 
efetuado inte rnamente pelo próprio contribuinte, em seu 
estabelecimento; 

XIV~ a saída de material de uso, consumo, c bens do 
ativo permanente de um estabelecimento para outro do mesmo titui<Jr, 
inclusive a execução do serviço de transponc, desde que efetuado pelo 
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próprio contribuinte; 
XV- a transmissão da propriedade de mercadoria a 

herdeiro ou legatário, em raz.;1o de succsStio, por processo de 
inventário ou arrolamento. 

§ 2'. Para efeito do disposto do inciso IX, entende-se 
como comodato o contrato a titulo gratuito em decorrência do qual 
uma das panes cede, por empréstimo, determinada coisa infungível a 
outra, a fim de que utilize, pelo tempo c nas condições 
preestabelecidas. 

§ 3'. Para efeito deste Regulamento, considera-se: 
I· Depósito Fechado o cslabelceimcnto pertencente ao 

contribuinte, dcvidamcntr registrado. situr~do no Estado c destinado à 
recepção c movimentação de mercadoria própria, com simples função 
de guarda, podendo o conlribJ inle manter quantos depósitos fechados 
necessitar; 

IJ. Armazém Geral o estabelecimento comercial 
devidamente registrado, tendo por fim a guarda. a conscrvaçiio de 
mcrciidorias c a emissão de títulos especiais que as representem, 
denominados Conhecimentos de Depósito c uwarrantu. 

§ 4° A ncio incidência prevista no inciso IX do art igo 3° 
n~1o se aplica no caso de venda de produto, objeto de mrcndamento 
merc:llltil. em decorrência de opção de compra exercida pelo 
arrendatário antes do término do contrato de nrrendamento. hipótese 
em que ser;i observado, parti fixaçc1o da bt~sc de crílculo, o disposto no 
Capitulo XI do Título 111 deste Regulamento. 

CAPÍTULO IV 
Da Isenção 

Art. 4°. São isentas do imposto as prestações de serviços 
c as operações com produtos e mercadorias estabelecidas em convênio 
celebrado nos termos da Lei Complementar. 

Parágrafo Único. A isenç~1o. Stllvo determinnç;i.o em 
comrário dn legislaço1o: 

I - n:lo implicm:i crédito para compensação com o 
montante devido nas operações c prestações seguintes; 

11 - ;1carret.ani a anulaç,lo do crCdito relativo i1s 
operações c prestações anteriores: 

lli - não desobriga o contribuinte do cumprimento das 
obrigações acessórias relacionadas com a obrigaç;io alcançada pela 
e:xoneraç;io fiscal. 

Art. 5°. Nos casos em que a isenção for concedida por 
despacho dtl autorid:lde faze ndária. este niio gcm direito adquirido. 
devendo a concess;io ser revogadn de oficio sempre que se apure que o 
bcncÍ!ciário n~o satisfazia ou dci:'\ou de sntisfazer as condições. ou n;1o 
cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para <I S concessões, 
hipótese em que scrú cobrado ·J imposto com os acréscimos legais. 

Pnrágrafo únicc - a cobrança do imposto prevista no 
"caput' ' scr:i fei ta: 

I - com imposi·;ão d;:~ penalidade cabivel, nos casos de 
dolo ou simulaç:1o do beneficiado, ou de terceiro em beneficio 
daqueles: 

11 - sem imposição de penalidade uos demais casos. 
Art. 6' .A isenção. cujo rcconhccimcnlo depender de 

condiç:io posterior, n~o preva lecerá quando esta não for satisfei ta, 
hipótese em que o imposto será exigido ú partir do momento dn 
ocorrência do fato gerador. sem prejuízo da cobrança dos 11créscimos 
lcg;·lis. 

CAPÍTULO V 
DA SUSP}:NS.:\0 E DO DIFERIMENTO 

SEÇÃO I 
D:1 Suspcnsrio 

Art. 7°. Ocorre a suspensão do imposto nas operações 
em que a exigência do tributo ficar condicionada a evento futuro. 

Par:ígrafo únicc. A suspensão nplicúvel ú operação com 
determinnda mercadoria não alcança a prestação de serviço de 
trilnsportc com ela relacionada. salvo disposição em contr.ilrio. 

Art. 8. Fica suspenso o imposto: 
1- na remessa interna c interestadual de mercadorin 

destinada a conserto, reparo ou industrializaç;io; 
li· na said<1 de produto agropecuário para 

estabelecimento bcncficiador, localizado no Estado, por conta c ordem 
do remetente: 

111- na saída interna de merendaria remetida pnra 
dcmonstmç;io, desde que deva retonwr ao est~bclccimcnto de origem. 
observado o disposto no § 3° deste artigo; 

IV· na saída interna c interestadual de mercadoria 
destinada a exposiç:io ou feira, 'para fins de c:xposiç;'lo ao público. 
desde que Uev;un retornar ao estabelecimento de origem observado o 
disposto no ~3 ... deste artigo; -

v. nas saídas internas c interestaduais de obras de arte 
destinad<Js a demonstração ou exposição. quando efetuadas por 
galerias de arte ou estabelecimentos similares. observando o disposto 
no §3' deste a rtigo: 

VI- das mercadorias de que trat.1m os incisos anteriores. 
em retorno ao estabelecimento de origem. sem prejuízo do imposto 
devido pela industriali:~.aç.:1o ou pelo emprego de mercadorias 
decorrente de serviço. quando for o caso; 

VIl· da mercadoria . remet ida por estabelecimento 
industrial que não disponha de balança, para pesagem em outm 
cstabclccimcnto, no mesmo município, observado o sesuintc: 

a) a mercadoria deverá retornar ao estabelecimento 
remetente no mesmo dia em que ocorrer a saída para pesagem, findo o 
qual. não tendo retornado ao estabelecimento remetente, fi cará 
descaractcrizada a suspensão, c a opcrnç.-1o será considerada definitiva 
para fins de tributação; 

b) o retomo da mercadoria será acobertado pela mesma 
nota fiscal emitida para remessa; 

c) no retomo, a nota fiscal ser;:í. escriturada no Registro 
de Entradas, sob o título Operações sem Crédito do Imposto anotando· 
se. na coluna observações: retorno de mercadoria remetida para 
pesagem; 

VIII· na entrada de mercadoria imponada do extc(ior 
com suspcns.<io de tributos federai s incidentes sobre a importaÇ(io, em 
decorrência de tr;insito aduaneiro ou de admissão temporária; 

IX· na saída interna c inlcrcsladual promovida por 
órgão da administração pública direta, suas fundações, empresa 
pública, sociedade de economia mista c empresa concessionária de 
serviços públicos, de mercadoria para fins de industriali?,aç;io, desde 
que o produto industriali:t..ado retome ao órgão ou empresa remetente, 
incidindo o imposto no retorno sobre o valor acrescido; 

X~ nas saídas interna e interestadual de bens integrados 
ao ativo pcn;nancnte, bem como de moldes, matrizes, . gabaritos, 
padrões, capelonas, modeles c estampas, para fomecuncnlo de 
serviços fora do estabelecimento inscrito como contribuinte, para 
serem ulílízados na elaboração de produtos encomendados pelo 
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rcmctcnle, desde que devam retornar ao cstabclecimcnlo de origem no. 
prazo de 180 (cento c · oitenta) dias contados da saída efetiva, 
observado o disposto no §2° deste anigo. · 

. § 1°. O disposto no inciso·l não se aplica à saída de 
sucatas c de produtos primários de origem animal, vegetal ou fnineral, 
salvo se a remessa c o retorno se fizerem nos te rmos de protocolos 
celebrados entre os Estad.os interessados. 

§2' . Nas hipóteses dos incisos I c ·n deste anigo, as 
mercadorias remetidas ou os produtos industrializados devçrão 
retornar ao cstabclccimenlo de origem, no prazo de 180 (cento e 
oiten ta) dias, contados da data das respectivas saídas, prorrogável por 
igual período, admiti ndo-se~ a critério da repartição fazendária c em 
face de requerimento do contribuinte, uma segunda c idêntica 
prorrogação; 

§3' . Nas hipótese dos incisos 111, IV c V. as mercadorias 
devcr;õo retornar ao estabclccimcnto de origem, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contado da data da saída; 

§4°. Decorridos os prazos previstos neste artigo, sem 
que as mercadorins remetidas ou os produtos tenham retornado ao 
estabelecimento de origem, a saida scni considerada defini tiva, para 
fi ns de tributaç;io, sendo exigido o imposto, se devido. 

§5". Na hipótese do inciso V, se, no decorrer das 
demonstrações ou exposições, os obras de ane forem vendidas, 
considera-se ncssn ocasião devido o imposto, ressalvados os casos de 
isenção das saídas promovidas por estabelecimentos que tenham 
recebido. dire1arncme do aUior, obras de arte em consignação. 

SEÇAO 11 

Do Diferimento 
An. 9' . Ocorre o diferimento do ICMS quando o 

lançamento c o pagmnento do tributo incidente sobre determinada 
operação de circulaçc1o de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte ou de comunicação forem transferidos para a opcwção ou 
prestação posterior. 

Art. 10. Ficam diferidos o lançamento c o pagamento 
do ICMS, nas seguintes operações imernasc 

I· na saída de mercadoria de estabelecimento de 
produtor para cstabelccúncnto de cooperativa situada no Estado, para 
o momento em que ocorrer a sa.ída subsequente do produto, mesmo 
beneficiado ou industrializado, exceto se a cooperativa destiná-lo a um 
outro estabelecimento seu, situado no Estado, ou a estabelecimento de 
cooperativa central ou de federação de cooperativa de que a 
cooperativa remetente raça parte; 

11- na saída de leite fresco, pasteurizado ou não, 
promovidn diretamente pelo produtor agropecuário, com destino a 
matriz ou filial de estabelecimento indust rial, bem como deste para 
estabelecimento comercia l atacadista de que o remetente seja titular, 
todos localizados no Estado, pam o momento em que ocorrer: 

a) a saída para estabelecimento de terceiro ou para 
estabelecimento varejista do próprio remetente: 

b) a ,saida dos produtos resullanlcs de sua 
industrializ.1ção: 

c) a saida para fora do Estado: 
d) a saída·para consumidor final; 
111· nn saída de mercadoria nas hipóteses de cisão, fus<io 

ou incorporação, para o estabelecimento sucessor, desde que 
autoriz.ado pela autoridade fazcnd:íria competente. do domicílio do 
estabelecimento sucessor: 

IV- na snída de mudas de plantas parn a subscquente 
saida dos produtos dela resultantes; 

V- na saída de minerais em estado primário, realizadas 
e11tre estabelecimentos do mesmo titular, destinndo a industrialiutç;;1o, 
para operaçcio subscquente a ser reali z;-1da pelo estabelecimento 
destinatúrio; 

VI- nas seguintes operações com minério de ferro c 
"pcllcts": 
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a) saída com destino aos portos de embarque para 
posterior exportação; 

b) saida com destino 
industnahzação, para saídas subscqucntes, 

cdmcrciali7.ação ou 

DIÁRIO OFICIAL 

bonificações e descontos concedidos sob condição; 
11- frete, caso o '1\'anspone seja efetuado pelo própno 

remetente. 
An. IJ . Nao integra a base de cálculo do Imposto o 

VIl- na saida de excremento de animais para as saídas montante do: 
subscqucntes dos produtos dele resultante; 1- Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a 

VJII- nas sucess1vas saídas de gado bubalino, bovmo, operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto dcsunado 
suíno, ovino c caprino, de cria ou recria, entre produtores ou a mdustrialização ou a comcrc1ahzação, configurar fato gerador de 
estabelecimentos rura1s Situados no Estado. na forma prCVIsta do ambos os impostos, 
Capitulo V, do Titulo 11l deste Regulamento . li- Impostos sobre Vendas a VareJO de CombustÍ\CIS 

§ 1°. Encerrada a fase do difcnmenlo, o Imposto será Liqu1dos e Gasosos. 
eXIgido amda que a operaç,1o ou a prestação subscquente não esteja 111- Descontos concedidos sem cond1ção, no ato da 
SU)Cita ao pagamento do 1mposto operação ou prestação, constante do documento fiscal 

§ 't" Interrompe o dtfc nmcnto a ocorrênc1a de qualquer Art 14. Nas operações c prestações mterestadua1s entre 
fator que altere o curso da operação ou da prestação subordmada a estabelecimentos de contnbmntes diferentes, caso haJa rcaJUSte de 
éste regmle,-antes de encerrada a fase do diferimento. valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica SUJeita ao 

, § 3' Na hipótese do parágrafo antcnor. f1ca o imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador. devendo o 
contnbuinte. em CUJO estabelecunento ocorra a mtem1pç,1o. seu rccollumento ser efetuado juntamente com o débito do perlodo em 
responsável pelo recollumcnto do unpo~to que foi cmttida a Nota Fiscal que acobertou a saída da mercado na ou 

CAPITULO VI da prestação do serviÇO 
Da Base de Cálculo §1° Na hipótese do "caput", será enuuda no' a Nota 

An 11 A base de calculo do 1m posto é F1scal no valor constatado a ma1or. sobre o qual será cx1g1do o ICMS 
1- na h1pótcsc do mc1so I do art1go 't', o valor const.1nte ã alíquota prevista para a operação 1ntc1al 

do documento de unponação. acrcsc1do do valor dos Impostos de §2° A Nota F1scal, a que se refere o parágrafo antcnor. 
Importação. sobre Produtos lndustnahzados c sobre Operações de fará obngatóna rcfcrénc1a ao documento fiscal rclall\o il operação 
Cámb1o c de despesas aduanetras. 1mcml 

11- no caso do 1nc1so V do art1go 2°, o valor da operação. Art 15. O montante do 1mposto Integra sua própna base 
acrcsc1do do valor do Imposto de Importação e do Imposto sobre de cálculo, constituindo o respectivo destaque nos documentos fisca1s 
Produtos lndustnali7.1dos c de todos as despesas cobradas ou debitadas mera u1d1cação para fins de controle 
ao adquirente. se de\'idas. ' An 16. Na falta do valor da operação ou prestaç;io. a 

111- na s.1ida de mcrcadona prC\ista nos IJ\CISOS 111 c XII base de calculo poderá ser arb1trada pela autoridade fiscal. mediante 
do artigO 2o, 0 valor da operação. processo regular ou aç~o fiscal especifica, sem prcJUÍ70 da aphcaçâo 

IV- no fornecimento de que trata os 1nc1sos Vl e Vll. do das penalidades cabíveiS, nos segumtes casos. 
arugo 't'. o \alor total da operação. compreendendo o fornec1mcnto da 1- nllo C.\lblção ao f iSCO, por qualquer moti\O dos 

mcrcadona e "J.'~~·:~:~:~~;~~ata o mc1so VIII áo art1go 2°, o ~~:~~~~ ~~~:~o~osã ~~:p~~' ;;!~ d~u ~~~:v~ d~;~ç~:s ~~ 
documentos fisca1s. 

preço corrente da mcrcadona fornecida ou empregada. 11- se os documentos fiscaiS ou contábeiS n.1o rcOcurcm 

c mtcrmunic1p~-c ~:%~:~~~~~,~:o~"~:~~~ ':~:~e mtcrestadual 0 'alo r real dal~~r:,~~~::. p::;a~~umcntos fisca1s. de 'alorcs 

VIl- nas S:lidas de mcrcadonas em retorno ao notonamcnte itúenorcs ao preço corrente das mercado nas ou scm ços. 
estabelecimento que as remeteu para mdustriali7"1Ç<10, o valor da 
1ndustriaht.ação acrescido do preço das mercadorias empregadas pelo IV- transporte de mercadorias desacompanhadas de 
executor da encomenda. se for o caso. documentos fisca1s, 

VIII- na saida de bens adqu1ndos para mtcgrar o 311\0 V- compro, ação de que o contnbumtc não está cnuttndo 
fixo, e que. embora tenham ttdo uso nom1al a que se dcsttnaram, regularmente documcntM10 fiscal rclauvo ãs operações c prestações 
sa1am do estabelecimento antes de transcorndos doze meses, ou sc1s que promo\'c. 
meses de uso ou lO 000 Km compro,·adamentc rodados. em se VI- constatação de que o estabelecimento esteJa 
tratando de \'ciculos usados. de sua efctl\'a entrada - 500'. (c1nqucnta operando sem a dc\'lda mscnção na repartição competente. 
por cento) do valor da operação de que decorrer a sa1da, VIl- constataç,1o de que o contnbumtc usa m:\quma 

IX- na s.1ida de máqumas. cqmpamcntos c IIIÓ\'CIS rcg1stradora não autonl.3da, ou que não corresponda às e\lgênc1as 
usados. após o prazo prc\'tSto no lllCISO antcnor · 200/o Cvmte por regulamentares, 
cento) do valor da operaç:io. VIII- OIII ISS.10 SIStcmáuca de rcg1stro de documentos 

X- na saída de vclculos us.1dos, após o pra7o ou fisca1s em livros própnos 
qmlomctragem preVISta no 1nc1so VII I - 20% (vinte por cento) do · Parágrafo úmco- Sempre que possh·cl. a aplicação do 
valor da operação. disposto neste an1go será precedido de levantamento quantttati\O de 

XI- na s.1ida de mcrcadona para estabelecimento estoque. fis1co ou documental 
locahzado em outro Estado. pertencente ao mesmo titular ou seu An 17 Sempre que o 'alor da operação ou da 
representante. a base de cálculo do 1m posto é prestação estl\·cr expresso em moeda estrangctra. far-sc·á a sua 

a) o ,·alor correspondente à entrada ma1s recente da com·crsáo em moeda nac1onal ao cámb1o ofic1al do d1a da ocorrência 
mcrcadona. 

b) o custo da mcrcadorta produllda. ass1m cntcnd1do a 
soma do custo da matCna-pnma. míttenal sccundáno, mão-de-obra c 
acondaclonamcnto 

XII- na s.1ida de mercadoria para o c" cnor, a base de 
c.ílculo do imposto é o valor da operação. nela incluído o valor dos 
tnbutos. das contributçõcs c das demais imponânc1as cobradas ou 
debitadas ao adqutrcnte c rcalt7.adas até o embarque, mclus1vc 

XIII· nas prestações sem preço detcrmmado, a base de 
cálculo do Imposto é o valor corrente do SCI\'IÇO na praça do 
estabelecimento responsá' cl por sua prestação 

XIV- na hipótese do 1nc1so IV do §lo do antgo 2°, a 
base de cálculo do 1mposto é o 'alor da mercadona ou da prestação. 
observado o d1sposto no an1go 12. acrcsc1do de percentual de margem 
de lucro de 30"/o (trinta por cento), 

XV- Nas operações c prestações sujeitas a rcgunc de 
substituição tnbutána. será observado o disposto no Titulo 111. 
Capitulo I deste Regulamento, 

XVI- A base de cálculo do 1mposto dcv1do pela 
empresa distribuidora de encrgta clétnca, rcspons.ívcl pelo pagamento 
do 1mposto rclatl\'amcntc âs operações anteriores c posteriores, na 
cond1ção de contnbumtc substituto. é o \'3lor ela operação da qual 
decorra a entrega do produto ao consum1dor 

XVll- Para efeito do mc1so 111, do parágrafo 1°. do 
an1go 2°, a base de cálculo é o valor das mercadorias que compõem o 
estoque final a' aliadas pela últ1ma aqu1s1ção. acrcse1do de 30"/o (tnnta 
por cento) 

§1° Nas hipóteses dos IIICISOS n c IV do an 2°, o 
1mposto a recolher ser:\ o valor correspondente à d1fcrcnça entre a 
allquot.a interna c mtcrcstadual aplicada sobre a mesma b.1sc de 
cálculo 

§2° A base de cálculo redunda, de que tratam os 
1nc1sos Vlll. tX c X. não se aphca ãs operações com \"CÍculos ou bens 

usados, realizados pelos estabelecimentos revendedores de \Ciculos e 
bens usados 

§1° O disposto no tnCISO Xl não se aphca ãs operações 
com produtos pnm.1nos, hipótese em que será aplicada. no que 
couber, a regra do artigo 20 

§4° Nas vendas a crédito, sob qualquer modalidade, 
mclucm-sc na base de cálculo os ônus rclauvos ;\ com:css.,o de 
financiamcmo IniCial do créd1to. mnda que estes SCJHm cobrados em 
separado 

§5• Entende-se como usado para efc110 de aphcação 
do<: mcisos \111. IX c X, deste an1go. 

1- as máqumas, equipamentos c móveiS que t ~nham 

ma~< de um ano de uso, contados da data de aquiSição, C>'Jl'= no 
documento fi.SC31 correspondente. 

11- os \CÍculns IIU" tenham nws de se1s meses de IJ.Y.) 

contados da data de aqu1~1çã0, expressa no dev1do documento fiSCal ou 
m:us de lO 000 Km comprovadamente rodadcx 

Art 12 Integram a base de :~ !cu!~ ·io nr.oosto o valor 
correspondente a 

1- seguros. Juros. exceto JUros de mom, c dcma1s 
1mponânc1as reccb1das, atnda que cobrado em separado, bem como, 

do fato gerador 
An 18 Na falta do valor a que se refere o mc1so 111 do 

art1go 11, rcss.1lvado o d1sposto no mc1so XI. do mesmo amgo. a base 
de c.ílculo do imposto é 

I· o preço corrente da mcrcadona, ou de sua si nu lar, no 
mercado atacadista do local da operação caso o ,remetente SCJa 
produtor, cxtrator ou gerador, incluSI\'C de energ1a, 

11- o preço FOB do cstabelccuncnto 1ndustnal ;\ '1sta. 
caso o remetente seJa mdustnal, 

111- o preço FOB do estabelecimento comerc1al. a \lsta. 
nas vendas a outros comere• antes ou mdustria is. caso o remetente SCJa 
COI11Crti30le 

§1° Para aplicação dos tnCISOS 11 c 111. adotar-se-á o 
preço efetivamente cobrado pelo cstabelecm1ento remetente na 
operação mais recente 

§2° Na hipótese do mc1so 111. caso, o cstabelccuncnto 
remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou 1ndustna1s, a 
base de c.í.lculo deve ser equivalente a 75% (setenta c c1nco por cento) 
do preço da venda no vareJo, observado o disposto no parágrafo 
antcnor 

§1° Nas lupótcscs deste an1go. caso o estabelecimento 
remetente não tenha efetuado operações de ' cnda da mercado na 
obJeto da operação, aplica-se a regra conuda no mc1so XI do antgo 
11 

§ 4°· Aphca-se o d1sposto no mc1so I deste an1go. ãs 
operações prC\1Stas no 1ncts0 XII do antgo 2°. 

Art 19 A base de cálculo do 1mposto não será mfcnor 
1- ao preço da mcrcadona adqumda de tercc11o ou ao 

valor da operação antcnor 
11- ao custo da mercadoria, quando produt.1da ou 

fabncada pelo própno cst.1belecuncnto. 
Parágrafo ún1co- O valor apurado na forma deste anigo 

sera acrcsc1do das despesas v1 nculadas à operaç~o 
Art 20 Nas operações ou prestações que cn,olvam 

produtos pnmános c outros 1nd1cados no Regulamento. a base de 
cálculo nao será infcnor ao preço de mercado prauc:ado no dorn1C1ho 
do contnbutnte c poderá ser fixada em pauta expedida pela Sccrctana 
de Estado da Fazenda 

§1° A pauta poderá ser modificada. a qualquer tempo. 
para tnclusiio ou exclusão de mcrcadona ou scrv1ço 

§ 2° Havendo d1scordiincia em relação ao 'alor fixado, 
caberá ao conlnbumtc comprovar a cxat1dão do valor por ele 
declarado, que prevalecerá como base de cálculo. 

§3° Nas opemções mtcrcstadua1s a aphcação do 
d!sposto neste an1go dependerá da celebração de acordo entre os 
Estados envolvidos na operação, para estabelecer os cnténos de 
fixação dos valores 

Art 21. Quando o frete for cobrado por estabelecimento 
pertencente ao mesmo utular da mcrcadona ou por outro 
estabelecimento de empresa que com aquele rn.1menha relação de 
mtcrdcpendénc1a, na hipótese de o valor do frete C.\cedcr os nivc1s 
normais de preços em vigor, no mercado local, para serviÇO 
semelhante de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor 
excedente será hav1d0 como pane do preço da mercadoria 
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Parágrafo úmco Cons1derar-se-á interdependentes c!uas 
empresas, quando· 

1- uma delas. por si, seus sócios ou acionistas, e 
respeot.1vos cônjuges c filhos menoreS, for titular de mais de 500/o 
(cinqüenta por cento) do capital da outra, ou uma del~s locar ou 
t,ransfcrir à outra. a qualquer titulo. veiculo destinado ao transporte de 
mercadorias; 

11- uma mesma pessoa fizer pane de al)lbas, na 
qual1dade de d1rctor, ou SÓCIO com funções de gerência, ai~~ que 
excrc1das sob outra dcnonunação 

Art 22 Para fins de arbitramento prC\1Sto no artigo 16 
serão cons1dcrados os segumtes elementos· 

1- o valor da operação ou prestação efetuada em 
períodos idênucos, pelo mesmo ou por outros contnbumtes que 
exerçam a mesma atividade em condições semelhantes. 

11- os preços de 'cnda das mercadorias negociadas ou 
dos scn·iços prestados pelo contnbumtc ou de operações ou prestações 
sululares. correspondentes ao período a que se aplicar o arbitramento 

§ \0 Do valor do unposto que resultar dcv1do, serão 
deduz1dos os recolhimentos efctl\amcnte rc.1h1.ados e o créd1t0 fiscal , 
no período considerado 

§2° O arbit ramento não cxciUJ a 1nc1dência de 
acréscimos moratónos c corrcç,io monetána, nem de penahdades 
pelas mfraçõcs de naturct.a formal que lhe s1n'am de pressuposto 

§3° O arbllramcnto rcfcnr-se-â. cxclusavamentc, aos 
fatos geradores ocorndos no período em que se verificarem os 
pressupostos mcnC10n.1dos nos inc1sos I a Vlll, do antgo 16 

§ 4°. O arbitramento será efetivado mediante lavratura 
de Auto de Infração ou Notificação Fiscal. no que deverá constar, 
obngatonamcntc, os elementos tomado para sua fixação. 

§ 5°. Nas lupótescs do art1go 573. a base de cálculo do 
nnposto. será arbitrada de acordo com o d1sposto neste antgo 

An 23 Na entrada de mercadonas condundas por 
contnbum1cs de outro Estado. sem desunatáno certo. ou traZidas de 
outro Estado por comerciantes ambulantes. a base de cálculo será o 
,alor constante do documento f1scal. acrescido de 30% (tnnta por 
cento). deduando-sc o \alor do crédtto decorrente da operação 
Interestadual. devendo o pagamento do ICMS ser efetuado, 
antoclpadamcntc, na pruncara Agêncaa da Fazenda Estadual, 
rcspe1tados os perccntuats estabelecidos em Com·ênios ou Protocolos. 
no tocante a cobranç,1 do ICMS antcc1pado 

Art.24 Nas saídas de máquinas, aparelhos, 
eqUipamentos e conJuntos mdustnms de qualquer natureza. quando o 
cstabelccuncnto remetente ou ouLro do mesmo titular assumir a 
obngaç.io de entregá-los montados para uso ou funciOnamento. a base 
de cálculo é o 'alor cobrado nele mcluido o preço de montagem 

CAPiTuLOVD 
Da Allquot.t 

I Art. 25- As alíquotas, seletivas em função da 
essencialidade dos produtos ou serviços, são: 

1 - nas operações c prestações de exportação 13% 
(treze por cento) 

n - nas operações e prestações internas: 
a) de 25% (vinte " cmco por cento) para armas c 

munições; embarcações de esporte e re.·reação; cosméticos e perfumes; 
bebidas alcoólicas; fumos c seus <krivados, fogos de arufieto; 
peleterias; artigos de antiquános; aVIões .1e procedência estrangeira de 
uso não comercial; asas-<lclta c ultralC\'CS, suas peças c acessónos; 

b) de 12% (doze por cento) para macarrão comum; fubt 
de milho; bolachas e biscoitos; creme dental comum; sabonete 
comum· sabão em pó; papel h.igiêmco comum; lápis preto escolar, 
cadern~ escolar, c serviÇO de transporte terrestre c aquaviário, de 
passageiros: , 

c) de 7% (sete por cento) para açúcar, arroz, feijl01 

farinha de mandioca, farinha de tr1go, pães, sal, cebola, batata, carne 
bovina bubalina suína e de aves frescas, resfriadas ou ·congeladas: 
O\ 'OS d~ galinha; ~bão em barra; gás de co7Jnha e energia el~trica a~ 
200 kWh, café torrado c moldo, lc1te em pó em natura. 

d) de 17% (dcLcssctc por cento) para as demais 
mercadorias e serviços. · 

§ \0 • As alíquotas mtemas serão aplicadas quando: 
1 - o remetente ou prestador e o destinatário da 

mercadoria ou do serviço estiverem s1tuados no mesmo Estado; 
n - da prestação de serviços de transporte, iniciado ou 

contratado no exterior, c de comunicação transmitida ou emitida no 
estrangeiro e recebida no Pais; · . . 

lll - o destinatário da mercadona ou do SCI'\'JÇO for 
consumidor final localizado em outro Estado c não for contribuinte do 
Imposto; 

IV - da arrematação de mercadoria ou bem aprecnd!do. 
§ 2° Nas 1 mponações de bens e mcrcadonas do 

exterior as alíquotas são as scgumtes. 

a) 17% (dc-lCSSCte por cento) para as armas e munições, 
embarcações de esporte c recreação, cosméticos e perfumes, bebidas 
alcoóhcas, cerveja e chopp, fumos c seus derivados, fogos dearufic1o, 
peleterias, artigos de antiquário, aviões de uso não comerc1al, asas· 
delta e altralevcs, suas peças c acessórios; . 

serviÇOS. 
b) 12% (doze por cento) para as demais mercadorias r 

TiTULO O 
DO CONTRIBUINTE, DAS OBRJGAÇÕES , DOS 

DOCUMENTOSEDOSLNROS F~CMS 

CAPÍTULO I 
Do Contribuinte e do Responsável 

SEÇÃO I 
Do Cootribui.nte 

Art.26. Contnbumte do imposto é qualquer pessoa, 
fisica ou juridica, que realize operação de circulação de mercadoria ou 
presta~o de serviços de transporte mtercstadual e intcmlUmcipal c de 
comunicação, incluídas a operação e a prestação intC1ada no exterior, 
c Identificadas como fato gerador do ICMS 

Art 27 Incluem-se entre os contnbu1ntes do 1mposto: 
I - o 1mportador, o arrematante ou adqutrcntc, 

comcrctante, o tndustnal. o produtor c o cxtrator; 
11 - o prestador de scrv1ços de transporte Interestadual t 

intermuruc1pal c de comunicação, 
111 - a cooperativa; 
IV- a instituição financeira e a seguradora: 
V- a soc!edade civil de fim econômico, 
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V1 -a sociedade civil de fim n:io cconõmico que explore 
estabelecimento de cxtraç:io de substância mineral ou fóssil , de 
produção agropccuüria. industrinl ou que comercialize merendarias 
que para esse fim adquira ou produz.1: 

VIl • os órg;ios da Administraçfio Pública. as entidades 
da Administraç:io Indireta c as fundações instituídas c/ou mantidas 
pelo Poder Público: 

VIII • a concessionária ou permissionária de serviço 
público de transporte. de comunicação c de energia elétrica; 

IX- o prestador de serviço 11110 compreendido na 
competência tribut (Jria dos municípios, que envolvam fornecimento de 
mercadorias: 

X • o prestador de serviços compreendidos n:t 
compcténcia tribtu:iria dos municípios. que cn\'olvam fornecimento 
de mercadorias ressalvadas em lei complementar~ 

' XI - o fornecedor de alimcntaç:io, bebidas c outras 
mercadorias: , 

XII • qualquer pessoa iudicad't nos incisos :ut1criorcs 
que, na condiç;lo de consumidor final, adquira bens ou serviços em 
operações iJIIcrcswduais: 

XIII -qualquer pessoa. fisic:l ou j urídica. que promova 
imponaç:lo de mercadoria ou de serviços do exterior. ou que adquira. 
em licitação. mer~1doria ou bem. 

XlV~ qualquer pessoa fiska ou jurídica que. com 
habi tualidade. re:llit..c OJ>Cr:!ÇÕCS rclativtl ~i circulaç;"io de mercadorias 
ou preste scrúço de transporte interestadual c intcrmunicip,11 c de 
CO illUIIÍCi!Ção. 

§ lu A condiç;io de contribniutc indcpcnde de. cstm a 
pessoa constituid:1 ou rcgistrad:1. bastando que pratique com 
habi tualidade as operações ou as prestações definidas como fato 
gerador do imposto 

§2•. Entende-se por habitualidade. para fins de 
tributaçcio. a Pr{ltica de operações que importem em circulaçoio de 
mercadorias ou de preswçõcs de serviços de transporte interestadual 
ou intermunicipal c de comunicnç;io. a qual. pela sun rcpetifr·;io. ind111. 
a prcsunç;'io de que t.a l prática constitui ntividade própria de 
contribuinte rcgul:lf. 

SEÇÃO 11 
Do Hespons:h·cl 

Art 2S S;io rcspons.i\"CIS l>Cio pagamento do 1mpo~to c 
dcm~is acréscunos lcga1s. nas seguintes hipóteses c condições· 

1- os :tnua1ê11s gerais. cst:tbclccimentos dcposl\;'i!los 
congCncrcs c <ICmais encarregados da gu:mb ou comercializaçf10 de 
mercadoria: 

a) na s:tída de mcrcadonas dcpositndas por co11trtbmntc 
de outro Estado. 

b) na transnuss:lo de propncdade de mercador~:~ 
depositada por contnbuintc de outro Estado: 

c) no recebimento para depósito ou n:1 s.1ida de 
mcrc:1doria sem documento liscal ou co111 documcmo fi scal 1111dúnco 

11- os transportadores em relnç:1o a mercadoria 
a} provememcs de qualquer Estado para entrl"f:il <1 

dcstinatáno n;io designado no território do Estado do Amapá. 
b) que forem negociadas no território do Estado do 

Amapâ. durante o transporte: 
c) que accH<1rcm p:ua desp.1cho ou transport<1rcm. sem 

documento fisc;1l ou com documento fisca l inidôneo: 
d) que cntrcg;'lrc!u a dcstwat:'!rio ou IOC<li di\'Crso do 

Indicado na documcmaç:io fi scal 
111- qualquer possllldor ou detentor de mcrcadona 

desacomp.1nl1ad;J de dOCUillento fiscal ou acompanhada de docu111ento 
fiscal inidôneo. 

IV- os ndquircntcs. em rclaç:io às mcrcadon:1s CUJO 

imposto n:lo tenha sidc pago no todo ou em pane: 
V -o produtor. o industnal ou o comerciante macad1st:1. 

quanto ao imposto dc\'1do pelo comerciante varejista: 
VI ~o produtor ou industrial. quanto-ao imposto de\·ido 

pelo comerciante at:lcadisla c pelo comcrcwntc \'arcjista: 
VIl- os contribuintes em rcl:lçolo :ls operações ou 

prestações cuja fase de diferimento tenha s1do cncerr:1da ou 
interrompida: 

VIII ~ çondomimos c mcorpomdorcs em rclaç;io :'1s 
mercadonas ou bens neles cncontwdos dcsncomp;mhados de 
documentaç:lo fiscal c~agivc l ou com documcutaç:io fi scnl inidônea. 

IX~ os síndicos. corniss:írios, invcntarinntcs ou 
liquidantes. em rc laç;lo ao imposto devido sobre a saída de 
mercadorias decorrente de sua a licnaç:lo em f.1léncia. concordata. 
im·cnt{lrio ou dissoluç;io de soc1cdadc, rcspcctiv~uncmc: 

X -os le1lociros. em rclaç;io ao imposto de,·ido sobre a 
saída de mcrcadorws decorrente de arrematação em lcil~io. c.\CCto 
quando se tratar de mercadori;1 imponada c nprce11dida; 

XI - n pessoa jurídica de direito privado rcsul t:uuc de 
fus:"io. transformaç;lo ou iucorpowç~io. pelos tributos devidos pelas 
pessoas jurídicas de direito pri\'ado fusionnd;lS. transfornt:~d<IS ou 
incorporadas: 

XII • :1 pessoa fis1ca ou jurídica de direito pri,·ado que 
adquirir de outra. por qualquer titulo, fundo de comérc10 ou 
estabelecimento comcrctal. industrial ou profission~1l c contiHu<Jr a 
respccti\'a cxploraçno. sob a mesma ou outra raz~io socíal ou sob firma 
individual. pelo imposto rci:Hi\'O ao fundo ou estabelecimento 
adquirido. dc\'idos Hlé a data do ato: 

a) integralmente. se o alienante cessar a cxploraç:lo do 
comércio. 1ndústri:1 ou o:~tiv1dadc: 

b) subs1d1ariamcmc com o ;11icnantc. se este prossegUir 
na cxploraç~o ou llliCtar dentro de 6 (seis) meses. a contar da data da 
alicnnção. no\'a auvidndc no mesmo ou em outro ramo de comérc1o. 
indústria ou profiss:io. 

Par:igrafo único. O disposto no inciso XI deste :lrtigo 
aplicn~sc aos <:asos de cxtinç;io de pcsso:-~ s jurid i Ctl S de dircí to pri\'ado. 
quando a cxplornção d3 respectiva atividade scjn continunda por 
qualquer sócio remanescente ou seu espólio. sob a mesma ou outr;l 
razão social, ou sob firma individual. 

Art. 29. Nos serviços de transporte c de comun1c;1ç:io 
quando a prestação for efetivada por mais de uma empresa, a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto pode ser atribuída. por 
convcnio celebrado ent re os Estados c o Distrito Federal, :\qncla que 
promover a eobmnça integral do respectivo valor diretamente do 
usuário do serviço. 

Par:igrafo único O convênio a que se refere este artigo 
estabelecera a forma de participaçiio na rcspccti"a arrecadação. 

Art. 30. Respondem solidariamente pelo pag.1mcnto do 
imposto: 

I - os cndossatários de títulos representativos de 
mercadorias: 
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Il • os armaí'.éns gerais, pela snida de mcrcildorias que . 
receberem em depósito: 

111 - outras pessoas fili cas ou juridicas, que tenham 
interesse comum na situaç;1o que constitua fato gerador da obrigaç;1o 
tributária principal; 

IV - os representantes. mandatários c gestores de 
negócios, em relação às operações rcali1 ... 1das por seu intermédio: 

V - o entreposto aduaneiro ou qualquer pessoa que 
promova: 

a) saidn de mercadoria par;1 o exterior sem 
documentação fi scal correspondente ou sendo esta inidônea; 

b) salda de mere1doria estrangei ra com dest ino no 
mercado interno. sem documentação fiscal correspondente ou com 
destino a estabelecimento de titular diverso daquele que houver 
importado ou arrematado: 

c) rcintroduçào, no mercado interno. de mercadoria 
dcposi~ada para o fim específico de cxportaç:io. 

VI- os contribuintes que receberem mercadorias 
contempladas com isenç;io condicionadn. quando não ocorrer a 
implementação da condíç>lo prevista: 

Vil- os estabelecimentos industrializadorcs, nas saidas 
de mcrcadorins, recebidas para industrializnç;io, quando destinada a 
pessoa ou estabelecimento que n:io o de origem: 

VIII~ os estabelecimentos gr:Ificos, rclati\'amentc ao 
debito do imposto decorrente da utili~.1çào indevida, por terceiros. de 
documentos fiscais que imprimirem. quando: 

a) n~o houver o prévio credenciamento do rcrcrido 
estabelecimento. 

b) não hom·er a préda autoriz.1ç:io fazend:iria poua a sua 
impressão: 

c) - a imprcss:io for vedada pela lcgislaç:io tributária 
IX- os fabricantes c as pessoas credenciadas que 

prestem :-~ssisténcia técnica em tmlquinns. aparelhos c equipnmcntos 
destinados ii emiss;lo de documentos fiscais, qunndo a irregularídndc 
por eles cometida concorrer para omiss;io total ou pmcial dos \'atores 
registrados nos totnliz.adorcs c. conscqucntcmcntc. para a f.1lta de 
r~olhimcnto do imposto. 

X- todos aqueles que. mediante conluio. concorrerem 
para :1 soncgtlÇtlo do •mposto ao Eswdo do Amap;í 

1'.1r!1grafo único. A solidariedade referida neste anrgo 
n;lo comporta benefícios de ordem. 

Art. 3 1. O Poder Exccutil'o poclcr:i atribuir a condiç:io 
de substituto tri bu t~no a qualquer cont ributntc. na forma previst:l no 
Título 11. Capitulo I, deste regulamento. 

Art. 32. A responsabilidade pelo imposto dc,·ido nas 
operações mtcrnas entre o associado c :1 COOJlCr:uiva de produtores de 
que fa1·a pane. fica transferida par.l a destinat:iria. 

§ 1°. O disposto neste artigo é aplic:h·cl ;is mercadori:1s 
remetidas pelo cstabclccímcnto de Cooperativa de Produtores para 
cstabclecrmcnto. localizado neste Estado. da própria Coopcratil'a, de 
Coopcrati ,·a Centra l ou de Fcdcraç:io de Cooperativas de que a 
Coopcratl\'a remetente faça pmte 

~2° O unposto dC\'Ido pelas saídas mencionadas neste 
aruco scr:i rccolh1do pela dcstin;1t~ina quando dn saida subscqucutc. 
esteja SUJCII:l ou n;io ao pagamento do imposto. 

Art.33 Sfio també:n rcspons.:h·c1s pelo pag;uncnto do 
1m posto 

I - o mdus tnal. o comcrcinnte ou outra categoria de 
comribwme. pelo pagnmcnto do imposto devido nas operações ou 
prestações anteriores: 

11 - o JHodutor. o e~trmor. o gcr:tdor. 1nclnsi\'C de 
cncrg1a. o industnal. o dtstribmdor. o comerciante atacad1st:1 ou 
transportador. pelo pag:-~mcnto do unposto devido nas operações 
StlbSCqltCIItCS. 

111 - o eontrnwntc de serviço ou terceiro que part1cipc da 
prcstaç:lo de serviço de transporte interestadual c intcrniumcipal c de 
CO IIli ii11C<lÇ:10. 

IV - nas prestações de serVIÇOS de transporte de cargas 
efetuado por autônomo ou por transportadora de outra tuudade 
fcderad;l n;io IIISCrH:t neste Estado ao. 

:l) remetente da mcrcndona. quando contnhuuuc do 
ICMS c contratante do serYiço. exceto se produtor agropecu;i rio ou 
tlliCrocmprcsa: 

lr) dcposit:irio. a qualquer titulo. quando contratante do 
serviço. na s.1ídn de mercadoria ot. bem: 

c) dcstinat:irio da mcrcadona. qu:mdo contribuinte do 
IC.\,IS. c contratante do serviço. na prcSI:lçoio interna. exceto produtor 
agropecuáno ou nlicrocn•prcs;_l. 

d) estabelecimento transportador. quaudo este efetuar :1 

sul:Kontrataç:io. exceto no transpo1te intcrmodal. 

SEÇ,\0 111 
Da:-; Disposiçtics Gerais 

Art 34 S:io irrclc,·nntcs para excluir 
rc.sponsabtlidadc pelo cumprimento da obrig.1çfio tribut:'uia ou :1 

decorrente de sua mobscrvãncia: 
1- a causn que. de acordo com o direito pri\·ado. C.\clu:'l :1 

capactd:tde civtl da JlCSS(Xl n:1tur:1l: 
11- o fato de se acha: a pessoa na tural sujeita a medidas 

que importe privações ou limitaç;io do cxcn:ício de atividades civis. 
comerciais ou profissionais. ou da ndmil,listraç:io. 

CAPITULO 11 
Das Obrigações !)o Contribuinte 

Art.35. S:lo obrigações dos contribuintes: 
1~ tnscrc,·cr seus cstabclccimcmos na repartição fisc:1l de 

sua jurisdição antes do inicio de suas atividades, na forma disposta 
neste Regulamento: 

li ~ manter os livros c documentos fiscai s previstos nesle 
Regulamento ou em outras normas. devidamente registrados c 
autenticados pelo órgão compctcnt:::: 

111· exibir ou cntrcJ;ar ao Fisco, quando solicitado. os 
li\'roS ou documentos fi scais. bem como outros elementos auxilbrcs 
relacionados com a condição de contribuinte. 

IV- cornunicnr à rcpartiç:io fazeniliiria, nos pr:tzos 
regulamentares, as alterações contratuni~ ou estallltárias de intl.!rcssc 
do Fisco, bem corno as mudanças de domici lio, venda ou transferência 
de estabelecimento c encerramento de atividndcs; 

V~ solicitar autori1 .. a;olo da rcpartiç;io fisca l competente 
para imprimir ou mandar imprimir documentos fiscais. bem como 
para utilizar cupons emitidos por máquin.1 registradora, terminal 
ponto de venda c sistema eletrônico de processamento de d:~dos: 

VT- escriturar os livros. :1pós prévia autcnticaçflo, c 
emitir documentos fiscais na forma regulamentar; 
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VIl- entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, 
documento fiscal correspondente :i mercadoria ou serviço, cuja saidà 
ou prcstaç;io promover; 

VIII· comunicar ao Fisco quaisquer irregularidades de 
qi1e tiver conhecimento; 

IX- pag.1r o imposto devido e, quando for o caso, 
pcn.-llidadc pecuniária c acréscimo moratório na forma c prazos 
estabelecidos na legislação tributária: 

X- exigir de outro contribuinte, nas opcraçõCs ou 
prcstaç;io que com ele realizar, a exibiç:lo da ficha de inscriç:lo;·sbb 
pena de responder solidariamente pelo imposto devido, calculado na 
forma estnbclccida neste Regulamento. se de tal descumprimento 
decorrer o seu não recolhimento no todo ou em parte: 

XI ~ exibir a outro contribuinte a ficha de inscrição nas 
operações ou prestações que com ele rc.1li~.1r: 

XII- acompanhar. pesso.1Jmcntc ou por preposto, a 
contagem lisicn de mercadoria, promovida pelo Fisco, fazendo por 
escrito as observações !]ti C julgar convenientes, sob pena de reconhecer 
exatn a referida contagem~ 

XIII - observar que a entrada de mercadoria ou 
prcstaç:io de serviço em estabelecimento de sua propriedade. esteja de 
cortformidadc com as especificações do documento fosca! que 
acobertou a execução ou a circulaçn:o. ficando \"edado o registro de 
Nota Fiscal endereçada a outro estabelecimento. ainda que da própria 
rili'..<io social: 

XIV· comunicar :'1 rcpartiç;lo fiscal o cxtrnvio, a perda 
ou a inutiliZíiÇ:lo de livro ou documento fi sc;11. nos prazos 
regulamentares: 

XV- conservar. pelo praw de cinco anos. os documentos 
c os li\'Cos fiscais. faturas, duplicatas. recibos c todos os demais 
documentos relacionados com as operações tributadas ou nno que 
realizar ou das quais tenha panicipado: 

XVI- preencher c entregar ao Fisco, quando solicitado, 
rclnção ou formul~rio q11C contc11ha i11fonnaçõcs rcl;"!t ivas il sun escrita 
cont:ibil; 

XVII~ cumprir todns as demais c.xigências fisc:1is 
prcvisto1s na legislação. 

§ 1°. Sempre que for obrig.1tória a cmiss.lo de 
documentos fisc~1is, aqueles a quem se destinarem as mercadorias ou 
scJ"\·iços são obrig:1dos a exigir tais documentos dos que devam emiti~ 

los, contendo todos os requisitos legais. 
~2•. O disposto no incrso XV. deste art igo, salvo 

disposição em contr:"1rio. apl i ca ~sc íis dcmnis pessoas obrig;tdas a 
inscrição no C:H.J astro de Contribuintes. 

§3°. A Secretaria de Estado da Fa~:enda baixar:i normas 
criando cadastro simplificado para ambul::uncs. c fcuantcs. 
determinando. tnclush·e. forma. local c prazos de apurnç;io c 
recolhimento do imposto, se for o caso. 

CAPÍTULO 111 
Do Local da Opcraç:-ro c da Pre>tação 

Art. 36- O local da operaç:io ou da prcstaçõo. para os 
efeitos de cobrança do imposto c dcfiniç:io do c.1tabelccimento 
rcspons:h·eJ. é: . 

1- trat;111dO·SC de mcrcadonas· 
:1) o do cstnbclccimcmo onde se encontre. no momento 

da ocorréncia do f.1to gerador: 
b) o do estabelecimento em que se rcali1.c cada atividade 

de gcraçcio. produç:io. extraç;io. lransmiss;lo, distribuição. 
mdustrializaç5o ou comercializaç:io, ainda que se trate de atividades 
Integradas: 

c) aquele onde se encontre. quando em situaç:lo fiscal 
irregular: 

d) aquele onde seja rc:lht.ada a licitaç:io. no caso de 
arrcmataç:io de merc.1doria importada do extcnor c apreendida: 

c) o do cst:lbclccimcnto dcstinat:írio ou. na falta deste, 
do domici lio do adquirente, quando importada do exterior, ainda que 
se trate de bens destinados a consumo ou a at i\'o permanente do 
estabclccitllcnto; 

I) o de desembarque do produto. na hipótese de C:lptura 
de peixes. crustáceos c moluscos: 

g) a localidade do Estado de onde o ouro lenha s1do 
extraído. em rclaç;lo à opcraç.:io em que deixe de ser considerado 
coulo ath·o financeiro ou instnuncnto ca111biaL 

h) o do estabelecimento ao qnnl conbcr pagar o imposto 
sobre a operação de CJIIC resu ltar entrada 011 aquisiç;io de mercadoria: 

i) o do cswbclecimcnto que :tdqmrir. em operação 
tntercstadual. mercadorin ou bem para uso. consumo ou imobilizaç;io. 
com rclaç~lo à diferença entre n alíquota mterna c J interestadunl, 
mcluSÍ\"C mineraiS utiliz.1dos na constmç:lo civil: 

j) o do estabelecimento ao qual couber pagar o imposto 
incidente sobre as operações subsequcntcs. renli 7..<ldas por terceiros 
adquirentes de liiCrcado ria s~ 

I) o do armaicm geral ou do depósito fechado. quando 
se trat;:lr de opcraç:io com mercadoria cujo depositante esteja situado 
fora do estado: 

m) onde for rcali7.1do o p.1g,1mento dos tributos c 
demais grm•amcs federais devidos pcln imporl<IÇ<io de mercadorias ou 
bens, ou pcln ;~rrcmatação ou aquisiç;lo por contribuinte. em leilão ou 
lic itaç;io promovidos pelo poder público. de mercadorias ou bens 
estrangeiros que tenham sido objeto de apreensão. exceto quando 
despachados com suspcns:io em decorr~ncia de tr::"msito aduaneiro, 
admissão temporária, c1Hrcposto aduaneiro c entreposto industri;~l : 

n) o do estabelecimento importador. nos c.1sos das 
exceções prcvist:ts na ai inca anterior: 

!l-tratando-se de prcstaçilo de serviço de transporte: 
a) o do estabelecimento ao qual couber pagar o imposto 

nas prestações de serviços rcaliz.1dos por terceiro: 
b) o da venda do bilhete ou. na sua falta. o do 

recebimento do preço contratado. na hipótese de transporte de 
passageiros em operações internas: 

c) o do inicio de prcstaç;:io de serviços de transporte de 
passageiros ou pessoas, indicado no bi lhete de passagem ou na nota 
fiscal , ainda que a \"enda ou emissão dos mesmos tenham ocorrido em 
outra unidade da federação. 

d) o do estabelecimento destinat{lrio do serviço cuja 
prestação se tenha iniciado em outro Estado c não esteja vinculada à 
operação ou prcstaç:io subscqucntc alcançada pela incidência do 
imposto; 

c) o do estabelecimento da empresa transportadora que 
contratar o transporte de carga com transponador autônomo ou 
empresa não contribuinte no Estado; 

I) o do estabelccimclllo depositário, a qualquer tí tulo, de 
mercadoria ou bem. relativamente ao transporte efetuado por 
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transponador autônomo ou empresa não contnbuinte no Estado; • mtennunicipal c de comunicaç!lo com 
anteriores por este ou jiõr outro Estado. 

o montante cobrado nas - consumtda, salvo quanto· utJIIzada no processo mdustrial ou na 
g) onde tenha m1c1ado a ptcsta~o. nos dcmats casos; 
111- tratando-se de presta~o de ser,ços de 

comum~o 
a) o do estabelecimento de presta~o de semço de 

comumcação, 
b) o do estabelecimento de concess1onána ou 

penn1ss1onána que forneça ficha. cartão ou assemelhados nccessános 
à presta~o de semços. 

c) o do estabelecimento dcsunatáno do serv1ço. na 
forma d1sposta na alínea "c" do mc1so antcnor. 

d) onde seJa cobrado o serviÇO. nos dema1s casos. 
I V- tratando-se de serv1ços prestados ou mictados no 

cxtcnor, o do estabelecimento cncomcndante 
An 17 Quando a mcrca~ona for remetida para 

armazém geral"ou para depósito fechado do própno contribumte, no 
Estado. a postcnor salda será considerada ocornda no estabelecimento 
remetente 

AnJ8 Cons1der~-se também local de operação o do 
estabelecimento que transfcnr a propncdadc. ou o título que a 
represente, de mcrcadona que por ele não tenha transitado c que se 
ache em poder de tcrcctro. sendo ~rrele\ antc o local onde se encontre 

Parágrafo lln1co- o d1sposto neste artigo n~o se aplica às 
mcrcadonas rcceb1das de contnbumtcs de outra mudadc da Federação, 
manuda no Estado em rcgunc de depósito 

An 39 Para efeito do d1sposto na alínea "g" do mc1so 
111 do art1go 1°. o ouro. quando defimdo como au,·o finance11o ou 
mstrumento camb1al, dC\ e ter sua ongem 1den11ficada 

An 40 l\a hipótese do 1nc1so XII do art1go 2". fica 
facultada a ccntrallt.ação da apura~o c do pagamento do tmposto no 
estabelecuncnto sede ou pnnctpallocallmdo no Estado 

CAPÍTULO IV 
Do Estabelecimento 

An 41 Estabelecimento é o local cdtficado ou não. 
onde pessoas fis1cas ou JUrtdlcas c~ercem suas atmdades em caráter 
tcmporáno ou pcrm~ncntc. bem corno onde se encontrem 
annatenadas mcrcadonas. a111da que o local pertença a tercctros 

§ 1° Na 1mposs1b1lldade de detcrmma~o do 
estabelecimento. nos termos deste art1go. cons1dcra-se como tal, para 
os efeitos deste Regulamento, o local em que tenha sido efetuada a 
operação ou prestação ou encontrada a mercadona 

§ 2° O dom1cilto md1cado pelo SUJe ito passivo poderá 
ser recusado pela Secrctana de Estado da Fatcnda quando dificulte ou 
unposs1b1l1te a liscalu.1ção e a arrec.1daç.1o do 1mposto, 

An 42 C'ons1dera-se autônomo cada estabelecimento 
produtor, cxtrator, gerador. mcluStvc de cncrgm. mdustrial, comcrctal 
e Importador ou prestador de sen.~ços. de transporte c de comumca~o 
do mesmo contnbumtc. a1nda que as atl\'ldades sejam integradas e 
dcsenvoh 1das no mesmo local 

Parágrafo úmco Equ1para-se a estabelecimento 
autônomo o \Ciculo uullzado na c'ploração de at.1v1dadc econômica, 
excetuados aqueles empregados para Simples entrega de mercadorta a 
dcstmatáno ccno em dccorrêncta da operação Já realizada 

An 43 Considera-se como estabelecimento autônomo, 

An 50. O imposto será calculado aplicando-se a 
alíquota cabhel ã base de cálculo prevista para a opera~o ou 
presta~o tnbutada, obtendo-se o valor que será dcb1tado na escnta 
fiscal do contr1bumtc 

An 5 I Quando a fixação do preço ou a apura~o do 
valor depender de fatos ou condiÇões \'Crtficávc1s após a prcsta~o de 
serviço ou a saída da mercadona, taiS como pesagens, med1ções. 
análises. classtlicações, etc , o imposto será calculado e recolh1do, 
IniCialmente, sobre o valor da cota~o do d1a ou na sua falta, o 
estimado pelo Estado c, complementado após essa vcnficação. 
~tcnd1das as normas fixadas neste Regulamento 

Parágrafo ún1co Quando ocorrer reajustamento de 
preço. o Imposto correspondente ao acréscimo do valor, será recolh1do 
JUntamente com o montante devido no período em que houve a 
prestação do scrv1ço ou a saída de mercadoria. igualmente otcnd1das 
as nonnas fixadas neste Rej,'lllamento. 

An 52. A unportância do Imposto a recolher resultará 
da d1fercnça a mator entre o devido nas operações tributadas com 
mercadorias ou serviços c o cobrado relativamente as operações ou 
prestações anteriores c será apurado Jlor período mensal _ 

§1° O s.1ldo do rmposto venficado a favor do 
eontnbumtc transfere-se para o período ou perfodos segumtes 

§2° A Secretana de Estado da Fazenda poderá 
detcnntnar que o 1mposto dcv1do resulte de d1ferença. a maJOr. entre o 
montante do Imposto rclauvo ã operação a tnbutar c o pago na 
mc1dênc1a antcnor sobre a mesma mcrcadona em caso de 

1- saída de estabelecimento comerc1a1s atacad1sL1S ou 
cooperativas de benefictamcnto e 'cnda em comum de produtos 
agrfcolas em estado natural ou stmplesmcntc bencficmdos. em 
operações efetuadas por pequenos produtores agrícolas, 

11- operações de vendedores ambulantes c de 
estabelecrmcntos de ex1sttnc1a transltóna. 

111- saída de estabelcctmcntos \1lrCJIStas de pequena 
cap.1c1dade contnbutlva, 

An 53 ConstitUI dêbtto fiscal, para efe1to de cálculo do 
1mposto a recolher 

1- o \3lor obt1d0 nos termos do d1sposto no art1go 4~. 

11- o valor dos crédnos estornados; 
111- o valor resultante da complementação da alíquota 

1nterna nas aquis1ções de mercadorias c de bens destinados a consumo 
ou ati\'O fixo do adquirente 

An 54 Constitui crédito fiscal para fins de cálculo do 
1mposto a recolher. 

1- o valor do unposto antcnormcntc cobrado. 
relativamente às mercadonas entradas para comerc1al1zação. 

11- o valor do unposto cobrado referente às maténas
pnmas, produtos 1ntcrmed1ános c matcnal de embalagem recebidos 
no período para emprego no processo de produç.io ou 
mdustnall1.1~0, 

111 - o valor do 1mposto rclau,·o ao matcnal da 
embalagem a ser uullzada na saída de mercadorta SuJeita ao 1mposto, 

IV- o valor dos créd1tos presunudos ou auton.ados por 
em rclaç.io ao estabelecimento benefic1ador. mdustnal ou cooperauvo, comên1os, 
amda que do mesmo Ulular cada local de produ~o agropecuána ou V - o \'3lor do 1mposto cobrado sobre mcrcadonas. 
cxtraU\'3 'cgeral ou nuneral. de gcra~o. mclus" c de cncrgta, de obcdec1das as condições regulamentares. 
captura pesquctra. situado na mesma área ou em área d1versas do VI - o valor do 1mposto antenorn1cnte cobrado, 
refendo estabelecimento relatwamcnte à prestaçao de SCMÇOS de transporte 1ntermumc1pal e 

An 44 Todos os cstabelecm>cntos, do mesmo titular, mtcrestadual . c de comunrcação, obedecidas as cond1ções 
s:lo cons1derados em conJunto, para efeito de responder por debltos do rcgulamcn~1res 

1mposto, :icrése1mos de qualquer naturctll c multas An 55 O crédtto do 1mposto antcnonnentc cobrado 
An 45 Cada cstabelccunento. seJa matriz. li~al. somente será adnlltido desde que sanadas as 1rrcgulandadcs do 

depósito. agêncta ou representante. esta obngada ao cumpnmento das documento fiscal que 
obngações accssónas prev1stas neste Regulamento 1- rt.1o SCJ3 o exigrdo para a rcspectl\'a operação. 

§I' As obngações tnbutãnas. que a leg1slação atr1bmr 11- não contenha as md1cações necessárias a perfcna 
ao estabelccunento. sfto de responsabilidade do respectivo titular J identificação da operação. 

§2" Quando o unóvcl estiver Situado em tcrritóno de 111- apresente en>cndas ou rasuras que lhe preJUdiquem a 
mars de um murucíp10: deste Estado. consadcra·sc o conlnbuintc I clarc7...:1 
jUrtsd1c1onado no mun1c1p10 em que se encontra localizada a sede da An 56 Salvo as diSpoSIÇões em contráno, não será 
propnedadc ou. na ausenc1a desta, naquele onde se situar a ma1or área adm1tJda a dedução do 1mposto não destacado na Nota F1scal ou 
da propnedadc calculado em desacordo com as normas da lcg1slação ,.1gente 

An 46 Para todos os efeitos. cons1dera-se § 1° No caso do 1mposto destacado a mator. em 
1- depósito fechado. o estabelecimento que o documento fiscal, somente será admtUdo o crédito do valor do 1mpo<to 

contnbumtc uttlue. cxclusl\amentc. para o annazcnamcnto de suas 1 efetl\'3mentc dcv1do, resultante da apllca~o correta da alíquota sobre 
mcrcadortas. a base de cálculo. 

11- produtor, o estabelecimento desttn.1do a produ~o § 2° Na hipótese do unposto destacado a menor, o 
agncola. CUJO titular for pessoa JUrídica. contnbumtc poderá creditar-se, apenas, do valor destacado na I' \la 

111- 1ndustnal. o estabelecimento produtor que da Nota F1seal. assegurado o dtrCitO de creditar-se da diferença, 
mdustnallt.1r a sua produção agropecuána ou cxtrat.1va. 1 med1antc a aprescnra~o da Nota F1scal cnnttda pelo vendedor ou 

IV- comcrc1al. o local fora do estabelecimento produtor I prestador do scrvrço, complementando o cr&!lto fiscal destacado na 
em que o tnular deste comerem luar seus produtos, antenor 

V- cornerctal ou 1ndustnal. o estabelecimento de § 3° Quando, por miCiaU\3 do contribumtc, o 
produtor que esteJa autont.1do pelo F1sco à observância d.1S documento ftseal rclatl\'0 à entrada de mcrcadorta ou prestação de 
dtspostções que est~o SUJeitos os cstabelectmemos de comcrctantes c etv~ço, for regiStrado fora do prazo regulamentar, pernnllr-se-a a 
de 1ndustnms. uuli>.ação do crédito fiscal referente ao alud1do documento fiscal 

VI- produtor pnmáno, a pessoa fis1ca. que se ded1quc à desde que o fato seJa comumcado por escnto ao Fisco, até o dia 30 do 
produç:io agrícola ou extrativa, em estado natural mês subsequente ao do rcg1stro. 

Vil- comerciante ambulante a pessoa natural. sem § 4° A Secrctana da Falenda d1llgcnc1ará, em cad.1 
cstabelecuncnto ftxo. que por sua conta e nsco, ponando todo seu comumcaçào rcfcnda no parágrafo antcnor. no sent1do de constarar a 
estoque de mcrcadona. exerça pessoalmente atividade comerctal. efetiva entrada da mercadoria ou prestação do serv1ço. usando todos os 
uult>ando-sc nu não de veiculo transportador meios ind1ciãnos, inclus1ve exame dos documentos de transporte c dos 

CAPiTULO v lançamentos na escrita mercantil 
Do Lançamento § 5o Conclulda a dihgênc1a de que trata o parágrafo 

An 47 O lançamento do 1mposto será feito nos antcnor, sem que fique comprovada a entrada da mercadorta ou a 
documentos e nos llnos fisca1s, com a desenção das operações ou prestação do serviço, o crédito ulll izado mdcv1damcnte, será glosado, 
prestações praucadas pelo contnbumtc, na forma prC\1Sta neste sem preJUII..O da aplicação ao contnbumte da penal1dade cabível 
Regulamento § 6• D<!sde que dCVJdamcntc autori.ado pela Secrctana 

§ I ' O lançamento é de exclusl\a responsabilidade do jc Estado da Fazenda. o contnbumte poderá creditar-se do 1mposro 
contnbu1nte c esta sujeita a postcnor homologação pela Secrctana de C\cntualmente não destacado em Nota FtScal, contanto que o crédito, 
Estado da Fazenda ass1m consuruldo, corresponda exatamente ao '<llor do rmposto dC\'Ido 

§ 2" Após 5 (cmco) anos. contados a parur de 1° de na ope~o ou prestação antenor 
Janeiro do ano scgumte ao da efcU\'3~0 do lançamento pelo Art 57 Não rmpllcar:l crédito para compensação com o 
contr1bumte. cons1dcra•se ocomda a homolowo tác1ta do •nontantc do Imposto devido nas operações ou prestações segumtes 
lançamento 1- a operação ou prestação beneficiada por 1sen~o ou 

An 48 A cobrança c o rccollumento do Imposto, não meidêncta, salvo detemunação em contrãno da leg1slaçllo, 
multas e qua1squer acréscimos não elldom o d1te1to da Fv.enda do 11- a aqwsrção de bens desunados a uso e consumo ou 
Estado de proceder a ultcnor rcv1são fiscal para mtograrcm o atJvo fixo do contribuinte, 

CAPÍTULO VI ITI- a aqUISiçãO de mercadona ou produtos que, 
Do Cilculo e Apuraç~o do Imposto uttllzados no processo 1ndustnal, não seJam consunudos ou nã~ 

An 49 O 1mposto será não-cumulativo. compensando- mtegrcm o produto final, na cond1~0 do elemento mwspensávcl a sua 
. se o que for dcv1do em cada operação relatl\·a a circulação de composr~o; 

mcrcadonas ou prestaç.'lo de serv1ços de transporte interestadual e IV- o valor ~ i~posto referente a energ1a elétnca 

atiVIdade cxtrallva mmeral, 
. • V- o valor do imposto refercrttc a setv1ço que não esteja 

vmculado a opera~o ou prcsta~o subscquente alcançadll pela 
mctdêncta do 1mposto, 

VI- o valor do créduo referente a mcrcadona e serviço 
subsutuido por crédtto presurnrdo 

An 58 Acarretará a anula~o do créduo 
1- a operação ou presta~o subscquente, quando 

bencfictada por •senção ou n.io mctdéncm. sah·o detennr~o em 
contrãno da leg1slação, 

11- a operação ou prestação subsequente com redução de 
base de cálculo, h1pótcse em que o retorno será proporCional ã 
redução, 

111- a mextsténc1a. por qualquer mouvo. de opera~o 
postcnor. 

IV- o Imposto cobrado na opera~o antcnor, quando 
supenor ao dcv1do na postcnor, lupótcse em que a anula~o 
corresponder ã di ferença 

Art. 59 F1ca conced1do crédito fiscal presumido, igual 
ao montante que teria s1do pago na ongcm em outras umdades da 
Federação. às mcrcadonas. na forma de produtos industnahzados, 
entradas na Zonas de LI\ re Comércio de Maeapá c Santana, desde que 
se desune a comercialização ou mdustnallt.a~o. confonnc preceitua o 
mc1so I. do an1go 49, do decreto-lei n° 288 de 28 de feveretro de 1%7 

§ 1° O d1sposto neste art1go aplica-se também aos 
produtos mdustnallzados entrados na Arca de L1vrc Comérc10 de 
Macapa e Santana-ALCMS onundos de outras localidades do Estado 
do Amapa 

§ 2° Para efeito de dctcrm1naç.io do crédito fi~ 
presum1do relatiVO aos produtos mdustnalltlldos de que trata este 
an1go. C\clucm-se os valores do frete aufendo por tcrcctros c do 
seguro. 

§ 3° Não gera dtretlo ao credito fiscal presum1do a 
operação que não for regiStrada nos '" ros fiscaiS no prazo 
regulamentado ou não tenha s1do dcscmbaraç.1da na repeu~o fiscal 
competente 

§ 4° F1ca c"hudo para os efeitos do parágrafo anterior 
a cncrg101 clctrica 

CAPÍTULO VIl 
Da Restituição do Imposto 

Art 60 As quantias rela tivas ao imposto 
mdev1damcnte recolhidas aos cofres do Estado, poderão ser rcstituldas 
no todo ou em pane, a requenmcnto do contnbumtc 

§ 1° A rcstttuiÇito do 1mposto, mdevidamcntc pago, fica 
subordmada a prova, pelo contnbumtc. de que o respccuvo valor nllo 
fo1 rcccb1do de tcrcetro 

§ 2° O tcrcetro que faça prova de ha,·cr pago o rmposto 
ao contnbumtc, nos termos deste an1go. sub-roga-se no dtreito 
daquele a respectl\3 restltUI~O 

An 61 A rcsttlulçllo total ou paiCtal do 1mposto dá 
lugar a devolução, na mesma proporção dos JUros de mora, da 
correção monc~ina e das pen.1ltdadcs pccumánas efeuvamente 
recolh1das. s.1ho as referchtcs a mfra~o de caráter fonnal que não se 
devem reputar prcJud1c.1das pela causa assccuratóna da restitur~o 

§ 1° O defenmento do pcd1do da restttut~o em decisão 
dcfintll\a que se tenha tornado mccorrivcl. profcnda em processo 
adnumstrali\O ou JUdiCial. unpllca em autonza~o para escrituração 
do cr&ilto fiscal decorrente. no LI\ ro de Rcg1stro de Apuração do 
ICMS. na coluna "outros cr&lltos• 

§ 2° A restituição será em fonna de créd1to fiscal, 
devendo ser em cspéc1c no caso de o beneficiário não poder, sob 
qualquer forma, ull llt.1r créd1t0 fiscal 

§ 3° É vedad.1 a resuttuç.'lo ou compensação do valor do 
1mposto que tenha s1do ut1h>.ado como crédito pelo estabelecimento 
dcstinatáno, bem como a restituição do saldo de crédito existente na 
data do encerramento das atividades de qualquer estabelecimento. 

CAPiTULO VIl I 
Da Forma, Local c Prazos de Pagamento 

SEÇÃO I 
Da Forma c Local de Pagamento 

An 62 O 1mposto será recolh1do em estabelecimento 
baucáno autont.ado ou repartiÇão arrecadadora, através de Documento 
de Arrecadação Estadual -DAR ou guta própna, de modelo aprovado 
pela Sccre1ana de Estado da Fucnda 

Parágrafo úmco A Secretana de Estado da F:uenda 
poderá dctcrmmar que o rccolh1mcnto se faça através de guias por ela 
forncctda. em estabelecimento banc.1no autonzado ou rcparu~o 

arrecadadora. ficando-lhe facultado c.xrytr retnbu1~0 pelo custo 
An 63 Somente scra penn1ttdo o recolhimento do 

trtbutos dtrctamcntc à rcpart1çllo arrecadadora quando 
1- não tenha SidO 1mplantado. na JUnsdJ~o do 

contnbumtc. o SIStema de arrecadação atra\és da rede bancána, 
11- se tratar de recolhimento do qual dependa a liberação 

de \CÍculos terrestres ou Ouvta1s. fora do horário normal da rede 
bancâna. caso em que o rcspons.-1' cl pela agênc1a F1scal deverá 
recolher o produto da arrecad.1~0 ao cstabelecunento bancáno 
autornado, obngatonamcntc. no pnmc1ro dta de mov1mcnto normal, 
sob pena de respons.1b1 lld.1dc 

Parágrafo ítmco Os recolhimentos efetuados sem a 
observânc1a das nonnas estabelecidas neste artigo, não produlirão os 
seus efcnos lcga1s. 

An 64. O unposto de que trata este regulamento será 
transformado em Umdade Padrão F1seal do Amapá (UPF-AP), na data 
da apuração 

§ 1• O valor da UPF-AP, será fixado pela Secretaria de 
Estado da Fa>.enda 

§ 2" A conversão do valor do ICMS será feita mediante 
a dms.'lo do valor dCVIdo pelo valor umtáno da UPF-AP v1gcnte na 
data fixada no "caput", últtma pane deste art1go 

§ 3° O valor do Imposto, em rca1s, será apurado pela 
mulllpllca~o da quanudade de UPF-AP pelo valor unitário diáno 
desL1. na data do cfeuvo pagamento 

§ 4° Os recolhimentos efetuados após os prazos ftxados 
em regulamento ficarão SUJCIIOS, além da atualização monetária, a 
multa e JUros de mora e serão calculados sobre o período transcomdo 
entre a d.1ta do venc1mento e a do pagamen~Q.... 

SEÇÃÓ:J{2_ ·:"" -.._ 
Dos Prazos de l>:ígamen~ 

-Ji.- ·.;.....-

An 65 Ressalvados outros pr:uos pmoi;;'; nCSre 
Regulamento, o Imposto sobre Operações Relat1vas ã Circulação de 
Mercadonas c sobre Prestações de Serv1ços de Transporte 
Interestadual e lntennurucipal e de Comumca~o (ICMS) será 
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recolhido: 
l - em 20 dias após o dc.scmbaraço aduaneiro, nas 

operações com mercadorias importadas do exterior, observado o 
disposto no Titulo lll, Capitulo Vll, deste Regulamento; 

ll - no momento do ingresso no território do Estado do 
Amap:í. no caso de operações a serem rcaJ iz.1.das com mcrc:1dorias 
trazid.1s de out ros Estados, sem destinatário certo ou por ambulante; 

!li - por ocasiào do despacho aduaneiro de mercadoria 
importada fora das especificações das ALCMS. ou de mancim 
irregular c apreendida, ainda que a rcpa rti~io aduaneira em que se 
processar o despacho ou rcali1.1 r o leilão, estej a localizada em outra 
unidade da federação; 

IV- antecipadamente: 
a) na saída de mercadorias de estabelecimento cxtrator c 

produtor que niio tenha crg.1ni>t .. 'lÇCio ndministrativn c comcrclal 
adcljuada ao atendimento das obrigações fiscais ; 

g) na prcstaç:io de serviços de transporte por pessoa 
nsicn ou jurídic..1, autônOIIIi1 ou ncro. que n:io seja inscritn no CAD
ICMS deste Est:1do; 

c) 11a prcswç;io de serviço de tmnsportc iniciada onde o 
contribuinte não possua cstal>clccimcnlo inscrito~ 

d) na saída de mercadorias recebidas pelo Correio, por 
via aérc.'l ou v1<1 maritima, retirada por pessoa física; 

V - aré o quiruo dia, no C'lSO de mercadorias constantes 
do estoque final, da data do encerramento das :uividades do 
cstabclccimcnto, conl<tnclo-~r.: o pra:to :i partir dc,;ta data; 

VI ~ até o quinto dia subscqucnte ao da ocorrência do 
f.1to ger.'ldor, pelo lcílociro, no caso de saídas de rucrcadori:1s 
decorrentes de sua arrcmat:lç;io em leilão: 

VIl ~ <~ té o quinto dia subsequente ao da ocorr~ncia do 
fa to gemdor, pelo síndico, comiss:'1rio, inventariante ou liquidante. 
conforme o cmo. na hipótese de s.1idas de mercadorias decorrentes de 
sua alíenaç5o em falência. concordata, inventário ou dissoluç:io de 
sociedades; 

Vlll - até o quinlo dia do mês subscqucntc :iqucle em 
que hou\'cr ocorrido o rhto gerndor. pelos contribuintes submetidos a 
regime de cstimati\'a fixa: 

IX· até o quinto dia do mCs subscquentc à ocorrêncw do 
fato gerador. pelo contribuinte rcgul:umentc inscrito, qu;mdo 

a) adquirir em oulra unidade da fedcraç.io ou no e.xlerior 
mcrc;:Jdorias ou bens dcs1inad0s a consumo ou a intcgrnr o ativo fixo: 

b) utilízar serviços cuja prcslação se inicie em outra 
unidade da rcderaçào c não cs1cja vinculada :l opcraç5o subscqucntc 
alcançada pela incidência do imposto; 

X • no ato d::J libcraç:io, pelo contribuinte. uo C(JSO de 
lliCreadorias apreendidas: 

XI • no momen!o da sait.la par.1 fora do Estndo t.lo 
Am:op:i, nas operações rcali1.1das por produtor agropccu:ino. no caso 
da letra .• , ... do inciso IV, deste artigo c inciso I. do art. 41 7: 

XII -na data da ocorrência do fato gerador, quando. 
;1) o contribuinle ror encontrado no exercício de 

atividade mercantil. sem prévia inscrição; c 
h) constatado caso de sonegnç:io; 
XIII - nas saídas tributadas sob o regime normal: 
a) a té o décimo dia do primeiro mês subscqucntc ao da 

ocorrência do fato ger•1dor, para os csl :~b l ccimentos comerciais. de 
qualquer tipo, incluindo os prestadores de scrv1ço: 

b) :llé o décimo quinto dia do primeiro mês subscqncntc 
ao da ocorrCncia do f.110 gerador. para os cslabclccimcntos industnais. 
inclusi\'c os que explorem o ramo de ccr:imica. café c panifica~io: 

XIV- no momcnlo do nbatc, nas operações com gado de 
qualquer CSJ>L~ic: 

XV -até o décimo din. do primeiro mês subscquentc ao 
cnccrrnmcnlo da difcrimcnlo. para os c.c;wbclccimcntos industriais c 
comerciais no caso de ICMS diferido; 

XVI - no momento dn aprcscntaç;1o à rcp;H1 iç...1o fiscal 
para desembaraço, de mercadorias procedcnlcs de outros Estados. 
destinadas à fciranles. ambul:mlcs c rcg.11ões. 

Parúgrafo único. O recolhimento previsto no inciso IX, 
letra "a", scr:í o resultante da diferença de aliquola. vedada a 
utili1Á1ç:1o do crédito fiscal em sua apuração. 

Art. 66. Nas operações com produios submetidos :i 
substituição tributãria. obscrvar-sc-ão os prazos de recolhimento 
previstos nos Convênios c em outros cnos normativos a eles 
reportados; 

Art. G7. Quando o iéqnino do prazo de recolhimento do 
imposto recair em di;-1 nfio útil ou em que não haja expc.:dientc 
banecirio ou nas repartições físcnis ;urccJdadoras. cmisiderar-sc-ú 
prorrogado o prazo para o dict util imcdiat:unentc posterior. 

CAPÍTULO IX 
Do Cadastro de Contribuinte.< 

SEÇÃO I 
Da Inscrição 

Art. 68. lnscrcvcr-se-ilo no Cadastro de Conlribuintcs 
do ICMS (CADnCMS) antes de se iniciarem as atividades, as pessoas 
citadas nos artigos 26 c 27 deste Regulamento 

§ 1°. Por ato da Sccrclaria da F.azcnda podci:io ser 
insti1u íllos c.c t d~tslros ,auxiliares, vinculados ao Cadastro de 
Contribuintes c Código de Atividade Econõmic.1 (CAE). 

§ 2°. Para atendimento ao disposto no par;·,grafo 
anterior, o Secretário da Fazenda fica autorizado a proceder, a 
qualquer tempo. o recadastramento de lodos os contribuintes inscritos 
no Estado. 

§ 3". Para viabili111Ç:io do disposto no par.ígrafo I" deste 
artigo. o Sccrcüirio da Fazenda baixarã atos estabelecendo quais os 
documentos necessários para a implantação dos Cadastros Auxiliares, 
do rcc.1dastramenlo e das demais figuras de atualização cadastral. 

§ 4". A pessoa natural ou j urídica que produ1.ir ou 
executar em propriedade de terceiros ou ainda. promover saída de 
mcrC~1doria ou c..xccutar prcstaÇt1o de serviço em seu nome, flc..1, 
lambém, obrigada à inscrição no CAD-ICMS/AP. 

§ 5". A imunidade, n:to-incidência ou iscnÇê10 da 
mercadoria ou serviço não desobriga as pessoas referidas no "c.1put" 
deste artigo de se inscrever no C1das1ro de Contribuintes. 

§ 6". A inscrição tem caráter definitivo, não podendo o 
seu número em caso de suspensão "de oficio11 ou de cancelamento ser 
apro\'citado para o mesmo ou outro contribuinte. 

Art. 69. A Ficha de lnscriç;1o do Contribuinte (F!C). é 
.utransferivcl e será atuali7.ada quando ocorrer alterações cadastmis, 
como: 

I- raz.1o social ou nome de fantasia ou na composiç;io de 
sécios: 

DIÁRIO OFICIAL 

ll- endereço ou domicilio fiscal; 
lll- ramo de atividade econômica; 
IV- regime de pagamcmo do ICMS. 
§ 1". O número de inscrição concedido a cadn 

estabelecimento deverá constar em todos documentos fiscais que o 
contribuinte utilizar. 

§ 2". Cada cstabclccimcnlo do contribuinlc rcccber:í no 
CAD-!CMS/AP um número de inscrição. 

§ 3". É vedada a conccss:1o de uma única inscrição para 
estabelecimento de naturC7.11 diversa, ainda quando situados no mesmo 
local. 

§ 4°. É irrelevante, para efeito de autonomia de e;1da 
estabelecimento. o fato de uma mesma pc:ss0i1 atuar. simultaneamente. 
com estabelecimento de 11aturc7 ... 1 diversa. em um mesmo local. 

§ 5". A prova de inscriç:1o far·sc-á mediante a 
tlpresentaç•lo do respectivo cartno ou de pedido~ devidamente 
ilSSinftdo, do qual cons1e o nome do destinatário c o número de sun 
inscriç:io. 

§ G". Enco111rado o cartão de inscrição em poder de 
oulrem que n;io seu titular ou procurador devidamente habilitado. seni 
a inscriç:lo cancelada de oficio, respondendo a pessoa inscrila pelos 
danos result:uncs de seu procedimento. 

§ 7'. N:io se aplicam as s.1nçõcs previstas no partlgrafo 
anterior. quando o car1ão de inscriç:io tenha sido encontrado em poder 
de outrem em decorrência de cxtmvio comunicado :i rcp.1rtição fiscal 
compe1cnte. dentro do prazo de 48 horas. co111ados da ocorrência do 
fato. 

§ 8". A Sccrct:lria d.1 Fa1.enda fixar:'\ o pral.o de 
v:llid:ldc da FIC c disciplinar{! quanto ú sua renov:lç•io ou rcvalidaç;lo. 

§ 9°. Em caso de CXlríl\·io, dcstmiç;io ou perda 
involtmt:tria do cart:io, dever{! a pessoa inscrita requerer segunda \•ia 
em formul:ído-pctiçfio, conforme modelo instituido pela Secretaria da 
fa1.cnd.1. fa1.endo, :mies. publicar no Di:hio Oficial c em um jornal de 
grande circulação. 

§ 10. Ocorrendo o disposto no par.igmfo anterior, a 
rcp;Jrtiç:io fiscal do domicilio do rcspectim cstabelccuncnto 
comun1car:í o r.11o às dcmnis repartições do Estado, cabendo a estas 
divulgar a comunicaç;io, afix:mdo-sc em lugnr \·ish·cl ao pl1blico 

§ 11. A comu1ucaç.io de alicraçõcs prcvisws neste 
arligo devcr:i ser forma li1;1da dentro do praw de 15 (quinze) dias. 
conwdos cb dma da alicraç:io. 

Art. 70. As pessoas re fe ridas nos artigos 26 c 27 para 
inscriç:io no Cadaslro de Contribuintes prccnchcr:io a ficha de 
Alunl"aç"o Cadastral FAC. de ncordo com o modelo aprovado pela 
Sccrclaria da Fal.cnda. para aprcscntaç:lo :i repartição fiscal do 
domicilio do estabelecimento 

§ 1°. A FAC. dc\'er:l obng:llorinrncntc ser prccncluda 
em 3 (t rês) \'ias. com as seguintes tnformaçõcs: 

I· quanto à natureza da atualizaç:1o: 
11- qunnto :i dcnommaç~o do estabelecimclllo: 
I li· localização do estabclceunento: 
IV- qual ificaç;io do contribuilllc; 
V- descrição da principal atividade cconõmica; 
VI- quanto à naturcta jurídicn: 
VIl - quanto aos cadastros auxi liares de rcspous:h·eis 

pelas empresas c contador da organizaç:lo contlibil: 
VIII- outr~s informações consideradas relevantes para 

1dcntific.1çào do contribuinte c de seu cswbclccimcnto. 
§ 2". Tratando-se de comércio ou induslria de fogos. 

:1rmas ou munições. o interessado de\·crâ anexar. além dos 
documentos exigidos para inscriç:1o, o original ou cópia autclllic:1d:1 
da licença expedida pelo Ministcrio do Exércilo ou pela Secretaria de 
Segurança Públic.1. conforme o caso. 

Art. 71. As pessoas n:1o inscrilas no CAD-!CMS/AP 
cst;io i111pcdidas de: 

J. rcali :t.ar o p:lg:unento do imposto com base em 
cscrituraç.1o fiscal ou estimativa: 

11- imprimir ou mandar imprimir talões de notas fiscais: 
111- salvo legislação em contr:írio. se bencfic1ar de 

crédito fiscal presumido previsto neste Regulamento. 
Art. 72. O contribuinte que mudar de domicilio á 

subordinaç:io de outra Repartição fiscal Estadual, solicit:1ri1 a sua 
lransferência para o Município no qual irá se estabelecer. 

Parágrafo único. Ocorrendo a transferência de que trata 
este Mtigo, o pedido deverá ser inStntido nn fonna que dispuser a 
legislação tributária vigente, observando-se o pmzo de que trata o 
parl1grafo li, do artigo 69. 

SEÇÃO ll 
Da Suspensão c do Cancelamento 

Art. 73. O contribuinte poderá requerer a suspens:1o 
tcmpor:'lria de sua inscrição no CAD/!CMS-AP desde que faça prova 
da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. rcssalvndos outros casos 
previstos neste Regulamento: 

!- calamidade pública, inCêndio ou outro sinistro; 
11- reforma ou dcmoliç:1o do prédio; 
lU- doença grave do titular da firma individual. 
§ 1°. O prazo de eonccs~io da suspcn~io tcmporãria será 

de até 180 (cento c oitenta) dias. prorro~ilvcl por igual período. a juiw 
da Secretaria de Estado da Fazcndn, instruído em processo regular. 

§ 2". No pedido de suspens:io, o conlribuintc dcvcri1 
juntar a FI C, as Guias ele Recolhimcnto/ICMS quitado c Notas Fiscais 
mlo utilizadas. 

Art. 74. A suspcns:io da inscriç:1o, podcr:í ser declarada 
de oficio a qualquer momento. nas hipóteses a seguir: 

!- nas faltas de recadastramento; 
ll- niio locali1.11ção do estabelecimento no endereço para 

o qual foi solicitada a inscrição; 
nr-quando não requerida a baixa no prazo legal; 
!V - em quaisquer outras h'ipólcses que no interesse do 

Fisco tornenl-se necessárias. 
Parágrafo único. N:l hipótese do inciso IV deste arti'go a 

suspcns;1o deverá ser precedida de processo regular, na forma Uo 
parágrafo 2" do artigo 75. 

Art.75. A inscrição no CAD·lCMS/AP poderá ser 
cancelada de oficio nos scguinics casos: 

l - vencido ou esgotado o praw da suspens:lo tempor:lrin 
scrn que haja pedido de rcalivaç:1o; 

ll - dcsaparecimcnlo do titular da firma ou raz..io social, 
comprovado atravCs de procedimento fiscal quando o contribuinte ncio 
exerça sua atividade no endereço cadaslf:ldo; 

Ill- na falia de rccadastrnmento, ainda que esteja na 
condição de suspenso; 

IV- houver prova de infraç:lo praticada com dolo, fraude 
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ou simulação~ 
V- após tran$itar em julgado a sentença declaratória de . 

falência; 
VI- deixar de apresentar à repartição fiscal por 03 (lrês) 

períodos fiScais consecutivos os documentos de illiormaç;io. ainda que 
sem movimento. .. 

§ 1". O caneclamcnlo da inscrição de oficio, sem 
prejuízo das medidas penais Ctlbiveis, sujeitará o contribuinte c seu 
estabelecimento, às scguinlcs sanções: · 

l- declaração de inidoneidade dos documentos fiscais; . . 
ll- declaraç:io de nulidade dos créditos fiscais lançados c 

transferidos em favor de terceiros; 

lll- exigências do pagamento do imposto de períodos 
fiscais vcucidos c não recolhidos, com multas c outros acréscimos 
legais até a daw da publicação do c.1ncclamenlo; 

IV- aprccns:1o c dcpósilo das mercadorias em estoque c 
as em circulação; 

V- intcrdiç:io do estabelecimento; 
VI- proibição de transacionar com as Reparliçõcs 

Públicas, Autarquias do Esiado, Instituições Financeiras Oficiais, 
imcgradas ao Sistema de Crédito do Estado c com as demais empresas 
das c1uais seja o Estado acionista majoritário. 

§2". O cancelamento de oficio ser:i precedido de 
processo regular instruído através de rcprescnt."lção dos órg5os 
fazendários competentes, devendo na fase de sua instruç:io ser 
concedido ao contribuinte. o prazo para contestação dos fatos nela 
apontados. 

SJCÇ,\0 rrr 
Da Baixa 

Art. 76. O pedido de b:lixa de inscriç•io scrf1 requerido 
no prazo de 10 (dez) dias do enccrromcmo de atividades, jwllo il 
rcpartiç<io fiscal do domicilio do contribuinte. anexando no mesmo os 
scguirllcs documentos: 

(- formul ;irio para baixa de inscrição: 
11- Fiel"' de Atual i1.1ç.~o Cadaslral (FAC); 
lll- Cartão de lnscriçào c FIC (original): 
IV- Guia de recolhimento de tributos estaduais, 

incluindo o últ1mo período de mividadc do c.<tabelccimcnto; 
V- livros c escrita fisca l; 
Vl- talon:írios de Nolas Fiscais u:io u1iliz..1dos. 
§ 1". Quando o pedido de baixa de inscrição decorrer de 

transferência de estnbclccimenlo, ;1lém dn ass inatura do alienante. 
exigir-se-á a do comprnllor ou conccssion:irio. 

§ 2°. A b<Jixa de inscrição do contribuinte concedida a 
pedido ou declarada de oficio. ainda que em caráter definitivo, não 
implicará em quitação de imposto ou desoneração de qu:.1lqucr ônus c 
rcspons.1bilidade de nalurC/11 fiscal. 

§ )0
• Procedidas as neccss.i rias \'crificaçõcs c constatada 

a regularidade fiscal do contribuinte ou sanadas as irregularidt~dcs. se 
apuradas, o processo será remetido. para despacho final, á Divis.io de 
Informações Econõmico-Fiscais (DIEF). 

§ 4°. Deverá ser publíc::1da mensalmente. no Di;írio 
Ofi cial do Estado c Clll jorilal de circnlaç:io da capilal, a relação dos 
cstnbclccimcntos baixados no mês :mtcrior. a pedido ou de oficio. 

Art.77. Nps c;1sos de baixa de inscriçoio, a pedido do 
contribuinte. ou suspcnsfio temporárin, somente scrâ rcativada a 
inscrição no CAD/ICMS após o exame em suas escritas fiscais c 
comábil. 

§ r•. Tratando-se de baixa a pedido, indcpendcnle da 
condiç;io contida no "caput" deste artigo. :1 reativação somente será 
cabível se requerida no prazo de cinco anos contados da data do 
requerimento do pedido de baixa. 

§ 2°. Tratando-se de suspcns;lo tcmpor;íria. a reativação 
somente scrã cabível se: 

a) o contribui nte lizer prova de terem cessados os 
motivos que dctcnniunram a suspcnsflo ou iniciado em juizo a açilo 
anulatória do ato administrativo corn depósito da i mpo rt ~ncia em 
li1igio; 

b) em virtude de dccis:io judicial: 
c) muras hipóteses a critério da Secretaria de Estado da 

FaJ.cnda. sem prejuízo do er:irio est:1dual. 
CAPÍTULO X 

D:1 Escri ta Fiscal 

Art. 78. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a 
mnntcr escrita fiscal destinada ao registro de suas operações ou 
prcslações, conforme modelos de documentos c livros fisca is, na 
forma c nos prazos de emissão de documentos c de cscrituraçoio de 
livros fiscais. estabelecidos neste Rcgulmnento. 

Art. 79. Além dos livros previstos nesle Regulamento, n 
Secretaria de Estado dn Fazenda podení instituir outros livros de 
utili1A1ção obrigatória. desde que ncccss:'~rio ao controle de fiscalização 
das obrigações lribulárias. 

Art. 80. É vedad.1 a utilizaç.'lo de uma única escrita 
fi scal para estabelecimentos de nnturc·z.a diversa. ainda quando 
situados num mesmo local e pcrlenccntcs a um só contribuinte. 

Art. 81. Para fins de fisc.1 lização, constituem 
inslnnnentos auxiliares da escrita fi sc.1l os livros da Contabilidade, e 
os demais documentos fiscais c conlflbcis. 

Art. 82 Cada cslabclccimcnto, seja matriz ou filial, 
depósito, agência ou representante, tení cscrituraç.io fiscal própria, 
vcdadn a sua centralização, inclusive no estabelecimento mat.riz. 

§ 1". Os livros c os documcnlos que servirem de base;\ 
sua escrituração ser.io conservados, durante o prazo de 5 (cinco) anos, 
nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à Fiscaliz.:lç(lo. 
quando exigidos. 

§ 2". O prazo previsto no § 1° deste artigo interrompe-se 
por qualquer exigência fiscal relacionada com as operações ou 
prestações a CJuC se refiram os livros ou os documentos, ou 00111 os 
créditos tributários deles decorrentes. 

Art.83. Scrfl admitido na cscriturnç:io dos livros, atraso 
de no m:íximo 5 (cinco) dias consideradas a data de emissão da Not<J 
Fiscal, no caso de saída de merc.'ldorias, c a de recebimento, no caso 
de enlrada de mercadorias, ressalvados os livros que tiverem prazos 
cspccificos. 

Art. 84. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá, a 
qualquer tempo, cxig~r a escrita fiscal, desde que o volume das 
operações ou prestações. o porte do estabelecimento c os interesses do 
Fisco asstm o aconselhem. 

CAPÍTULO X! 
Do Cancelamento de Documentos e da Devolução de 

Mercadorias 
Art. 85. Compreende-se por cancelamento da Nota 

Fiscal, a anulação do documento por parte do contribuinte. na mesma 
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data de sua cmossão, desde que não tenha ocorndo a saída da 
mercadoria, bem como não tenham sodo executados os serviços de 
trn.nspones e de comunocação. c o rcspectovo lançamento no livro 
próprio. 

An 86 O cancelamento 50 se torna cfeuvo quando 
mantodas no talonán o ou formuláno continuo todas as vias do 
documento cancelado, aonda que ocorro do o rcspecuvo destaque 

Parágrafo únoco Em se traiando de cancelamento de 
Notas Fosca os decorrentes de vendas ou rclati\ as â prestação de 
serviços de transponc ou de comunicação para outros Estados ou para 
o exterior, no caso em que ocorra o destaque de voas para fins 
cstaústicos c de despachos. c na ompossobohdadc de retorno das voas 
referidas, ser:i exigida a comprovação da remessa das mesmas, às 
Rcpanoções competentes. rcalo,.adas através de cxpcdocntc. CUJa cópoa 
será anexada as dcmaos voas do talon.íno correspondente. constando 
dcci:Íração da rcpanoçao, quanto ao rcccbomcnto das notas fiscaos 
aludidas. 

An 87 O contribuontc fará constar na Nota Fosca! 
cancelada, declaraç,1o sumána do 111011\"0 que dcocrminou o 
cancelamento c referência, se for o caso, ao novo documento emitido 

§ t• Constituo motivo de que trata o "c.1put" deste 
anigo. uma das seguontes eventualidades 

1- erro no prcenclumcnto de quaosqucr das ondocaçõcs 
cxogodas pela lcgoslação em vogor; 

11- rasuras, emendas ou prcenchmocnto de forma olcgivcl 
que prCJudoqucm a claref.a c autenticidade do documento fiscal , 

111- desostêncoa do adquorentc ou encomcndantc. no ato 
da compra ou da prestação de servoços: 

IV- anulaç,'io da venda ou da prestação por moii\OS 

convenoenoes ás panes desde que não tenha ocorndo a saida da 
mcrcadona c. em se tratando de prestação de sen oços, n."io tenham 
sodo executados 

§ 7!' Em se tratando de Nota Fosca! de Entrada, alem da 
ocorrência dos otcns J, 11 ou 111. ocorrera a hopótcsc do par:igrafo 
antcnor, no caso de anulaç,'io de compras de produtos "in natura", 
antes da remessa para o estabelecomento adquorcntc 

An 88 Consodcra-se dC\olução. o reoorno de 
mcrcadona ao estabelecuncnto de origem, nas lupótcscs abaixo 
discrinun.1das 

1- decorrente de qualquer das seguunes 
evcntuahdades 

a) avaroa, 
b) vicoo, dcfcnos c difcrenç,1 na qualidade ou na 

quantidade das mcrcadonas; 
c) dovcrgcncias nos prazos c nos preços ajustados. 
d) saída de mcrc.1donas CUJa entrega seJa sustada 

antcnomtcntc à sua entrada no cstabclccmlento do dcsunatáno. por 
mottvos supcrvcntcntcs, 

c) quando a rncrcadona hou,cr saído para somplcs 
demonstração 

11- a efetuada dentro do prazo de garanua decorncmc da 
obngação assumtda pelo remetente ou f:i>ncante. de substumr ou 
rcp.1rar a mcrcadoroa. se esta apresentar dcfcuo 

§ I" Em se oratando de \'Cnda a não contnbuome c na 
ompossobohdadc de subsutuoção ou reparo. poderá se processar a 
devolução de mcrcadonas, atra\'és da anulação da \end.1. cnuundo-sc 
nota fiscal de cmrada para reoncorpooação no seu estoque c 
recuperação do omposto pago, na qual deve conter o modelo, número. 
data c valor do documemo fiscal ongonal 

§ 2° A nota fiscal, cmotodJ na fonna do parágrafo 
anterior, scrvtr~ p:ua acompanhar a mcrcadona em seu retorno ao 
estabelecimento de orogcrn 

An 89 No caso de cmossão de nota fiscal para cnucg.1 
futura de mcrcadoroa, ocorrendo dcsosténcia dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias. por pane do adquorentc. a ront• r da dala d.1 crnoss."lo 
do documento c onedoantc corrcspondéncoa, será proccdoda a 
recuperação do imposto dcbotado com a cnnss."lo da nota fisc.1l de 
entrada correspondente. nela consignados. sob obscT\ação. o modelo. 
número, d.1ta c valores do documento fisc.1l orogonal. desde que se 
trate de operações entre contnbuontcs 

An 90 Nas devoluções de mcrcadonas por 
onadimplcmento. decorrente de \'endas a consunudor. podeni o 
vendedor credotar-se da parcela do omposto pago na operaç."lo antcroor, 
proporeoonalmcnle ao -alor das prestações não quoladas, desde que 
observada a cnussão de nota fiscal de entrada. que será anexada a 
N01a Fiscal orogonal ou 0.1 sua ompossobohdade. em decorrêncoa de 
extravao ou recusa. cana ao adquoreme ou mandado Judicial. conforme 
ocaso 
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mercadoria recebida, por sua natureza ou destinação, nao gerar crédito 
fiscal ao consumidor. deverá a devolução ser acompanhada da Nota 
Fosca! (natureza da operação-devolução), sem o destaque do ICMS. 
constando observação alusova ao fato. 

§ I" Ocorrendo o dosposto neste anigo. o \'tndedor 
credotar-se-á do ICMS pago por ocasi<lo das saídas. proporcoonalmcme 
ás mercadoroas recebidas em devolução. desde que cumprodas as 
seguontes cxogências 

1- cmotor Nota Fosca! de Entrada, lançando-a no LMo de 
Regostro de Entradas de Mercadorias, na coluna "Com Dorcoto ao 
Crédoto", dela constando o modelo, o número, c data de cmiss.w da 
Nota Fosca! orogonal (natureza da opernçà<H!evolução); 

11- manter arquivadas em pasta própria, as notas fiscais 
(naturC7.a da operaçã<Kievolução) para fins de cxiboção ao Fosco 

§2°. As disposiÇÕes deste antigo somente se aplicam. se 
a dcvoluçao ocorrer no prazo de 120 (cento c vinte) dias. contados da 
saída da mercado na do estabelecimento emitente. 

An 96 O valor da mcrcadoroa devolvida será ogual ao 
lançado no documento original, sob pena de cSiorno da diferença do 
crédilo c aphcação das multas cabíveis 

An 97 O cstabelecunento que receber. em rcoorno, 
mercadorias por qualquer motivo não entregues ao destonatáno, para 
se crcdotar do omposto pago por ocasiao da saída. devera 
cumulattvamcntc 

1- mcncoonar. no verso da I' voa da Nota Foscal. ames de 
onocoar o retorno. o motivo pelo qual não foo entregue a mercadona. 

11- efetuar o trnnsponc. em retorno. acompanhado da 
própna Nota Ftscal mencmnada no mctso antenor: 

111- cmotor Nota Fosca! de Entr.oda. lançando-a no hHo 
de Rcgmro de Enorada de Mercadorias. n.1 colun.1 "Com Dorcuo a 
Crcdoto". 

IV- manocr arquovadas. em pasta própria. a I' \la da 
Nota Fiscal cmouda por ocasollo da saída c correspondêncoa do 
transponador. explocatova do fato. quando o transpor1c houver sodo 
efetuado por tcrceoros. 

V- C\lbor, sempre que cxogodos, todos os elementos. 
onclusovc contábeos. comprobatónos de que a omponâncoa. 
cvcntuahncmc dcbotad.1s ao destinatároo, não foo reccboda 

An 98 Não dará dorcoto ao crédito do omposto. a 
reentrada no estabelccuncnto. de mercadoria imprestável c que n:lo 
nms possa ser objeto de comcrcialoz.aç,'io. no seu estado orogmal 

An 99. As mercadorias dcvolvodas ficarão SUJCotas ao 
tmposto c1 uando novamenle saírem do estabclecuncnto 

CAPÍTULO XII 
Dos Documentos Fiscais 

SEÇÃO I 
Dos Documentos em Geral 

An 100 Os comnbuontes do Impostos sobre Produoos 
lndustnalu.ados e/ou Imposto sobre Operações Relaoivas à Corculaçào 
de Mcrcadonas c sobre Prestações de 5cn·oços de Transponcs 
Interestadual, Jntcrnounocopal c de Comunocações cmitor.lo, confomoe 
as operações que rcali1Á11cm. os seguontes documemos fiscaos 

1- Nota Fosca!. modelo I ou 1-A _ 
11- Nota Fosca! de Venda a Consunudor. modelo 2. 
111- Cupom Fosca] emitodo por equopamcmo cmossor de 

cupom fiscal (ECF). 
IV- N01a Fosca! do Produlor, modelo 4 , 
V- Nota FoscaVConta de Encrgoa Elétnca. modelo 6, 
VI- Nola Fosca i de Scrvoço de Transponc. modelo 7. 
VIl- Conhecomcnto de Transponc Rodo,1áno de 

Cargas. modelo 8, 
VIII- Conhecomcnto de Transponc Aquaviáno de 

Cargas. modelo 9, 

modelo 11: 

modelo 12, 

15; 

JX- Conhecimento Aéreo, modelo 10. 
X- Conhccnncnto de Transponc Fcrrovoário de Cargas. 

XI - Conhecimento- Cana de Porte Jmcrnacoonal. 

XII-IJilhctc de Passagem Rodoviáno, modelo 13. 
XIII- Oilhctc de Passagem Aquavoáno. modelo 1~. 
XJV- Oolhcte de Passagem c Nota de Bagagem. modelo 

XV- Bolhctc de Passagem Fcrrovoáno. modelo 16. 
XVI- DcspachodcTransponc, modelo 17. 
XVII- Resumo de Movomcnto Diáno. modelo 18, 
XVJJI- Documento de Excesso de Bagagem. modelo 19. 
X I X- Ordem de Coleta de Cargas. modelo 20. 
XX- Nota Fosca! de 5crvoço de Comunocaçào. modelo 

An 91 No caso de devolução de mcrcadonas por 21, 
XXI- Nota Fosca! de 5crvoço de Tclecomumcaçào. pessoa JUrldica de dorcoto púbhco ou pmado. não contribuontc do 

JCMS. é permotoda a recuperação do omposto pago por ocasoão de modelo 22, 
saída. se cumpnd."IS as seguontes formalodadcs 

1- Enussão da Nota Fosca! de Entrada. com o registro modelo 24. 
obngatôno no hvro própno. 

XXII- Autonzação de Carregamento c Transponc. 

XXIII- Mamfesto de Carga, modelo 25, 
XXIV- Rclatóno de Enuss.w de Conhecomentos 

11- Prova da devolução de que tr.ola o "caput" desoc Aéreos, 
anago, doscnmonando os produtos c relatando os motovos 
independente d.1 Nota Fosca i de Entrn.da. 

XXV- Rclatóno de Embarque de Passageoros; 
XXVI - Relação de Despachos: 

An 92 Salvo autonlllç,"lo do Fosco c demais hopótcscs 
previstas neslc regulamento, é vedado o crédoto fisc.1l após o decurso 
de 120 (cento c vonoc) doas contados da data da saída da mcrcadona 

XXVII -Despacho de Cargas Modelo Simplific.1do. 
XXVIII - Extrnto de Faturamento: 
XXIX- Guoa Nacion.1l de Recolhomcnlo de Tnbulos. 

An 93. No retorno de mercadorias saídas para outras modelo 23 
Unodades da Federação para somplcs dcmonsoração, podcra o § I' O prccnchomcnto de documento fiscal cxogodo na 
contnbuontc nccupernr o omposto pago até o pralo de 180 (cento c lcgoslaç.'lo tnbutána do Estado do Amap;l far-se-á por um dos 
ootenta) doas. conlados da nola fosca! de remessa. se aocndoda a norma 
cstabelccada no parágrafo únoco deste anogo 

Parágrafo úmco Por ocasoão do retorno, deverá ser 
emou<ti Nota Fiscal de entrada que acompanhará a mcrcadona. na 
qual serão obngatonamcntc onscndos o modelo. número, a data e 
valores do documento fiscal ongonal. dC\cndo ser esenturada no 
RegiStrO de Enorada de Mercadonas na coluna "Opcrnções com 
CrédJto do Imposto" para cfcoto de recupe:açào do omposlo pago por 
ocasião da saoda das mcrcadonas 

An 94 No caso de dC\olução de mcrc:Jdonas crcouada 
entre contnbuontes. o cstabelecomcnto \cndedor poder:i lançar o 
cnédoto se atcndod."IS as seguontes normas 

1- cmoss.lo de Nota Fiscal (naturC?.a da operação
devolução) pelo comprador. desde que a nola correspondente :i vend.1 
anulada, haJa sodo lançada no seu hvro de Rcgosuo de entradas de 
Mercadorias, com darcuo :1 cred.Jto. 

11- cmoss.lo de NoL1 Fosca! de entrada. pelo vendedor, 
quando pela operação anulada, houver sodo pago ICMS n.1 fonte ou o 
comprddOr nao possuor Nota Fosca] 

An '15 Na hopótcsc do :utogo antcnor, quando a 

scgumtcs mctos 

I - SoSicma Eletrômco de Processamento de Dados: 
11 - Tcrmon.1J Ponto de Venda - PDV. 
JJ1 - máquon.1 ncgostrador.o elctrõmca, 
JV- processo manual. 
§ 7!' O controbuonte que optar pelo prccnchomcnlo de 

documemo fiscal na forma dos oncosos J a 111 do parágrafo antcnor 
podcra cnuur documento fosca! por processo manual n.1 hopótcsc de 

J - ocorrêncoa de dcfcoto que ompossibohtc utoh>.ação do 
oquopamcnto, 

11 - Doscronunação de bens ou servoços na documento 
fiscal por cxogêncoa do consumador ou usuáno, no caso de uloh,.ação 
do cquopamcnto" que se refere o oncoso 111 do parágrafo anocnor 

§ 3" Ressalvado o dosposto antenor, a adoção de um 
dos mcoos pncvosoos no§ 1• excluo os den1aos 

§ 4° É prooboda a cmossão de documcnlos e,trafiscaos 
com dcnomoMçãO OU apreseutação oguaos OU Sfmclhantes ás dos 
prevastos neste artago 

§ 5" Em todos os casos em que for obngaoôroa a 
cmossao de documentos fiscais, o dcposotáno, o annazcnador, o 
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distribwdor, bem como o consumidor, devem exigir tais documentos 
de quem lhes entregar a mercadoria ou pncstar serviços, conservando
os em seu poder, para cxiboção à foscalização, quando exigidos. 

§ 6" Os transponadores não podcrilo aceitar despachos 
de mcrcadonas ou efetuar o seu transponc sem que estejam 
acompanhadas dos documentos foscais próprios, nem fa>.er a entrega 
de mcrcadonas a dcstinat~no diverso do indicado no documento fiscal 
que as acompanhar 

§ 7" A mercadoria pode ser enlfegue em endereço 
dofcrente no consognado no local própno do documento fiscal, no 
Estado do Amapá, desde que o destinatário seja o mesmo c mediante 
expressa declaração do em o tente no documento 

§ 8" A cntério do Fisco, a Nota Fiscal poderá ter série 
desognada por algansmo aráboco 

An I O I O prato limite para cmissao dos documentos 
fiseaos a que se refere o anigo anterior será de dois anos. contado da 
dma da respectiva impresssão 

Art 102 O prat.o de validade dos documentos fiscais 
rclatovos a operação com mercadoria. contado a partir da data da 
s.1ida. é de 

I - 24 (vime c quatro) horas. quando o emitente c o 
dcsunatáno cstl\'erem locah1.1dos no Estado do Amapá; 

11 - doos doas, nos dcmaos casos. 
§I' Quando o trnnsponc. se rcali1.ar por intermédio de 

tcrccoros c a mercadona for depositada em estabelecimento do 
transponador. ou de tcnccoros, por conta c ordem do trnnsponador. os 
pratos dcfinodos neste anogo serilo contados a panir da data em que 
ocorrer a cfctl\'a salda da mcrcadona do depósito, para entrega do 
dcsunat.áno 

§2" No caso do parágrafo antcnor. o transponador 
asson.1rá dcclaraç:lo. no verso do documento fiscal correspondente. 
consognando a d.1ta da cfcuva saída da mercadoria 

§1' Na hopótese de força n~aior que ompcça a 
obsen âncaa dos pr.o,os de vahdadc do documento fiscal, o onteressado 
dc,crá procurar. antes do vencomcnto. a rcpartoção fiscal n~ais 

pró>nna do local d1 ocorrêncoa, para revahdar a documentação 
§4° A revahdação será concedida mediante despacho 

exarado no \crso da I' voa do documento, pelo chefe da repantição 
fiscal ou por funcoon~no por ele designado 

An 103. Os documentos de trata este decreto serao 
numeradas topograficamente, em ordem crescente, de I a 999.999, e 
cnfetxados em blocos um formes de, no mitumo. 20. e. no máximo 50 
documentos 

§ 1° A renumeração dos documentos será rccomcç,1da: 
I - quando for atingido o número 999.999: 
11 - a cnténo do fisco, mediante requerimento do 

comnbumtc 
§ 2• Em substituoção aos blocos de que trata cstc anigo, 

os documentos fiscaos poderão ser confeccionados em formulários 
continuas. observados os respectivos modelos. 

§ 3" A cmossão dos documentos será feita, em bloco, 
pela ordem de nu,.,cração pncvosta neste artigo. vedada a utilização de 
qualquer bloco sem que CSICJam simultaneamente em uso, ou Já 
tenham sado utol11.ados, os de numeração antcnor. 

§ 4" Cada es~1belecomcnto, seja maUU, filial, sucursal, 
agêncoa. depósito ou qualquer outro, terá talonáno própno. 

§ 5' Os estabelecimentos que emitirem documentos 
fiscaos por processo mccano,.ado podcrilo optar por usar formulários 
contínuos ou JOgos soltos de documentos numerados tipograficamente, 
desde que uma das voas seja copiada em ordem cronológica, em 
copaador previamente autenticado, observado os requisitos 
estabelccodos para os documentos correspondentes. 

§ 6" É dispensada a cópia de que trata a parágrafo 
a menor, desde que 

I · uma das vaas seja reproduzida em microfil me. que 
ficará à dosposição do fisco, 

11 - os documentos sejam emitidos em formulários 
contínuos c contenham numeração tipográfica seguida, impressa 
apenas em uma das v1as, devendo taJ numcraÇ<io ser repetida em outro 
local, mccânoca ou datilogralicamcntc. em todas as voas. por cópia a 
carbono 

An 104 A confecção de documento fiscal condJcoona-se 
a prévoa aprovação do fisco. observado o Código de Auvadadc 
Econônuca do contnbuontc 

§ I" A autoru.ação para confecção de Nota Fosca! nos 
modelos I e 1-A andcpendc do Código de Atividade Econômoca do 
contnbuantc 

§ 2° A autOnlaçào para confecção de Nota Fiscal de 
Produtor condocoona-se à apresentação dos talonários de Notas Fiscais 
usados 

SEÇÃO 11 
Oo5 Documentos Fioca.is Relativos a Operação com 

Mercadorias 
SUBSEÇÃO I 

Da Nota Fi!Cal em Modelo Completo 
An 105 As notas fiscaos modelos I e 1-A serao 

cmotodas na hopótcsc de 
I - s.1ida de mercadoria, a qualquer título: 
a) com desuno a contribuinte do ompos10; 
b) adquorida por não contribuinte, quando qamndo esta 

não deva ser rctorada do estabelecimento do contribuinte 
11 - cmrada de mercadoria: 
a) nova ou usada remetida. a qualquer titulo, por 

produtor agropecuáno ou por pessoa natural ou Jurídica não obrigada 
à conoss.1o de documcmo fosca! . 

b) rcmeuda. em retomo. por profossional autônomo ou 
avulso. ao qual to ver sodo cnvoada pa.rn fi.ns de industnahzação, 

c) em rcoorno de cxposoção ou feora, para a qual uvcr 
sodo rcmctoda cxclusovamcnte para fins de c.xposoção ao público, 

d) em retorno de remessa fcota para a venda fora do 
csL1belecomcnto. 

desun.1táno. 
c) dcvolvoda. em r.u.ão de não ter sido entregue ao 

f) no caso de mccadonas de proccdcncoa estrangeora 
que, sem entrar em cstabelccomcnto do omponador ou arrcmatanlc, 

seJam por este rcmcudas a tenccoros. deverá o omponador ou 
arrcmatanlc cmotor Nola Fosca!, com a declaração de que as 
mcrcadoroas saorão doreoamcntc d.1 rcparuç<lo federal em que se 
processou o desembaraço. 

g) arrematada ou adquonda em !calão ou concorréncoa. 
promovoda pelo Poder Púbhco 

IH - no reaJUStamento de preços em ranJo de contrato de 
que dccorr.a acrescomo no ,·alor ongonal da operação ou prestação, 

I V - na regular11.ação crn vlr1udc de doferença no preço 
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de operaç;io ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando 
efetuada no período de apuraç;io do imposto em que tiver sido 
emitido o documento fosca I original; 

V - na corrcç;io do valor do tmposto, se este tiver sido 
destacado a menor. em virtude de erro de cálculo. quando a 
rcgulari1..açâo ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver 
sido emitido o documento fisca l original; 

VI - na data de encerramento das ali\'idadcs do 
cstabelccimcmo. rcl:ltivnmcntc à mercadoria constante do csiO<lUC 
final. 

§ 1°. A Nota Fiscal prcvistn neste a rtigo scni 
obrigatoriamente emit ida. na hipótese d: opcraç;lo que destine a 
mercadoria a não contribuinte. quando o adquircmc exigir documento 
fiscal em modelo completo. 

§2". A Nota Fiscal de que trata este artigo será cmuid:l. 
aindá. pelo tomador de serviços de transporte. no último di:1 de c:1cla 
mCs, hipótese CJll que a emissão será individualizada em rclaç;io: 

I - ao Código r iscai da operação ou prcstaç;io: 
11 - :'! si tuação tributária dil prcstaçtio. se sujeita ao 

pagamento do imposto. amparada por mio-incidência ou ascnção. ou 
com diferimento ou sust>ens;.'io do imposto: 

11 1 - à dcstiuaç;io do documento. se rclati\'O a scl\·iço 
\'Ínculado à operaçilo ou prestaç.io sub;cqücnle alcançada pela 
incidência do 1mposto. ou a serviço em que o tomotdor for o usuário 
fi nal; 

IV - :'! alíquota aplic;1da . 
§:l". O documento previsto uo inciso li deste artigo. 

exceto na hipótese da alínc.1 d. scrvir<i pam acompanhar o trimsito das 
mercadorias até o local do cstabclccuncnto. quando o cuutcntc 
assumir o encargo de rCilr;i-las ou tr.tnspon:'a-las. 

~-' ..,· Na hipôtcsc do par;igrafo ;tntcnor. a cnus.~io de 
Nota Fiscal n;:io exclui n obrigatoricd:~dc dn :!missão d:1 Nota Fisc:al do 
Produtor 

~5'~ . Na hipótese do inciso 111 a V des te ar1tgo. o 
documento fi scal ser:'! emitido dentro de três dias. comados da data em 
que ti,·cr efetivado o rc:Jjustamcnto do preço ou o acrCscimo de vnlor 
da operação. 

~6" Na hipótese dos mcisos IV c V deste . se a 
rcgularit.1çào se efetuar após o período de apnraçiio. o documento 
fi scal tambCrn scni emitido. devendo o contnbuintc: 

1 - recolher. em Documento ele Arrccaelaç;io - DAR 
cspcci!ico. a diferença do imposto com as cspcciricaçõcs necess:inas ;'t 
regulari7aç:1o. 1ndicando. na via do documento prcs:1 ao t:J I;lo. essa 
cncunst ~nCJil. bem como o nÍJmcro c a data da Guia de Rccolhuncmo: 

I - crctnar. no li\'rO Registro de Saídas: 
:l) a cscruuração do documcmo fiscal: 
h) :i md1caç;io da ocorrénct:·t 1101 coluna Obscr\ ações. 

nns linhas correspondentes :'t escritur;Jç;lo elo documento flsc:1 l ongi1tõll 
c do documetiiO flscnl complementar: 

11 1 . escriturar o \'alar do impcsto recolhido na forma do 
inciso I deste par:igra ro. no li\'ro de Rcgisuo de Apuraç;io do ICMS. 
no quadro CrCthto do llllJlOSto • Estorno de dCbi tos. com a cxprcss:lo 
Diferença do llllJ)()StO. Autcnucaç;lo nn ___ .... de ... 

~ 7" n;lo se aplica o disposto nos mcisos I c 111 do 
parcigrafo :uucnor se. no período de apn:-aç;io em que tl\·cr stdo 
emitido o documento fiscal origilwl c nos 1:críodos subscqiientes. :ué 
o imcdiatamc:nlc amcnor ao dn cmiss;1o do documento fi scal 
complcmcmar. o comribuinrc tiver mantido saldo credor do 1111 posto 
m1o inferior ;10 valor da dife rença. 

Art I()(,_ A Nota Fisc:tl modelo I conterá. nos quadros c 
campos própnos. as seguintes mdi~1çõcs · 

I - no quadro ··cmilcntc". 
:1) 0 110111C OU r;l/;io SOC1:1J. 
b) o endereço: 
c) o b:lirro ou distri to: 
d) o Muuidpio: 
c) a Unidade da Fcdcraç;io. 
I) o lclcrouc r:Jou f.1x: 
g) o Código de Endcrcçamemo Postal: 
h) o niJmcro de inscriç;io no Cadastro Geral de 

Contribumlcs do .\llmlstCrio da Fazenda: 
i) a 11atmc;..1 da opcraç;io de 'fUC decorrer a s:tida ou a 

entrada. lais COtliO \'Cnd:-~. COIIIpra. transferência. dc,·oluç:io. 
importílç;lo. cons1gnaçtio. rcmcss;~ { para fins de dcmonsWJç;io.dc 
industrialinçâo ou ontra): 

J) o Código Fiscal de Operações c Prestações - CTOP. 
I) o número de Inscrição cst:lduill do substituto tnbutâno 

na Urudadc d:1 Jiedcmç;io em favor do qual é retido o imposto. qunndo 
for o cnso. 

m) o 11úrncro de in scriç~io estadual: 
n) a dcnomiuaç;io" nota fi se.! I". 
o) a mdicaç;io da operação, se d:: entrada ou de s:1ída. 
p) o niJmcro de ordem da nota fiscal; 
q) o número c dcstinaç;io d3 via da nota fiscal. 
r) :1 data·limtte para emis&io da nota fisc.-11. 
s) a data de cmiss<1o da nota fiscal: 
t) n d:lln d:1 efetiva saída ou c1:trada da mcrcadona no 

CStabclr..:CIIllCiltO. 
u) H hora da efetiva sa i c~l da mcrc:tdona do 

cstabclcclntciiiO 
11 • no qundro "Dcstinat;irio/Rc:nctcntc": 
:1) o nome ou mt..-1o socia l~ 
b) o nÍimcro de •nscnç;io no C1dastro Geral de 

Comribumtcs ou no Cadastro de Pcs~1s Físicas do Mimsténo dói 
Fa1.cnda: 

c) o cnelercço, 
d) o ba11ro ou distrilo; 
c) o Código de Endereçamento Postal: 
f) o Município: 
g) o lcleronc clou ra.x; 
h) a Umdadc da Fcderaç;io; 
1) o 11Íimcro de inscriçoio CSt:Jdu<~l ~ 

11 1 - no quadro ''Fatura", se :ulotado pelo emitente, :~ s 

indiC<lÇÕCs previstas na lcgisl <~ção pertinente; 
I V - no qu~dro "Dados do Produto": 
a) o código adotado pelo eslabclccimcnto para 

idcmiflcaç,io do produto: 
b) a dcscriç;io dos produtos. compreendendo: nome. 

marca. tipo. modelo. série. espécie, qualidnde c demais elementos <}IIC 

permitam su:~ perfeita identic.-1ção; . 
c) n c1assificaçiio ftsc;:JI dos produtos. quando C)! lgtda 

;la Icgtslaç;io do Imposto sobre Produtos lndustriali7"Jdos: 
d) o Código de Situaç<io Tributú:ia - CST: 

DIÁRIO OFICIAL 

c) a unidade de medida uti li>.1da para a quamificaç;1o 
dos produtos: 

I) a quantidade dos produtos; 
g) o valor unitário dos produ1os; 
h) o valor total dos produtos; 
i) a alíquota do ICMS; 
j) a alíquola do IPI, quando for o caso; 
I) o valor do IPI, quando for o caso; 
V - no quadro "Cillculo do Imposto": 
a) a base de c<ilculo lotai do ICMS; 
b) o \'a lar do ICMS incidente na operação; 
c) a base de cálculo aplicada para a determinação do 

\'alor do ICMS retido por subslituiç.1o tribut<iria, quando for o caso. 
d) o \'alor do ICMS retido por subsliluição tributária. 

quando for o caso: 
c) o valor lotai dos produlos; 
I) o valor do rrctc; 
g) o vntor do seguro: 
h) o \'alo r de outras despesas acessórias; 
i) o \'alor tola! do IPI, quando for o caso: 
j) o \'a lor total da nota: 
VI no quadro 'Transportador/Volumes 

Transportados": 
a) o nome ou rnl..tio social do transportndor c :1 

cxprcss.io "Autônomo", se for o caso; 
b) a condição de pagamento do frete : se por conta do 

emitente ou do dcstimHârio; 
c) a placa do ,·ciculo, no caso de transporte rodo\'i:\rio, 

ou outro elemento idcnt ificali\'O. nos dc1nais casos; 
d) a unidade da Fcdcraç;lo de regist ro do ,-eiculo; 
c) o número de inscriçilo do transportador no Cadastro 

de Comribuimcs ou no Cadastro de Pessoas risicns do Ministério da 
Fazenda: 

I) o endereço do lransponador; 
g) o Mnnicipio do transpcnador; 
h) a unidade da rcdcraç<io do domicílio do 

transportador : 
i) o número de inscriç;lo estadual do transport3dor. 

quando for o caso: 
j) a qnanlidadc de \'Oiumes transponados: 
I) a espécie dos volumes transporlaelos: 
111) a marca dos volumes tr:utsportados: 
n) a Humcraç;io dos ,-olumes transportndos: 
o) o peso bmto dos \'Olumcs transponados: 
p) o peso líqnido dos ,·ohnncs transportados: 
VIl - no quadro "Dados Adictonais": 
a) no campo .. Inrormaçõcs Complcmcmarcs' - outros 

dados de mtcrcssc do emitente. lilis como número do pedido. 
vendedor. emissor da no1a fisca l. local de cn1rcga, quando diverso do 
endereço do dcstinntârio nas hipóteses prc\'istas na lcgislaç;1o. 
propaganda etc .. 

b) 110 campo "Rcscl\·ado ao Fisco" 
estabelecidas pelo risco do Es1ado do Clllilelllc: 

ntdícações 

c) o número de controle do formu lário. no c:tso de nota 
fisca l emitida por proccss.1 rncnto eletrônico de dados: 

VIII - 110 rodapé ou 11a lateral dircila da IIOta fosca!: o 
uome. o endereço. c os números de inscriç;1o. estadual c no Cadastro 
Gera l de Contribuintes do Ministério da F:1zcnda. do 1mprcssor da 
nota: a data c :1 quantidade de unprcssos: o número de ordem dn 
pnmcira c d~t ül timn nota impressa c respectiva série. quando for o 
c;lso: c o número d.1 Autoriz.aç:1o para lmprcss;.1o de Documentos 
Fiscais~ 

IX • no comprovante de ent rega dos produtos. que 
dC\'Cr;i integrar apenas a la \'ia da nota fiscal. na form;i de c:lllhoto 
dcstac.ovcl: 

a) a dcclar:Jç<1o de recebimento tios produtos: 
b) a dma do rcccbime11l0 dos produtos. 
c) a idcntific;lçt1o c assinatura do recebedor dos 

produtos. 
d) a c'prcss,io .. Nota Fiscal": 
c) o ní1mcro de ordem da nota fisc:1l. 
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passa a ser Nota Fiscal ·Fatura. 
§ 8° ~ Nas vendas íl pmzo, quando mio houver cmissno . 

de Nota Fiscal-Fatura ou de ratura, ou, ainda, quando esta ror emitida 
em separado, a nota fosca!, alem dos requisitos exigidos neste àrtigo, 
deverá CO'lllcr, impressas ou mcdianic c.1rimbo, no campo 
"Informações Complementares" do quadro "Dados Adiciónais", 
indicações sobre a cperaç;io, tais como preço a vista, preço final, 
quantidade, valor c datas de vencimento das prestações. 

§ 9' - Serão dispensadas as indicações do inciso IY se 
estas constarem de romancio, que passarft a constiluir pa~~~~ 
inseparitvcl da nota fosca!. desde que obedecidos os requisitos abaixo: 

1 · o romancio deverá conter, no mínimo~ as indicações 
das alíneas .. a .. a "c". "h". "'m", ''p''. "q", "s·· c " t"' do inciso I~ "a" a 
"d", "f', "h" c "i" do inciso 11: "j" do inciso V: c "a", "c" a "h" do 
inciso VI c do inciso VIII: 

2 - a nota fiscal deverá conter as indicações do número c 
da data do romancio c, cslc, do número c da dala daquela. 

§ lO- i\ indicação da alínea "a", do inciso IV: 
I - deverá ser efetuada com os dígitos correspondentes 

ao código de barras, se o ccntribuinle u1iliz.11 o referido código para o 
seu controle interno: 

2 - poderá ser dispensada, a critério da Unidade da 
rcdcração do cmítctUc, hipótese em qnc a coluna "Código Produto", 
no quadro "Dados do Produto". poderá ser suprimida. 

§ l i - Em substituição :í aposição dos códigos da 
Tabela do Imposto sobre Produtos Indust rializados - TIPI, no campo 
"Classifocaç;io Fiscal". poderá ser indicado outro código. desde que, 
no campo "Inrormações Complcmcmares", do quadro "Dados 
Adicionais"' ou no \'crso da Nota Fisc.1l. scj~t impressa. por meio 
indclé\'cl. tabela com a respecli\'a dccodifocaç;io. 

§ 12 - Nas operações sujeitas a mais de uma alíquola 
e/ou situaç;io tributriria, os dados do quadro "Dados do Produto", 
dcvcr;io ser subtotnli7:ados por alíquot:l e/ou situação tributiiria. 

§ 13 - Os dados rclati\'OS ao Imposto sobre Scf\•iços de 
Qualquer Natureza scnio inseridos. quando for o caso, entre os 
quadros "Dados do Produto" c "C.ilculo do Imposto", ccnformc 
legislação municipal. obsm·ado o disposlo no item ~ do § ~·do art. 7" 
do Con\'énio stn•. de 15 de dezembro de !970. 

§ I ~ - Caso o trannsportador seja o próprio remetente ou 
o dcstiuat;irio. esta circunstância scnl indicada uo campo 
"Nomc/Raz.1o Soc.al", do quadro "Transportador/Volumes 
Transportndos". com a cxprcss:lo ''Remetente" ou "Dcstinntárío". 
dispensadas as indicações das alíneas "b" c '·c" a ''i" do inciso VI. 

§ 15 • Na nota fiscal emitida relativamente il s.1jda de 
mcrc.'ldorias em retorno ou em de\'Oiuç;lo dc\·crão ser indicados, 
ainda, no campo ''Informações Complementares", o número. a dat:-t da 
cmiss;io c o ' 'alor da operação do documento original. 

§ l tí • No cnmpo .. Ph~c<1 do Veículo·· do quadro 
"Transportador/Volumes Transportados". de\'cr;\ ser indicada a placa 
elo veículo tracionado. quando se tratar de reboque on semi-reboque 
deste tipo de veiculo. dc\'cndo a plac;1 dos demais Yciculos 
tracionados. quando hou\'cr. ser indicada no campo "Informações 
Complementares" * 17 • A aposiç;io de carimbos nas notas fisttus. quaudo 
do trânsito da mcrc:1doria. deve ser fe ita no \'crso das mesmas. s.1 lvo 
quando forem carbonad<Ís. 

§ IR ~ Caso o c:~mpo "InfOrmações Complementares" 
mio seja sufocicnlc para conter as indicações c' igidas. podcrit ser 
111ili'l.1do. c.xccpeionahnenlc. o quadro "Dados do Produto". desde qnc 
n;io prcjud1quc a sua ci;HCt.a. 

* 19 - E permitida a mclus;io de operações enquadradas 
em diferentes códigos fiscais num:t mcsm;J nota fiscal, hipótese em 
q11c estes sc"io indicados no campo "CFOP" no quadro "DADOS DO 
PRODUTO". na linh:t correspondente a c.1da item. após a descrição 
do produto. 

~ 20 -É permitida a md1caç:io de mforrnaçõcs 
complcmentnrcs de u:tcrcssc do emitente. impressas tipograficamente 
no yerso Un nota fiscal. hipótese em que sempre será reservado espaço. 
com a dimcns:lo miníma de lU x 15 em. em <1nalquer sentido 

SUBSEÇÃO ll 
Oas Nnt:1s Fisc:1is de Venda 01 Consumidor 

Art. !Oi . Nas Ycndns :'1 \'iSta." consumidor. em que a 
mercadoria for retirada pelo compr;tdor, podcrú, em substitniç;1o ~ 

* I' - A 1101a fiscal ser:\ de wma11ho 11ào infcnor a 21.0 
x 2~.0 em c 2}1.0 ~ 2 1.0 em para os modelos I c l ·A. respectivamente. 
c suas \'tas mio poder;io ser impressas em papel jornal. obsCr\'ado o Nota riscai. modelos I ou 1-A. ser autorit.ada a emissão. por ECr. ele 

Cupom Fiscal ou. no lugar deste. a cmiss:lo de Nota Fiscal de VcmJ;t n 
I -os quadros ter<io Iargnra mínima de 20.3 em. exceto Consumidor. modelo 2 

scguuuc 

os qu<~dros~ 

a) "Dcstinat;irio/Rcmctcntc", que t_crá largura minim:1 
de 17.2 em. 

b) "Dados Adictonais". no modelo 1-i\: 
2 . o campo ''Rcscrvnc!o ao Fisco·· tcr:í tamanho 

mínimo de X. O em x. 3,0 em em qualquer sentido: 
3 -os campos '·CGC, "Inscriç;io estadual dõ substituto 

tnbutário··. "luscnç:io cstndual''. do qu:tdro uEmitcmc". c os cnmpos 
"CGC/CPF' c "Inscrição estadual", do quadro 
"Dcstinatãrio/Remctcntc··. terão lnrgura mi111ma de -l.-l em. 

~ 2°- Scr;io impressas tipograficamente as indicações· 
I - das alíncóls " a" a ··11--. " m". ··n". ··p". ··q" c "r'' do 

inciso I , devendo as indicações das alíneas ··a··, "h'' c .. m .. ser 
1mprcss.1s. no mínimo, em corpo ··s". n~o condensado: 

2 • do inciso VIII. dc,·endo ser impressas. no mín1mo, 
em corpo "5''. n:io condensado: 

J -das alíneas '·d'' c "c" do tnciso IX 
§ ) 0 • As indicações a que se referem as alíneas ";t" a 

"h" c "m·· do inciso I podcrtio ser dispcns.1das de impress;io 
upogr:lfica, a juízo do Fisco Estadual da locali7 .. ação elo remetente. 
desde que a nota fi scal seja fornecida c visadíl pela rcp3rliço1o fi ~cal 

~ 4' - Observados os rcquisilos da lcgislaç;io pcntncmc. 
a no ta fiscal poder;) ser emitida por proccssmncnto eletrôniCO de 
dados, com: 

I - as indicações das alinc.1s "b" a '·h", ··m c "p" do 
inciso 1 c da alíne.1 ··c·• do inciso IX impressas por este sistema. 

2 • espaço em branco de até 5,0 em na margem 
superior, 1~a hipótese de uso de impressora matrici:Jl. 

§ 5° - As indicações a que se referem a alinca "I" do 
iuciso 1 c as nlíncas "c" c "d" do inciso V só ser.lo prcstadns quando o 
emitente da nota fisc.1l for o ~mbstituto tributário. 

§ 6° - Nas operações de c'portação, o campo destinado 
ao Município, do quadro "Dcstinatório/Rcmclcnlc", scr.i preenchido 
com a cidade c o pais de destino. 

§ ...,._, . A nota fiscal porlcr{l servir cbmo f:ttura. feita a 
inclus:1o dos elementos necessários no quadro ''Fatura". tllSO em que a 
denominação prevista nas alíneas "n'' do inciso l c "d'' do~ inciso JX 

§ 1° . O :upom emstido por equipamento tmtcnormcntc 
autorit.:tdo p:1m uso fiscal supre o Cupom fiiscal cmilido por ECF. 
conforme dispuser a lc.; islaç:io de cad3 unidade da rcderaç;io. 

§ 2u • O vendedor que for também contribuinte do 
Imposto sobre Produtos Indus trializ.1dos deve. ainda. atender a 
legislação própri:l 

Art. 108. A Nota riscai ele Venda a Consumidor conterá 
as seguintes Indicações 

I . a denominação "Nota F1scal de Vcnd:1 a 
Consumidor": 

11 • o número de ordem. sCric c subséric c o número da 
via: 

111 · a data da cmiss;lo: 
JV • o r:ome. o endereço c os ru.lmcros de inscriçiio. 

csladual c no CGC. do estabelecimento emitente: 
V • a discriminação das mercadorias. quanudadc. 

marca. tipo, modelo, espécie, qualidade c demais elementos que 
pcrmitnm sua pcrfe11a Klentific:tçcio: 

VI • os \'alorcs. unitário c total, das mercadonas c o 
valor lotai da operação: 

VIl -a c'prcssiio o "ICMS J:i Está Incluído no l~rcço 
das Mcrctldonas''~ 

VII I • o nome. o endereço c os números de inscrição, 
estadual c no CGC. do impressor da nota. a data e ;; quantid:~dc da 
1mprcssão. o número de ordem da primc1ra c da últuna nota unprcssa 
c rcspcctiv:1 sénc c subsCric. c o número da nutoriz.1ç5o de imprcss:io 
de documentos fiSC:liS. :1nando exigida. 

§ I" As md•cações dos incisos I. 11. IV, VIl c VIII serão 
impressas. 

§ 2' A Nota Fisc.1t de Venda a Consumidor ser:\ de 
tamanho não inferior n 7,4 x 10,5 em. em qu:1lqucr sentido. 

An.I09. A Nota Fiscal de Venda a Consumidor ser:\ 
extraída, no mínimo. em 2 (duas) vias, sendo a I" via entregue ao 
comprador c a 2" via prcs.1 ao bloco, para cxibiç.~o ao Fisco. 

Art. I 10. Em substituiç;io à Nota r~sca l de Venda a 
Consumidor poderá ser autorizada a emiss:io de documento especifico 
oriundo do uso de mtiquina registradora ru de Terminal Ponto de 
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Venda- PDV 
SU BSEÇÃO UI 

Da Nota fiscal do Produtor 
An 111 A Nota F1scal de Produtor scra em1t1da na 

sa•da de mcrcadona de estabelecimento de produtor n.io eQUiparado a 
comcrcmntc ou andustnal 

§ I' F1ca d1spensad.1 a Clmss;lo da Nota F1scal de 
Produtor no transporte manual de produto agropccuáno ou seus 
dcnvados, cxcluida a condução de rebanho 

§ 2' Poderá a Sccrcwria de Fucnda estender a d•spensa 
d.1 cniiSS.io d.1 Nota F1scal de Produtor a outras h1potescs 

An 112 A Nota F•scal de Produtor conterá as seguuncs 
md•caçõcs 

I - dcnon11nação ··Notil F1scal de Produtor"". 
11 -nome c números de msc11ç~o. no CAD-1Cv1SIAP c 

no <."GC/MF ou no CPF do remetente. dcnonunação c locaht.açào da 
prop11cd.1dc 

Jll -data hnulc para cnuss;lo. 
I V - número de ordem c numero da '1a. 
V - nome. endereço c números de mscnção. no CAD

ICMS/AP c no CGC/MF ou no CPF do cstabelcc•mcnto do 
dcslmatá11o. sal\ o ser este não csll\cr obn~ado a •nsc11ção. 

VI - na1urc1 ... 1 d:1 opcraç.io de que decorrer a s.:uda 
VIl - dat11 da cnussào. 
VIII - data c hora d.1 cfctl\a Sólida da mcrcado11a do 

estabclccrmcmo emitente. 
I X - dcscnç!lo da mcrcador~a c seu preço ou. na falia 

deste, seu 'alor. nunca mrcnor ao corrcnlc. ou ao fixado em p._1uta 
cxped1da pela Sccrctana de Fatcndil. bem como outros ,afores 
cobrados a qualquer tnulo. c total da operaç;lo. obscn·ando o d1spos1o 
no § 2' deste art1go. 

X - de\taqu~ do 1mpos1o. na lupótcsc de saída com 
desuno a contnbumtc locah;.1do em outra llllldadc federada. 

XJ - os scgumtcs dados relaciOnados com o 
11ansportador 

a) placa do 'CJculo. no caso de transponc rodO\ a3no. ou 
outro elemento •dcnuficau'o nos dcma1s cao;os. 

b) condJçõcs do transporte. ser propno ou de tcrcCifO. 
c) em se lratando de \Caculo de tcrccno. alem dos 

dcm..1as reqUISitos nome d..1 empresa transponadora. bem como 
cond•çOcs do frete se por conta do cmucntc ou do destmatárto. 

d) em se tratando de tmnsponador autônomo, menção. 
também. dessa carcuns-tãncaa no campo anscnçiio estadual c do seu 
endereço: 

XII - nome. c11dcreço c numeras de 1nscnç-Jo. no CAD
ICMSIAP c no CGC/MF. do unprcssor do documento. data c 
quanud:lllc da Impressão. numero de ordem do pnmCiro c o úh•mo 
documcntÔ 1mprcsso c número da Autorw1çào de Impressão de 
Documentos F1sca1s- AI DF * I'' As md1cações dos mmos I a IV c XII . deste 
art1go, scr.lo 1mprcssas upograficamcntc 

~ 2 \la operação com preço a ser postcnonncntc fixado. 
css.1 condaçilo 'iera dcclar~tda no documento emaudo 

~ l • A Nota F1scal de Produtor sera de tarnauho não 
1nfcnor a t.-J~cm x 2lcrn. em qualquer sentado 

Art li J A Nota F1scal de Produtor scra extraída: 
1 - nta saida de mcrcadona para dcs11na1áno locah~ado 

no Estado do Amapa. no muumo em três \las que terão a segumtc 
desunaç.,o 

a) a 1• c a 3a \las acompanharJo a mcrcadona c scrJo 
entregues, pelo transportador ao dc<llnatano. 

b) a 2' na ficara presa ao bloco. para ex1b1ç:lo ao F1sco 
11 - na sa1da de IIICrcadona para dcsllnatáno locah;.ado 

em outra umdade federada. a Nota F1scal de Produtor scra e<~buÍ.1. no 
muumo. em 5 (canco) \las. que tcr;lo a scgumtc dJstmaçào. 

a) a t• vaa acompanh:trá a mereadona c será entregue. 
pelo transponador, ao dcstmatáno. 

b) a 2 • ' ''" ficar:i prcs.1 ao bloco. para cxtb1ção ao F1sco. 
c) a 1 • v1a acompanhar:\ a mcrcadona c poderá ser 

rc11d.1 pelo F1sco do Estado do Amapá. mcd1antc nsto na I • ,.,a 
d) a 4' v1a acompanhar:i a mcrcadona. para fins de 

controle do F•sco de desuno. 
111 - na s.11da de mcrcadona para o "'tenor. a Nota 

F1scahlc Produtor scra c~tra1da 
a) se a mcrcadorm U\er de ser embarcada no Estado do 

Amapá, no rmmmo em lrês \ ms 
b) se o embarque ocorrer em outra un1dadc federada. 

será acrcsc1d.1 \la adJc•onal. a ser cn1rcgue ao F1sco do local do 
embarque 

§I' Na hipótese do lllCISO I deste art1go, o dcstma~íno 
conservará a t• vm em seu poder c devolverá :t J• v1a ao emitente 

§2' O F1SCO poderá, ao •ntcrccptar a mcrcadona de que 
trata o •nc1so I na sua mo\lmcntação. reter a 1' \la da respccu,·a Nota 
F1scal de Produtor, 11sando a I' na 

§ 3' Salvo d•spos•ção em contràno. no caso dos §§I' c 
2', a l' vm da Nota F1scal de Produtor será entregue à reparução 
fiscal, no praLo fixado pela Sccrctana de Estado da Fazenda. 

§ 4' Na lupótesc do IOCISO 11 deste artigo, se o 
Lransponc nao for rodoVlano, a 1• c a J• vaas acompanharão a 
mercadona até o local do despacho c, rcal11.ado este. serão pelo 
emitente. JUntamente com o documento referente ao despacho, 
remetidas ao dcstanatáno. 

§ 5' Na lupótcse da alínea a. do mctso lU deste artigo a 
I' c 2' v1as acompanharão a mercadorm ate o local de embarque. no 
Estado do Amapa. onde serão entregues à repart•ção fiscal, que reterá 
a 2' vta c VIsará a I' . scrvmdo esta como autonzação de embarque. 

§ 6' Na h1potcsc da ahnca b, do mClSO 111 deste artigo, 
o cm1tentc entregará. antes da s.11da da mcrcadona de seu 
estabelecimento. a 3' VJa do documento à rcparução fiscal a que 
estiver vmculado. que nsará a I' e 2' nas. as quatS acompanharão a 
mercado na 

Art 114 Ob!!Crvados condições c modelo cspccúicados 
em ato da Secrctana de Es~1do da Fao:nda, poderão ser fornecidos, 
mcd•antc relflbmção do valor de custo, 1mprcssos de Nota F!SC3.l de 
Produtor, para enussão pelo contnbumtc 

Parágrafo úruco Os documentos de que trata este an1go 
poderão ser cm1Udos pelo F1sco nos cao;os previStos em ato da 
Sccrctana de Estado da Fazenda 

SUBSEÇÃO IV 
Da Nota Fi•caVConta de Energia Elétrica 

Art 11 5. O diStnbwdor de enorg~a clélrn:a. sempre que 
proffiO'<cr a sa•da da mercadona, cm•urá Nota FlSC311Conta de 
Energ~a Elétnca. modelo 6. que contcra as scgwntcs Indicações: 

I - denonunaç;'lo '"Nota F1scaVConta de Energ•a 

DIÁRIO OFICIAL 

Elétnca"". 
11 - número da con~1. 
111 - data da leitUra C da emiSsãO 
IV • nome. endereço c numeros de mscnç._io no 

ICMS/APeno CGCIMF. do estabelecimento emitente. 
V- dJscnminação do produto, 
VI - valor do consumo/demanda, 
VII - acréscm>o cobrados a qualquer titulo. 
VII I - valor total da operaç.,o 
XI - base de cálculo 
X - alíquota c valor do 11nposto, 
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F1sco de desuno. 
111- a 3' "'" acompanhará o transporte para controle do 

F1sc0 do Estado do Amapá. 
IV- a 4' v1a ficará presa ao bloco. para cx•b•çào ao 

Parágrafo úmco Tratando-se de excursão com contratos 
andl\aduaas. a l' \la será arqmvada no cstabclccuncnto do emitente, a 
ela sendo anc"\ada. quando se tratar de transponc rodovtáno, a 
au1or11aç:lo do Departamento de Estradas de Rodagem o~ do 
Departamento Nac•onal de Estradas de Hodagcm 

SUBSEÇÃO 11 
XI -nome, endereço e números de mscnção. no ICMS c 

no CGC. do Impressor do documento, data c quanudadc da •mpress;io. 
numero de ordem do pnmc1ro c do último documento Impresso. séru: ... 
c subscnc. c numero da Autor11.ação de Impressão de Documentos 
F1sca1s • AIDF. 

Do Conhecimento de fransporte Aqua>·i:irío de 
Car~a; 

Art 120 O Conhecimento de Transporte Aqll<1\ ui no de 
Cargas. modelo 9. scra uuh1.1do pelos transportadores aqua,•anos de 
carga'i que C\CCutarcm scn aços de transporte mlcnnumcapal. 
antcrcstadual c antcrnacmnal de cargas XII - data lumtc para cnussão 

§I' As md1caçõcs dos InCISOS I c IV serão 1mprcssas 
upogralicamcntc. 

§ 2' A Nota F1scaVCorua de l:.ncrgm Elctnca scra de 
tamanho não mfcnor a 9 em x 15 em. em qualquer scn11do 

§ 3' A Nota F1scaVConta de Encrg•a Eletnca scra 
cnntad:t no muumo. em duas v1as. que terão a scgumtc dcstmação 

I -a I o \'13 será entregue ao dcsunatárao. 
11 - a 2" \la ficará em poder do cmucmc. para c"b1ç:io 

ao F1sco 
~4'' A No1n F1scaVComa de Encrgta Elctnca pod"r:1 ~r 

cm111d..1 em uma umca na. qtL1ndo uulu ... 1do SIStema cletrómco de 
processamentos de dados. desde que mantcnham·sc. em arqm'o 
magncuco. macrofilme ou listagem, o~ dados dos documentos fi\C;n\ 
para c"b•ç:lo ao F1sco 

SEÇÃO 111 

Dos Documentos Fi~ais Rclathos as Prcsl;l\'ÕCS de 
Scn·iços de Tran•rwrtc; 

SUBSEÇÃO I 
Da Noca Fi~a l de Scniço tJc Tr~an.\portc 

Art 116 A Nota F1scal de Scn 1ços de Transportes. 
modelo 7 será emlllda antes do 1nic•o da prcst.1çào do scn •ço. por 
agêncaa de "'agem ou por prestador de scn aço de tran10:ponc 
mtcrmunactpal. mtcrcstadual c anternacaonal de tunstas c de outras 
pessoas. em vc•culos própnos ou afrctados 

§I' Considera-se vc•culo própno. além daquele 
rcg1stmdo em nome do prestador do sen·•ço. o uuh;.ado em rcgunc de 
lolilç.io ou de fornm Similar 

§2' · A Nota Frscal de Scr\IÇO de Transporte será 
cnuuda em rclaç;lo a cada veiculo c a cada 'aagcm contratad3 

§1• 1\a lupótcsc de cxcurs.io com contrato md" 1dual 
referente a cada passagcaro, será facultada a cnussJo de um;J uruca 
Now F1<eal de Scmço de Transporte. por \Ciculo 

Art 117. A Nota F1scal de Scn 1ço de Tran<portc <era. 
tambem. cmll1da 

I - por transportador de ,afores. para englobar em 
relação a cada tomador do scmço. as prestações rcah;.adas 110 penodo 
de apuração do 1mposto. 

11 - por transportador fcrron:\no de cargas. para 
englobar. em relação a cada tomador de scn 1ço. as prestações 
executadas no periodo de apuração do 1mposto. 

111 - por transportador de pass.1gC11ÕS. para englobar no 
final do periodo de apuração do 1mpos1o. os documentos de c\ccsso de 
bag.1gcm em111dos nesse periodo 

An 118 A Now F1seal de Scn1ço de Transporte 
conter:\ as segUintes mdJcaçõcs 

I dcnommaçâo Nota F1scal de Scn 1ço de 
Transporte"". 

11 - número de ordem. sénc c subsénc . . e numero d.1 
\13, 

111- naturc1.1 da prestação do "'" 1ço. acrescida do 
rcspccuvo Cód•go Fiscal; 

IV- data d.1 cmiSS.,O. 
V - nome. endereço c número de mscnç.io. no C AD

ICMSIAP c no CGC. do estabelcc•mcnto cnutcntc. 
VI • nome do usuáno. endereço c numero de anscru;ão. 

no cadastro do ICMS e no CGC ou CPF. C\CCto na h1po1csc do lllCI<O 

111 do art1go antcnor; 
VII - percur.;o, exceto nas h1pótcscs do artigo anlcnor. 
VIII - •dcnt1ficaç.1o do veiculo transportador. exceto nas 

hipóteses do artigo a menor, 
IX - discnminação do scrv1ço prestado. de modo que 

permlla s1m perfe1ta identificação, 
X - valor do serv1ço prestado. bem como outros \3lores 

cobrados a qualquer título; 
XI - valor total da prestação. 
XII -base de cálculo do unposto. 
XIJI- alíquota c valor do 1mposto. 
XI V- período da prestação. no caso de scn IÇO 

contratado por período dctcmunado. obscn'3do o diSposto no §1° 
XV - nome, endereço e numero de mscnçào. no 

CADIICMSIAP c no CGC, do Impressor do documento. d.1ta c 
q1~ant•dade da •mprcssão, número de ordem do pnmcuo c do ulumo 
documento Impresso, scric c subsénc. c número da Autont.açao de 
Impressão de Documentos Fiscais- AI DF, 

XVI ·data limite para cm1ss.,o 
§ l' As indtcações dos mcisos I, 11. V, XV e XVI serão 

Impressas llpograficamcntc 

§2'. A Nota Fiscal de Scrv1ço de Transporte scra de 
tamanho não mfenor a 14,8cm x 2l ,Ocm. em qualquer senudo 

§3" Medtante autontaçâo do FISCO. na h1potcsc de 
serviÇO de transporte de pessoas com características de 111lnspone 
urbano ou mctropobtano, contratado por periodo dctcnrunado, a Nota 
F!SC3.1 de Scrv•ço de Transporte, poderá ser enut1da até o final do 
penado de apuraçao do imposto, desde que o conll1lto d1scnmmc, 
além dos dcmms rcqwsitos, os horános e d1as da prestação do SCMÇO, 
os locars de mlc•o c ftm do trajeto, c demms md1caçõcs do conll1lto 
que •dcnllfiquem perfeitamente a prcstaçllo 

§4' A Nota Fiscal de Scrv•ços de Transporte poder~ 
servu oomo làtura, fe1ta a mclus3o dos elementos neccssános. caso em 
que a dcnom•naç;'lo piCVlsla no inc1so I passará a ser Nota F1scal -
Fatu~ de SciVlço de Transporte. 

Art 119. Na prcstaçâo mtcrcstadual de seMço do 
tmnsponc. a Nota Fiscal de Serviço de Transporte será enutida, no 
ndmmo, em quatro \"laS, que terão a segwnte dcs!Jnaçllo 

I- a I' VJa será entregue ao contratante ou usuário, 
LT- a 2' v1a acompanhará o transporte, para controle do 

Art 121 O documento refendo no art•go antcnor 
contcr:'l no mim mo_ as scgmntcs wdacaçõcs 

I - a dcnommaç;lo "Conhccllncnto de Transponc 
Aqua' 1:ino de Cargas"; 

li - o número de ordem. a scnc c subsénc co número d.1 
\13 

11 I - a naturc1.1 da prc<taçao do <en IÇO. acrescida do 
rCSfJ<.'<ll\ o cod1go fiscal. 

I V - local c a data da em1ss;ío. 
V • a ldcntlftc:tç<.\o do armador o nome- o endereço c o~ 

numeras de mscnção, estadual c no CGC 
VI - a •dcnllfiC;aç:lo da cmbarcaç.lo, 
VII- o numero da' •agem. 
VIII- o porto de embarque. 
I X -o porto de desembarque. 
X -o porto de transbordo. 
XI -a •dcnuficaç:lo do embarcador 
XII . a adentificaç;lo do dcsunalrlno o nome. o endereço 

c os numeras de mscnção. estadual c no CGC. 
XIII - a 1dcntaficaçào do cons1gnatano o nome. o 

endereço c. os numeras de 1nscnçào. estadual c no CGC. 
XIV - a •dcnuficaç.lo da carga transportada 

dl!t(.;nnunaçào da mcrcadona. o codtgo. 11 marca c o numero. a 
quantidade. o ,ofume. a un1d.1dc de mcd1da em qu•lograma (kg), 
metro cub>co (mJ) ou luro (I). etc c o '"for, 

XV- os valores do componente do frete. 

XVI·- o valor lotai da prestação. 
XVII -a aliquota aphc:tvcl. 
XVIII -o valor do ICMS dC\Ido. 
XIX - o local c d.11a do embarque. 
XX - a md1cação do frete pago ou do frete a pagar. 
XXI - a ass1natura do arntador ou agente. 
XXII - O nome. o endereço c os numeras de •nscnçâo. 

es1.1dual c no CGC. do 1mpressor do documento. a d.11a c a quant•dade 
de unprcso,;lo. o numero de ordem do pnmCIIo c do ulumo documento 
amprcsso c rcspccuvas sénc c subsCncs c o numero da Autoru.açao 
para Impressão dos Documentos F•sca1s 

§I' As •.nd•caçõcs dos n•c•sos L 11. V c XXII serão 
1m pressas 

§2°. No transporte lntCrn:Jcaonal. scnio dtspcnsadas as 
llld1cações cs1,1dual c no CGC. do dcslln:ttáno e/ou do cons•gnatário 

~l' O Conhecm>cnto de Transpone Aqua\lano de 
Cargas scra de tanmnho n:lo mfcnor a 21.0 ' 30.0 em 

Art 122 O Conhecuncnto de Transporte Aqua' •ano de 
cargas scra cnnudo antes do IniCIO <11 prcstaç;io do sen IÇO 

Art 123 Na prestaç;lo de scn1ço de transporte 
ilqua' lltriO para desunatáno locahtado neste Estado. scr.i cnut1do o 
Conhccunento de Transporte Aqua\aano de Cargas. no (111111mo. em 4 
(qUiiiiO) 'liiS. que terão a scgumtc dcstmaçào 

I - A I' via será entregue ao tomador do scr\'lço. 
11 - a 2' v1a acompanhar;\ o transporte até o desuno. 

podendo SCI\'11 de comprovante de entrega 
111 - a 3• v1a acompanhar;:í o transporte. para fins de 

controle pela fiscah;.ação. 
IV- a 4' ''a ficar:\ fixa ao bloco para eXIbição ao fisco 
Art 124 Na prestaç;io de scn·•ço de transporte 

aqua\lallo. para deslln.1táno local11.ado em outro Estado. o 
Conhcc•mcnto de Tmnspone Aqua\'u\no de Cargas scra cnuudo com 
uma '1.1 ad•c•onal (5' v1a), que acompanhará o transporte para fins de 
controle do fisco do desuno 

Par;igrafo úmco Nas prestações de scmço de transpone 
de mcrcado11as abrangidas por bencflc•os fisca•s. com dcstmo às 
Áreas de L1vrc Comérc•o. havendo necessidade de ull li7.ação de ,.,a 
ad•c•onal de Conhecimento de Transporte Aquav1áno de Cargas. esta 
podcra ser subst1t111da por cópm reprográfica da I' v1a do documento 

SUBSEÇÃO 111 
Do Conhecimento de Transporte RodO\iário de 

Carj!aJ 
Art 125 O Conhec•mcnto de Transporte Rodov1:ino de 

Carg.1S. modelo 8, será cnuudo antes do míc•o da prestação do scrv1ço 
JlOr qu:uc;qucr trnnçpol"tadorcs rodovHiraos de carga que cxccuurcm 
serv•ço de transporte rodov•áno 1ntcrmumc•pal. mtcrestadual. de 
carga~. em veiculas própnos ou a fretados 

Art 126 O documento rcfcndo no artigo antcrtor 
conterá. no minamo, as scgmntcs md1caçõcs 

I - dcnom•nação "Conhec•mcnto de Transporte 
Rodov1:\no de Cargas"; 

11 - nümcro de ordem. séne. subséne e numeras da V13, 
111 • natureza da prestaÇão do scmço. acrescida do 

ICSpcctl\0 Código Fiscal; 
I V - local e data da em•ssao. 
V - nome, endereço e números de mscnção. no CAD

ICMS/AP c no CGC, do cstabclec>IIICnto emitente, 
VI - nome, endereço c numeros de mscnção. no CAD

ICMSI AP, c no CGC, do remetente, 
VII - nome, endereço c números de •nscriçllo, estadual c 

no CGC, ou no CPF, do ilcstinatáno, 

VIII- percurso, local de reccb•mcnto da carga c da sua 
entrega, 

IX - quantidade e csp6:1e dos volumes ou das peças; 
X - número da Nota F1scal, valor c natureza da carga, 

bem como quanudadc em qwlogramas (kg). metros cúbicos (m3)ou 
litros (1). 

XI - 1dcnuficação do veiculo 111lnsportador. placa. local 
e umdadc foderada, 

XII - d1scnnunação do scmço prestado, de modo a 
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permitir su:1 pcrfcira tdcnl ificnç;io. 
XIII - csi>CCiflcaç;io do freie. se pago ou a pagar. 
XI V - , ·alorcs dos C0111ponen1cs do freie. 
X V • inform;Jçõcs rclallvas no rcdcspncho c ;10 

cousiguar:ino. prê-imprcssas ou incht::td<IS por 0111ra fo111n ' luando da 
cmtss;io do documcmo. 

XVI · \'a lor 1o1al da prcslaç;lo: 
XVII ·base de d kulo do llnposlo: 
XVIII · al íquma c ' alo r do impos1o. 
XIX - nome. endereço c números de 111scnç;lo. no CAD

ICMS/AJ> c 110 CGC. do uuprcssor do documcmo. dala c qu;mudadc 
d;1 1111prcss.io. número de ordem do Jlr llllCiro c do il lumo documcnro 
1111J)rcsso. sCnc c subs~nc. c número da Antoril_.aç:io de lmp1~s:io de 
Docunu.:nros f'1scous - AI DF~ 

XX - data h nu te p;1ra cnuss;io 
~ 1". As lll<ilcações dos JJ ICISos I. 11. V. XIX. XX ,cr;lo 

111lprCS!>as lipo_br:lficamcnlc 
~2 ". O Couhct:uliCIIIO de Transporte Roclm·1;\r10 th.: 

C :-tr~as ser;·, de !amanho nclo 111 fc nor a IJ.Ycm x 21cm. em qua l q u~ r 
sentido 

:\rt 12i N:1 prcstac;:io mtcrcstadual de srrn~·o de 
tran~porlc rodon;ino de c;uga. o Conhecimento de Tr;mspon~.: 

RodO\ I:ino de Carg;1s scra clllll lciO. no 1nimmo. em CJIICO \ las qut.: 
tcr:io a ~e!!umtc dcstJUaç;io 

I · a I"' 1;1 ~cr cnth~biiC ao tom:1dor do .scn tço. 
IJ - a ~·' \1:1 :lCOIII (Xill ha r~·l O tr:m~pOrtC ate O cJ~~lll10, 

podendo ~e r' 1r como compro' ;nu e de cntrt.:ga; 
111- <1 3~ ,-,~~ acompanhar;i o tr:msportc. para contwlc do 

fisco do Estado do i\ mapa. 
IV - a -l~ v1a ri c:u :'1 pn:~a ao blocc. 1>:1ra C\ l bt~·:io :10 

fisco. 
\ · - a 5 'i:J acomp;whar:J o transporte. par:1 fi n" de 

comroh::: do F"'co de dc~t uw 

\i I' Na pr~staç:lo de ser' IÇO de 1 r:msport'-.' d~ 
mcrc:ulon~1 alll(Xtrada por bcncfic.:to nscal. com desuno a ... :\rca~ de 
LtHC ComerciO. sendo nccc,,an:t \'13 adtCJOnal do Conht."CIIIICIUO <k 
Tr:lll~portc Rodm J{trto de C:1rg:i\. c~tc poderá ser !<lltbstJtu Jd~t por .:Op1:1 
fo10~r:1fica da I' ,.,a do documcuto 

~2~ O tr:mspoii:Jdor que subcontra ta r outro 
trausponador par:1 d;u uucJO :"1 C'=CCUÇ:lo do scn tço ~.:rmura 

ConhccJmcnto ck Transpottc R<xlo\'l;ino de Cargas. fa;c ndo l:On-.tar. 
no Ctl lllpO '"Ohscn·açõcs·· dc~t c OU. se for o caso. do Pd:llnfc~to d.:: 
Carga. C.\jH~.:~s:1o "'Tr:it!Sponc sub .. :ontr:t t:ltldo 
COIII .propnelilliO dO \'CICIJIO ltl;J:I C I 

pl~ca n" (UFi .. 
~ l '\o tr;lii"!K>rlc de carg:l.., fractonada. ;,.,.,,m 

entendida :1 «JU.: corrcspondc a m:uc:: de um Conhoctmcnto d(' 
Twn'-JlUrlc \Cdo dt\J>"-'Ih;l(las :t\ 111d1caçõcs do mc1so XI do atiJJ.!U 
:lntcnor c c..lo ~ :!"deste artigo. h.:m como as \l:l\ dos ConhL\."IIIIeHH"
IIIcncronado.., nos lllCISOS 111 c\' dC\tC art1go. desde que scp cmJIJdo o 
~l:lmfC~to de C:t r~a. moddo 25. por \"C tculo antes do tntcm d;1 

prc~t:1ç:io do 'Cn tço 

~-i ·' E ntcnc h.: -~c.: por suht:onl!:ii<J ç:io. para cf~no ela 
k~i~l:1ç:1o do IC\IS. nqucla fi rm:Jd:l na origem da prt .. '\t:l\t"Jo dn 
ser' IÇO. JX)f opç:lo do !lanspO!Iaclot em u;io rcahtar o ..,._:-,, t._;o c.:m 
\C t..:ulo propno 

~.;: ,\ Clllj>IC'oól ~lllh:OIIlfal:tda . par,1 fiu:s C'Chl'l\(l\ diJ 

IC\lS. fi.._;t ch.,pcll'iada da cnu'"'io do Conhccuncuto de lrall\jXlflC. 
dC\CJldO a pr..;<.,!;H;~iO do ~l.:l'\11,'0 S('r iiC'O~n:td;J pelo fOIIhl'CIIliUIIO :1 

CJIIC '.: refere o~ 2 <kstc arll~u 
!-. I'IJSE(,\0 1\' 

Ou Bilhctl' tk Pa~~a~l'm Atjlta\ i:i ri(t 
..\ti 1 1~ O Btlhct~ de Passagem Aqut~\l.mo mocldo 

l·L scr:"i u\llltado pelos tr:m~pm tadores que C\C:Cutarcm t r;m~p011L' 
:tC]Uil' lllllO JJIICIII\Illll(lp;J(, ti i!CICS1:1Chla! 111\...; rn:ICJOna! d..: 
j>:"iv·:;:Jg...: tro::, 

Ali I21J O dm:unlcnto rcfc:11do no ar11:•0 :Hth.'llí.'l 
COil\~1;1. 110 11111\llllO. as s:q~lllllt~., llldll • .':tÇú..:.., 

I ~ a dcnomJn:t~·;io BJ!h~tc rlc.' P:t ss:tg~.:m •\qu:l\ I,HJ\\ 
11 - numero de ordem. :l se11c c -,uhscr~..: c o llllllh:h' d.1 

\1;1 

111 - :t d:1ta ll:t ~o'ml s:,;·to. bem ...-omo a d.na c Ih''·' do 
cmll:uqu..:. 

I\' - :1 tdcnllficaç:lo do c:nntcnlc n nome:. o CiHkrc.;o ~...· 

os nmlh.:ro~ d~.: nbcnç:io. estadual~.: no CCiC. 
\'-o pcrcur~o. 
\'1 - o \ alo1 do scrv tço prestado. b...-:m c.:omo du.., 

acn:\..:llllO\ a (jllalqucr titu lo. 
\'11 ·o ~;Jior lolal da prcswç;lo. 
\ '111 • o local onde fot cnuudo o Utlhctc de Pa.,~:tJ.!Clll. 
IX - a obscnnçao "O pa~...;tgctro mantcra em !)CII IXXkl 

cSic lulhctc par01 ftns de flscall/ac;::Jo em ' Jõlgcm" . 
X - O nome. o endereço c os nnmcros de Jn'iUI\iiO. 

c~tadual c no CGC. do l lltJUC~OI do documento. :1 dat;J c a quantidade 
de unprcs~io. o numero de ordem do pnmctro c do ultimo documento 
impresso ~.:: respcctl\ as sCnc c subsénc c o número da r\uton ta.,.';in 
par:t tmp 1 cs~io dos Documento~ Ftsc:us 

~I " - A!-1 mchca~·OCs dos IIICISOS I. 11. IV. 1.\ C.\ SC!iiO 
impressas 

~2'' - O docnmcnto de que tra ta este art1go c.:c1a ch: 
wmanho n;io m!Cnor a 5,2 :\ 7A em. em ctu;Jiqm::r sent ido 

ATI 110 O Btlhctc de P;Jssagcm Aqua\ ~;íno se: a 
enuudo :1111e'i dn mie10 da pre~ t ac;:io do sCf\1ÇO. 

Parj grafo úmt·u ~0.) casos em que houver excesso de 
bagagem. as cmprcs;1 ~ de tr;msportc aquaviúno de pass:tgeuu\ 
cnuurào o Conhcctmento de Transponc Aquav1âno de Car!!il\. 
modelo 9. p:ua acobcnar o trausporte de b;Jgagem. 

An I:; I O Bilhete de Pasagcm Aqua\ J;ino \er;i 
crmudo. no mu11mo. em 2 (duas) vtas, que tcr:io a seguinte dcslinaç:io 

I - a 1;:. 'ta !ic:u ;'1 em poder elo emitente. p<~ra e:..:1b1ç:1o ao 
fisco: 

I! . n 2,) v tn ser:\ entregue ao passageiro. <lllC <lcvcrú 
conscr,·á -la durante a vr;Jgcm 

S UBSJ::ÇÃO V 
Do Conhecimento Aéreo 

An 132 O Co11hccullemo Acrco, modelo lU. scril 
cnutJdo antes do mício dói prcstaç:io do serviço, pelas cmprcs.1s que 
cxcctllarc m serviços de transporte aeroviário intcrmumclpal. 
intcrcsttldual de carga. 

An. 133. O documr nto re ferido no arttgo antcnor 
conlcrá, no minuno. as scgmntcs indic;Jçõcs: 

I - dcnmninaç~io "Conhecimento Aéreo": 
11 - número de ordem, série. subséric c número da via; 
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111 - naturcJ"a d:1 prcst;Jç:io de scn·rço. acrcsctda do 
rcspCCt i\'O Códrgo Ftscal. 

IV -local c d~la da cmiss;lo: 
V - nome. endereço c número de mscnç:1o. no CAD

ICMS/AI' c 110 CGC. do cswbclcci mcmo cmilclllc. 
VI - nome. e ndereço c números de tnscm,:;io. no C'AD

ICMSIAP c 110 CGC. do rcmCICIIIC. 
VIl - nome. endereço c números de mscnç:io. estadual c 

110 CGC. ou 110 CPF. do dcslll\al<irio: 
VIl - loc~l de origem: 
IX - local de dcsuuo. 
X - quantidade c cspCcJc de \Oiumcs ou de peças. 
XI - nUmero d;1 Nota Fisc:~l. \:ilor c naturCtil da carga . 

bem como quamidade em <lu t logr:una~ ( k!! ). metros cub1cos ( 11 1 1) 
ou luros ( I ). 

XII - valores compo11CII Ics do freie: 
XIII· , ·:Jior 1o1al da prcswç;io. 
XIV ·base de c;i lculo do 11\ IJlOSio. 
XV - íl liquota c ' ':tlor do nnpos10. 
XVI- cspcclfi<:ações do frete. se pago ou a pagar. 
XVII - uomc. endereço c números de '"'cm;ao. no 

C,\D~IC\ IS/AP c 110 CGC. do 11nprcssor do documenlo dala c 
quanudadc de uupress:io. número de ordcrn do pnmctro c do ulllmn 
documento impresso .. sénc ~ l'tnbscnc. c numero da ..\utorua,-:"10 (h: 
lmpr~~o,;.,;io de IJocumcnto~ Fl~l':Hs ·AI DF. 

XVIII . d:ualunHe ~mt cnnss:io 
F' ,\s md1caçõcs dos JJICISOS I. 11. \ '. X\'11 c X\'111 

sa:lo 1111prcssas tlpogtaficnmcntc 
~ 1'' O Conhccuncnto t\Crco ser:t de tamoutlto n;io 

lll fC iiOr :1 J .. U~ Clll X 21Cll1, em ljii:Jiqner SCiilldO 
An ll -l 1":1 prc~ taç:lo tntcrest:tdual de ser' H,'O d~ 

transponc acro\"i:"ino de carga . o Conhecimento Aerco 3CI":l Clll tlldo 
no mintmo. em qu:llro ' 1as. que tcr:io a ~cgumtc dcstmnç:lo 

I - :1 I .. ' 1a ser cntrq.:uc :10 tomador do .scn tço. 
11 - a 2 "" tJCOIUI);mhar:i o tran\ponc :uC o ck ... uno. 

JX,dcmlo SCf\ 1r rmno COillpro,·:lntc de cntrc}!a .. 
111 • a \ ' \ta racar:l presa ao bloco. p.1r:t c"btçtlo .to 

1\' ~ :1 ·l '1a acomp:mhar;i o transporte. I~H; t fiu, <k 
COIItrolc do FISCO de dCSIIIIO. 

P~n:'tgw fo úntco :-\a p1cstaç:io de scn·tço de transport..: 
de mcrcadona abrangida por benefíCIO fi scal. com dcsl tno as Arca-, di.! 
LI\ rc Com~rc1o. sendo ncccs~:hi:1 '1:1 adtc10nal do Conhccllncnto 
·\C1co. c~t a pod...:r;i ser substHuida por cópm fotogr;iflc<t cb I' ' ta do 

C.:OiiliCCifllCillO 
Art I ~.5 '\;1~ pr-:staçõcs Jntcrnacron:us. podcr:io S\:r 

~\t}:Uia.., talllas \ 1:1s do C'onliéCimcnto Acrco qu:lula\ forem 
nc-:c .. ,,u,:l'\ p:u:1 controle dos dcm:u!. org:ios rascalu:ulorcs 

Par;igr:lfo ltntco o ronhCCIIIICII IO Aer~o de que tr;lla 
c~t..: :trllgo podcd sc1 rcdtJ;Ido em lin~na cstrangcn:1. b('m como o, 
\:JIOI~o.'"' ~..:-xprcssos em rllOCda cstr:lt lg~.:lra. 'icgundo ilcordo., 
llltCTII:ICIOll:11S 

Art 116 O Conhccuncnto Acrco podcr;i sc1 nnprcssu 
cc!llJ:lhtad:uu ..::: ntc. II IC{\lant l: autontaç:io do Pisco da loc:lltdadc OII(IC 
for ~t<Jb014U I<1 <1 ('SCrlluraçaO CO I\I:Jhtl. C ter:'! 11\ll llCr:JÇ';io 'iC<IliCIICI:tl 
lllllld p:1ra lodo o P:us 

~I '' A :\OI a F1scal de Se" IÇO d~ ' I ransponc que cugloba 
d('k.;UIIK"IIIOS de C:\CCS~O d~ ba~agcm podcra SCI lllljlfl''-\<1 

c~nuah;ad:uncntc. mct.hmue au1or11aç:io do Fisco da localidade nndc 
for ei:Jborad;1 a cscnturaç;io c:ont:tbl l c tc-r:i nunK'raç;io 'SCCJih.:ncsal por 
umdark federada 

~2· Os documentos prcnstos neste :utrgo \Cr;io 

rq.!l'ltraclo\ no h' ro Rcgtstro de tJIJitt.:lç:io de Documentos Fio;;c:us ;,: 
l~.:ltiiOS de Ocorrências. modelo ú. pelos cst<tbckcrmcmos r~mct~ 111e c 
dc~llll:lt :IIIO. COIII ;J ltHhCaÇ:iO da I"CS(>CCII\ 01 llll lllCI :I Ç<iO. em fu m;:10 dO 
(\ l.ibCh:<:llllento \ISI!;J f\0 

SUIJS E(',\0 VI 
Un Cunlu.:d mcuto tlc Tra u ~ 1 uu·tc Fcrrn' i;'triu ck 

Caq.! a~ 
An I'~ 7 O C'onhecuuento de Transponc F~um ta11u c.k 

( .11 .!.! :1' mcxfdo 11. scra c m111d0 ames do miem d;1 prcsta,·an do 
"~" '' ') IJC'IOs llan~porladorcs. "'Cillprc que C.\CCutarcm scn tÇt.' de 
llilii"J"'riC li:rr0\1a110 llltCfll llllliCIJ):I I. IIIICrCSt:tdU:JI C 1ll1CIIl:1CJOII:il ck 
~.11)-!:h c ..:ontt·r:J no munmo. :~s scguuucs utdtc:Jçõcs 

I • dcnomtll ítÇ:Io "'C'onhl..'ctmcnto de lrall\ponc 
l\:n m t:tnn de C:trgas .. . 

li - nlimc10 de ordem. ~~.·n c. \llh~cnc ~.: mHncro <la ' 1:1. 
111 - n:llurct.1 da prc<:taç;lo elo scrnço. ~ Jçrc~.: ula do 

H: .. pcl:l l\ 0 Codi!!O Fiscal. 

Pãg. 10 

Fcrrov1ário de Cargas será cmntdo. no minuno. em c inco v1:1s. que 
tcr:io n scgu1ntc dcstin:Jç:io 

I - a I"' \'Ja acompanhar;i o t.ransporte até o desuno. 
quando deve rã ser entregue ao dcstin::u:írio. 

11 -a 2·' da ~c r:'J entregue ao rcmCIC!llc: 
111 - a 3) " ia acompanhar:i o transporte. para ·fins <lc 

conllok do Fisco de dcslino: 
IV - ti -l ~ \'In acomp:mhnr:í 1:un0Cm o transporte. 

podendo ser relida pelo F1sco do Es1ado do Amapn. 

V - a 5" ,·ia ftc:Jr;'J presa ao bloco. para C:\1b1ç:io ao FJ}CO 
do Eswdo do Amap.i 

SUilSJ::Ç,\Q VIl 
Do hilhctc de PassaJ!cm Rodo,·i:irio 

Art 139 O Otlhctc de Pas~1gcm RodO\ t:ino. modelo 
\1, SC fõÍ Cllllltdo anteS do lll iC iO da prCSI:JÇ:1o do SCf\' iÇO. pelo~ 
tr:msportndorcs que exccutnrcm tr:msportc rodO\ dno intcnnunictpal. 
i ntcrest;'ldu t~l c internacional de p:t::,s.< igelros 

Art I.H) O documento rcfendo no art1go antenor 
corncra. no minllliO. as seguintes llldtcaçõcs. 

embarque. 

I · denonun(lçôcs "Oilhctc de Passagem R<XIOYJ:ino", 
li - número de ordem . ..,ênc. subsérre c nÍimcro da ' 1:1. 
111 - data da cnuss:io. llcm como dtlla c hora do 

IV - nome. endereço c numero'\ de mscnçJo. no C'AD
IC~IS/AP . do CJJIJICJJIC. 

V - percurso. 
\'I - 'alor do !<.Cf\"IÇO prestado. bem como acréscuuos 

colu:Hlos :1 qualquer ti tulo. 
VIl · 'alo r lolal da pres!O<;;io. 
VIII · local da Cllllss;io.do 13 J! hclc de PasS<1gcm. au1da 

cp1c for meio de código de m;Jtn t. filial. ng~nc1a . posto ou \ Cicnlo. 
IX - obsenaç,lo. "O pas~agc 1 ro mantcd em seu poder 

...-:-,t~ tnlhctc pa r~1 fi ns de flscahJ":tÇ:io em \ t:lgcm'". 
X - nome. endereço c nu meros de 111scriç:lo .. no ('J\1) • 

IC\1 'AP c no CGC. do unprcssor do dOcJJmcJJ io. dala c quanudadc 
nnprcss;io .. número de ordem do pnmc1ro c do ultuno documclllo 
tmpn.:s~o. série c subsCnc. c numero da AIIIC'rttaç:io de: Impressão de 
Oocumentos FlSCats - AI DF; 

XIX- d:ll;! lnmtc p:ua ellll'S:lo 
§I" As 1mhcaçõcs doç 111C1so" I. 11. 1\' X e: XI scr;io 

1111pn.:s'i.a~ llpogr:Jficamentc 
~2'' O Ullhetc de Passagem Rodovd no ser(t de tamanho 

n;io 111fcnor a 5.2 cm .\ 7.4. em qunlqucr scnudo 
fV' O fllihctc de P:1ssagc111 Rodo\lú rto scr;i cmHJclo. 110 

nnmmo. em duas' tas. que tcr:io a ~c:,:u t ntc dcslln:tç:1o 
I - :1 11 '1:1 fio.:ilr;l em poder do ermtcnlc. pt~ra C:\rbtç:io 

ao Fl"-ln. 

11 . :1 1 '1:1 ser:~ cntr~,!!UC ao p.1ssagcuo. que de' era 
COIISCr\ :l·l:t dnr;IIUC a \ I:Jf!CIIl 

~-f H:l\ endo O.:\CC\SO de l~tgag~m. scr:i cnuudo. alem 
elo documento prC\ 1\10 nc~tc ;Jrlt!~O. o CouhccJiucnlo de Tr~msportc de 
(';ug;,..,, mexido X. ou o Conhc~llll!-: 111 0 tk Tr;msportc Sunpllficndn de 
1.:. .\ccc::so ele Ba~agl' lll . moddo 11) 

•\ rt 1•1 '\o caso de cauccl:lmculo de 13Jihclc de 
Ptl S~<.Igem Rodo' 1:ino <111\l'\ do IIII CIO cl :1 prcstaç:lo do scn IÇo. c :1pós 
c .. cntur:tdo no li\ ro fic::<'al propno. pNkra o,cr estornado o dCl.HtO do 
llllJlOqo. desde que 

I - tenha "Ido d~\Oh 1do .tn adqmrcntc elo b1lhcte o \alm 
d:1 prcstaç:1o. 

11 - COII\IC 110 btlhCtC de ().1SS.ilgCIIl 

:t) :1 tdcnllftcaç:io o endereço c a assm:11ura do S\!11 
adCjll t r('IIIC~ 

h) a 1dcn11fic~u;;io c a as::,m:lttllil do rc~puns:l\cl pela 
.1Ccuc1a rHI posto de \Cnda. 

C) :t \UStlfiC:\11\ a d:t OCOif~ltCI:J. 

111 ·• ~..: 1 01 clilborado demonstr:H"o do-, in!llctcs 
~..:a nccl:Jdos. pnra fins de.dcdur,·;io no fi na l do pcnodo de apur:tç~o 

Sl)[JSEÇ,\O VIII 
Do Bilhete de Pa:-.sa;.:cm c r\ ma de 13a:,!a}!cm 

,..\n l-l2 O Bilhete de Pass:1gcm c :'\ot:t de Bagagem. 
modelo I:\. scra cnnudo ;unes da prestaç:io do ~cn u;o. pelos 

lr;msponndorcs que C\CCutarcm transpol1c acrm tarro ultermuni<.:IJl41l.. 
mtcrcstadual c uucm:u:ton:~ l de pas~agc1ro 

t\rl 1•1 O documcmo rcfcndo no an1go amcnor 
COIItCr, i. 110 1111 111 1110. :1~ 'iC!!,ti iiiiCS llldlcaçõc~;~ 

I ~ dcnommaç;io "Bilhete de P:1ssagcm c >:ota de 

li - número de ordem. sênc. subsêne c número de \' I:J. 
111 ~data c local d;1 cmis~;iu . 

I,. - loc:1! c data da cnw;s:io. 
\' - IIOIIlC. ClldCJCÇO C lllllllCfOS dl' IIISt"riÇ;"'IO 

C'AD 'I('\ IS' AP. do cstabclccuncnto emitente. 

I V - l(lcnuficac;;io tio cmHcnte nome. endereço. c 
no llllllicro de 1nscnç:1o. estadual c 110 CGC. 

\'1 - nome. endereço c numero;;; de lllst:n~·ao. 110 
C•\D 1{'\1$/AP . ou no CPF. do rcme1cu1c . 

\"11 ~ nome. endereço c nlun.;:ros de m~nç:io. c~tidu~l l c 
no CGC. no CPF. do destJnat;lno 

\ ' 111 • proccdêncta, 
IX · dCSI JJIO. 
.\. · condiç;io do carregamento c u!cnl!ficaç;io do \; i).!:io. 
XI -,.,,, de cncnminhamcmo. 
XII - qu<mtld:ul:; c espécte de \Ohlmcs ou peças; 
XIII- número da Nota f tscal. \ :J ior c n:HurcJ"a da t:1rga. 

hem COlHO Cluanl!d;l(lc em qllllogmmas (kg). metros cúb1cos (mll ou 
IJirOS (I). 

XJ\' - ,·alare~ tnbuiÜ\'Cts do frete. destacado!) do .. n:to
Wblll:i\Cts. podrndo o~ componentes de cnd:1 gmpo ser dcst:tcados 
cnclob:Jd:tJneJIIC~ 

.. XV - ,;,Jor tot:l l da prc'\taç:io. 
XVI · base de c~ leu lo do unposlo: 
XVII - aliquota c valor do 1mpos1o. 
XVIII · cspccifl caç.io do freie. se pago on a pag;u . 
XIX · nome. endereço c números de inscnç:lo. no CAD

ICMS/AI' c no CGC. do impressor do docnmcnlo. data c quamiu~dc 
da imprcssr1o. número de ordem do primeiro c do último documcnl<' 
unprcsso. série c subséric. c números da Autorizaçõio de lmpress~io de 
Documentos Ftsc:ns- AI DF: 

XX . data limite para Cllllss;io. 
§ 1•. As md1caçõcs dos incisos I. 11. XIX c XX scr;lo 

tn1prcss:1s tipografic.1mcnte . 
§2°. O Conhecimento de Tr:msponc Fcrro\'1:\rio de 

C:ugtlS scni de tamanho não inferior í1 I? em x 2R em em qut1lqncr 
SCIItido. 

Art 13R. Na prcstaç;1o intcrnacion:1l de scf\·iço de 
1mnspor1e fcrrovínrio de c;~rga. o Conhecimcn1o de Transporlc 

V . Jdent1ficaç:io do \ÔO c d:t classe. 
VI - loc~l. dala c hora do emb~rquc. c locaiS de d""IJIIO 

c retorno. quando homcr. 
\'11 - nome do pa,.:)agc1ro. 
VIII · 'al01 d~ Wlfa. 
1.\ -'alar da ta:\a c out ros acn.:scnno;;;. 
X - 'alor total da pr~o:~t nç:io. 

XI - obscf\':Jç:lo "O p: 1 ~sagc 1 ro mamcr:i em seu poder 
c~tc bilhete p;1ra rins de liscali ta~·:io em ' 1agcm"'. 

XII- nome. cnclcrc~·o c I!Ún!cros de tnscnç;io. c~tadu:1l c 
no CGC. do impressor do documento, chlla c quanucl;!dc d~1 imprcs:;;io. 
nlnncro de ordem do pnmeHo c du ultuno docnmcnto unprcsso. c 
r~<:pcCil\':IS sCries c subséncs. 

XIII - d;~ta lmutc de CIIIISS:io 
§ I" As mdu:aÇÕC> do; IIICISOS I. 11 IV. XII c XIII scr;io 

1111prcs~1S tlpof!rafic:tmcntc 
§ 2., O b1lhcte de Passag.cm c 1\'ota de Bag;'lgcm ::-e ra de 

t:uuanhon:io inferior a X.O em.\ IX. 5 em. em qualquer scnudo 
fi''. Nos casos em que hou,·cr cxcesw de bJgagem. as 

cmprcsac; de trnnsporte acro,·d rio cnHtir;·to o Conhl'cimento de 
Transporte i\crO\"J;illo de CHg<Js. modelo 10, p.:un .'lcobcrtar o 
1 ra nsponc dn b~gagcm 

Arl. 144 N~ prcll<lÇ"o de >Crviço de lfnnsponc 
acrov1ano de passageHos. o E311hctc de Passagem c Nota de Bagagem 
s-:r:í emitido. no nurnmo. em duas 't;!s. que tcnlo í1 seguinte 
destinação: 

I -a I' ' m iicnr:i ..:m poder do emitente. l-"-1ra extb1çào :to 
FISCO: 

11 - a 2~ \'l:t scr:i entregue ao ~1ssageiro. que dC\'Cro'! 
conscn1íÍ-Ia durante a \'tagem 

Padgrafo único. Podcr:1o ser acrescidas vias ndicion:llS 
p:1ra os casos da , ·cnda com mais de um destino ou retorno, no mesmo 
13ilhclc de Pass~gcm. 
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SUBSEÇÃO IX 
Do Bilhelc de Passagem FerroviArio 

-: ICMS/AP c no CGC, do impressor do documento , data c quantidade 
da impressão, número de ordem do pnmeiro e do último documento 
tmpresso, série c subsérie, c número da Aulonzação de Impressão de 
Documenlos Fiscais - AIOF; 

Art 145 O Btlhcle de Passagem Ferrovulno, modelo 
16, será emllldo ames do mítto da prestação do serviÇO, pelos 
transportadores que cxecurarem transponc ferroviáno mtcrrnunicipal, 
tntcresradual c mternacional de passagwos 

de Documentos Fiscais - A!DF: 
X- data linutc para emtss:io 
§ 1°. As tndiCaÇÕCS dos InCISOS I, 11. IV, IX c X scrto 

Impressas upograficamcntc. 

An 1~6. O documento rcfcndo no antgo anlerior 
comerá, no minuno, as scgutmcs mdtcaçõcs 

embarque. 

I - denominação "Btlhete de Passagem FerrO\'táno"; 
li - número de ordem, série, subséric c número da via. 
111 - data da emissão, bem como dala e hora do 

1 V - nome, endereço c números de mscnção. no CAD
ICMS/AP. c no CGC, do cstabelcctmento cnutcnte, 

V - percurso: 
VI • valor do sei\'IÇO prestado. bem como acrésctmos 

cobrados a qualquer ritulo. 
Vll - 'alor total da prestação. 
VIII -local da cmtssão. 
IX - obsef\•aç:lo "O passagmo manterá em seu poder 

este btlhcte para fins de fiscallt.ação em \'tagcm". 
X - nome. endereço e núm~ros de inscnçilo, no CAD

ICMS/AP e no CGC. do tmprcssor do documento, data c quanttdadc 
da 1mprcss.lo. ullmcro de ordem do pnrnc1ro c do Ultuno documento 
impresso, sénc c subsénc. c nUmero da AutonLaç.:io de Impressão de 
Documentos Ftscats -AIDF. 

XI -data llmHc para cmtssilo 
~ 1° as mdtcaçõcs dos tnctsos I. 11. IV. IX. X c XI serão 

1111pressas ttpograficamcntc 
§2'' O Btlhctc de Passagem Ferro' 1i1rio será de tamanho 

nao tnfcnor a 5.2 em x 7,4 em. em qualquer scnttdo 
§ 3" O btlhctc de Passagem Fcrro,·táno scra cnuudo no 

mímmo em duas \'Jas. que tcr;lo a scgumtc dcstmaçào. 
I· a 11 vta ficará em poder do cnutcntc. para cxibtção ao 

ftsco: 
11 - a 2' \la será entregue ao passage~ro. ~uc de- era 

conservá-la durante a '~agem ' 
§4" Havendo excesso de bagagem. será cnuudo. além 

do documento previsto neste antgo. o Conhcctmento de Transporte 
FerroVJáno de Cargas. modelo 11. ou o Conhectmento de Transponc 
Stmplúicado de E\ceSSO de Bagagem, modelo 19 

An 147 Em subsmu•ção ao documento de que trata o 
anigo antcnor, o transportador poderá enuur documento sunplificado 
de embarque de passagc~ro. desde que, no final do período de 
apuração, emna Nota Ftscal de Semço de Transponc. segundo o 
Códtgo Ftscal de Operações e Prestações, com base em controle diáno 
cL1 receita aufcnda por estação. med•antc pré\ •a autom.ação do Ftsco 

SUBSEÇÃO X 
Do Conhccimcnlo de Cana de Porte lnlcrnacional 

Art 148 Nas prestações mtcrnactonats de transpone 
ferroviário de cargas. o transponador fcrr0\1áno cmJtuá o 
Conhecimento de Carta de Porte lntcmac10nal, modelo 12, que 
conterá. no mínuno. as scgullltcs Indicações 

I - dcnommação "Conhecuncnto - Cana de Ponc 
Internacional", 

11 - número de ordem. 
111 • local c data de emissão. 
IV- estação de dcstmo c país, 
V- nome e d01mc1ho do remetente: 
VI • nome e domtctllo do desunatáno. 
VIl - nome c domtctllo do constgnatarto, 
VIII - estação de ongcm. 
IX ·alfândega para despacho. 
X -local para rcccbtmcnto. 
XI - tdcnuficação do vagão, 
XII - local de entrega. 
XIII • número de volumes, 
XIV- descrição da mercadona. marca, número c peso. 
X V - preço da mcrcadona. 
XVI • documentos anexos. 
XVII - assmatura do remetente 
Parágrafo Primc11o O Conhecuncnto - Cana de Pone 

Internacional. será emitido. no mínimo. em três v1as, com a seguinte 
dcsunação· 

I - a I' vm acompanhará o trnnsponc a1é o desuno. 
quando deverá ser entregue ao dcstmaláno ou consagnatáno. 

11 • a 2• via será cnLrC!,'llC ao remetente; 
111 - podcr.lo ser eXtgtdas tantas vias adtctona•s do 

Conhecimento - Carta de Ponc lntcmac•onal. quantos forem 
necessárias aos órgãos fiscallt.adores 

SUBSEÇÃO XI 

Do Dcsr>~cho de Transporte 
An 1~9 A empresa uansponadora mscnta no Estado 

do Amapá que contratar uansportador autônomo para conclmr a 
e~ecução de servtço de_ transponc de carga. por meio de transporte 
dtvcrso do ongmal. CUJO preço ti\'Cr stdo cobtado até o dcsttno da 
carg.1 poderá cmn~r. antes da prcstaç.1o do SCI\'tço. em substnu1ção ao 
Conhcctm~nto de Transporte. o Despacho de Transponc, modelo 17. 
que comera, no num mo. as scgumtes indtcações. 

I • dcnonunação "Despacho de Transponc". 
li - número de ordem. série, subséríc c número da VIa 
111 • local e data cL1 emiSsão, ' 
IV - nome, endereço e números de tnscnçilo, no CAD-

ICMSIAP c no CGC. do estabelectmcnto cmnenlc, 
V - proccdêncta, 
VI· destino, 

XVI - dara li mire para emtssão. 
§ 1°. As indicações dos inétsos I. 11. IV c XVI serão 

impressas upogralicamente 
§2". O lransportador aulônomo fica dtspensado de 

emtssão do Conhecimenlo de Transponc 
Art. 150. O Despacho de Transponc será emitido, no 

mínimo, em uês vias, para cada veiculo, que terão a scgumlc 
dCSiinação· 

I - a I' c 2' \1as serão entregues ao uansponador 
autônomo, 

11 - a 3' via ficará presa ao bloco, para cxtbtção ao Fisco 
Parágrafo único. Somente será permitida a adoção do 

documento Despacho de Transpone, em prestações mtcrcstaduats. se a 
empresa contralante poSSUir CSiabelectmcnto mscnto no Estado do 
Amapá 

SUBSEÇÃO XII 
Do Resumo de Movimcnro Diário 

Art 151. Os presladores de scmços de transponc de 
passage~ros mterrnunictpal, interestadual c mtcrnactonal que 
possuírem mscnção ccntralu""1da, para fins de cscnturaçflo. no hvro 
Rcgtstro de Saída. dos documentos cmtudos pelas agêncta. postos. 
fillats ou \'eiculos, de--crão adotar o Resumo de MO\'tmcnto Dtáno. 
modelo 18, que conterá as scgumtes mdtcações. 

I - dcnominaçao "Resumo de MO\'imcnto Otáno". 
11 - número de ordem, sénc. subsérie c número da \'ia. 
111 - data da cnussão; 

IV - endereço c números de mscnção, no cadaslto do 
ICMS c no CGC. do estabelectmcnto ccntrallt.ador. bem como sua 
denominaçllo, se houver; 

V - nome, endereço c números de tnscnçilo. no 
CADnCMS/AP c no CGC, do entitentc, 

VI - denominação, número de ordem, sénc c subsénc de 
cada documento emitido. 

Vll - valor contábil; 
VIII - códigos. contábil c fisca l, 
IX - base de cálculo. alíquota c tmposto dcbHados. 
X - ''alores das prestações •sentas. não tnbutadas ou não 

SUJCttas ao pagamento do Imposto, 
XI - totais das colunas de valores a que aludem os 

InCISOS IX c X; 
XII -campo Obscl\·ações", 
Xlll - nome, endereço c números de inscnçilo. no CAD

ICMS/AP c no CGC, do impressor do documentos, data c quantidade 
da unpressilo, número de ordem do pnmc1ro c do ültuno documento 
tmprcsso, série c subséric, e número da Autont.ação de Impressão de 
Documentos Fiscats- AIO F 

§ 1° As mdtcações dos InCISOS I. 11 IV C XIII serão 
tmprcssas upograficamcntc 

§2° O Resumo de Movimento Diário será de tamanho 
n~o mfcnor a 21 em x 29,5 em, em qualquer sentido. 

• §2°. A Ordem de Colera de Carga será de !amanho nao 
infenor a 14,8 em em qualquer sentido. 

§3" A Ordem de Colcla de Carga destina-se a 
documentar o trânsilo ou lranspone, mira ou imerrnumctpal, de carga 
coletada, do endereço do rcmclenlc até o transponador. para efeito de 
cmisS<1o do respectivo Conhectmcmo de Transporte. 

§4" Quando do recebimento de carga •. no 
cstabelecm1cnto de uansponador que promo\'cr a coleta. será entitido, 
obngatonamente, o Conhecimento de Transponc correspondente a 
cada carga coletada. 

§ 5 • Quando da coleta de mercadorta ou bem, a Ordem 
de Colcla de Carga será enuuda. no mínuno em uês vtas. que terão a 
scgumte desttnação: 

I - a I' vta acompanhará a mercadona coletada desde o 
endereço do remetente até o do transponador, de\'cndo ser arqmvada 
após a enussilo do respecuvo conhecimento de cargas. 

li - a 21 v1a será entregue ao remetente. 
111 • a 3' ,.,a ficará fixa ao bloco. para ex•b•ção ao Ftsco 
§6° Medtantc regtmc cspcc131. a ser concedtdo pela 

Secrctana de Estado da Fa,cnda, poderá ser dtspensado a Ordem de 
Coleta de Carga 

SUBSEÇÃO XIV 
Da Auloritação de Carrcgamcnlo e Transporte 

An. 155 A empresa de transpone de carga a granel, de 
combustível líquido ou gasoso c de produto químtco ou petroquímtco 
que, no momento da contralação do SCI\'IÇO. não conhecer os dados 
rclatl\·os ao peso, distâncta c \'alor da prestação do semço, fica 
auton,.ada a cmtur, ames do mícto da prestação do sei\'IÇO, a 
Auton,,1Ção de Carregamento c Transpone, modelo 2~. para postcnor 
cmtssào do Conhecimento de Transponc Rodovtário de Carga 

An 156 O documento referido no antgo anterior 
comerá, no mímmo. as segumtcs mdtcações 

Transponc", 
I - dcnommação ·"Automação de Carregamento 

11 -número de ordem. séne. subsérie c número da via; 
111 -local e data da cnussão. 
IV - tdenuficação do enutente nome. endereço c 

número de mscríção, no CAD-ICMS/AP c no CGC, 
V - tdcnufic.1ção do remetente c do desunatáno: nome, 

endereço, c número de inscnç.1o. no CAD-ICMS/AP c no CGC, 
VI - mdicaçilo rclattva ao consignatáno. 
VIl - número da Nota Ftscal. ,·alor da mercadoria, 

naturet.a da carga. bem como quanudade em qmlograma(kg), metro 
cúbtco (m) ou lluo (I); 

VIII - locats de carga c descarga, com as respectivas 
datas. horános, qutlometragcm tmcial e final. 

IX - asstnatura do cmttcmc c do desunatáno, 
X - nome, endereço c número de inscnção, no CAD

ICMS/AP. c no CGC, do tmprcssor do documento. data c quantidade 
de impressão, número de ordem do primeiro c do ultimo documento 
tmprcsso, e respccuvas sénc c subsénc, c número da Autonzação de 
Impressão de Documentos Ftscats • AIDF, 

Xl -data llmnc para emtss.1o 
§1°. As indtcações dos ulctsos I. 11, IV, X c XI serão 

Impressas upogralicamcntc 

§3° Se o controle da quanudadc de passageiros for 
efetuado por meto de catraca ou ouuo eqmpamcnlo, a numeração 
prevista no inciso VI será substituída pelos números indtcados no 
equipamento, relativos à primeira c à última viagem, bem como pela 
quantidade de \'CZes que livcr stdo atingtda sua capactdade máxtma de 
acumulação §2" Na Autont.ação de Carregamento c Transporte 

Art 152. O Resumo de Mm·tmcnto Dtáno será emitido de-·crá ser anotado o número, a data c a senc do Conhectmento de 
dianamentc, no mínimo, em duas vtas, que .terão a seguinte Transpone RodoVJãno de Carga c a indtcação de que sua cmtssilo 
dcstinaç.1o: ocorrerá na forma deste anigo 

I - a I' \'ia será, no prazo de três dtas, contado da data 
da emissão, cnvtada pelo cnmentc ao estabelec•mcnto ccntrall,..ador, 
para escrituraç.1o no livro Regtstro de Saídas, dc\'cndo ~r consef\•ada 
á dtsposiç.1o do Fisco: 

11 - a 2' via ficará em poder do emitente. para cxtbição 

§3° A Aulom.ação de Carregamento c Transporte será 
de !amanho não tnferior a 15 em x 21cm. em qualquer scnudo. 

§4". Os dados relattvos ao peso real, data c horáno da 
descarga c qutlomeuagem final ser;lo preenchidos por ocastão da 
entrega da mercadoria 

Art 157 A Autonzação de Carregamento c Transporte 
An 153 Cada cstabelectmento, SCJa matr11. filial, será cmittda em 06 vtas, no mímmo, com a seguinte desunação 

agência ou posto, emitirá o Resumo de Movuncnto Dtáno, de acordo I - a I' vta acompanhará o transponc c retornará ao 
com a distribuição efetuada pelo estabelecimento ccntrall,.ador, que emitente para cmtssilo do Conhectmcnto de Transponc Rodovtãno de 
regtstrará cs~1 distribuição no livro Rcgtstro de Uullzação de Carga, dC\·cndo ser arqmvada juntamente com a vta fixa do 
Documentos Fiscats e Termos de Ocorrénctas, modelo 6 Conhectmcmo , 

§I" O resumo de MoVImento Otáno de-erá ser cn\'~ado 11- a 2' vta acompanhará o transpone. para fins de 
pelo estabelecimento emncnte para o cstabelecuncnto centrahzador, controle do Ftsco do Estado do Amapá; 
no prazo de três dias, contado da data da sua emissão 111- a 3' vta será entregue ao dcsunatário, 

§2". O Resumo de Movimento Diáno sel\•irá para J IV- a 4' vta será entregue ao Rcmctcmc. 
rcgtstro da remessa de blocos de bilhetes de passagem para serem V - a 5' ,.13 acompanhará o transpone, para controle do 
\'Cndtdos em outras unidade federadas Ftsco da untdade federada de desuno. 

§3°. O Resumo de Mov•mcnto Otário poderá ser cmnido VI -a 6' v•a será arquivada para exibição ao Ftsco 
na sede da empresa de transporte de passageiros, mesmo que fora do Art 158 Na prestação de SCrvtço de transpone de 
Estado do Amapá, com base em demonstrativo de venda de btlhetes, mcrcadonas abrangidas por beneficio fiscal. com desuno à Áreas de 
cmtttdos por qualquer postos de \'Cndas, desde que escnturado no 11•-ro Ltvre Comcrcto havendo nccesstdade de uttll7.ação de \'13 adtctonal da 
Rcgtstro de Saídas, até o déctmo dia do mês subsequentc ao da Autont.ação de Carregamento e Transponc. esta poderá ser 
cnussão desse documento. substituída por cópia fotogrãlica da r• v1a do dOC1tmcnto 

§4° As empresas de transponc de que trata este anigo. An. 159. O transportador deverá emitir o Conhecimento 
desde que prestem serviços no Estado do Amapá, amda que sem de Transporte Rodoviáno de Carga. correspondente à Autonzação de 
estabelecimento fixo, poderão requerer mscnção no CAD-ICMS/AP Carregamento c Transponc. no momento de retomo da 1° \1a desse 

§5° Os demonstrativos de vendas de btlhctes. ullllt.ados documento . CUJO prazo não poderá ser supenor a dez dl3s 
como suporte para elaboração dos Resumos de Movuncnto Diário, Par;igrafo ümco Para fins de apuração c recolhimento 
terão numeração c seriação controladas pela empresa. c de,crão Sl!r do tmposto, será considerada a data da cmtsS<1o da Autonzação de 
conservados pôr período não tnferior a cinco c'crcíctos completos Carregamento e Transporte 

SUBSEÇÃO XUI An 160. A uullzação, pelo transportador. do reg• me de 
Da Ordem de Colei as de Carga que uata esta Subseção fica VInculada a. 

Art 154. O estabelecimento transportador que executar I- mscnção no CAD-ICMS/AP. 
serviÇO de coleta de cargas no endereço do remetente cnuurá, antes da 11 - recolhimento do tributo dC\1do, na forma e praw VIl - remetente, 

VIII- Informações rclati\as ao conhectmcnto ongmal c 
ã quanttdadc de carga desmembradas. 

coleta da mercadona, o documento Ordem de Coleta de Cargas, cst.1belectdo neste Regulamento 
SUBSEÇÃO XV 

IX - número da Nota Ftscal, valor c naturC/.:1 da c.1rga, 
bem como. quantidade em qutlogramas (Kg). metros cúbtcos (mJ) ou 
htrOS(I), 

X - nome, números de mscnção. no CPF c no INSS. 
placa do veiculo, Estado, número do ccrttficado de propnedadc do · 
veiculo, número da cartc11a de habtlitação c endereço completo do 
uansponador autônomo, 

XI - cálculo do frete pago ao transponador autônomo 
valor do frete. do INSS reembolsado, do IR- Fonte e ,alor hqu1do 
pago, 

XII - assmatura do transportador autônomo, 
XIII - assinatura do emitente 
XJV- valor do tmposto rcud~. 
XV- nome, endereço e números de mscnção, no CAD-

modelo 20, que conterá, no mim mo, as segumtes tnd!cações 
I • denominação "Ordem de Coleta de Carga". 
11 · número de ordem, séne, subséric. c número da v1a, 
111 - local e data da emissão, 
IV - Identificação do cmttentc nome. endereço c 

números de mscnçllo, esradual e no CGC, 
V- ident ificação do entitente: nome. c endereço, 
VI -quantidade de volumes a serem colctados, 
VIl - número c data do documento fiscal que 

acompanhar a mercadoria ou bem, 
VIII - assinatura do recebedor. 
IX - nome, endereço e números de tnscnçao, esradual c 

no CGC, do impressor do documento, data c quantidade de •mprcssão. 
numero de ordem do primeiro e do último documento impresso, c 
respectivas séne e subséries, e número da Autonzaçilo para Impressão 

Do Manifeslo de Carga 
Art 161. O Mamfesto de Carga, modelo 25, poderá ser 

cnuudo. por transportador, antes do iníc•o da prestação do serviço em 
relação a cada veiculo, no caso de transponc de carga fractonada, e 
conterá as scgumtes mdJcações 

I- dcnommação "Manifeslo de Carga"; 
11 - número de ordem; 
111 - tdcntificação do emitente nome, endereço e 

numero de mscnção. no CAD- ICMS/ AP c no CGC; 
IV -local e data da emissão, 
V - tdcntificação do veículo transportador· placa. local e 

un•dadc federada, 
VI - Identificação do condutor do veículo, 
VIl - número de ordem, sénes e subséries dos 

Conheciment05 de Transporte, 
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·VIII - números das Notas Fiscais; 
IX - nome do remetente; 
X· nome do dcstinat{nio: 
XI - \'alor da mcrC<ldoria. 
~1°. Emitido o Manifesto de Carga. serão daspcnsadas. 

relativamente aos correspondentes Conhcclmcmos de Transporte: 
I - a idcntilic;tç;io do veiculo transportador. placa. local 

c umdadc federada. 
11 - a mdic.1ç~o prevista no inciso I do art. 190: 
111 -a adoç;io da via a que se refere o inciso 111 do~ 3' 

deste artigo. 
§2°. Para efeito deste :trtigo, entende-se por carga 

fracionada a que corrcsponda n m11is de um conhecimento de 
transporte. 

§3". Na prestaç;io llttcrcstadual de serviço de transporte 
de cmg;t, o M:Hiifcsto de Carga scr:í. emitido, no minimo em trCs \'las. 
obedecida" seguinte dcstinaçno: 

1·- a 1, ''ia pcrmancccril em poder do transportador. até 
o destino final de toda a c;trga: 

11- a 2J \'la scr:'l ar<1uivada, para cxibiç;io ao F1sco. 
111 - .1 3~ \ 'In ncompanhará, também, o transporte. p~H~l 

controle do Ftsco de destino 
SUBSEÇÃO XVI 

Do Relatório de Emissão de Conhccimenlos Atrco.s 
Ar1 ll\7 ()~ fnnhN":irnr.nlo_ .. ACrro~ .scr:lo fC['Ic;lr:u1os 

por agéncta. posto ou loJa autori1Atdo. c. Relatório de Ennss.1o de 
Conhecimentos ACrcos. emitido por período não supenor ;so de 
apuração. c guard;~do :i dasposição do Fisco. em duas nas. uma nos 
cslabclccimcntos ccntralit.adorcs em cada unidade federada c outra na 
sede da cscnturaç;lo fiscal c cont:ibil. 

§ l..... As conccsslonâri:ts regionais manter;io as duas 
vias do Rclmóno de Emiss.'to de Conhecuncntos ACrcos na sede dtl 
cscriluraç:io lisc:1l c conliíbtl. 

§2° O Rclatóno de Emiss.io de Conhecimentos ACrc'OS 
será de t:un:mho n;io inferior a 25 em x 21 em. r>adcndo ser claborndo 
em folhas soltas. por ngCncia. loja ou posto cmitcnrc. c contcr:i as 
seguintes mdtcações: 

I dcnominaç:io "'Relatôrio de Em1s~io de 
ConhcciniCJIIOS Aéreos". 

11 • nome do 1ransponador c idcntificaç;io. ainda que por 
meio de códtgos, da IOJ'I . agência. ou posto emitentes: 

111 - período de apumç;1o: 
IV JIUJncmçcio scqüenctal atribuída pela 

concession;ir''' 
V • registro dos Conhecimentos Aéreos emitidos. 

constante de numcraç:lo ulicinl c final dos Conhccimcnlo ACrcos. 
englobados por Códtgo Frscal de opemç:io c prcstaçno. data da 
cmiss;io c 'alor da prcstaç5o. 

f\~ Os Rcl:uónos llc EmisS<:1o de Conhccunentos 
Aéreos scr.io registrados. um a um. por seus tolais. no Dcmonstraii\'O 
de Apuração do ICMS 

§-1 ... No campo dcstmndo às mdicaçõcs rclatl\·as no dia. 
vôo c cspéc1c do scrnço. no Dcmonstrath•o de Apuraç;io do IC~IS. 
será ntcnctonado o ninncro dos Relatórios de Ennss;lo de 
Conhccimemos Aéreos 

SU ilSEÇJ\0 XVII 
Do Rcl:tlório de Embarque de Passageiros 

An 163 O Relatório de Embarque de Passagetros seril 
emitido por conccssJon:i ri:~s. ;llltes do início da prcstaç;lo do scn IÇO de 
transportes de passotgciros. c. sem e.~prcss.1r valores. dcstmar-sc·á n 
registrar os bilhetes de passagens c as Notas Fiscais de sen·iço de 
transporte, que cnglob;1r:io os documentos de excesso de bagagem. 
contendo, no mini mo. as seguintes indicações: 

I denon11naç:io "'Relatório de Embarque de 
Pnssagciros": 

11 uúmero de ordem Cl ll rclaçtlo a cada unidade 
fcdcradn . 

111 ·nome. endereço c números de inscriç:1o no CAD· 
ICMS!i\P c no CGC. do emitente: 

I V- ut'uncros dos documentos citados neste art1go: 
V • número de vôo. atribuído pelo Dcpannmcnto de 

Aviação Ci\"11 (DA C). 
VI - códtgo de classe ocupada (""F·- pruucira: 

"s··cxL"Cula\'a. '·K"· econômica): 
VIl- llpo do p.1ssagciro (""DAT"- adulto: "CHo··~ mera 

pass.1gcm. INF""- colo). 
VIII - hora data c local do embarque: 
IX -desuno. 
X · da til do miem da prcstaç;io do serviço. 
§I' O Relatório de Embarque de Pass.1gcrros terá 

tamanho n;1o mfcrior a 28 em x 21 ,Sem. em qualquer senrido. c scr:i 
arquivado. na sede ccntralizadora da cscritur;JÇ(io contábil c fiscal. 
para cxibiç;io ;1o Fisco 

§2' O Rclatóno de Embarque de Passageiros podcr;í ser 
cmirido após o tnic1o da prcstaç;io do serviço. dentro do pcriodo de 
apuraç;io. n:t sede ccntralizadora d:l escrituração fisc:1l c comâbil. 
desde que tenha corno suporte . partt a sua ci;Jbomç;lo, o documento 
cmilido ~1ntcs d:t prcst:~ç:lo do serviço, dcnomin;"~do M<Jnifcsto de Peso 
c Bnlanccamelllo ("'load shcct"'). que dever;í ser guardado por cinco 
cxcrcícícs coinplctos, p:1r:1. cxibiç:lo ao risco. 

SUBSEÇÃO XVIII 
Da Relação <lc Despacho 

i\ rt . 164 A rclnç~o de Despacho podcr;í ser utili111d;t 
pelas conccssJon:'inas de serviços públicos de transporte ferroviúrio c 
contcr:í. no 111inimo. as seguintes indicações: 

I - dcnominaç;lo "'Relação de Despacho"': 
Il • número de ordem, série c subsérie d1 Nota Fiscal a 

que se Ymcula, 
111 - díll:l de cmiss;_io. idêntic.."l à da Notn F1scal: 
IV - Identificação do emitente · nome. endereço c 

número d~ tnscnç.1o. no CAD-ICMS/AI' c no CGC: 

despacho. 

V . Rat.::io social do tom.1dor do serviço: 
Vl • número c data do Dcsp:1cho de Cargas em Lotação. 
VIl - procedência, destino, peso e tmport;íncta. por 

VIII -total dos valores. 
§ r•. A" rclaç.1o de despacho poderá ser nllht.1da em 

substitUJç:lo ;_i 111dic:lção da discriminaç.1o de scn~iço prestado. de 
modo que pernnta sua perfeita idcntilicaç;lo, na Nota fiscal de Scrvtço 
de Transporte. mo<lclo 7. 

DIÁRIO OFICIAL 

SUBSEÇÃO XIX 
Do Exrralo de Faturamento 

Art. 165. As cmprcs.1s transportadoras de valores 
ntantcr;io em seu poder, p.1ra c'ibição ao Fisco, E'lralo de 
Faturamento correspondente a cada Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte emitida. conforme modelo aprovado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, que conterá no mínimo: 

I - número da Nota Fi=l de Serviço de Transporte a 
que se refere: 

11 - nome, endereço c número de inscriç:io, no CAD-
ICMS/AP c no CGC, do estabelecimento emitente; 

111 - local c data da cmiss;lo: 
I V - nome do tomador dos serviços; 
V- número da Gum de Transporte de Valores: 
VI - local de coleta c entrega de cada valor transportado: 
VIl -valor transpcrtado em cada prestação de serviço: 
VIII - data da prcSiaç;lo de cada serviço; 
IX . valor total transportado ua quinzcnn ou mês: 
X • valor tolíll cOOrado pelos serYiços nn quinzena ou 

mês. com todos os acréscimos. 
i\rt. 166. A Guia de Transportes de Valores - GTV. a 

que se refere o inciso V do artigo anterior. emitida nos termos da 
lcgtslaç;1o cspcc1fica. servirá como suponc de dados para a emissão do 
Extrato de Faturamento. 

Arl. 167. As empresas que realizarem tr:msporlc de 
"'!ores nas condições prcvtstas na Lei n' 7.102. de 20 de junho de 
19S3. c no Decreto Federal n• 89.056. de 2~ de nm·cmbro de 198}. 
podcr;io emitir quinzenal ou mensalmente. sempre dentro do mês de 
prestação do serviço. a corrcs~ondcntc Nota fiscal de Scn·iço de 
Transporte. englobando as prestações de scf\•iço rcali7.adas no 
período 

An. 168. O disposto nos ans. 165 c 166 somente se 
aplica :is prestações <le SCf\•tços rc.1li1.1dos por trnnsportadoras de 
\"alorcs inscritas no CAD-ICMSIAP. 

SUHSEÇAO XX 
Oo Documento de Excesso de ll<~J,!agcm 

Art. 169. No caso de transporte de passageiros. ha\"cndo 
cxt:csso de bng:1gcm. :t empres.1 transponadorn emitirá. antes do inicio 
da prcstaç;io do SCf\'ÍÇO. em substituiç;io ao Conhecimento próprio. 
Documento de E:.:ccsso de 13:lg.1gcm, que conterá. no minimo. as 
seguintes i11dicaçõcs: 

I denominação "Documento de Excessos de 

13agagcnt". 
li idcnt ífic;-tç;io do emitente: nome. endereço c 

ninncros de inscnção. no Ci\D-ICMS/1\P c no CGC: 
111 - número de ordem c da via: 
I V - pr~o do SCf\'Íço: 
V- local c data d:t emissão: 
VI - nome, endereço c números de inscriç.1o. no CAD

IC~IS!i\P c no CGC. do imprc;sor do documento, data c quantidade 
de unprcss.'to. c número de ordem do primeiro c do último documento 
llllJlrCSSO 

~ 1°. as mdicaçõcs dos incisos J. 11 c VI serão unprcssas 
tipograficamente 

§2() Ao final do I>Criodo de apuração. scnio cnulida 
Nota Fiscal de Scf\•tço de Transporte. modelo 7. englobando as 
prestações de serviços documentadas na forma deste antgo. 

§3°. No corpo da Nota Fiscal de Se"'iço de Transporte 
scr;í anelada. nlém dos requisitos exigidos, :1 numcraç:io dos 
d OCUIIICIIIOS de C.XCCSSO dC bagagc111 emitidos. 

Art.l70. O documento de c.,ccsso de bagagem scrit 
cmit1do. no mínimo. em duns \ÚS , que ICr<lo a seguinte desunaç~1o: 

I· :1 la via scr:l entregue ao usu;irio do scn~ iço: 

li -a 2' via ficam lixa ao bloco, para cxibiç;lo ao Fisco. 
SEÇ,\0 IV 

Dus documentos Fiscais Relat ivos à Prcsta~ào de 
Serviço de Comunicação 

SUBSEÇÃO I 
Da Nota Fiscal de Scn ·iço de Comunicação 

Art. 171. i\ Nota Fiscal de Sm•iço de Comunicaç;io. 
modelo 21. será cmittda. no ato da prcstaç;lo do sef\•iço. por 
estabelecimento que prestar SCf\iÇo de comunicação. 

Art. 172. O documento referido no artigo anterior 
contcr;í as seguintes indicações: 

I - denominação ··Nota Fiscal de Sc" ·iço de 
(0111UI11CítÇfiO'': 

li • número de ordem, série, subséric c número da via: 
111 • naturc7 .. a da prcstaç.;lo do scn·iço c rcspccth·o 

Código Fiscal; 
IV- data da cmisslo; 
V · nome, endereço c número de inscriç:io, no CAD· 

ICMS/AI' c no CGC, do estabelecimento emitente: 
VI • nome, endereço c números de inscriç;io. cstadu;~l c 

CGC. <lo tomador de scf\•iço: 
VIl • discriminação do sen•iço prestado, de modo que 

permita sua perfeita idcntificaç;lo, especificando. se for o caso. o 
período contratado; 

VIII • valor do scn,iço prestado. bem corno muros 
\'íllnres cobrados il qualquer \Íiulo: 

IX- valor total da prcstaç;lo; 
X - base de dlculo do imposto; 
XI- alíquota c \"alor do imposto; 
XII - data ou per iodo da prestação do serviço: 
XIII . nome, endereço c números de inscrição. no CAD· 

ICMS/AJ' c no CGC. do impressor do documento, data c quantidade 
d;~ amprcssJ:o. número de ordem do primeiro c do último documento 
1mprcsso. série c subséric. c número da Autori1.açoio 1c hnprcss;io de 
Documcnlos F1scais • AIDF, 

XIV- daH1I1mite para cmiss..1o 
§1° As indic3çõosdos incisos I, 11, V. XIII c XIV serfro 

1111prcssas t1pogmficamentc. 
§2° A Nota Fiscal de Serviço de Comunicaçjo serei de 

ranmnho não 1nfcnor a 1-l_S em x 2 )em, em qualquer sentido 
§3° A Nota Fiscal de Serviço de Comunicação poderá 

scn ar como fatura, frita a 10clus::\o dos cicmcn!os m ... -ccssàrios. caso em 
que a denonnnação passará 1 ser "Nota Fiscal de Se"·iço de 
Comunieaçiio". 

§~0• Na impossibilidade de emissão de documento fiscal 
para cada um dos serviços prestados. estes poderão ser englobados em 
um único documento, i>Or período não excedente ao de apumç~io do 

§2' A Nota Fiscal de Serviço de Transporte só poderá imposto. 
r·1globar mais de um despacho por tomador de serviço, quando i\rt. 173. Na prestação de sm•iço de comunicação 

ro;~nhada da Relaç:lo de Despacho prcvisla no parágrafo anterior. realizada no território do Estado do Amap._1., a Nota Fiscal de Serviço 
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de Comunicnção será cmitidn no mínimo, em duas vins, que tcrclo a 
seguinte destinação: 

I ·a t• via seni e111reguc ao tomador do scn•iço: 
li ·ti 2" via ficará fixa ao bloco, para exibição ao Fisco. 
Parágrafo único. O Fisco podcrâ exigir vias adicionais_ 

Art. 174. Na prcslaç.1o d~ SCf\•iço interestadual de 
comunicação. a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação será cffiilida, 
no mínimo, em três ,·ias, que lerão a seguinte destinação: 

I · a la via será entregue ao tomador do serviço: 
11 · :1 2• via dcstinar·sc-á ao controie do Fisco a. que 

csti"er \'inculado o tomador do se"·iço: • 
111 • a 3'"1 via ficani fixa :10 bloco. para exibição ao fisco. 
Art. 175. Na prestnç:io internacional de scn'iço de 

comunicaç:io, podcrfto ser C.'.: igidas tantas vias da No1.1 Fiscal de 
Sen•iço de Comunic:tç11o qunntns forem necessárias para o controle 
dos demais órgjos nscalit.;ldorcs 

SUBSEÇÃO 11 
lla Nora Fiscal de Scr\'içn de Telecomunicações 

i\rt.176. A Nota Fiscal de Sm·iço de Telecomunicações. 
modelo 22. serit cmitidn por estabelecimento que prestar sef\'ÍÇO de 
tc lccomunicaç:io. c comcní as seguintes andieaçõcs: 

I dcnonnnaçào ··Nota de Sef\•iços de 
Tclccotttuntcações' '; 

rcsidcnc1al. 

I I • número de ordem. séne. subséne c número da viJ: 
111 - d:na da cmiss~o: 
I V • classe do usui1rio do seJYiço: residencial ou mlo 

V · nome. endereço c números de inscrição, no CAD· 
ICMS!i\P c no CGC. do estabelecimento emitente: 

VI • nome c endereço do usuário: 
VIl - dtscrnnntaçào do SCf\•iço prestado. de modo que 

pcrmua sua perfcua idcnttlicaç;lo: 
VIII - \alor do serviço prcstodo. bem como outros 

\alores cobmdos íl qunlqucr rírulo: 
IX ·valor IOtill d:t prcstaç:io; 
X -base de c;ilculo do imposto: 
XI - aliquota c '"alar elo imposto: 
XII -data ou período da prcstaç;io do sc"·iço: 
XII I- nome. endereço c números de inscrição, no CAD

ICMS/i\1' c no CGC. do impressor do documento. data c quamidadc 
da imprcss;io. número de ordem do primeiro c do último documento 
impresso. série c subséric. c número da Antori7.1Ç;io de lmprcss;io de 
Documentos riscais· 1\ I DF~ 

XIV- data limite para emiss.io. 
~ 1'. As Indicações dos incisos I. li. V. XIII c XIV scr;lo 

1111prcssas tapogralicame11te 
~211• A Nota F1scnl de Scn·1ço de Telecomunicações será 

de !amanho n;lo infenor :l ~em x 15 em. em qut~lqucr sentido. 
§3'. i\ Nota Fiscal de Scn·iço de Telecomunicações 

poderú sen·ir como f:tturn. feita a mclusiio dos elementos necessários. 
caso em 'lUC :1 dcnominaç:io p.1ssm:i a ser -·Nota FiSCíti·FaiUra de 
Sm·iço de Tcleconunucaçõcs"' 

i\rt 177 A Nota Fiscal de Scf\·iço de Telecomunicações 
ser:"1 enuud:t por sen·1ço presrado ou. qunndo este for medido 
pcnodic:uucnrc. no final do período dn medição 

Art I 7R A Nota Ftsctl de Scf\·iço de 
Tclccomumc:lçôcs. qmuldo o scn·1ço for prcstndo ou cobrado mcdiame 
ficha, cnrt:'io ou assemelhado. scr:i emitida no momento da entrega do 
referido instnuncnto pela presrnclor.1 de scn·iço <JO usu;irio fin;-~1 ou a 
quem o deva a ele cntrcgnr 

Par;igraro úmco Parn os fins prc,·istos neste artiyo. 
podcrfl ser emitida :1 Nol :\ Fiscal. modelo 1. 

Art. 179. i\ Nota Fiscal de Sef\·i\'OS de 
TelccomuniciiÇÕCS serú emitida. no mini mo, em duas vias. que terno a 
seguinte dcstin:tç~o: 

I · a J• \'iil será entregue no usuílrio: 

li . a 2-l v1a lic:~r:i em poder do emitente. para exibição 
ao Fisco. 

Par;igrafo único. A Nota Fiscal de Scrv1ço de 
Telecomunicnçõcs poderá ser emir ida em uma única ,·ia. se utilizado 
sistema clctrómco de proccss;tmcmo de dados. desde que se 
mantenham. em arqUI\'O magnético. microfilme ou listagem. os dados 
dos documentos para c.X~btç"o ao Fisco. 

SEÇAO V 
Da Nota Fiscal A mlsa 

i\rl 180. A Secretaria de Estado da Fazenda u11hz.1rá 
Notn riscai A nlls.a. de modelo próprio c de sua exclusiva cmisSêio. 

§ 1°. t\ Nota Fiscal An1ls.1 será cmilida nos seguintes 
cnsos· 

I • nas saídas de mcrcndonas promovidas por produtores 
que niio possuam Notn Fiscal própria. 

11 - nas s.1 idas de mercadorias de repartições públicas. 
ancluSI\'C :mt:Hqums federais, esraduais c nmnicipais. quando n:io 
obrrgadas :i inscnç;lo no Ci\D-ICMS-AP; 

111 · nas operações c prestações promm·id;Js por pessoas 
n;io inscritas no CAD-ICMSIAP. 

IV- na prcsrnç:lo de ·serviços de lransportc por 
trnnsporrador uno tnscnto no CAD-ICMS/AP. 

V • ua regularização do lrfinsito de merendaria que 
t"nha sido objeto de aç:lo fiscal : 

VI · em qualquer caso 1.:111 que n:1o se c.xija cmi~são de 
documento próptlO. mclusi\'C na alienação de: bens. feita por não
contribuinte do 1111posto. 

tndtcações· 

de Scf\tÇO: 

§2° A Sota FJscal Avulsa conterás as scgu1ntcs 

I • d~.:nonunaç:lo .. Nota F1scal AnJ!s:1": 
li • nUmero de ordem c número da via. 
111 • nome c endereço do remetente, 
IV . dat:1 da cnnssáo: 
V - da1:1 da cfctl\'a s:aida de mercadoria ou da prcstaç.io 

VI • nome. endereço c mscrição estadual. se for o caso, 
do dcstmatüno; 

Vil - nalutct"' da operação: 
VIII · discnnunJçclo da mcrcfldoria. qu:mlldadc, 

umdadc. cspéc1c. quahdnde. marca, tipo c demais demenlos que 
pcrnutam sua pcrfctla 1denuficaç:io: 

IX- \'alo!" da operação ou dn prestação, 
X . nome c endereço da empres;1 tran!:.--portadora ou do 

transport:1dor autônomo: 
XI • número da placa do veículo, Município c Esltldo 

em que foi emplacado; 
§3'. as it)dicaçõcs dos incisos I c 11 do parágrafo anterior 
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serto Impressas upograficamente 
§~' Havendo destaque do ICMS na Nola F1scal Avulsa, 

esta somente produnrá cfc1tos se acomp.1nllada do documento de 
arrecadação respecúvo, que a ela faça rcferênaa exphcna 

§ 5' A No1a F1scal A\'lllsa será emwda em três ou cmco 
vms. conforme se tralar de saídas 1n1ernas ou m1ercstadua1S, 
obscn ando-se. quamo à sua dcsunação, as d1spos•çOcs concernemcs à 
Nola F1scal, modelo I 

§ 6' A Nola F1scal Avulsa será de !amanho não 1nfenor 
a 1~.8cm' 21cm. em qualquer sent1do • 

SEÇAOVI 
Das Disposições Comuos aos Oocumenlos Fiscais 

An 181 O documento fiscal não poderá con1cr emenda 
ou rasura. devendo os seus ducrcs c md1caçôes CSIM bem legl\ e1s. em 
todas as '•as • 

§ I Será cons1dcr11do 1mdônco. pam todos os efcnos 
fioca1s. f atendo pro'a apenas em fa,or do f1~, o documento que 

I · onuur as md1cações necessárias :1 perfena 
1dcnuficaçdõ da operação ou prcsração. 

li • não for o lcgalmemc c\lgldo para a rcspccuva 
operaç:lo ou prcslação 

111 • nJo ob'-Cnar as C\lgênc•as ou rcqUISIIOS prC\ tslos 
ncslc Rel!lllamenlo 

IV. conll\cr doclaraç~ me,31as. CSU\'et prcenchtdo de 
lorma 1lcg" el ou aprC\Cmar emenda~ ou ra<Uras que lhe prcJud•quem 
a clareia. 

\ ' ~ não se rcfcnr a uma cfcuva saida de mcrcadona ou 
pre<taç;lo de ~ntço. sal\ o nos casos prC\O>IO> ~le Regulamenlo, 

VI - for cnulldo por comnbuune mc"Sicnlc ou que n:lo 
maes C\crccr ~uas aundadcs 

VIl - aprcscmar dl\crgêncta emre os dados conslanles 
da pnmc1ra c das dcm~us nas 

VIII - posstur. em rclaç:lo a oulrQ documcmo do 
contnbuantc. o mesmo nómcródc ordem, 

IX - U\cr "do confeccionado 
al "'"' autor11.ação fis.:al, quando c\lgtda 
b) por e>labek-cnnenlo dl\·cr<O do mdKado. • 
c) «m obc"dlênc.a aos rcqmsttos pl1:' t<tos nc'\IC 

Regulamento. 
X . U\ cr "do emlltdo por maquina rcgtslradora. 

Tcnmnal Ponto de Venda PDV ou <tstcma eletrôniCO de 
processamento de cL1dos. quando nilo cumpnda~ as cX~gêncms ftsc<ns 
para UIII11,1ÇàO dcS>oeS CQUJpamcniOS. 

XI - liver s1d0 etmltdo ou uul11ado com dolo. fraude. ou 
Stntu!ação para pOSSibilllar. óiO crnllenlc OU a ICrCCirO. O II<ÍO· 
pagamcn1o do imposto ou o rcccbtlncmo de 'anlagcm mdC\tda, 

XU. for uttli;ado fora do pra7ode \JhdadeprC\'ISIO nos 
ans IOI e 102, deste Rcgulamcmo 

~ 2' Desde que as dcm;us 1ndlcaÇóCs do documcmo 
esteJam correias e pos<~btlncm 1dcnuficar a naiUrcza, diScnmmaç:lo. 
procedência c dcst1no da operação ou prestação. não se aphc-J o 
dtsposto no par.igrafo amcnor rn~cpendcnlcmcmc da aplicação de 
penalidade acessóna. nas segum1es lnpóu:ses 

I · oonss:Io ou erro do numero de mscnç.~o do 
dcsunm~lno. 

ll- erro na s•gla das umdadcs federadas en,oh•das. 
lll • omtssão da dala de salda. desde que conslc a dala 

de cnns«io. 
IV - 'cnclrncmo do prato fi\ado para o uânsllo da 

mcrc;~dona ;~nlcs de sua entrada no 1crn1óno do ES13do do Amap:i 
An 182 É pem1111do nos documentos fisca1s 
I • acre>ccnlar md1caçõcs ncccssanas ao conuolc de 

ouuos 1nbu10'. desde que a1end1das as nonnas da lcgtslação de cada 
um deles. 

11 • acrcsccnwr mdtcações de m1crcssc do emncmc. que 
não lhes prcjudtquern a clareia 

111 - exclutr tnd1cações rcfcrcmcs ao oomrole do IPI. no 
caso de ulll11.1Çào dos documcnlos em operação não SuJellas a esse 
tnbnlo. 

IV - al1crar dtsposn;-Jo c !amanho dos dl\·ersos campos. 
desde que n:lo lhes fique prcjudtcada a clnrcta c o obJCU\0 

An 183 As dl\crsas 'tas dos documentos fisca1s não se 
subslllutrào nas rcspccll\·as funções 

An 18~ E vedada a cm1ssào de documenlo fiscal que 
não corrcsponda a um.1 efell\ a S<llda ou cn1rada de mcrcadona ou a 
uma cfcU\ ,1 prestação de scn ICO. C'\iCcto nas h1potcses e\press.amcntc 
prc\ISiaS na lcgtslaçào do llnposlo sobre Produlos lndustnallzados ou 
ncSic Regulamento 

An IM:i O cquopamcnlo cnussor de cupom, ttckcl. 
fitas. comandas ou qualquer 11po de documenlo, entregue ao 
contnbmntc em substttuição ao documento fisc:1l previsto na 
leg•sla<;.lo lnbttlana do Estado do Amapa sem aprcend•do. 'em 
prcJUÍ/O da adoç.1o das medtdaS fi~31S cabi' CIS con1ra o comnbuullc 
que o ut1h1otr 

Paragrafo UIIICO 0 d!<poSIO IICSie an.go se aplica 
mclusl\ c. a operação rcahl3da no lcrrnono do Eslado do Amap;l. por 
não contnbuune do Imposto <obre Produlos lndustnalu.ados- IPI 

An 186 A Sccrclana de Estado da F3lenda. 1cndo em 
cont:J sc1orcs. grupos ou catcgona~ de aundadcs econômicas ou. 
amd,1. a na1urc1a do conlnbuomc. podem cond1cton.1r a uullt.ação dos 
unprcs~os fisca1s a prc\ 1a :uncuucaçao. 

An 1~7 Conscnar-,c-.lo no lalon:ino, no formulano 
continuo ou nos JOgos soltos. todas as \'las. quando o documcnlo 
ftscal 

I • for calculado. com dedamção do' mo111os 
dctcnmnantcs do cancelamento c rcfcrêm:aa. se for o t,;.aço, ao 110\0 

documento cm1Udo. 
li - por eXIgência da legislação. n.1o 11\Cr dcsunaçJo 

CSJX.Xtfica rclauvamcmc as suas' 135 
An. 188 Sem prc\la autoru.1çào do F1oco, os 

docmncntos c os 1mprcssos fisca1s não podcrào ser retirados do 
cstabclccuncnto. sah·o 

I - Em caso expressamente prcv"lo na lcgtslaç;io, 
11 - par<o ,crcm le\ados a •cp.lrUç;lo fiscal, do Eslado do 

Am;tp;l ou dJ Untâo. 
111 . si! permanecerem soh guard3 de cscrllóno de 

prOfi~SIOilal COIII.:Jbth513 ctUC. para C"i~ fim CSII\Cr cxprC'ii'i..1111l'JliC 
mdu.-.tdo na h~ lia Cada~tral · FAC. lu potes~: ~rn quo: J cxtbt ... "';iO. 
4uando cxtg1d.1, '"'" cfclu.tda em IOCII dct~rnurudo pelo F•"" 

~I ~a h1potc~ -Jo mçto;.o 111 d.:Mc antgo. o contnbunue 
cumumc.trJ. na F1oha Cadamal -F1\C qualquer alltra<;ão rcla"onad.1 
oom .1 guarda c ~.:on.s.cn ação dos dcxumt.:nlos 

~2· A rcpan1çào fiscal. na sahaguarda dos mtcrcsc;cs 
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do Fisco, poderá, medl3n1C despacho filndamentado, hmnar. no lodo 
ou pane, em relação a determ1nado conlnbumtc, o exercício d.1 
faculdade de que trata o mctSO 111. 

An 189. Os documentos fisca•s. bem como f:uums. 
duplicatas, gmas, rec1bos c qua•squer documcmos relacionados com o 
unpoSio, dC\·erão ser consen·ados, no mímmo, pelo prato de c1nco 
anos, e quando relaovos a operações ou preSiações obJelo de processo 
pendcnlc, au! sua dectsão dcfinttl\'3, amda que csle seJa profend.1 após 
aquele prato 

§ 1• O diSposlo neste antgo aphca-se no caso de fusão, 
1ncorporaç;lo. transfonnaç-lo. ctsão ou aqUISição. h1pó1cses em que o 
no•o Ulular do CSI3belecunemo dc1 crá pro' ldCilCiar, JUDIO à repanoção 
fiscal. no pruo de trinta dias da dala da ocorrênc•a. a transfcrenc•a 
para o ~~~ nome dos docurncnlos fisca~s em uso, assummdo a 
responsabilidade por sua guarda. consenação c C\lblção ao F1sco 

§:ZO Em caso de dissolução de SOCiedade, serão 
obscn adas. quanlo aos documcmos relaciOnados com o uuposlo. as 
nonnas que regulam, nas le•s comcrc1ats. a guarda e conscnaçJo dos 
documcniO!t 

An 190 No caso de subcon1rn1ação de scn •ço de 
1r.1n~pone. como 1al cn1cnd1da aquela firmada na ongcm da prcstaç:io 
de scn IÇO. pelo 1ransponador ongtnalmcnlc conualado. a prcSiaçào 
sçra acobenada pelo Conhcc1memo de Transpone emutdo pelo 
1ransponador conlralanlc. obscn·ado o scguunc 

I - no campo "Obscn ações" do ConhccmlCnlo de 
Tr.tnspone ou do \olamfcslo de Carga prC\oslo no an 111 , dc\Cr<t "'' 
anolado ~xprcssão "Transpone Subconlmlado cum 

Propncl<lno do Veiculo Marca 
Placa n" .l:F 

11 - o lransponador subcomralado ficara dtSpcno;;tdo d;t 
enuss.1o do Coni1Cc1mcnlo de Tr;msponc 

Parágrafo úmco Quando o sen tço de trJnsponc de 
carga for cfeiUado por rcdespacho. dcvcrao ~r adOiados os scguontcs 
piOCcdllneniOS 

l • o lrar!Sponador conlratado. que receber a carga para 

a) enuurá o compe1eme ConhCCimcmo de Transponc. 
nck dcs~ncando o \'liiOr do freie e. se for o caso. o valor do moposlo 
•-orrc~pondemc ao ""'IÇO à c'ccular, bem como os dados relall\ os ,to 
rcdespaeho. 

b) anexara a 2'' vm do C'onhecunento de Transponc à 2' 
na do Conhecimento de Transponc que ll\er acobenado a prc51açJo 
do scnoço ale o seu cstabclectmcnlo, as quaiS acompanharão a carg.1 
atê o dcsltno, 

c) entregara ou rcmelcrá a I' na do Conhccunenlo de 
Transponc ao TmriSponador conua1amc do redcspacho. dcmro de 
c•nco dtas, comados da da la do rcccbuncmo d3 carga, 

11 · o uansportador contrdlantc do rcdcspacho. 
a) far:i constar na ,.,a do Conbct~mcnlo prl!"a ao bloco. 

rcfcrcmc ã carga rodespaCl\ilda. o nome c o endereço do lransponador 
oonlmlado. bcní como número. senc, subsérie c data da cm1ssào do 
ConheCimento refendo na altnca '';)"do mc•so antcnor. 

b) arqul\ará em p~sta própna t>S cstabelccunemos 
rcccbtdos do 1ransponador commlado ao qual !I\Cr rcmct1do " carga 
p.1ra compro\açilo do crédllo do •mposto. quando for o caso 

An 191 O rc1orno da carga por qualquer molll o não 
entregue ao desunauino podem ser acobenado pelo Conhecuncnto de 
Transpone ong~nal. desde que conste o mou'o no •crso desse 
documcmo 

An, 192. Quando a carga for rcttrada de local dl\crso 
do endereço do remetente, la! c~rcunstánc1a será mcnctonada no 
campo 'Obscn açOcs" do Conhce~mcmo de Transponc. JUnlamcnlc 
com os dados ldcnüficall\-os do cslabelccunemo ou da pesso;1 1a1s 
corno nome. número de mscnçllo. no cadamo do ICMS e no CGC. ou 
CPF e endereÇo do local de rcurada 

An 193. O cstabelecm•cmo que prcs1ar scmço de 
transpone do passagwos poder:\ · 

I • uullzar B1lhc1c de Passagem em111do por perfuração, 
p•co1arncn1o ou assinalaç;lo, em lodas as 11as. dos dados relall\OS à 
\'tagcm. que contenha, Impressas, 1odas as mdtcaçõcs c"g•das. 
mclusl\ c os nomes das localtdades c paradas aulonLada<, na 
scqllénoa pernuuda pelos órgãos conccdenles. 

11 • cfeluar a cobranç.1 da passagem por meto de 
contador d01ado de catraca ou cqutpantcnlo Similar. com d!Spostlllo 
de trrC\·ers•b•hdadc, na hnha de lransponc com preço untco. desde 
que o proccdtmcnlo lenha ~•do auton1..ado por rcgunc CS))\..'CIJ1. 
med1an1c pcdtdo que conlcnha os dados 1dcnuficadorcs dos 
cqmpamcnlos, a forma de regiStro das prcSiaçõcs no li\ ro fiScal 
própno c os loca1s em que scr;lo ultlll•tdos. quer <cJ3m agêncta ftlta ts, 
pos1os ou veículos; 

111 · mamcr em 0111ro eSiabelecunento. amda que de 
ouua empresa,· mesmo fora do 1crrnono do Eslado do A mapa 
Impresso de Btlhete de Passagem ou de Resumo de \1ollmcnlo 
Doano. dC\·endo ond1car no llno RcgoSiro de Lt•lttaçJo de 
Documcnlos F1sca1s c Termos de Ocorrênc1a. modelo 6, o local onde 
scr<lo cmllldos os 1mpressos. e seus numeras de ordem. mtctal c final 

Parágrafo úmco Na htpotcsc do onctso 111 deSic .mtgo. 
as 'tas desunadas ao con1nbu1ntc c ao F1sco dc,cráo. para fins de 
cscnluraçào, relornar ao cs1.1belecuncn1o de ongcm. no prato de c1nco 
dtn~. camada da dala de sua cm~<s.1o. 

An 1 9~ As cmprcs.1s presmdoms de sen tço de 
transpone rodov1ârio mtermumctpal, 1n1crcsladual c intcrnactonal que 
mantenham uma umca mscnç;lo no Estado do Amapá. ficam 
obngad.1s a. 

l · md1car os loca1s, mesmo que por códigos. em que 
><r :lo cmnidos os B•lhclcs de Passagem Rodo\ 1áno. no campo 
•·obscnações" ou no \Crso da Aulonzaçào de lmprcss.io de 
Documcmos F1sca1S · AIDF 

11 · manler comrolc do dtSinbut,ào dos documcn1os 
cnados no tnctso antenor para os dl\·cr<os loca1s de cmiSs.io. 

111 • ccmrahl3r os regtSiros c as mformações ftscatS c 
mamcr, a diSpoSição do F1sco, os documcnlos relaln·os a todos o' 
loc;us cn,olvtdos 

An t95. Os cSiabclccuncnlos que prcs1cm sen tços de 
1r.1nspone de passagc~ros poderão cm111r Dtlhctc de Pass.1~cm por 
meto de m:íquma regiSiradora. TcrnuMI de Pomo de Venda - PDV. 
ou qualquer outro SISiema, desde que 

I - o proced•mcmo lenha sodo aulont-'ldo pelo Ftsco do 
Fs~tdo do Amapa. med1ante pcd1do comendo os dados •dcntoficadores 
dos cquopanu;m<l!>. da forma do reg1s1Io das prcswções no h' ro fi«:<~! 
própno c dos loca1s em que ser-Jo uUhl.'ldos. quer SC)am agcncm 
Ciha1s. po~to~ ou , .etcu.Jos, 

11 · seJam cscrnurados no Reg1S1ro de Uuhzaç;lo de 
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Documcmos F•sc:us e Termos de OcorrênciaS, modelo 6, os dados 
eXIgidOS DO IDCISO antcnor, , 

111 • os cupons contenham as md1caQÕCS ex1g1das pela 
lcgtSlaçao 1nbulária 

, Parágrafo ilmco No lransponc 1n1ermodal o 
Conhecuncmo de Transpone scra cm111do pelo prcço.lotal do 
scn tço, devendo o 1mpos1o ser rccolhodo ao Eslado do Amapá quando 
em seu tern16rio se 1nteoar a prcsl:tç:lo do servtço, obscn'ado o 
scgunuc 

I · no Conhec1mcn1o de Transporte poderão ser 
mcnctonados os elcmcnlos ncccss.1nos à caractcnzação do SCtVIÇO, 
mcluidos os \Ciculos uansponadorcs e a mdtcação da modalidade do 
SCf\ IÇO, 

11 · a cada IniCIO de modalidade ser.\ cm1t1do o 
Conhccuncnlo de T ranspone correspondcmc ao scr.•ço a ser 
C\CCUiado. 

111 - para fms de apuraçJo do tnlposto, sem cocrllurado, 
a dcbuo. o Conhecnncnlo llliCmtod;tl c. a crédito, o Conhccnncnto 
cn1111do quando da reah1.ação de cada rnodahdade da pres1ação 

An 196 Não caraclerl!am para efCIIo de cn11ssilo de 
documemo fisçal, o mtCIO de no•a prcslação de scrYIÇO de transponc, 
os L':lsos de 1ransbordo de cargas ou de p.1ssagwos. reah>.ados pela 
mesma empresa lransporladora atnda que por mc1o de 
c~tabclcumcntos snuados na mc:::,ma ou em outra unidade federada. e 
desde que SCJam uUI11.ados 'ciCulos própnos. c que, no documenlo 
ftscal rcspccii\O, sejam mcncoonados o local de 1ransbordo e as 
cond•ções que o efiSCJaram 

C APITL LO X !TI 
Da Ohrieaç:lo de \hnlcr c E>rrilurar Li\ 1'0! Fi se ai! 

SFÇÁO I 
Dos I. h rus Fi\cais 

An 197 Salvo dispoSição ern comdno. o conlnButntc 
dc\cra manter. em cada cstabclccuncnto. confonnc as opcraçOcs ou 
prcslações que rcal11.ar. os scguuucs hHos fiscaiS 

modelo 1, 

modelo 5, 

I - Rcgtslro de Fnlradas. modelo l 
11. Reg1s1ro de l:ntradas. modelo l-A 
111 - Registro de Said.1<. modelo 2. 
IV· Reg•stro de Satdas. modelo 2-A . 
V · Rcgtslfo de Comrolc da Produç;lo c do listoquG. 

VI • Rcgtslro de Impressão de Documeolos FiscaiS, 

VIl • Regtslro de Uuht.1ç:lo de Documeotus f1SC11tS c 
Termos de Ocorrências. modelo 6 

VIII· Rcg1Sir0 de ln1en1:íno. modelo 7, 
IX· Rcg•suo de Apumç;lo do ICMS. modelo 9; 
§ 1· Os hvros RcgtSiro de Eturadas. modelo I. c Rcg~s1ro 

de Sa1das, modelo 2. ser;lo uultt.ados por conlnbwmc sujcno, 
sunullaneamenle, à legiSlação do Imposto sabre Produtos 
lndu,lnaht;tdOS e do IC\IS 

§2'' Os hHo< Regl\lro de Emradas, niodclo I·A e 
Reg~Siro de Saldas. modelo 2-A. serão u1oh1.ado~ por ·contribumlç 
snle•to apenas à legislação do ICMS • · 

§3° O '" ro Rcg•~tro de Com role da Prodnçao c do 
Esloquc. modelo 3. serâ ulthtado por e>!abelec•mcmo mdustoíal ou a 
ele eqmparado pela leg•slaç:lo fedem!. c por alacadosla, podendo. a 
crneno do Fisco. ser cX~gtdo de cswbclecuncmo de comnbutnte de 
outro o,c1or com as adap1ações neces<.,ltaS 

§4 ' O h\ ro RcgtSIIO de Impressão de Documcmos 
F1ocms, modelo 5, ser:\ utlhtado por cslabelcc•mcnlo que cmúccc•onar 
tmprcssos de documenlos fiscaiS para 1crccuos ou para uso própno 

§5" Os ll\ros Reg•mo de Utll11.1çào de Documemos 
F""""~ c Termos de Ocorrênctas. modelo 6, RegiStro de ln\'Cntáno, 
modelo 7 c RegiStro de Apuraç:io do ICMS. modelo 9. serão 
uuluado~ por lodos os cSiabclccomcmos 

§6' Nos li\ ros fiscaiS de que 1ra1a es1e an.go. o 
eomnbumlc pode acrcsccmar tndtcações de seu tnlcrcssc. desde que 
n~o lhes prCJUdtqucm a ela reta 

F' O d1spos1o ncs1c antgo não se aplica a produlor, 
que de\ c regtslrar as operaçócs na forma cstabelec•da pela Sccrcl:lna 
de Es1<1do da Fazenda 

Sl BSEÇÁO I 
Do lh ro Rc~iSiro de Entradas 

An 19K O LtHO Rcg1s1ro de Entradas. modelo I ou I· 
A. desuna-se cscmuração da cmrada. a qualquer Ululo. de mercadona 
no cstabclcctmento ou de scf\ tço a e<.tc prcst:tdo 

Parágrafo UlliCO Scra também cscnturado. no hHO 
Rcgomo de Emradas. o documemo fiscal rclauvo à aquiSiç<lo de 
mcrc~1don:Js que não trans11ar pelo cMnbclccJmcmo adqUirente 

An 199 Os rcgtSiros serão feuos por operaç:Io ou 
prcslaç~o. pela ordem cronológtca das cnlradas c das prcs1ações. ou. 
na lupo1csc do paragrafo umco do antgo antenor da aquts•ç.lo ou do 
desembaraço o aduanctro da mcrc.;~dona 

§I" Os registros ser;}o fl'llOS ~ocumcmo por documento, 
d.:<dobrados em tanlas llnh.1s. quanlas forem as aliqu01as do 1mpos1o e 
a nalurct-'1 das operações ou prcswções. segundo o Côd1go F1scal 
rcc;pc<.:ll\0. c constarão das 'C{!Utntcs colunas 

I -coluna 'Dala da Fnlrada" a da1a da entrada cfcU,,1S 
da mcrcadona no cstabckcuucnto ou a dala da sua aquJstç:lo ou do 
desembaraço o aduanetro, on. amda a da la da uuht.ação do sen tÇo. 

11 - coluna "Documento Fosca!" a cspecte. o modelo. a 
sén~. o numero de ordem c a data dn emissão do documento fiscal 
corrcspondenlc operaç~o ou prcslaç<lo. bem como o nome do cmtlcntc 
c os nnrncros de sua mscnç:lo. no CAD-ICMSIAP c no CGC. 

111 - coluna ·Procedénc•a'' abrcnalura da umdade 
federada onde csuvcr locaht.1do o estabelecimento emucn1e 

IV - coluna .. Valor C'ontab11' o \alor lotal constante no 
documcmo fiscal, 

V· coluna "Codofica.;Jo" 
a) coluna "Codtgo Conl3b•l" o mesmo cixhgo que o 

contnbtnnte. C\cntualmcntc. utJiuar no seu plano de contas contábil, 
b) coluna ICMS - Valores F1sca1s" c "Operações ou 

PreSiações com Crédtlo de lmpoSio· 
c) coluna "lmpos1o Crednado" o \'alor do unpos1o 

crcdllado, 
VI · colunas ICMS • Valores Ftsca1s" e "Operações 

~m Crédno do lmpoSio" 
a) coluna "lscnla ou Nâo Tnbulada" o valor da 

opcraçJo ou prestação. dedtVtda a p.1rccla do lmposlo sobre Produlos 
lnduslnalu.ados, se cons•gnada no documento fiscal, quando se tratar 
de 1qu1Stç;lo de mercadona ou de sen IÇO CUJa saída ou pres1ação uver 
~•do bcncficoada com 1scnç~o ou csii\Cr amparada por não-mctdênc1a, 
bem como o l'alor da parcela eorrespondcnle à reduç;lo da base de 
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calculo. se for o caso: 
b) coluna ··outras": o ,-alar da operaç;io ou prestaçào, 

deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos lndustriali1.,1dos, se 
consignada no documento fisc:tl, qurtndo se tratar de entrada de 
mercadoria ou de scr\'iço. cuja saídn do estabelecimento remetente 
tenha ocorrido com difcnmcnto ou suspensão do recolhimento do 
imposto ou :linda com rctcnç;io iHHccip:1da do imposto em razão de 
substituição tributâna, 

Vil - colunas "IPI - Valores riscais" c "Operações com 
Crédito do Imposto": 

a) coluna "Base de QUculo": o \'a lar sobre o qual 
inctdirá o Imposto sobre Produtos lnduslrializados. 

b) coluna "Imposto Creditado": o valor do tmposto 
crcdttado. 

VIII - coluna "IPI - Valores Fiscais' c "Operações sem 
Crtduo do Imposto ... 

a) coluna "lscma ou Não Tributada" o 'alar da 
operaç:io. q~ándo se tratar de entrada de mercadoria cup sa•~a do 
estabelecimento remetente tiver sido bcncfactada com tscnçao do 
Imposto sobr..:: Produtos lndustrialll.:tdos ou estiver amparada por n;iO· 
incidêncta. bem como o \'a lor da p<Hccla correspondente rcduç<1o da 
base de dlculo. se for o caso: 

b) coluna "Outras": o valor da opemç;io. dcdu11da a 
parccl:l do Imposto sobre Produtos lndustrinl11 ... 1dos. se con~•gnada no 
documclllo fiscal. quando se tratnr de ent rada de mcrc:1dona que u:io 
confira. ao cstnbclccuneuto dcsunat;'mo. crédito do Imposto sobre 
Produtos lndustriahJ.ados ou quando se tmtar de entrada de 
mercadona cuJa s.11da do cstnbclccunento remetente 11\ c r stdo 
bencfictada com snspcns:io do recolhimento do Imposto sobre 
Produtos lndustnalu .. 1dos. 

IX - coluna "Observações': anotações di,·crsas. 
~2". Poderão ser registrados cnglobadcunelllc, no último 

dw do pcriod~ de apuraç:io. os documentos fiscais rci<Hivos :'i entrada 
de 1nerc:1donas c scn,ços adq11tndos pam uso 011 consu1no 011 para 
inwgraç:io no atl\'0 IIHObilizado 

§l" Na lupôtesc do p<Húgrafo ant.c~10r, os ?ocnm~ntos 
fisc:us relati' os {Js opcwçõcs ou prcswçõcs ong1nadas ou 11\lCJadas 
em outra umdade fcdcmdn.. scr;io totalil.1dos segundo a altquotn 
interna aplicfl,·el. indic::mdo-sc n:1 coluna "Observações" o \':tlor totn.l 
correspondente diferença a de unposto devida ao Estado do Amnp:i 

H'. O estabelecimento prestador de scmço de 
transporte qn~ optar por reduç:io dn tributaçfio, condic1onada no n:io
aprovcttaliTcnto de créditos fiscais. podcrfl escritur:.u os documentos 
corrcspondcnrcs <i aquis1ç:lo de mercadorias ou scn·iços. totíllllnndo
os segundo a naturct.a ou pn:staç:io c a alíquotn. :lplic:Jda. para cfc1to 
de rcgt>tro global no últuno dm do periodo de apuraç;io. 

§5'"' Os documentos fiSC<tis rclati\'OS ;'a utiht<~ç:io de 
ser\ •ços de transporte podcriio ser registrados englobadamente. pelo 
total mensal 

~6° A cscnturação do livro dc\'cr:i ser encerrada 110 

últuno d1n do período de apuraç:io, c. no caso de n~o e"\isur 
documento a ser cscruurndo. cssn circunst:incia scn'l mencionada 

SlJBSEÇ/.0 11 
Uo l.hTo llcgbtro tlc S:tíllas 

Art 2110. O livro Registro de Saida. modelo 2 ou 2·A. 
destina-se à cscntnraç;io dr~ saída de merendaria, a qualquer titulo. do 
cstabclecuucnto. ou do set'\·iço prestado. 

Par:.igr.1fo úmco. Ser<l tambêm cscntumdo. no Rcg1s1ro 
de Saida. o documento fi scal rclati\'O :\ tr:msmiss;1o de propncdr~dc de 
mcrcn.clon;t que n;io transnar pelo estabelecimento. 

Art 20 I. Os registros scr;io feitos em ordem 
cronológtca. segundo as datas de cmiss;1o dos documcmos fisc~• s. 
pelos totais d1:írios. desdobrados em t;~ntas linhas quantas forem as 
aliquotns aphc;~das :ls opcmçôcs ou prcst;~çõcs de mesma naturC?a. de 
acordo com o Código fiscal de Operações c Prestações. sendo 
permitido o regiStro conjunto dos documentos com Jlumeraç;lo 
seguida. do mesmo modelo c sêric. . 

§ l'" Os regiStros ser:'\ o feito~. na~ colunns propnas. da 
segu111tc IOrma 

1 - coluna "Documento Fiscal": a espêc1c. a sCnc c 
subsCne. os ut'uncros de ordem. imcial c final. c a data d:l cnuss.io dos 
documentos fiscms. 

H- colun;t .. Valor Contúbil" : o \'alor total constante nos 
documentos fisca1s. 

111- coluna "Codificaç<io": 
a) coluna "Cód1go Contábil": o mesmo cód1go que o 

contribu•mc. c,·cntualmcme. utilwtr no seu plano de comas com:ibil. 
b) coluua "Cóchgo fiscal": o Código ftscal da operaç:"to 

ou prcstaç.1o 
IV - colunas "IC:v1S- Valores Fiscais" c "Operações ou 

Prestações com Débtto do Imposto .. · 
a) coluna .. Base de C:ilculo··: o valor sobre o <1ual 

incithr:i o imposto. 
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deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos lndustriali7.ados, se - no próprio estabelecimento; 
consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria cuja 

1 
Ill • nos c..1sos previstos nos incisos I e li , com exccçao 

saída do estabelecimento (i,·cr sido beneficiada com suspens.'io de da cotilna "Data", dispensa da escrituração das coluna sob o~ titulas 
recolhimento daquele imposto: "Documc;•to" c "Lançamento", bem como das colunas "Valor" sob os 

VIII -coluna "Obscr\'3Ções': anotações divc,.,.s. . titulas "Entrddas"c "Saídas"; 
§2° A escritura do livro deverá ser encerrada no último IV- registro do ~1ldo na coluna "Estoque" uma só vez, 

dia do periodo de apuraç;1o, c, no caso de n:1o existir documento a ser no final dos registros diários; 
cscriturndo essa circunst;íncia será mencionada. v - agrup;unento. numa só folha, de mercadorias com 

· SlJBSEÇ,\0 111 pequena expressão na composiç;io do produto final, tauto cm·tertnos 
Uo Livco de Controle da Produção c do Estoque fisicos quamo em valor. desde que se enquadrem no mesmo código-da 

Art. 202. O livro Registro de Comrolc da Produç.io c do Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos htdustriali7-1dos. 
Estoque, modelo 3, destina-se n escrituração dos documentos fiscais c . § 1°. 0 estabelecimento atacadista não equipmndo a 
dos documentos de uso imcrno do estabelecimento. correspondente às industrial fie~ dispensado da cscrituraç.io do quadro ''Ciassificaç;1o 
cntmdas c saídas. produç;1o. bem como ús quantidades referentes aos ·~ Fiscal" , das colunas "Valor''sob os títulos ''Entradas"c Saídas .. , c da 
estoques de mercadorias. coluna "IPI" sob o titulo."Saídas". 

§1' . Os registros scnio feitos operação a opcraç;io, §2'. O estabelecimento industrial. ou a ele cquiparad·o 
dc,·cndo ser utili1.1da uma folha p;tra cada espécie. marca. tipo c pela legislação do Imposto sobre Produtos lndustnali7.,dos,_ ou o 
111odclo de merc:-~doria. at:lcadista que possuir controles quantit:ttivos de mercadona que 

§2'. Os registros serão feitos, quadros c colunas permitam perfeita apuração dos estoques pcrmancmcs podcr:i optar 
próprios, da segui me forma: . pela utili'l.1Ção desses comrolcs. em substituição ao hno de que trata 

1 - quadro ''Produ1o": a idcnüftcaç:io da mcrcadona: este ;1rtigo. observando-se que: 
11 . quadro "Unidade": a especificação da unidade de 1 . a opção scró1 comunicada. por escrito. ao órg;io do 

mcdtda. na forma da legislação do Imposto sobre Produtos Dcpan:uncnto da Rcccua Federal a que estiver vtnctliado c :i 
lndustnalizados; Secretaria de Estado da Fazenda. dc,·cudo ser anexados modelos dos 

111 - quadro "Classificação Fiscal": a indtcação do formul;irios adotados: 
cód1go da Nomcuclatura Orasilcirn de M~rcadorias - si :tcm:-~ 11 - os controles substltuti,os~scC:io exibidos :10 Fisco. 
llarmontt.1do - NDM/SH. c da aliquota, prc,·tstos na lcgtslaçao do federal ou estadual. sempre que solicuados: ' · 
Imposto sobre Produtos lndustrialiwdos: . . 111 - no modelo. poderão ser acrcscemadas as colunas 

IV- coluna "·Documento .. : a espécie. modelo, a senc . o "Valor" c ·· IPI'', tanto para a entrada quanto para a saíd<! de 
número de ordem c a dnta da emiss:to do documento fiscal. ou do mercadoria. que ti\'cram por fin~1hd:~dc a obtenção de dados para a 
documento de uso interno do cstabclcdmcnto, correspondente a c.1da declaração de informações do Imposto sobre Produtos 
operaç;io: Industrializados~ 

v _ coluna ··Lançamento'·: o nUmero c a folhil do h\'rO IV • dispcnsn.da a prév1a autcnticaç;io dos formul~nos 
Rcgtstrc- de Entradas ou do livro Registro de Saídas cu: que o :1<lotados em substituiç;io ao livro: 
docu111cnto fiscal tiver sido escriturado, bem como a cO<hficaçao fiscal, v . se rã mnntida. sempre aturlliLada, umn fichJ-indice 
c. quando for o caso, :1. contcibil: ou cqui\'alentc. 

SUBSEÇ.\OJV VI • Colunas "Emradas'': 
a) coluna "Produção- No Próprio Estabclccimcuto": 
b) coluna '·Produç;io - Em Outro Estabelecimcmo•·. 

quamidadc do produto industrializado em outro cstabclecimcuto da 
mcsnm empresa ou de terceiros, com mcrcadona antcnormcntc 
remetida para esse fun: . 

c) coluna '·Diversas": a quamidadc de mcrcadorir~ não 
class ificada nas alíneas anteriores. incluindo a recebida de outro 
estabclccimenlo da mcsmr~ empresa ou de terceiros. pam 
mdustn;~li zação c posterior retomo. caso em que o f.1to sc rú 

Oo Livro RcJ!istro Llc lmJJrcssão tlc Documentos 
Fiscais 

Art. 20-1 O livro Registro de Impressão de Documcmos 
f-'iscn.IS. modelo 5, destina-se ;i cscrituraç:1o da confccç:io de tmprcssos 
de documentos fiscms. para terceiros ou para o próprio 
estabelecimento impressor. 

§ 1° Os registros scr:io fci1os operaç:io a operação. em 
ordem cronológ1ca das s.1ídas dos 1111pressos fi scais confeccionados . 
ou de sua elaboração. no C.1SO de serem utiht.1dos pelo próprio 

mcncíon<ldo na coluna "Obscrv;wõcs''; cstnbclccimcnto. 
d) coluna "Valor": a base de c:ilculo do Imposto sobre §2" Os registros scriio feitos nas colunas próprias. da 

Produtos lndustriah7~1dos, quando a entrada da mercadoria origmar scguuue forma: 
crédito desse tribmo. ou. caso comr:írio, o valor total atribuido 1 . coluna "Autori'lllt;;io de huprcss.~o- Número"· o 
mercadoria. número d11 Autorizaç~o de lnmprcssão de Documentos Fiscais -

c) coluna "IPI": o valor do imposto credi tado. quaudo de AIDF. 

d•rcno. 
VI I - colunas "Snidas" : 
a) colnnrt "Produç;io- No Próprio Estabclecime11lo .. ; em 

se tratando de matéria-prima, produto intermediário ou material de 
cmbn.lagem. a quantidade remetida do almoxarifado para o setor de 
fabricação. para industrial izaç;io no próprio cst<tbclccimcuto ou. em se 
tratando de produto acabado, a quantidade saida, a qualquer titulo, de 
produto industrializado no próprio estabelecimento: .• 

b) coluna "Produçiio - Em Outro Estabelccuncnto : em 
se tr:uando de matéria-prima, produto intermediário ou material de 
cmbn.lagcm. a qu;~ntidndc snídr~ par:1 industriahtHÇão em outro 
cstabclccimcmo da mesma empresa ou de terceiros. quando o produto 
1ndustriali1.ado de,·a rc1ornar ao estabelecimento remetente ou. em se 
tratando de produto acabado a quantidade saida, a qualquer titulo. de 
produto índustri:1l11 .. 1do em cs1abclccimcnto de t erceiro~ . . 

c) colun:1 ··Diversas". quantidade de mcrcadona s.11dr1. 
q1Jai(JIIer título, nos casos não compreendidos nas alíneas anteriores. 

d) coluna "Valor". a base de c~lc ulo do Imposto sobre 
Produtos lndustn:tliztldos ou o \'rt lor total atnbuido ;I mcrcadona. em 
caso de saída com inscnç<1o ou não-incidência: 

c) coluna " JPr'. o valor do imposto, quando devido 
VIII - coluna "Estoque", quantidade em estoque. após 

cnda registro de entmda ou de said;~; 
IX -coluna "Observações" , anotações diversas. 
§3'. Quando se tratar de industrialit.1Ç<io no própr:o 

cst:lhclccimcnto. terá dispensada a indicn.ção dos ,·alorcs relativos as 
operações referidas na alínea ··a .. do inciso VI c na primctra parte da 
alínc:J "a" do inciso VIl do pnrágrafo anterior. • 

~-1 1). N;io será escriturada, neste livro, a cntmda de 
mercadoria par:t intcgraç~1o no ativo imobilizado ou consumo do 
estabciCCilllCnto. 

11 - colunas "Comprador" · 
a) colunn "Número de Inscrição". os números de 

tnscnç:io. no CAD-IC.MS/AP c no CGC, do usn:íno do documento 
fiscal confeccionado: 

b) coluna "Nome": 
cstabclecimcmo fiscal confeccionado: 

nome do usu:lrio do 

c) coluna "Endereço··: o local do cstabclccimcmo 
usu:\rio do impresso de documento fiscal co1úcccionado: 

111 - colunas "Impressos·: 
a) coluna "Espécie": a espécie do impresso de 

documento ftscnl: 

b) coluna "Ttpo": o tipo do tmprcsso de documento 
fiscal . ou seja. bloco. folha solta. formul:'lrio continuo: 

c) coluna "Sénc c Subsértc.. a série c subsérie do 
impresso de documento !isca!: 

d) coluna ''Numeração'': os números de ordem dos 
impressos de documentos fisc:-~ is confeccionados: 

IV- colunas "Emrcga'': 
a) colun:l '"Data'' · o di:1. mês c auo da efetiva cntrcJ::a, ao 

usuário. dos impressos de documentos fiscais confeccionados. 
b) coluna "Nows Fiscais": a série. subséric e número da 

Notn Fiscal emitida pelo estabclccimcmo gr.ifico. relativa à saidr~ do 
impresso de documento fiscal confeccionado: 

V- coluna ··Qbscn.'açõcs": anotn.çõcs dtvcrsas. 
SUBSF.Ç..\0 V 

Uo Livro nc~istro de Utilização de Documentos 
Fiscais c Tcrmus tlc Ocorrências 

b) coluna .. Aliquota": a aliquota do Imposto: 
c) coluna ··Imposto Debitado·': o ,·alor do imposto 

§5'. O disposto no inciso 111 do 2 ' não se aplica a 
cstai.>Ciccimcnto eonlcrcinl nfio equiparado a industnal. . . , . 

§6°. O livro referido neste artigo podcra. a cntcno do 

Art. 205. O hvro Registro de Utili711Ç~o de Documcmos 
Fiscais c Termos de OcorrCncias. modelo 6. destina-se :1 escrituração 
da entrada de impressos de de documentos fi scais COJúcccionados por 
cMabclccimcntos grMicos ou pelo próprio usu;lrio. bem como à 
laHatura. pelo F1sco, de termos de ocorrência 

~1 ° Os registros ser:io feitos opcraç:io a operação. em 
ordem cronolÓgica de aquisição ou confccç:lo própria, devendo ser 
utilit.ada uma folha para cn.da cspêcic. sCric c subsérie do impresso de 
dOCUillCiltO fiscal 

dcbi l<ldo. 
v . colunas "ICMS - Valores Fiscais" c "Operações ou 

Prestações sem Débtto d" Imposto": . .. 
a) coluna "Isenta ou Não Tnbutada : o valor da 

operação ou prcstaç;io. dedu1.1da a parcela do Imposto sobre Produtos 
lndustriaii1 .. ados. se consignada no documento fiscal. quando se tratar 
de opcraç:1o bcncliciada com iscnç;1o ou ;1mparad•~ por não
incidência. bem como o valor da p:.~rccl a correspondente a rcduç;1o da 
base de calculo. se for o caso. -

b) coluna .. Outras .. : o valor da opcraç;io ~u prcstaçao. 
dcdutida a parcela do Imposto sobre Produtos lndustn:th~<tdos. se 
consignada 110 docu,ncnto fiscal. quando se tratar de n1c~cadona Otl de 
serviÇO cuj:t saida ou prcstaç:io ocorra com suspcn.sã~, ~tfc~m1e~1~0. ou 
·tinda com rctcnç;io do Imposto. em razão de substiiUIÇ~lO tnbutartn: 
' Vl • coluna "IPI - Valores riscais" c '"Opcmçõcs com 

Débito do Imposto": 
a) coluna "Base de Cálculo": o valor sobre o qual 

incidido Imposto sobre Produtos Industria lizados~ . 
b) coluno "Imposto Debitado": o valor do nnposto 

debitado: 
Vil -colunas "IPI - Valores Fiscais" c "Opemções sem 

Débito do Imposto" · . . .. 
a) coluna "Isenta ou Não rnbut~d:l · . O ' :;:1l0r . da 

operação, quando se wnar de mercadoria .ou scn·1ço cuJa sruda \1\'Cr 
sido beneficiada com 1scnçào do 1~po.st~ .sobre Produtos 
industrializados ou amparada por não-mctdcnc1a. bem como. 
ocorrendo a hipótese. o va lor da parcela correspondente rcduç:io da 

h~sc de cálculo: · 
b) coluna ··outras: o valor da operação ou prestação. 

Ftsco. ser substilllido por fichas: . 
I - impressas com os mesmos elementos do hvro 

substituído: 
11 - numeradas tipograflcamcutc, obscn·;~ndo-sc, quanto 

à numcra.ç:io, o disposto no art. 103: . . 
111 . prévi:l c individualmente n.utcnt1cadas; pelo. F1sco: 
*1". Na hipótese do parf1grafo antcnor, dc\'Cnt, a1 ~da . 

ser prcvi:1mentc visad:l pc:lo Fisco a ficha~indicc. que obedecer? .ao 
modelo o1provado pelo Fisco. c na qual, obscn •ada a ordem munenca 
crescente. serã registrada a utili zaçoio de cada ficha. 

§tr'. A cscnturaçào do livro ou das fichas de que trotam 
OS 6(1 C 'J3 n;1o poderú atrasJT·Se por maiS de quinze tllol~. 

§ 9". No último dia do periodo de apumçao, dcH:r<io ser 
somadas as quanlidadcs c valores constantes nas colunas '·Entmdas'' c 
"Saidas', mencionando-se o s.1 ldo das quantidades em estoque. que 
ser:'! transportado para o mês seguinte. . 

§ 10. A Secretario de Estado da Fazenda poder.• 
estabelecer modelos especiais do livro referido neste art igo, ?c ~nodo a 
adequ<l-lo às atividades de determinadas categorias e<:on?~'cas de 
contribuintes. bem como sub:;tituí-lo por dcmonstrattvos pcmX!~cos. 

Art. 203. O livro Registro de Controle da Prodnçao c do 
Estoque poder;\ ser escriturado com as seguintes simpliftcnçõcs: 

J - registro de totais diários na coluna "Produç;lo"- No 
Próprio Estabclecimcmo", sob o tiltllo :·Entradas". .. . 

11 - registro de totaiS dtanos na coluna Produção - No 
Próprio Estabelecimento", sob o titulo "'Saídas.", em se tratando de 
matéria-prima, produto intermediário ou ~1atcnal de .cmbala.ge.m, na 
remessa do almoxarifado ao setor de fabncação para tndustnah7.1Çilo 

§2.,. Os registros serão feitos nos <Jimdros c colunas 
próprios. da seguinte fom1a· 

1 • qu:tdro '"Espé<:Jc··. a csPÇ.eic do Impresso de 

documento fiscal, 
11 • quadro "Série c SubsCrie": :t série c subsérie do 

impresso de documento fiscnl: 
111 - quadro "Tipo": o tipo do unpresso de documento 

fiscal confcccionaçlo, ou SCJ<I, bloco. folha solta, fonnulúrio continuo: 
IV - quadro "Ftnahdadc da Utilit.1Ç:io": o fim a que se 

dcshní! o tmprcsso de documento fl sc~ll. ou seJa. venda a não
coutriblllntc ,·cnda a contnbuintc de outras unid:1dcs fcdcrad<ls; 

' v - coluna ''Autori:t.t1Çào de lmprcss.io'' : c número da 
Autorização de lmprcss;io de Documentos Fiscms -A.~ DF: . 

VI • coluna '" Impressos - Numcr3ç:lo · os numcros de 
ordem dos impressos de documcnlos íiscais confeccionados·. 

Vil - colunas "FNncccdor": 
a) colunn '"Nome'': o nome do contnbuinte que tiver 

confeccionado os imprc,.sos de documentos fiscais~ . 
b) coluna "Endereço": o local do estabelec•mcato 

impressor: 
c) coluna "lnscriç:1o": os números de mscriç:io, no 

CAD-ICMS/AP c no CGC. do estabelecimento mimprcssor: 
VIII - colunas "Recebimento": 
a) coluna "Dat:-~": o dia , mês c ano do efetivo 

recebimento dos impressos de documentos fiscais co_!lfec:9on:J_dOs; _ 
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b) coluna "Nota Fosca!" a séne, subsérie e número da 
Nota Fosca! ennuda pelo estabelecomento ompressor por ocasoão da 
saída dos ompressos de documentos liscaos confcccoonados; 

IX - coluna "Observações": anotações doversas, 
mciUSI\'C rcfcrêncms a 

a) cxt.ral'to. perda ou mullht.açâo de omprcssos de 
documentos liseaos, 

b) supress;lo da sénc ou subséne. 
c) entrega de nnpressos de documentos liscaos à 

rep.1rttç:lo. para mullht.ação 

§3° Do total de folhas do hno d: que trata este artogo, 
50% {conquenta por cento), no mínomo, serão desunados à lavratura, 
pelo Fosco, de termos de ocorrêncoas 

§~· Nas folhas rcfendas no p.1râgrafo antcnor, serão 
tarQbem la~rados termos pelo contnbu ntc. nas hopóteses 
expressamente prevostas na lcgoslaçâo 

SU BSEÇÃO VI 
Do Livro Registro de l01·cntário 

Art 206 O h~ro Rcgostro de lmcntário, modelo 7, 
desuna-se a arrolar, pelos seus \alorcs c com espectficaçOcs que 
permitam sua perfeita odcnulic.1ç:lo, mcrcadonas, maténa-pnma. 
produtos ontcrmcdoános. rnatcnaos de embalagem, produtos 
manufaturados c produtos em fabncação, cxostcnte no estabelecnncnto 
na época do balanço 

§I" No lavro rcfe:ndo ncslc nn1go serão lambém 
arrolados. separadamente: 

I mcrcadonas, maténas-pnmas, produtos 
mtcrmcdiànos. matcnaas de embalagem c produtos manufaturados 
pertencentes ao cstabelecomcnto. em poder de terccoros 

11 mcrcadonas, rnatéms-pnmas, produtos 
mtcnncdoànos, matcnaos de embalagem, produtos onanufaturados e 
produtos em fabncaçilo, de terccoros, em poder do cstabelecuncnto 

§2° O arrolamento em c.1da grupo deverá ser feito· 
I - segundo a ordenação da tabela prCiista na lcgoslação 

do Imposto sobre Produtos lndustnahzados. 
11 - de acordo com a Situação tnbutána da mercadoria, 

tal como tributada, não tnbutada. isenta 
§J• Os regostros serão feitos nas colunas própnas, da 

segumtc forma 
I -coluna "Ciassolicaçào Fosc.1I" a md1cação do códogo 

da mercadoria na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sostcma 
llarmon11.ado- NBM/SH; 

11 - coluna '·Doscnnnnação" cspccolicação que pernnta 
a perfcota odcnulicação da mcrcadona - cspécoc, marca, t1po, modelo, 

111 - coluna "Quantodade" a quanudadc em estoque na 
data do balanço, 

IV - coluna "Umdadc" a especificação da unidade de 
mcdoda. de acôrdo com a lcgoslação do Imposto sobre Produtos 
lndustnahzados, 

V- coluna "Valor"; 
a) coluna "Umtáno" o valor de cada umdadc da 

mcrcadona, pelo custo de aquosoção ou de fabncação ou pelo preço 
corrente de mercado. pelo custo da aquos1ção 0\l pelo preço corrente de 
mercado ou de bolsa.prevalecendo o cntério de valoração pelo preço 
corrente este for onfcnor ao preço de custo c, no caso de maténas
pn mas ou produto em fabricação. o preço de custo, 

b) coluna "Parctal" o valor correspondente ao resultado 
da multophcação da quanudadc pelo valor urutáno. 

c) coluna "Total" o valor corr~ndcntc ao somatóno 
dos valores parcoaos constantes no mesmo códogo rcfendo no oncoso I; 

VI -coluna "Observações"· anotações doversas 
§4° Após o arrolamento. dc1 crá ser consognado o 1alor 

total de cada grupo mencionado no caput e no § t• deste artogo e, 
aonda, o total geral do estoque ex ostente 

§5° O doposto no oncoso I do §1° c no oncoso I do §3° 
deste artogo não se aphc.1 a cstabelecunento comcrcoal não cquo parado 
a mdustnal 

§6• Caso a empresa não man111 c r cscnta contábol. o 
tniCntáno será lc1antado em cada cstabelccomcnto, no últomo doa do 
31\0 CIVIl 

§?" A escirturação dc1·crá ser cfctovada dentro de 
sessenta doas. contados da data do balanço ou. no caso de empresa de 
que trata o parágrafo antcnor. até o qumto dll do mês de Jancoro do 
ano scgumtc. 

§8° JncxlsUndo estoque. o contnbuuHc mencionará esse 
fato na primeora hnha, após preencher o cabeçalho da págona 

Subseção VIl 
Do Lino Registro de Apuração do ICMS 

Art 207 O hvro Rcgostro de Apuração do ICMS, 
destina-se à cscnturaç;lo penódica do total dos valores contábeos c 
liscaos relativos ao omposto, às operações de entrada c de saída c às 
prestações reccbodas c reahtadas, extraído dos hvros própnos e 
agrupado segundo o Cód1go Fosca! de Operações c Prestações 

Parágrafo único No ltvro a que se refere este artogo 
serão rcgostrados, também, os débotos c os créêltos fiscais, a apuração 
dos saldos c os dados rclauvos às Guoas de Informação e às Guoas de 
Rccollumento do omposto 

S U DSEÇ • .\0 V III 
Do liHo de Mo1·imentaçilo de Combusti•cis 

Art 208 O livro de Movomcntação de Combustivcos 
destma-se ao rcg1stro doâno das operações com combustível, 
rcaht.adas pelo estabelecomcnto rCicndcdor 

Parágrafo úmco. O hvro de que trata este artogo 
observará o modelo especificado pelo DcJ!<1rtamento Nactonal de 
Combustíveos - DNC. 

SEÇÃO TI 
Da~ Disposições Comuns aos Livros Fiscais 

Art 209 Os lll'ros liscaos. que serão omprcssos c terão 
folhas numeradas tipograficamente em ordem crescente. somente 
serão utoltzados depoos de autenticados pell rcpanoção fiscal da 
corcunscnção em que se local1>.e o estabelecomcnto do comnbumte 

§ t• Os h I TOS liscaos terão a, folhas costuradas c 
cncadcmadas, de forma a ompcdor sua subsutuoção 

§2° A autenticação será aposta em seguoda ao "Termo 
de Abertura, lavrado e assonado pelo comnbuintc, medoante 
apresentação do IMo antenor, para encerramento. a não ser no caso 
de micfa de aliV1dadc 

§J• Para cfeoto do p.1rágrafo antcnor, o hvro a ser 
encerrado será exobodo à repartiçãO fiscal competente, dentro de cmco 
dias após ter sodo completado 

An 2 lO. A cscnturação dos h nos liscaJS será feota a 
unta, com clareza. não podendo atrasar-se J>Jr 11131S de cmco d1as, 
ressalvados aqueles para, cuja escnturação forem atribuldos prazos 
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§1° Os livros não poderão conter emendas ou rasuras c 
d) outros cn!duos. 

seus registro serão totalizados nos prazos esupulados. prestação; 
c) dcmaos entradas, com o valor de cada operação ou 

§2•. Quando ntlo houver prazo expressamente prcvosto, V - valores das saídas agrup.1das segundo os respectivos 
os hvros liscias serão totalizados do último doa de cada mês Códogos foscaos de operações ou presta<;ôCs. mcncoonando-se 

§3° contnbuontc deverá manter cscnturação fiscal. a) valor da base de cálculo. 
aonda que rcah7.e operações ou prestações não SUJCttas ao omposto b) alíquota aplicada. 

Art. 211. A escrita fiscal somente será reconslltuida c) valor do omposto debitado, 
quando, evidenciada a impossibolidade ou a onconvcmência de sanc.1- d) outros debltos. 
la por inicio de rcgostros corretivos, sua rcconsutuoção for autor11.ada c) demais saídas, com o valor de cada operação, 
pelo Fosco, a rcqucnmento do contnbuintc. ou pelo Fosco dctcnm~da VI - saldo de~edor a recolher ou saldo credor a ser 

§ t•. Em qualquer caso, a rcconsutuoção. que se fara no transportado para o período scguontc 
prazo fixado pela repartição fiscal, n.io ex o morá o contnbuontc ~o § t•. As indicações dos incosos I c 11 serão impressas 
cumpnmento das obrigações relativas ao omposto. mesmo em rclaçao upograficamcnte. 
ao perlodo em que estiver sendo efetuada §2• O Dcmonstralllo de Apuração do ICMS-DAJCMS 

§2" O débito apurado em dccorréncoa da reconstttuoção - Encrgoa Elétnca será de tamanho não mfcnor a 21cm x 29,7cm, em 
fic.1rã suJeito à atualização monctána e aos acréscunos lcgaos qualquer scnudo 

Art.212. Salvo dosposição em contráno, quando o §3° O Demonstrauvo de Apuração do ICMS-DAICMS-
contnbuintc mantiver ma1s de um estabelccomcnto, seJa filial. Encrgoa Elétnca ficará em poder do emitente. para exoboção ao Fisco, 
sucursal, agêncoa, depósoto, fábnca ou outro, fará em cada um deles obsef\·ados o prat.o e as dosposoções referentes à guarda c conservação 
cscnturação em ltvros liscoas dostmtos, vedada a sua ccntrahtação de'" ros c documentos fiscaos, referentes neste Regulamento 

Art 213. Sem prévia autom.1ção do Fosco. os lovros SUBSEÇÃO 11 
liscaos não poderão ser retirados do estabelecomcnto, salvo Do Demonst rativo de Apuração do ICMS-DA ICMS-

I ·nos casos expressamente prc\'IStos na lcgoslação. Telecomunicações 
· 11 - para serem levados à reparuç.io fiscal , Art 221 O Dcmonstra1110 de Apuração do ICMS-

JJI - se permanecerem sob guarda de cscntono de DAICMS - Tclccomunocações. será u11l11.ado pela empresa 
prolissoonal contabohsta que, para esse fim, CStl\·cr expressamente conccssoonána de serviço pübhco de telccomumc.1ções, c conterá as 
ondicado na Ficha de Atualizaç.'lo Cadastral - FAC. hopótcse em que a segumtcs ondoc.1ções 
c"bição, quando eXIgida, será efetuada em local determo nado pelo I - denomonação "Dcmonstrauvo de Apuraç.io do ICMS 
Fosco -DA ICMS- Tclecomumcações. 

§1° Na hipótese do incoso 111. o contnbuontc 
comunocará, por meto de FAC, qualquer alteração rclacoonada com a 
guarda c conservação dos livros. 

§2° A repartição fiscal, na salvaguarda dos mtcrcsses 
do Fosco. poderá, mediante despacho fundamentado. hnutar. no todo 
ou em pane, em relação a deternunado comnbumtc. o excrcocoo da 
faculdade de que trata o inciso 111 deste arugo 

§J• Presumir-se-á retirado do cstabelecuucnto o livro 
não cxobodo ao Fosco quando sohcotado. 

Art 214 Os livros fiscais serão conscf\ados. no 
mímmo, pelo pralO de cmco anos, contado da data de seu 
encerramento, e. quando contiverem cscnturaç..'lo relativa a operação 
ou prestação de objeto de processo dcpcdcntc. até sua dccos:lo 
dclimuva, a onda que esta seJa profcnda após aquele prazo 

Parágrafo úmco. Em caso de dossolução de socoedadc. 
obsef\•ando o pralO lixado neste anigo, observe-se-á o, quanto aos 
livros fiscais, as normas que regulam. nas lcos comcrcoaos. a guarda c 
conservação dos h1TOS de cscnturação 

Art 215. O contnbumtc fica obngado a apresentar os 
ltvros fiscais à repartição fiscal competente, dentro de tnnta doas, 
contados da data de cessação da atividade para CUJO cxcrcocoo cstii'Cr 
onserito, a fim de serem lavrados os termos de encerramento 

Parágrafo úniéo Após a devolução dos tonos pelo Fisco 
do Estado do Amapá, o contnbumtc os encammhará ao Fosco Federal, 
nos termos de Jcgoslação própna 

Art. 216. Na hopótese de fus;lo, mcorporação, 
transformação, cisão ou aquosiç.1o, o novo Ulular do estabelecuncnto 
deverá providencoar JUnto à reparução fiscal competente. no pra1o de 
tnnta dias da data de ocorrêncoa, a transferência, para o seu nome. dos 
tonos fiscais em uso, assummdo a responsabohdadc por sua guarda, 
conservação c cxoboção ao Fisco 

§ t• O novo titular assumorá. também. a 
responsabilidade pela guarda, COilSCf\'ação c cxoboçào ao Fosco dos 
ltvros liscaJS Já encerrados, pertcccntes ao cstabelecomento 

§2° A autondadc fi scal poderá permitir a doação de 
livros novos em substituição aos anteriormente em uso . . 

Art 217 Fica facultada a cscnturação dos h1ros lisc.1is 
por processo mccanu.ado ou por ststcma eletrômco de processamento 
de dados, observadas as dlsposoções deste Regulamento. 

Art. 218. O previsto nesta seção ap1tc.1-se. sah o 
disposoção em contrário, c quaosquer outros li~ros de uso do 
contnbuonte, rclacoonados com o omposto, mclusove lt1•ros copoadorcs 

CAPÍTULO XIV 
Da Obrigação de Escriturar DcmontratÍ\OS de 

Apuraçlo do Imposto 
SEÇÃO ÚNICA 

Dos Dcmonstrati1os EstJeciais 
Art 219 Os contnbumtes fornecedores de energoa 

elétnc.1, bem como os prestadores de servoços de telccomumcações e 
de transporte aéreo c fcrroviáno, em substotuoçilo à escnturaç~o dos 
hvros Registro de Entradas, Rcgostro de Saldas c Rcgostro de 
Apuração do ICMS, preencherão, conforme o caso. os seguontcs 
demonstrativos 

I - Dcmonstratovo de Apuração do ICMS-DAICMS -
Encrgoa Elétrica; 

11 - Dcmonstrauvo de apuração do ICMS-DAIC:V.IS -
Tclccomunocações, 

til - Oemonstrauvo de Apuraçao do ICMS-DAICMS -
Transporte Aéreo, 

IV - Demonstratovo de Apuraç<lo do ICMS-DA ICMS -
Transporte FerroVJáno. 

V - Dcmonstrauvo de Apuração do Complemento do 
ICMS-DCICMS, 

VI - Dcmonstntivo de Contnbuunc Substltuto do 
ICMS-DSICMS, 

SUBSEÇÃO I 
• Do Dcmonstrativ·o de Apuraç~o do ICMS-DA ICMS -

Ener~ia Elétrica · 
Art.220. O Demonstrativo de Apuração do ICMS

DAICMS - Encrgoa Elélnca será utth7.1do pela empresa 
conccssoonána de serv~ço públtco de cnergoa elétroca, e conterá as 
seguontcs mdlcações 

I - denomonação "Demonstrativo de Apuração do ICMS
DAICMS-Energoa Elétrica", 

11 - nome da conccssoonána, endereço c núm~ro de 
mscnção, no CAD-ICMS/AP e no CGC, do estabelecomento emitente, 

111 - mês ou perlodo de referêncoa, 
IV - valores das entradas, agrupadas segundo os 

rc.spccllvos Códigos Fiscais de operações ou prestações, mcnco~nando
se 

a) valor da base de cálculo, 
b) ali quota aplicada, 
c) valor do imposto creditado; 

11 - nome da conccssoonána. endereço c números de 
onscnçiio. no CAD-ICMS/AP c no CGC. do cstabelecomento 
c nu tente 

111 - mês ou periodo de refcrcncoa. 
IV - unidade federada em que os se" oços foram 

prestados, 
V- serviços prestado, discnmonados por tipo; 
VI - valor dos se"'ços tnbutados, isentos e não 

tnbutados 
VII - valor dos bens omportados para consumo ou ativo 

li\0, 
VIII -valor de bens c serviços adquindos em operações 

c prestações mtcrcstadums 
IX- ICMS dCiodo 
X - valor das entradas de mcrcadoroas ou sef\1ÇOS que 

autont.1m crédito do omposto 
XI - ICMS creditado. 
XII - saldo devedor a recolher ou saldo credor a ser 

transportado para o periodo segumtc 
§ t• As indicações dos oncosos I c li serão ompressas 

upogralicamcntc. 
§2° 0 Demonstrativo de Apuraç!lo do ICMS-DAICMS 

- Tclecomumcações será de tamanho ou n:lo onferior a 21 em x 
29,7cm. em qualquer senudo 

§3° O Demonstra til o de Apuração do ICMS-DAJCMS 
- Tclccomumcações liêará em poder do emitente, para exibição ao 
Fosco. obsef\•ados o prazo c as dosposições referentes à guarda e 
consef\ação de livros c documentos lisca1s, constantes neste 
Rcgulamcmo 

SUBSEÇÃO 111 
Do Demonstrativo de Apuraçllo do ICMS-DA ICMS· 

Transporte Aéreo 
Art 222 O Dcmonstratii'O de Apuração do ICMS· 

DA ICMS -Transporte Aéreo, será uuhzado pelas empresas, nacionais 
c rcgoonaos. concessoonánas de serviços públicos de transporte aéreo 
regular de passageiros e de cargas, e conterá as seguintes indicações: 

J - Dcnorunaç.1o - "Dcmonstratii'O de Apuração do 
ICMS-DA ICMS- Transporte Aéreo". . 

11 - Nome c números de mscnçilo, no CAD-ICMS/AP 
ou no CGC, do estabelecimento centralit.ador no Estado Amap.1. 

111 - número de ordem 
IV- mês d~ apuração 
V- numeração mocoal c final das folhas. 
VI - nome. cargo c assmatura do titular ou do 

procurador responsável pela conccssionâna 
VII - doscnmmaç.1o. por linha 

de crédnos; 

a) doa da prestação do sen oço 
b) número do vôo 
c) cspccolicação c preço do semço 
d) base de cálculo 
e) allquota 
I) valor do ICMS devo do 
VIII - apuração do omposto 
a) débito por SCI'\o tÇOS prestados. outros débitos c estorno 

b) crédoto por mercadonas c sef\·oços. outros créditos e 
estorno de débnos 

c) saldo devedor a recolher ou saldo credor a 
transportar. 

§ t• As indicações dos incisos I e 11 serão ompressas 
uporgraficamcntc, 

§2° 0 Dcmonstratovo de Apuração, do ICMS -
DAICMS - Transporte Aéreo será de tamanho não mfenor a 21 em x 
2.97cm, em qualquer sentido 

§3° O Dcmonstrauvo de Apuraç.io do ICMS-DAICMS 
-Transporte Aéreo será preenchodo em duas voas, sendo uma remetida 
ao estabelecimento localizado no Estado Amapá. até o últomo dia útil 
do mês subscquentc ao da ocorrêncoa dos fatos geradores, para 
ex1boção ao Fisco. quando soltcotado 

Art 223 Ao final do periodo de apuração, os Bolhctes de 
Passagem serão escntur.odos em conJunto com os dados constantes dos 
Rclatónos de Embarque de Passageoros {data, número do vôo, número 
do Relatóno de Embarque de Passageoros c cspécoc de serv~ço), no 
Demonstrativo de Apuração do ICMS-DAICMS- Transporte Aéreo. 

§ I • Nas prestações de servoço de uanspone de 
passageoros estrangcoros, domocohados no cxtenor, na modalidade 
Passe Aéreo Brasol {BRAZll. AIR PASS). 

§2° Poderá ser cmoudo em Demonstrativo de Apu.raçao 
do ICMS-DAICMS- Transporte Aéreo, para cada espécie de serviço 
prestado (passageoros, carga com Conhecomcnto Aéreo valorizado, 
Rede Postal Noturna c Mala Postal) 

Art 224. As prestações de serv~ços de transporte de 
cargas aéreas serão sistematizadas em três modalidades: 
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I • cmgas aéreas com Conhccimcn!o Aéreo \ ':tloru.:tclo 
11 - Rede l'oml Noturna (RPN): 
li - Ma l~ Po5tal 
Art. 225. Nos sen ·iços de transporte de carg~ prestados 

:\ Empresa Drasi letr~ de Correios c Telégrafos - ECf . de que lrat:tm 
os inctsos 11 c 111 do artigo anterior fica dispensada a cnusSc'lo de 
Conhccuucnto Aêrco a cada prestação. * 1° No Fu"l do pcriodo de apuração. com base nos 
eontr~tos de prcstaç:io de sc"·iço c na documcnlaç;io forncctda pela 
ECT. as conccsstomlrins cmit irno. em rclaç;io n cada unidade fcdcmda 
em que tcnh :1 n1 se itliciado as prestações. um único Conhecimento 
Aéreo englobando as prestações do período. 

§2" Os Conhecimentos Aéreos emitidos na forma do 
parágrafo ;mtcnor serão rcgtstrados diretamente no Dcmonstr:UI\O de . 
Apyraç;io do !C~ IS 

SU ilSf:Ç,\0 IV 
Du Ocmonstnllinl de Apuraç:io do ICMS-DA ICMS · 

Tr;~n sportc Fcrro\'i:í1·io 
Art . 226. O demonstrativo de i\puraç;io do ICMS

' DAICtvfS - Transporte Ferr0\· i<'1rio scr<i utilizado pelas conccSSIOIIilnas 
de scrYiços públicos de tr<l nsportc fcrrov1:írio. c contcr<i. no minnno. 
as scguuucs lll(.hcaçõcs: 

I· denonunaç:lo '"Dcmonstr:III\'O de Apuraç:io do I('~ I S

Di\IC~IS - Transponc Fcrro\"lóno··. 
11 - uk nllficaç;1o do contnbuwtc nome. cnd~.:rcço c 

nümcru~ úl' mscrn.;:1o. no Ct\f1-ICMS/i\P c no CGC. 
IV • números. sCne. subsêric c data da Nota Fisc:ll d..: 

Scmço de Transporte 
V - Ultld<!dc federada de origcl\1 do scm ço. 
VI - ' alor dos scm ços prestados. 
\"11 ·base de cólculo. 
VIII · aliqnola. 
IX· IC~IS de\ldo 
X - \ :Jior do crêdito 
~ l'' /\s l lldt c~lçõcs dos 111C1SOS I c 11 scr<io llllJ>I CS.sas 

tipograficaltlCIIIC 
~2) O Ocmonstr:lli\'O c que tr.11:1 este arll!!,O scra 

cmilido pelo cstõlbclccuncnto ccntrall t .. 1dOr até o dCcimo qurnto d1a 
subscquentc :10 més da cnus~lo dos rcspcctl\ os documento' fascaa-; 

~1· O Dcmonsuati\O de i\pmaç;io do IC~ I S-IJA IC~IS
Transporte FerrO\ 1:'mo. de tamanho n:lo rnfcrior a 21 em :'\ 29.7 1.:111. 
em qu:1lqucr ~c nt i do. ser:i preenchido. no míntmo em duas \' Ías. com a 
segui me dcstinaç;1o 

I - ;~ 1'1 
\ 1a se r{! entregue :'1 rcpartiçi'io do cst:tbclccmlcnto 

ccntra luador at~ o \ 1gC•mno dí :-~ do mês subscqucntc ao da Cllli ~S<lo do 
documento liscal. 

11 • ;) r\ 1:1 flc;ufi em poder do contribuinte 
SUUSE:('..\0 V 

Uu ncmon:.. tr:ll i\'11 de Apu ra~·;io do Cumplcmcnlu dn 
ICMS-DCICMS 

Mt 227 O Dcmonslrativo de i\ptna\'<10 do 
Complcm~nto do IC~IS-DC' IC~ IS. scr;i ntiluatlo pela> 
concess1onarms de scrYsços pübilcos de transponc ferro\ 1;iuo. p:Jra 
dcmonstr:n o complcmcuto do lff\1S rclall\o :lOS lx:ns c <.cn 1ços 
adquindos em operações c prcsl<tçõcs rntcrcsr:tdu:us. c co111era no 
mínimo. a~ M:glllntCS llldH:açõcs: 

I - denominaç:io "Dcmonstrati\'O de r\pma~·:to do 
Complcmcmo do I C'~ I S-DC IMS"". 

11 ~ ulcntilic:J<,:iio do conlnbntntc: nome. cndc•cço c 
números de ""~nç;lo, no Ci\D-IC~ISIAI' c no CGC. 

I I I - mCs de rcfcrl:ncra 
I\'· documcmo f1sc~11. número. ~énc. subscnc..: d;ua. 
\' · \alor dos bens c M:mços adqnmdos. trtbntados. 

Isentos c n;lo tnbutados 
VI ·base ele c;i lculo: 
VIl · diferença de alíquota do ICMS. 
VIII - valor do ICMS devido a recolher 
~ 1° Ar;, inthGJçõcs dos ulcssos I c 11 scr:·to nnprc~~a'i 

tipografica1ncnte 
~2'' O Demonstr:ttn o de i\puraç;io do Complemento do 

ICMS-DCIC~tS. ~erfi de tamanho não wfcnor" 21 em x 29.7cm. em 
qualquc scnudo 

~1'' O Dcmonstr:HI\'O de Apumç~1o do Complemento 
dco ICMS-DCICMS. será prccnch1do pelo estabelccin1ento 
ccmralizador ale o décimo quiulo dia subsequenlc ;,o mês da cnuss;io 
dos rcspccti\ os documcmos fisc<lis. c ficará em poder do cmncutc. 
para cxibtç;io ao FISco. quando soliCitado 

SUilSEÇ,\0 VI 
no Ucmonstratho de Cont ribuinte Sul.JMÍIUIU tlu 

10 15-0SICi\lS 
... , Art 22X Dcmonstr:t \1\'0 de Contnl.Juintc Subslltuto do 

ICMS-DSIC:V1S. ;a;i uulí t ;,do pelas concessionários de SCI\"I ÇOS 
públicos de tr:lllsportc fcrrO\'Iflrio. por oc:~ si~o das prestações de 
sc" •iços nas qnat; o recolhimento do ICMS dcu do for efetuado por 
terceiros. disllnto da empresa onginalmcntc contratada. sem cntlltdo 
pela cmprc<;;t fcrro\'lâfl:t que receber o preço dos scn zços. c de' cr:1 
conter. no mí111mo. ns ~~mntcs mdJc:-~çõcs 

I • clcnomtn:1çào ··DI.! monstrati\O de Contnbuullc 
Substi tulo do I( ~ ~~·DSIC~l> 

11 - ldcnuficaç4lo do contnbumle substltulo IHHnc. 
endereço c numero de tnscnç<io. 110 CAD·lCMS/AP c no CGC'. 

11 1 - ld~.:u t lficaç<io do contrrbumtc subsuuno nome. 
endereço c numeras de tn..,cnç:io. cstadu;1l c no CGC. 

I V - mCs de rcfcrênci;1: 
\ • umdadc federada de ongcm dos scn·1ços. 
VI - dcspftcho. número. sénc c dnt:J. 
Vil • número. s6nc. subsCnc c d:ua da Not;~ F1SCrtl de 

Serviço de Tran, portc ~mllida pelo comributlllc suhstituto: 
VIII- ,·alar dos scn 1ços tributndos: 
IX- aliquow. 
X · ICMS a recolher. 

~I As 111d1caçõcs dos lllCISOS I c 11 serão unpre5-sa~ 

tipografacarncJIIC 
~2" O Dcmonstrali,·o de Contribuinte Substll tllo do 

ICMS-DSICMS. scrú de tamanho n;io inferior a 21cm x 2'J.7cm. em 
qualquer scnlido. 

§3u O Dcmonstrati\'O de Contribuinte Sub~tlluto do 
ICMS-DSIC~I S. ser;\ cnnl1do pelo estabelecimento subsllluto. até o 
décimo quinto d•a subseqüente ao rnês da cmis~io dos respccti\OS 
documentos fastc115 c ficará c1n poder do <.:ontribuinte. para cxib1ç;1o :to 
Fisco, quando !:lohcu~'do 

~.t0 A empresa ferro\'Já.ria emitirá um DSICMS p.am 
..;ad1 contr1bmntc substiwido. 

·DIÁRIO OFICIAL 

CAPÍTULO XV 
Da Obrigação de Prestar Informações Econôm ico

Fiscais 
Sf:ÇAO I 

Da Guia Informativa Mensal do IC~lS-GI~l 

An. 229. i\ Guia Informativa Mensal do ICMS-GIM .• 
destina-se ci transcrição dos lin os Registro de Entradas, Reg1stro de 
Saídas c Registro de i\puraç;io do ICMS, constituindo resumo exato c 
rcnc., o daqueles rcgislros. 

~ 1". A Guia lnformal iva Mensal do ICMS-GIM. dc,er~ 

ser entregue ~ rcpart iç;io fisca l d:J circunscrição fiscal em que se 
localizar o cswbclccimcmo, alé o nono dia de cada mês. 

§2°. i\ Sccrclaria de Esrado da Fazenda indic;or;i os 
contribumtcs obrigados :1 apresentar o documento de que tmra este 
artigo 

§3" Os estabelecimentos gr:ificos poderão 1111pnmir o 
formulóno de que trata esle arlig.Q,_JicsM- qnc autori1.1dos pela 
Sccrclaria de Estado da Fazcnd~ 

§4'. i\ Secretaria de Estado da Fazenda podcr;i Inst ituir 
outros documentos de informações cconômico~liscai s. 

SEÇt\ 0 11 
Da Ucclaração de Suhstilll ição Trihulúria · UST 

Art 230. A Declaração de Substi tuição Tnbnt:ina-DST. 
dc\·crü ser aprcsentad:-~ , mensalmente. por comnbuintc do lfhposto 
que 

I • promover operaç:io ou prcstaç:1o sujeita :10 rcgunc de 
substituiç;io tribut;'tria. com destino a contribuinte inscrito no C,\ 0 -
ICMSIAP 

li - ndquiri r mcrcadonas ou sen ·1ços sujcuos ao rcgunc 
de substumç:io tnbutária. 

l';migrafo único. A Dcclaraç5o de que !rala CSIC art igO 
dc,·era ser apresentada. atC o d1:1 15 do mês subscqucmc ao da 
ocorrênc1a das hipóteses dos inc1sos I c 11 deste artigo. :i rcparuç:io 
fisca l da circunscriç;lo em que se localiz:H o contnbuintc. 

SEÇAOIII 
Das Guias de Recolhimento do hnposlo 

Art 23 I. O Documento de Arrecadação - DAR. será 
uuh t.1do pelo comribnimc pma rccolhimcmo do imposto de\ tdo. 
obsc"·ado o diSposto no art. 232. 

P:1r:"1grafo único. O documento de que trata este ar11g.o 
tcr<i modelo definido pela Secretaria de Fa1.cnda. 

Art 232. i\ Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
l:::stadu;us~GNR. modelo 23. sed utill t.ol{!a para recolln111ento do 
Imposto dC\'IciO 

I -ao Estado do Amap~. pelo comnbnintc locah1.ado em 
ourra umd;1dc federada. 

11 - a outra unidade federada. pelo contrtbumtc 
locaht.1do no Eslado do Amapá. 

§ 1' . A Guia Nacional de Recolhimento de Tnbutos 
Est : 1 du~ns • GNR. conterá as seguintes i ndicações~ 

I - denominação "Guia N:tcion<JI de Recolhimento de 
Tnbutos Estadua iS GNIC 

11 · campo I - Código da Receita· cód1go cspoc1ficado 
em tabela unprcss:1 no Ycrso da GNR. c. no caso de n.."CCH:l n:io 
cspcr1ficada. rndrcar Código 990- ··outras··. 

111 · campo 2 ~ Data de Vcnctmcmo dlil. mês c ano em 
que o tnbuto de' cr;i ser recolhido. 

IV· campo 3 · lnscriç;lo l:'stadnal na U.F. FmorcCitla 
número de i n~cnç:io estadual na unidnde federada f:worcc1dn 

V - etunpo 4 ~ Período de RcfcrCnci:r mês c ano da 
CK\>rrCnc1:1 do fato gerador do tributo. 

VI ~campo 5 • Documento de Origem· número da !\ora 
Frscal. numero do ;luto de infraç:io. ou da GUla de lnformaç:io que 
ong111ou o dCbito. conforme o caso: 

VIl ·campo(, ·Código do ~ luniciptO: rcse"·ado 11<1r:1 
prccnchllncmo pelo Fisco da unidndc fcclcrad;l favorccidã: 

VII I · campo 7 - Valor Principal: valor nonnnal 
lustórico do tributo. ou outro. a ser recolhido. 

IX • campo 8 - Alunluaç;1o l\lonctária. vnlor da 
atu:1l1.t.aç;io moncti1ria Incidente sobre o valor pn ncipal. 

X • ctunpo 9- Juros: \·afor dos acréscimos moratónos ou 
JUros de mom. ou nmbos. conforme o cáSO; 

XI • campo 10 - Multa: valor da mnlta aplt c~da em 
dccorrêncta de in fr~ç:io; 

XII • campo l i - Total a Recolher tolahtaç;io dos 
campos 7 n lO. 

XIII- campo 12 - Reservado ao F1sco: 
XIV • campo 13 · Unidade Favorecida nmdadc 

federada dcsllnat:'m:J da re<."Ci ta. 
XV • c;unpo 14 • Especificação da Rccctla. 

discrinunaçcio d:1 receita a ser recolhida. conforme tabeln impressn no 
verso da GNR. c, no caso de rccctta rclatn·o ao Código 991>
··ouTRAS ·. o cont ribuinte a discrimiPanL de modo :t permitir sua 
completa tdcntificaç;lo pelo Fisco da un id~dc federada f~vorcc1da. 

XVI - cõlmpo 15 - Números do Com·ênio ou Protocolo..:. 
Espcc1ficação da l\1crcadoria: nlnnero do COit\ênio ou protocolo que 
cnou a obrrg;1ç:io tnbutfi rin. c cspecificaçfio da mcrcadonn 
corrcspomlclllc ao p.1g:uncnto do tnbuto. 

XVII - campo 16 - Nome. F1rma ou Rat..:1o Social nome 
do contnbunue. fi rma ou raz;io socwl. 

XVI II · campo 17- CGC/CPF· número do CGC on do 
(Pf do comrrbulntc. conforme o c:tso 

comnbwntc 

XIX- c:unpo JS - Endereço completo do contnbuu!lc 
XX · campo 19 - Telefone telefone de contato do 

XX I ~ campo 20 - :Víumcip1o. ~lun1cip10 onde \C 

locali.ta o contnbu1 111e 
XX II ~ campo 2 1 - CEP: Código de EncJcrcç~aii1C IItO 

Postal do coutnbuintc: 
XX 111 • campo 22 · UF· Sigla da unidnd" fcdcmda do 

contribuinte 
)()( IV · campo 23 · húormações Complcmcnt.lrcs 

outras mfonn;açõcs que s:c faç;1m ncccss.inas. 1a1s como. dados 
rci:Jil\'OS :i unportnç.'lo. outros tnlmtos oi1 outras lupótC~4õ de 
rccollnmcnto de IC~ I S: 

XXV · campo 24 - Banco/Agência Arrccadadota 
CÓdigO do b;} II CO C da agênci<i \Jildc SCT:Í le:tli?õldO O r.ag~!IIICIIIO: 

XXVI · c;unpo 25 · Autcnucação Mccàmc.1 chancela 
mcc;inica andacaura do rccolhuncnto da receita pelo ... b:-~nco 
arrcc;1dador. 

XXVII ·Fluxo: destino das \' laS da GNR. 
§2•. i\ GNR será padroni7.ada nas seguintes d1mcnsõcs 

I - 10,5 em x 21,0 em, quando impressa em formul<irto 
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plano: 
11 - 10.2 em ' 2-I.Ocm. qu~ndo impressa em formul;'orio 

contínuo. 
~3". n GNR conterá. no ,·erso. instmçõcs pam 

preenchimento c tabela. com os seguintes tipos c códigos de receita: 
I - ICMS Comumcaç;io - Código 01 9, 
li • ICMS Energia Elétrica - Código 027: 
111 • ICI\IS Transporte · Código 035: 
IV - ICMS Snbstituiç;io Tribut:iria - Código 043. 
V - ICMS lmportaç;lo- Cód1go 051: 
VI • Atttaç:io Fiscal · Códtgo OGO. 
VIl - Outras - Código 990 
§.J" O documento rcrcndo neste art tgo scrâ emiudo em. 

no mínimo. três \'I:JS, que terj o a scguuue dcsunaç;:lo: 
I - I' v1a será rcmcuda pelo b~nco arrecadador ao F1sco 

da nnHiade federada fa,orccid;.: 
li - 2~ \'la ficar;i em poder do t·ontribumtc: 
11 1 - a 3' \·ia scni retida pelo Pisco fedem!. por ocnsi!io 

do despacho adu:lnciro ou dn libcraç:1o da mercadoria. na unportaç;lo. 
ou pelo Fisco estadual da unidade federada dcstinatúna. no caso de 
cxigênci:1 de rccollumcnto imcdinto. hipótese em que acompanhnrá o 
lr;insito da mcrc:ulona 

~sa Quando o rccolhuncnto do Imposto n:io se referi r às 
hipóteses do inciSO 111 do par;ígrafo antcnor. a ~o \'ia da GNR ricarâ 
em poder do cont nbumtc. podendo ser lll lltllll:tda 

§ó" i\ GNR poder;i ser çonfeccionada: 
I -pelos bancos comcrCI:J iS CS!ildnais: 
li ·pela Secretaria de Fa1.cnda do Estado Amapá 

CAPÍTULO XVI 
Do E~t ra\'i o ou da lnutiliz:1çào tlc Lirros. 

Documento~ c ,\ lcrr:uforias 
Art 231 O extr:l\·io ou n mulllinçJo de Ih ros ou 

documentos lisca1s on comcrcwis scr:i colnunicado. pelo coulnbmnte, 
;l rcpnrtiÇ:io fiscal da cirCU IISCfiÇ;1o Clll (jiiC SC IOC:th!.<lf O 
cstabck-cimcnto. no prato de quínt.e <has. a contar dn data dn 
ocorrCncia 

§ I ~ A conmnicaç<io :1 que se refere este art1go scr:.i fcua. 
por cscn to. mcncronando. de forma Jndl\ ad11ill lt . ..1da 

I • cspéc1e. número de ordem c dcm;us caractcrisuc:ts 
ou livro ou documento. 

li - período :1 que: se rcfcnr n cscrnurnçt10. no caso de 
livro: 

11 1 - c:~istênc1a ou rtno de cópie1s do documento 
extraviado. a111dn que cm poder de tcrccaros. 1denuficando-os se for o 
caso. 

I V - C'<IStCncra ou n:lo de dêbHo de unposto. 'alor c 
periodo a que se rcfcnr o C\ cmnal Mbuo 

*2'} 1\ comunicaç;io será. também. msrruidn com a 
prova da publ"aç;lo da ocorrêncta em JOrnal loç.1l de grande 
circulaç;io, on uo Di:ino Oficial do l:::stado do i\mapú 

~3" No cnso de hno c.\ trnv•ado ou mullli:tado. o 
contnbumtc aprcscnt:Jr:'l. com a comumc:1ç:'to. um nO\ O livro n fim de 
ser autcntlc:Jdo 

Art 21-t O contnlmnnc fica obng:-~do . em quJiqucr 
hiJ>Ótcsc. a compro,ar . . no pr:-~to de quar~nta c ctnco dras. contado d:~ 
data da ocorrêUCiil. os \alorcs das OpCr~ções c prestações a que se 
referi rem os ll\'roS ou documentos C.\tr:tvl:tdos ou inutilizados. para 
efeito de vcnficaç:1o do p:1gnmen1o do tmposto 

Par;igrafo IIIIICO. Se o contnl>umtc. no pra.t:o lhado 
neste :uttgo. dc1xnr de fazer a comprO\':lÇ:io. ou mio puder fatê-la. ou 
amda nos c;1SOS em que wl comprmaç:io for cons1derada lllSufaclcntc 
ou inídõnca. o 'alor das opcr;~çõcs c 1>r~st:1çõcs scr:t mburado pcl;l 
amondadc lic;c:tl. pelos meios a scn alcance. dcdu11ndo·sc do 
montante de\ 1do os recolhimentos cfctl\ a mente comprO\·ados pelo 
coutribuintc ou pelos registros da rcparuçào. obsm•ado o disposto 
neste Rc,gulamcnto. 

Art. 235. O dcstinatano que tiver cxtr;\v iado ou 
inutilizado :1 Nota Fiscal correspondente ;.1 mercadoria ou scn·iços 
recebidos. proridcnci ar~. junto ao remetente. cópia do documcmo. 
dc\'id<t mcntc aulCntíco1da pela rcpart içoio competente. 

Art. 236. Na hipótese de C.'lra\"10 ou imtlihtaç;io da 
Nota Fisc;:1l referente :i Stlída de mercadon:-~ ainda n:1o cfctu:-tda. o 
documento scr:í substituído por outro, da mcsmn série c subséric, no 
qual scrú mencionada a ocorrêuda c o uúmcro do documclllo 
nnteriormcntc emitido. 

P:lro'l grt~fo úníco. A vin fix:1 da Nota Frscal. Cllllllda na 
forma deste : rt igo. será submcuda ao 1 isto da rcparttçào a que csr"·cr 
c•rctmscricionndo o contribuinte. no prat.o de uês dias. contado da 
data de sua cnuss~o 

Art. 237. A i nu t ili t.a~·:io ou perda de mcrcadori:~s scrâ. 
comunicada. por escrito. ;l rcparllç;io fi scal da circunscriçfio em que se 
localii'.ar o cstnbclccimcmo. até o din lO do mês subscquentc :'tquelc 
em que se venfic:tr o e\'cnto. 

~ 1° A COIIIUI1ÍCJÇ50 dC\'e lllertcion:-~r quantidade. cspéctc 
c \·alor das rnerc:-~dori<~s c do imposto crcdi1ado 

§2° Na unpossibilidadc de se dctcrminer quantulo~dc de 
ralar das mcrc:ldorins. o contnbunttc poderá csum.i-los. 111dícando o 
,·alar do crédito fiscal correspondente. 

Art 238 O contnbullltl:. de\ crfi. :H é o nono dtil do mês 
scgunllc ao dn ocorrênci:1 do C\'cnto. promovrr o estamo do crédllo 
fisc:tl apropnado em rat<io d:-~ aqniSIÇ;lo das mercadorias IIHltlllt ad:l"' 
ou pcrdid<l~. 

~I " Pari! cfeilo do csrorno. o contnbmntc dcn::d t:lllllll 
~ota Fiscal, dtscnmlu;,mdo as mcrcndonas c s..:u Yalor. c dcs1.1c:u o 
tmposto 

~2 · t\ Seta Fisc.tl ;1 que alude o par.'tgr.:tfo ;mtcnor 'críi 
cscritmadtl 11:1 coluna "Estorno de Crcdllo"do iino Rc!!ÍStro de 
Apnraçiio do ICMS 

~V Ocorrendo tnutiltt .. 1ç~o ou p~..:rda de mctcadona 
após ~ua s;mla do estabclccuncnlo. l'l contribumlt se obnga. a111da ;1 
cmllt r ~ota F1scal de entrada. que correç;pomkr<i ~uJucl.l cmit1d1 
qunndo d<1 saída 

1\rt ~~9. O d!sposto uo art 2j~ n<1o se ;,pll'--'1 n:t 
lupótcsz em que o conlnbmntc tcnhn SidO ou \Cnha ser rcs~rc.:ldO 

pelos danos sofridos, por empresa seguradora 
§I'' N;1 lnpôtcsc d~ste arugo, o comnbmllll! dever~ 

cmttir Nota F1'ical com destaque do imposto. ll!ndo como dcslin,u:üia 
a empresa St.!guradont c. como uaturct ;a da opc:wção. "S;Hda 
Sunbólica ·i\ ri 2:19 do Regulamento do IC:V1S"". 

§2° Para efeito do parf1gafo ;mlenor. o ,-alor das 
mcrcadonas dC\Crá corresponder aquele recebido da empresa 
seguradora, constante da apólice de seguro. n:io podendo ser mfcnor 
ao de sua aqmsição 

An.240. Comunicada a ocorrêncta. a autoridade fisca l 
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prov1dcnc1ara de' 1das anotações c promo,cra d1hgênc1a a fim de 
\Cnticar i1 rc~ula11dadc do estorno 

CAPÍTULO XVII 
Do' Documentos de Informações Econômico

filcais 
SEÇÃO I 

Dos Documentos de lnrornl2Çio em Geral 

Art 241 Os cstnbciCCJmclllos lllSCntos no 
Cadastro do Contnbulntcs do IC\1S aprcscntar~o os 
seguuncs documentos de uúormações cconõnuoo-fiscms· 

I - Gu1a de lnformaçAo Mensal de ICMS -
GIM. 

11 - Gu1a de fnformaçâo sobre o Valor 
Ad1aonado (GIVAl: 

111 - Guta do lnformaç;lo para AmaiJt.a<;-10 da 
EsllmaU"l !GIAE). 

' IV - Relação mensal de No~1s F1scais crnH1das 
SU BSEÇÃO I 

Da Guia de lnform:tçào Men53l do IC\IS
Gl\1 

Ar1 2.42 o~ contnbt.unlc~ do Imposto. 
C\i.."Ctuados O\ produtores nuats n;io cqu1parados a 
comcrcJ:tnlc ou mdustnal c os \UjCHOo, ,JO rc~Jmc tJ...~ 
c,umatl\a apn:\4.:nttuilo a Gma de Inrorm:-~çào \lcn~al · 
Gl\1 

~I ' A Gl\1 scr;J cmrCJ.!.UC rncns..1lmcntc c 
dc\l:ri1 conter dcdaraç;io do JTJ0\111lCnto rdati\O ao mCs 
uncdlat;uncnh: antcnor ao da c111rcg;.1 de' cndo cada 
e~:~tabclet:lnh.:lllo aprc'I.Cnt~lr dcclauçtio \Cp.Jrad:tmente 

~:! A Gl\1 '~ra pn .. -cnduda 
daulografic.:uncntc. ou em letra dL: forma. sem cmcnd:t\ ou 
rasuras_ dc,prcsando-c;c os cenl:t\0"- em ' (tr~s) '1a~. e 
entregues na rcp:lrtlçJo fhcal do donw.:rho do contnbumte. 
ll!C O dra 10 (dCt) do mCS scgumh: :tqul'lc :l que se rcfcnr 

~ 1 A rcpartrç;io li\Cal 'a~ua 10das J~ "a' d.1 
Gl\1 c dc\Oh~r;i a tcrccrra ''a ao contnburntc. no ato da 
entrega c.:omo n.:crbo 

~-l~' "o ..:aso de crK<:rramcnto de atl\ldadc~. a 
Gl\1 dc,er:l 'a :tprc'<:ntada c-om o pododo de ba1xa d:l 
10<iCr1ÇõiO 

~- A Gl\1 rcl.1111 a ao mcs scguHIIC ao de 
cn.:crrílmcnto do b;.llauço dc,cra ;~Jcm das mformnçõc~ 
regulare~. 1ndrc;1r o \alor do e'-.toquc um:ral do e\.crcicso em 
curso 

~ t>' O 5<-'Crclano de btado da Fa1cnda 
baaxara nonna!t complementares '1'\Jrtdo o d1sçrplrnam..::nto 
cb uulttaç:io do documento de que trat<t o 'capul" deste 
;trtlgO 

SI BSE('ÃO 11 
Ua Guia de lnforrnaçào >obre o Valoo· 

Adicionado- GIVA 
An H 1 Os c<tabclcrHncmo> msemos no 

Cadastro de Comnbutntcs do IC\1S dC\crão aprescntnr ;I 
rcp.1rt1ção ft<cal de seu domttlhO a Guta de lnformaçao <abre 
o Valor ·\docoonado - GIV A 

~~· A GIVA será apresontólda até o doa 11 de 
março de cada ano. dc,cndo conter dcd:uação sobre o 
mo\ rmcnto comcrcJ:JI do C\tnbclccrmcnto no ano 
mlcchat:uncntc antcnor ao da entrega 

~2· 1\o ca<iO de \:llccrramcnto de aU\"Idadc. a 
Gl\,·\ "''" ólpres.:mada JUntamente com o pcd1do de b.11\a de 
mscnçao 

~ 1 O Sc'Crct.triO de h lado d:t Fa~cnda 

bai\Jr.l 1\0TIIl:l"' t.:Oillplcmcntf!TC~ \ ISillldO O diSC1p1111:lnlCIIIO 
da uUIIIaÇ<Io do documento de que trnta o "caput" deste 
an1go 

Sl BSF(' \O 111 
J>a Guod de lnfornta\'âo I'"'" ~tualitaçào d<· 

E,timati\a - CI \E 

-\rt 2~-1 Para <feno do atualttaç-Jo do 'alar 
csumado d~.: \U:lS opcraçÕC\. o contnbuwtc SUJeito ti '-=SIC 

rcgunc de rct.:ollmncnto da rmpos10. apresentara à rcpanaç;_io 
fiscal do c;;cu dom1C1ho a Gura de lnformaç;lo p:u:1 
Atunlu .. 1ii<lo da 1:st1mnu'a - GIAE t:om as mforrnaçóc!<t 
rclatt\'a~ :10 semestre antcnor 

~I A GIA ser a prccnduda em 2 (duas) \l:lS 
c \:ntrcgu~..~ scm<:strnlmcntc até <b dlib I) de fc"crclfo c I 5 
de agosto de cada ano. com a scgutntc dcsunaçao 

I - a I' 'ia scra cncanunhada pela rcpantç~o. 
à D" 1s.1o de Informações Econônuco-hseats. 

11 - a 2' v1a. dc\lllarncntc \ISada pela 
autondadc fiscal. ser:\ dC\olvtda ao contnbutmc. para 
CXtblçilo ao F1sco. quando c\lg1da 

*2' Consodcra-sc semo,trc, para fins do 
atualot.aç;lo do 'alar csun~1do, cada um dos periodo\ 
compreond1do> entre 1• de Janctto c 'O de Julho. o I' de JUlho 
c 11 de det.embro de cada ano 

~ 1" !\a ausénooa do cumpnmemo do d1spos1o 
no paritgrafo 1", a autondadc fiscal ao fi•ar a base de calculo 
para atualaJaçjo da cstimatl\'ft. cons1d1!rará C\c1USI\amentc 

os elementos cconômoco-fi~cats C\IStcmcs no órgão 
compotcmo. com a denda atualtt.1çào. <em prCJUito da 

• penaltdadc pelo n;to cumpnmcmo da abrogação fiscal 
SLBSEÇÃO I\ 

Da Relação \lcn,al de Notas Fiscoi< 
Emitidas- OJJcraçõel Internas 
Art 2~5 Os comnbmntcs onscntos no 

Cadastro de Comnb1untcs do IC~IS deverão apresentar 
relação mensal de Nulas Foseaos cnuudas, da qual con<tarolo 
as satdos para contnbumtcs do Es~1do 

* 1· As mformaçõe> il que se refere este antgo 
dC\crào ser agrupadas por cstabclccmtemo dcsunal<ino c 
dcclarad>S pelos totaiS dos valores cont:\bcos 

*2' A 1dcnuficação do cslabclcctmcnw 
desttnat;ino .• 1lcm da denommação da firma ou rat.ão SOCial, 
ser:i fc11a mediante a indicação do numero da mscnç;io 
cswdual * 3'' A rclaç.1o mensal Jc Notas Ftsc.m 
cmoud.1 scra apresentada em 2 lduas) \135 que terão o 
scguuae desuno 

I - I' ,.,. - rcparttÇJO fio;cal a que csll\cr 
JUnschcronado o conltlbmntc~ 

11 • 2 ... '1a - contnburruc 

DIÁRIO OFICIAL 

SEÇÃO 11 
Do Entrega de Li' ros Fiscois à Concabili1ta 

Art 246 O comnbUtme poderá entregar seus hHo\ a 
comabtltsta, para fins de cscmuraçlo, desde que 

I - Juntamente com o comabtlosta. rcqucor:i . em 1 (trco) 
vtaç. ao Ftsco. a autonmçAo para manter hHos fisca1s em poder do 
rcfcndo profisstonal e sob sua rcspons.1bÍhdade. 

11 - AutanlC, no requCTtrncmo aludtdo no mmo 
antcnor, ao contabthsta tori1ar ciêncta, emselt>nornc. de qtmlqucr aÇao 
fiscal contra ele mo' oda, pnr~etp.1lntcntc auto de tnfração. 

111 • O coruaboh~1 esteJa dcvrdamJ!nlc regiStrado 110 

Conselho RegJon.11 de Contabthdade do Amap:l 
§I" As' tas do rcquerinlçnto de que traca o onmo I do 

·capuf·. após nelas lançadas a autormição. tcrao o segu1mc dc,uno 
I - L' \ia. rcpamçã9 fal.cnd:lna. 
li - 2' '1.1, comnbulnJc, • 
I U - 1 \la contab1lt<ta 

§2'' A autoruaçAo a que se refere este arugo >cr;i 
conccdada a cntêno do Frsco. que dcçrd,r;i quanto a con,cruênt;JJ de 
sua conce<são. podendo cassá-la quando julvar oportuno 

An 2-17 No caso de romptmcmo do contr;llo de 
pn..-stação de se" IÇO celebrado entre o contnbmnh: c o <.:ontabi)Jo;,t J 
de, era o fato ~r comunrcado por este, no pr<lt.O de 5 tcmco) da;t' a 
rcparuçào con.:cdL:nlC, ames da dc•.-oluç;lo do!t li\ ro~;; c dCk:unh.:rllo~ ;lo 
contnbu1n1c 

CAI'ÍTIJLO XVIII 
I> a Emi~~ão c Escritur:1ção de Doruml·nw' c I .i\ rm 

Fi\cai~ 
11or meio de Procc\~0~ [,JJCCiai .. 

SEÇÃO I 
Da Máquina Rc~i,tradoo·J t:lctrúnor<t 

Sl BSFÇÃO I 
Oa Utiliraçào de Máquin:~ Rq:btrador<~ Elc1rcinicJ 

Ar1 24R A nüquu1~1 rcj!r:,trndor:t clctrômca scr;r 
uuh1..ada p;rw crurtrr cupom fiscal em \ubslrtmç:lo :1 :\ot,r r .... ,.;al . 
podendo rcgrstr:u operações tnbutada!t ou n:·,o. bcn..:ficJad;as com 
redução da base de c.llculo. SUJCI:a,) it cobrança anh .. '(;I[XId:t ou úlm 
crêduo prcsunudo 

Par;1grnfo umco A autont.;Jç<lo para uso d.1 rnaqttrrkl 
rcgastradora clctrõmca não C.\unc o conutburntc d~ cnuur \otJ f-'r,~,: ;JI 

de \Cnda a consunudor, quando 'oi~<ltado pelo adqutrcntc da 
mcrcadona nem a que for exogoda pela lcg1~laç;ío 

Art 249 Compete. ao chefe da repart1çáo r"'" I d<1 
cucunscnçào crn que se localu.ar o cstabclcc.:uncnto. ;\utor!lar o u\0 
ou a cessação de máqmna rcglSlradora dctrónoca 

Paragrafo umco O usu;ino de mo1quma rcgi•.trJdlH,J 
dc\erá afixar, em local \IStvel ao pubhco. o Comproullle de 
Autorit.aç;lo da M<tqutna RcgJstr.tdora cletrinnca 

Art 250 A autontaç;to para "'o de milqutnJ 
registradora clctrõmca deverá ser so1tcnad.1 pelo c>tabclccllucmo 
tntcrcssado. em formuláno própno dcnommado · Pedodo para l 'o ou 
Cessação de u~ de Máquona RcgtStrador;t' em CinCO \ 13S. COIIlcndo. 
no mínuno 

I - nome. endereço. numero~ de mscnçào. no CAD
ICMSIAP c no CGC. c Códogo de \ti\ 1dade fcon.imtc;t 

11 - objetO do pcdtdo '>C e\clU>I\ ame me para rc~l\trO de 
operações tnbn~1das. ou ndo. 

111 - cspcc1ficação de marca modelo c respecll\0 
nwncro de fabncaç;lo da maqmna rc~1stradora bem como o 
correspondcmc número de ordem do equipamento. a1nbu1do polo 
csL1bclcclmento. 

IV- tndtcação da capacod:tdo mhoma de ,_umula,Jo do 
total11..ador geral no caso de m..iqmna clctrómca ou dos totaht.tdorc~ 
pJtCIJIS. no caso de miiqutna mcc;in1ca ou clctromcdnlca 

V - qu:mdo se tratar der müquma clctrõn~~..:;l. numero \! 

data do ato de a pro' aç~o. pelo órg;lo competente. do pro$10 de 
fabncaçào do cqutp.1mCnto. 

VI - l:tlor do grande total corrc,pondcntc a data do 
pcdodo. prcccdodo. quando for o caso. entre parênte>C>. polll mnncro 
llldtcado no c-ontador de ultrapassagem 

VIl - local. data. telefone. assm.11ura do "~nat.trto. 
Juntando-se pro\'a de representação. c . ..,c for o ca'O. cs(X..:&c c numero 
de seu rcspccuvo documento de odcnufica,;ío 

*I" 0 pedidO será IIISlrUidO COIII 

J · a 11 c a 2' vws do Atestado de lntcr\cm;:to ..::m 
\1áqwna Rcgostradora. 

11 - a cópoa, mesmo se reprogr<tfica. da 'Jota r'""' ou 
do contrato. rclallvos :i entrada d:t maquma do cstabclccomento. 

111 - a I c 2' \laS, da l'ota Foseal do cstabclcwnento. 
cm111das com a obset\·ação "Emlltda para os Efcnos do An 210 do 
Regulamento do ICMS". 

IV - folha dcmonstratl\'a, contendo todos os sunbolos 
ullht.ados nos documentos tmpressos pela rnáquona regiStradora com 
os rcspccll,os sogmJicados. acompanhad.1 de 

a) cupom fiscal com o \alor mmuno rcc•strado em co1da 
to\alt,.ador p.1rctal. ~ 

b) cupom de rcduç;lo a tere de«as operações. no C<lSO de 
máqu1na cletrõnaca, 

c) cupom de leitura, emitidO uncdaatíllncntc ;~pós os 
rcgtstros antcnorcs, \'lsualt7.ando o grande total. 

d) fita-detalhe 1mpress.1 com todas as operações c1t.1das. 
que de,cm ser rcgHilradas consccuuvamcnle, 

V - cópta do pedtdo apresentado por ocaso~o da "'"" 
recente sohctta\-'ôlO de cessação de uso. contendo despacho do órj:Jo 
competente, no caso de màqmn.1 usad.t 

§2° No caso de pctlodo de ulllllaç~o de m:lquma que 
tenha sido amcnormemc usada para fins n~o ftscalS. o documcmo de 
que tra ta o mcoso V do parágrrfo precedente será subsloHoido por 
declaraç;lo do usuano que mdocar.t ess.1 ctrcuttStãncla 

An 251 O pcd1do de que trata o an 2~0 será 
apresentado em cmco \'135. que tcrlo a ~gmntc dcstmaç.1o 

I - I' 'ia - SccrcL1na de Estado da F atenda. para e'arnc 
do pcdtd~. 

11 - 2' 1 ta • Sccrctana de Estado da Fazenda. par;1 ~r 
arqul\ad.1 no promuáno do estabelecimento, no ca'o de aprO\aç;lo do 
pcd1do: 

fll - l' \'13 - Interessado, para COmprovar a Cntre~a dO 
pcdodo. 

IV-~· \18- Sccretana de EsL1do da Fazenda. 
\ - S' \13 • Interessado. JUntamente com a fria-detalhe. 

quando do despacho do pcdodo 
§ 1° Na h1pótesc de despacho conccsSI\'O, a I" \la c as 

dcrnaos pcç.1s de onstruç;lo formará o processo 
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§2' No caso de ondcfcnmcmo. a autondade competente 
nouftcara o tnleressado da dccts.1o, profcnda em despacho 
ClfCUI\SI31lCiôldO 

Art 252 Se o pedodo uJo for dcc1dtdo no prato de lO 
(dcl) doas. o ontcrc.ssado poderá faur uso da rnâquona rcgt!tradora, 
desde que saltsfaça as e\lgênctas do an 250 

Art 251 Serão csemurndos. no L1Ho de UllhmçAo de 
OocumCJltas Foscats c Termos de Ocorrtnc•as. os segwntcs elementos 
referentes a cada m:lqwoa rcg1srradora autonmda ' 

I - número da nuiquma rcg.stradora_ atnbuido ·pélo 
estabclccltnento, -

li - marca. modelo c numero de fabncação. • 
111 -nome do cmtlcntc d:tta. senc. subsénc c número do 

dcxumcmo fiSC:al correspondente a entrada da maquona no 
estaOCicc•mcnto. 

IV- daL1 da autont.ação. 
V - valor do grande tot.tl na d;tta d.1 auton.<açào. 

prcccd1do. quando for o caso. entre parcmcscs. pelo numero trldtcado 
no contador de ul!r:tpassagcm 

An 2~4 Na ce<s.1ç<io definlll\a do n<a de maquulJ 
rcp,J<ilr~ldora dctrómca. o u~uano de\ era ob'cnado o drsposlo no~ M 
do :~n 21\X 

I - cnullr cupom de kuur.t em :\ 
11 - anotar. no lt~ro Rogl\lrO de L llluaçào de 

D\'XIHncnto\ h~~ll) c lermos de O...:~.,rr~ncra o '~1lor do grande total. 
preccd1do. CJIIillldo for o t.:~J SO. entre parCntc~\!' pelo numero llldri.:ado 
no conrndor de ultraptt'-.~<lgcm ;lltC\:'llldO o cupom aludrdo no IIICISO 
antcnor 

111 • :tpr\!<.\!ntar ;t rcpanrc;Jo fi~al da carcuns.~..nç;lo em 
que"-(' kx:;1h1ar o cst~tbclccuncnlo. o Pcdtdo para L'so ou (C\Ci.JÇ.Io de 
\.laqtun.l Rq.:1Mradora. na forma do <lr1 25U. com rndiCa\;io do 111011\0 
determinante d;t ccs,Jç.io 

l'<ll;tgrafo unoco O pod1do \cta acolludo pola rcparttç;io 
fiscaL mcdaantc reCibo na I J '1.1 que \Cf<l de, oh 1da ao requerente, 
dLrndo·\C a' dc..:mar5. 'r as tl dc'illii.I~Ç<\o prc' I \la no an 251. 

An 25S Rclatl\ô111lcntc .1 IIIJtcna tratada nesta Seçtlo. 
n.lo 'C ~1ph~.:a o~ 2' do an 2"0. p.; r mrtrndo-~c a rcuradJ da n1.1qum .. 1 

rcgr~tradora do cstolbck'\:tmcnto somcntc i..IJ>O) o dc\p.lçho competente 
An 2'if> o, pod1dos rnencmn.1dos nesta Sub>eç.lo 

-.cr~lo tr.lt<ldos num Unaco procc..,\0. em rcloh.,<io a ...:ada estab.:ltXuncnto 
Art 257 1-<a ocorrenct<l de >ubstnmç;ío de maquma 

rc.c•stradoril_ c;cr;·t atnbUido '-' lli<HJ&trn•t \llb~trtu1ntc o mesmo numero 
de ordem da \ubstotmda 

SlllSt('ÃO 11 
J>:l\ C.tractcri\lira' d;t \ l;iquina Re~i>tradora 

l::lccrc1nH:J 
A m;lqutn:t fi.:J!I~tr <.tdora ch::trômca dc\cra 

conter no 11111111110 
I - dtspo>lli\O que po\\lblhtc J "'""'"·1<;.io. por pane 

do COil',UIIIIdOr do rcg&SlJO d:lS Opt!T:lÇÕI:~. 

11 - crntssor de cupo111. 
111- CrtiiSSOr de fit<l-del;tlhc. 
IV- totalu..adorc~ parctats rC\CrSt\Ct~. tot;llll"..;_tdor geral 

Jrrc,crst\d ou na sua falto1 tototh1 .. 1dorcs JrrC\Cf!'ti\'CIS com 
capac•dadc mimma de Jcumttlação. 

\ • t.:ontador de ultr;rp..1S).lgcm assrm cmcnd1d0 o 
cont.tdor trrc,crsivcl do numero de '..::1cs em que os totah1 ... .1dorcs 
mcnctonado~o, no mc1so IV ultrilpa'-.'iCIII a c<tpacadade ma\lma de 
acumtrl;u,:ilo. corn ctpac1d:adc n1r11tma de tr~~ digrtos. 

Vl- numerador de ordem de opcr::r.ção_ rrrc,crsl\d, com 
<.:.1~lt"Jt.lad..:: muuma de trC~ d•gllO\. 

\'11 - numero de fabnct,·.lo 'equcnctal. c~tampado em 
b;:u\O rclc'o ductamcntc no "·ha""" ou na c!ttrutur.l da maqUJna ou 
arnda em plaqueta rnctahca sold.Jda ou rcbrtad:1 na estrutura do 
cqutpi1111Cnto 

VIII - capac1dade de lmpross;lo. no cupom c na rua 
detalhe. do 'alor acumulado 110 tOialtJJdor gcwl 1rrc,cr~r\d nos 
totalu.adorc~ JXIIcrals. por lX:ast;io dJ lcrtura ·x .. ou da rcduç.-io em 
·r . 

IX- d•~posiiJ\O em lacr\!' a\\cgurador da 111\!0iabthd;ldc 
do cqurp.un~nto. dcstmado a zmJX--dlr (}UC c~te '-Ofra. S«!m <Ju~ ISIO fique 
t.:\ tdcnc•ado. qualquer rntcn cnç-ao. 

X - d1spo~rti\O que "''c~urc a rctcnç;.io dos dados 
ncumulado\. mesmo se ocorrerem i.!\Cutos prc\asi\'cts. ta1s como 
m<~gnctr!.lllO. umrdadc. \ ;!por hqmdo. \arraç<lo da lcrnpcralur<l 
1mpurc1as do ar. 

XI -contador mc\ersl\cl de reduções dos totalttadorcs 
parCiíll~ rc,crshc•s. com cap..1~.:rdotdc m1mma de acumulólçào de lrês 
dignos 

XII - c;~pacodadc de rctcn,;io do> dados acumulados. nos 
drsposrt i\OS e\Jgtdos no) rnc1sos IV V. \"I c XI. em mcmórra 
rcsrdcntc. 111\IOid\'CI c protcgada por fonte cncrgctrc:~ próprra. ao 
menos por 720 horas. 

XII I • bloqueiO ;tutom.IUCO de functonamcmo. no C<tSO 
de perda por qualquer meti\ o. do 'alor .1cumulado no totaht.ador 
geral. 

XIV - mcmóna f1sc<t l 111\IOI:i\el. consu1u1da de 
·PRO:.r ou EPRO~I.. com capac1d<tdc de armucnar os d;~dos 
rc lall\os a. no nurumo. 1825 dr<lS. destinada a gra,ar o \alor 
acumulado da venda bmta dti'lrra c rcs:pcc11vas data e hora, 

XV - conwdor de rcuucoo de operação, numero de 
fabncaçào do equipamento, numeras de mseroç~o. federal c no CAD
ICMSIAP. do cstabclccomcmo c logotopo fiscal 

XVI - d1sposlll\ o 1111b1dor de functon.1mcmo. n.1 
htpotcsc de tcrnuno de bobon.1 dcsunada J tmprcssão de fiL1-dctalhc 

§I" Para os cfcllos deste Regulamento. obsct\ada a 
sobrecapactdadc tndtc:tdJ uo comad01 de ultrapassagem. entende-se 
como grande total o valor acumulado no totaltmdor geral mc1crsl\cl 

§2' Constdcra-se lrtC\CtSI\cl o dospositi\'O que não pode 
ser rcdu11do, adnuundo acumulaçJo sórncnte de valor posnovo, até 
aungtr a capac1d.1dc máxtrna. quando será reHucoad:t autom.111camcnte 
a scquêncoa. vcdad.1 a acumulaç.1o de ,·alares ltqmdos. resultantes de 
sorna algébnca 

§J" É dospensado o contador de ultrapassagem. quando 
a capactd:tde de acumulaç.1o do total11.ador gera l for supenor a dcl 
dlg11os. podendo, neste caso, ser tmprcsso em duas hnhas 

~ I" O regostro de operaç;lo ou prestação efetuado em 
lotalttadorcs par<tats rc,crsi\CIS dc\crá ser acumulado. 
SJmultanc..1mcntc. no total11...ador geral 

§S' Os totalmtdorcs parctaos de,crão ser rcdu>odos a 
1cro. d1anamcntc 

§6" Os rcg1stros acumulados. prC\1Stos nos tnctsos IV. 
V. VI e XI. só serão rcduzodos a tcro na hipótese de defcoto na 
máquma que unpor1e na perda tot:JI ou parc1al desses rC,b'lStros 
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§7". O contador de que trata o inciso XV será composto - §2'. O cupom de leitura da memória fiscal conterá, no l XI - no caso de máquina registradora eletrônica, número 
de até quatro dígitos numéricos, c acrescido de uma unidade, sempre mínimo, as seguintes indicações: . do contador de redução dos totalizadorcs parciais: 
que ocorrer a hipótese de defeito na máquina que importe em perda I - denominação "Leitura da memória fiscal"; XII - totais do dia; 
total ou parcial dos registros acumulados, devendo recomeçar de zero. li- número de fabricação do equipamento; XIII - observações; 

§8". A gravação do valor da venda bruta diária, c Ill- número de inscrição, federal e no CAD-ICMSIAP, XIV - idcntificaç<lo c assinatura do responsável pelo 
respectivas data c hora, na memória de que trata o inciso XIV dar-se-á do usuário: estabelecimento; 
quando da cmiss.i o da redução em "Z", a ser efetuada ao final do IV - logotipo fiscal; XV- nome, endereço c números de inscrição, no CAD-
expedicntc ou, no caso de funcionamento continuo, às 24 horas. V - valor da venda bruta diária c rcspeciivas data c hora I ICMS/ AP c no CGC, do impressor do documento, data e quantidade 

§~ .Quando a capacidade remanescente da memória da gravação; da 'impressão, nUmero de ordem do primeiro c do último documento 
fiscal for inferior à necessidade de armazenar dados relativos a VI - sorna das vendas brutas diãrias do período relativo impresso c número da Autorização para h~lprcss;io de Documentos 
sessenta reduções di<lrias, o equipamento deverá informar esta ;i lcilura solicitada; · 1 Fiscais, quando exigido. 
condiç;lo nos cupons de rcduç;lo em ""Z" VII - número do contador de rc inicio de operaç;lo; : § 1'. Com base no Mapa Resumo de Caixa - MCR. 

§lO. Em caso de falha. desconcxi'io ou esgotamento da VIH - número consecutivo de operação; proceder-se-á à cscrituraç_ào do livro Registro de Saídas, observando-
memória fisca l. o fato deverá ser detectado pelo equipamento IX - número atribuído, pelo usuário, ao equipamento; !se, na coluna sob o título "Docum~nto Fisc.al'' , o seguinte: 
bloqueado para operações, excetuadas, no caso de esgotamento, as X- data da emissão. 

1 
I -como espécie, a s1gla "MCR' ' ~ 

leituras em " "X" c da memória fiscal. Art.263. A Fita Deta lhe, cópia dos documentos II - como números, inicial c final do documento fiscaL o 
§ ll. O logmipo fiscal será impresso em todos os emitidos pelo equipamento, devê conter, no mínimo, as seguintes número do Mapa Resumo de C.1 ixa emitido no dia: 

documentos riscaiS, por impressora matricial , c sertl constituído pelas indicações imprcssr~ s pclr~ própria m;íquina: Ill - como d(lta. aquela indicada no Mapa Resumo de 
letras ""BR'", conforme modelo aprovado pela COTEPEIICMS I - dcnonnnaç;lo "Fita-Detalhe"; Caixa. 

~ 1 2 Em caso de transferência de posse do Jl - número de inscriç:lo, do CAD-ICMSIAP, do 
equipamento. ~ou de altcraçfi o cadastral. os números de inscriç:lo. estabelecimento emitente; 
federal c no CAD-ICMSIAP. do novo nsuário, dever:io ser gravados Ill- data da cmiss.io: dia, mês c ano; 
na memória fiscal. I V - número de ordem de cada operação, obedecida a 

~ 13. O nccsso ~ memória fiscal fiCa rest rito a programa seqüência numérica consccutív;l; 
especifico ('"software·· b:ísico). de responsabil idade do fabricante. V - número de ordem seqüencial da máquina 

~ 14. O número mínimo de dígitos. reservados para registradora. atribuído pelo estabelecimento; 
gravar o valor d ;~ \'Cnda bmla di:lria. será de doze. VI . snnais gr<iricos que identifiquem os totaliz.adorcs 

~ 15. A memória liscnl devcrü ser fixada ~ estrutura parciais. se hom·cr. c as funções da máquina registrador:r. 
interior do equipamento. de forma irremoví\'el c coberta por res ina VIl o \';Jior de cada unidndc de mcrcadorin. ou o produto 
cpóxi op;n.:a obtido pela multiplicaçi'io daquele pela quautidadc de Jucrctldor ia 

§ ló. Entcndc·sc como lei tura: 
1 • em •;x· o subtot~l l dos valores acumulados. sem que 

isso importe em zcmr ou diminuir esses valores; 
11 -em ··z·· - n totaliznção dos \'alares acumulados 

diariamcutc. que importe em zerar esses valores. sendo· 
a) permitida às máquinas eletrônicas. em rclaç:io aos 

totalizadorcs parci~lis, c vcdad<J quauto ao totalizador gcrnl (gr:mdc 
total): 

b) vedada. em relnç<io às m:lquiuas mccéinicas c cletro· 
mednicas. em qualquer caso 

§ 17. As m;lquinas registradoras eletrônicas podem ser 
interligadas entre si para efeito de consolidaç;1o das operações 
efetuadas. rcdada sua comunicaç:io a qualquer outro tipo de 
equipamento. 

Art. 259. /\ máquina registradora n;lo podcd manter 
tecla. disposi ti\'O ou fu nç;lo que: 

I - tmpeça emtssào de cupom c imprcss;io dos registros 
na fita·dctalhc: 

• 11 - impossibtlttc n ;1cumulaçiio de valor registrado 
relat ivo ;i opcr:u;;io de saída de mercadoria no tOlalu.ador geral 
irrcrcrshcl c nos tota\i;~ndorcs parci<1is: 

111 · possibilite Cllliss;io de cupom. para outros controles. 
que se confunda com íl cupom fisca l. 

Art. 260 /\ m;íquina dc\'cr;i ter bloqueados ou 
scccionados outros disposiJi\'OS ou funções. cujo acion:uncnto intcrfir:1 
nos \'a lares ~Knmulados nos tol::lh/;Jdorcs ou contadores trrcvcrsh eis 

~ 1". A obscrY;incia dos disposi tí,·os deste regulamento. 
com rclnçfio ;is camctcrísticas dos equipamentos c' ;:i dcsa t i \·;~ç:1o ou 
cone de teclas. funções. dtspositiH>S. ··jumps··. tri lhas de Circuitos 
impressos ou an;i logos. scr;í demonstr;-sda em ' ·Lay-out de lnstalaç:io 
ou Pc~~onal!t.'1Ç:1o de M;íquinas Rcgisttndor:-ts". no qual scr:-to 
rclacion;\~as. c grafu.::amentc llustrad;ls. as adaptações introdul.id:-ts na 
tnúquina 

§2'1 O documc111o a que se refere o parágrafo :mtenor 
ser:'! cmil ido pelo crcdcBCilldO que expedir o "Atestado de lntcr\-cnç:io 
de M;'tqmnas Registradoras··. p;1ra Jnstmir o pedido de auton;,aç;lo J 

que se refere o ort. 250. 
~~ll Tendo sido. por qualquer mot1vo. ;_crados os 

registros ou ;lltcwdos quaisquer disposl\ivos irrcvcrsh·cis. esses t;llos 
scr;io comunicados pelo usuário ú rep;1 rt iç:io ltscal a que csth·cr 
jurisdicionado. no primei ro dia útil subscqucntc. independentemente 
de :1 m;iquina registradora conservar~~ sua programaç;1o. 

~-~.:. .:\as h1pótcses do pará~rafo nntcrior_ a tu tlqum;t 
regis tradora u;lo podcrfl voltar a ser ut iliz.1drt nntcs de ser suhmctida :1 

intcr\'cnçào técn1ca do credenciado, conforme o disposto nos artS 2S5 
c 290 deste Regulnmcnto. 

SU RSEÇAO 111 
Dos Documcncos Fiscais Emitidos por i\l:íquina 

Rcgist r:ulor:1 E-letrônica 
Art 26 1 O cupom ft scal. ;1 ser entregue ao consunndor 

lmal no ;!lo da opcraç;lo ou prcs taçfio. qualquer que seja o seu \·alor. 
deverá conter. no mínimo. impress;1s pela própria m~qu í n:1 . as 
seguintes indicações· 

f • dcnominaç:1o ··cupom fi scal - CMR'": 
I! · uomc c números de u1scrição, no CAD·lCMSIAP c 

no CGC. do cnutcntc: 
1!1 · dnt:1 da CllliSSilo: dia. mês c ano. 
IV • número de ordem de cada opcraçào. obedecida a 

seqüência numCric~ consecut iva: 
V - número de ordem seqüencial ela máquina 

registradora. atribuído pelo estabelecimento: 
VI . sin:tis gr<l!icos que identifiquem os totaliFndorcs 

parciais c demais funções d;-s m:iquina regist rador:~: 

VII . vnlor de c<Jd:l unidade de mercadoria. ou o produto 
obtido pela muhiplicaç;io daquele pela qu:-tn tidadc de mcrcadona 
saída; 

VIII - ,·olor totol da opcraç<io ou prcstaç:lo. 

§I" . Poderão ser impressos tipograficamente. no verso 
do cupom. qunisquer dos d;1dos c:dgidos nos incisos I c 11. os quais 
deverão ligurar em cada documento cmitiPo. 

~ 2'1 
- Na lupôtesc de ~I SO de máquina registradora 

cxclnsi\'amcntc pam registro de operações isentas ou n;""!o tributadns. 
dcvc(á constar do documento a expressão "desoncradn do IC:vts··. 
dispensada a indicaç:io do dispositivo legal pert incnrc. 
-~ Art262. Em relaç:io a cnda máquina registradora, em 
uso ou n;1o no fim de cada dia de funcionamento do estabclce~ :nr.::nto, 
dC~~c ser ~mitído o cupom de leitura do totaliz.ador gemi c dos 
totalizadorcs parciais. 

~1°. Os cupons de leitura, emitidos na fornla deste 
artigo, servirilo de base para a cscrituraç,io no liYro Registro de 
Saídas, devendo ser arcpJi,·ados. por m~q·.Jina, em ordc Ml cronológica 
de dia, mês c ano. c mantidos ;\ disposição do Fisco, pelo prazo de 
:i,--o::-o anos. 

saída: 
VII I - volor total da opcrnç:lo ou prcstaç;io: 
IX - leitura do totalizador geral c dos totali'"tdorcs 

parciais no rim de cada dia de funcionamento dJ m;íquina 
registradora. 

~ 1°. Dc\'cr;i ser efetuada leitura cnt ··x··. por oc.::1si;io da 
Introdução c da retirada da bobina de fita-detalhe. 

§21
'. Admitir-se-ú aposiçiio de carimbo que contenh~l as 

indicações dos inc1sos I c 11 c a cxistCncia de espaços apropriados para 
as indicações momuscri"tas dos incisos li c V 

§3° As fitas-detalhe de\'enio ser mantidas em ordem 
LTOnológica. pelo prazo legal de cinco anos, pam aprcscma~·:lo ac 
Fisco. quando solicitadas. 

Art. 26-L E considerado inidôneo para todos os efeitos 
fisca is. fat.endo prova apenas em favor do Fisco, o documento emitido 
por m~quina Rcgistradora.clctrõnica que_:: 

I ·omitir indicaç:l o: 
11 . n:io for o legalmente exigido para a rcspccti\'a 

opcra~:;lo ~ 

111 · n:1o obscrYar as exigências ou os requisitos 
prcnstos neste Rcgulnmemo: 

IV · conti\'cr dcdaraç:lo incxala. est iver impresso de 
forma ilcgi \'el ou apresentar emenda ou rasura que lhe prejudique a 
clare1.a: 

V . fOr emitido por m:iquina registradora mio autorizacb 
pelo Ftsco 

Art. 2(,S _ Relativamente aos documentos a que alude 
esta Scç:lo. C permitido o <Jcréscimo de iudicações. de interesse do 
emitente. que n;-io lhes prejudique a clnrcza. 

Art . 266 A bobina dest inada ú cmissc1o dos 
documentos prc\'iStOS nesta Scç;lo de\·cd indica r. em destaque. que 
f:t ltn apenas um metro para seu término. 

SUBSEÇÃO IV 
Da Escritu r ação de Documento EmitiLio por 

l\'l;íquina Rcgist r:Hiora Eletrônica 
Art .267. As operações registrad<JS na m:lquina scriio 

escrituradas. com base no cupom de leitura emitido nos termos do 
art.262, no livro Registro de Saídas, com as seguintes indicações: 

I . na coluna '·Documento Fiscal": 
a) como espécie. a sigla "Ctv1R''; 
b) como série c subséric. o nilmero da m:'1quiiKI 

registradora, ;uribuído pelo estabelecimento: 
-c) como números inicial c fina l do documento. os 

números de ordem. inicial c final. d<1s operações do din: 
li . nas colunas '·Valor Co111~íbi l"' c 'cBase de C:ilculo'' . 

esta do quacl ro ··operações com Debito do Imposto··, o montante das 
operações tributadas do dia. devendo ser utilizada uma do referido 
líno para cada uma das alíquot;-ss incidentes: 

111- nas colunas ··valor CÓntflbíl''. c '·Operações Isentas 
ou N;1o Tributadas··. esta do quadro Operações sem Débito do 
Imposto. o mont<J ntc das operações isentas ou n;1o tributadas 
rc.'11it.:lCias no dia; 

IV - nas colunas "Valor Contübil"e ··outras··. esta do 
qundro Operações sem Débito do ImPosto. o montante das operações 
sujcit<Js a regime de snbstiluíçfio tributtiria com rctcnçfio antecipada de 
imposto: 

V - na coluna ·'Observações''. q \'<t lor d9 gramle tmal, 
precedido. quando for o caso. entre parênteses, pelo número indicndo 
no conlador de ultrapassagens c. ninda, o número de reduções dos 
totalí.t.:ndorcs parciais: 

Art.268 Ptlra efeito de cscrituraç;lo no livro Registro de 
Saídas. o contribuinte podcrú registrar as operações diariamente no 
documento denominado --~vlapn Resumo de Caixa'' , que de,·crá conter. 
uo mínimo. as seguintes indicações: 

I - denominação "Mapa Resumo de Cnixa · MCR": 
11 - numcraçJo. em ordem scqticncwl. de I a IJ99.999. 

rc inici;Jda quando atingido esse limite; 
111 . nome. endereço c nUmero de inscnç5o. no CAD

!CtvtS/AP c no CGC. do estabelecimento em que funcionem as 
m{HIUÍJtas registradoras: 

I V · dma da cscrituraç;lo: 
V ~ número de ordem da m;íquma rcgistmdora, 

alribuido pelo estabelecimento, juntamente com o rcspccti\'o número 
de fabricaçào: 

VI - números de ordem, inicial c final. das operações do 
dia: 

Vil . movimento do dia· diferença entre o gnwdc total 
do 1nicio c do fim do dia; 

VIII . , -a lar dos cancelamentos de item do dia; 
IX- valor cont:lbil: diferença entre os valores npurados 

nos incisos Vil c VIII~ ,.. 
X- valores das saídas do dia,.dc.aeordo com as divcrs.1s 

situações tributárias; 

§2°. O tvlapa Resumo de· Caixa deverá ser conservado 
IJ>C io prazo de cinco anos. junto com os respccti\'OS cupons de leitura. 
em ordem cronológica 

§3° O registro das operações na mâquina registradora 
dever:i ser rca liF.ado de acordo com as diversas situações tributárias. 

'atra\'és de somadorcs (total i z~1dores parciais ou departamentos) 
1

distintos. 
§4° Na impossibilidade do cumprimcuto no disposto 11 0 

jp;U{Igrafo anterior. são considerados tributados todos os \':llorcs 
, regis trados na máquina. observado o disposto no arl. 2\]&_ 

/\rt.269. É permitido o registro, em maquina 
registradora eletrônica. de opcraçno interna docu111entada por Nota 
Fiscal, ou Nota Fiscal de Vcndn a Consumidor. hipótese em que o 
contribuinte dcvcrú: 

I - indic;Jr nas vias do documento fisccll emitido os 
números de ordem do cupom fiscal c da rcspccti\'a máquinn 
registradora. este a tribuído pelo estabelecimento: 

11 - fixar o cupom fiscal na \-ia fixa do documento 
emitido. 

Pmágrafo único. No li\'ro Registro de Saídas. na coluna 
"Obser\'açõcs". serei cscritur;-sdo apenas o número do cupom. 

Art.270 O cancelamento de cupom flsc.11 depende da 
conccss:lo de regime especial. observad:ts as características da 
máquina registradora * 1° Nos casos de cancelamento de cupom fiscal 
imediatamente após sua emiss;lo. em dccorrCncia de erro de registro 
ou da n;io cntrcg~'1 parcial ou towl das mercadorias ao consumidor. o 
usu:\rio deve. cumulativamente: 

I - emiti r. se for o caso. novo cupom fiscttl rclati\'o às 
mercadorias efet ivamente entregues: 

li -emitir. dínriameutc. Nota Fiscal _relativa ;i cntr;Jda. 
globalizando todas as anulações do dia 

~2°. O cupom fisca l deve conter. no ,·crso. as assinaturas 
do operador da múqu111a ou do supcf\·isor do estabelecimento. scll(to
lhe anexada a Jl da da Nota Fiscal referida no parágrafo anterior 

~31). A Nota Fiscal refe rida no ~ I" deve conwr os 
números c vnlorcs dos cupons fisca is cancci<Jdos. 

Art_ 271 É permi tido o ç;mçcl~lmcnto de ítem 
registrado em cupom fiscalllí nda n.:io totali;_ado. desde que: 

I · se refira. cxclus i\'a lllcntc. ao rcg1stro imcdiat:-t mcntc 
anterior ao do c;Jncclamcnto: 

li - a m<iquina registradora possu:r 
a) totali;~lC!o r especifico para acumulaç:lo dos \'alorcs 

dessa natureza: 
b) funç;lo i11 ibidora de c:mcclamelllo de item di,·crso do 

previsto no inciso I: 
111 - a maquina registradora imprima. na fita-detalhe. o 

vnlor de cada unidade de mercadoria. ou o produto d:1 multipllcaç;io 
c11quelc pela rcspccti\'a qua ntid;-~dc de mercadoria snida, 

§IJl. O totalizador parci<JI de que trat;J a alínea "a·· do 
inciso Il dercr:í ser reduzido a zero. diariamente. 

§2°. AdOI:líla a faculdade prevista neste artigo. o usu::irio 
ficará obrig<1do a clnborar !\•lapa Resumo de Ccüxa. de que trena o art . 
2GS deste Regulamento. 

S l!llSEÇAO V 
Do compruYantc de Entrega de Vasilhames 

Art. 272. O ComprO\"<lHtc de Entrcg<l de Vasi lh<1mes 
dcstinn·se a apurar o \'a lor de \'asilhamcs entregues a cstabclccímcnto. 
por consumidores. com o fim de ser por estes utilizado como dcduç;io 
do valor de compra de produtos :1condicionndos em recipientes 
equivalentes 

~ 1°. A utiliz<1çlio do documento condiciona·sc ao 
registro, n débito, da opemçiio de saídn. por seu \'a lor towl. 
corrcspomicntc à somíl dos v:1 lores do ,-nsilhamc c do comcúdo. 

§2° O Comprovante de Emrcga de Vasilhames scd 
emitido pelo estabelecimento \"Cndcdor, no ato da cHtrega do 
vasilhame pelo consumjdor. 

Art. 273. O Comprov.1ntc de Entrega de Vasilhames 
conter:'!. no mínimo, as seguintes indicações: 

I - dCIIOlllinaç;io "Comprovante de Entrega de 
Vasilhames··; 

11 - número da \'i;1 c número de ordem; 
111 • nome. endereço c número de inscríç:lo. no CAD

ICMSIAI' c no CGC, do cstabclccimcltto em i teme: 
lV-data da cmiss;io; 
V · quamidadc. Vlllor unit<irio c total. dos \'asilhamcs c 

valor totn l do opcraç;lo: 
VI · nome. endereço c números de inscriçc'io. no CAD

!CMS/AP c no CGC, do impressor do comprovante. sfata c quantidade 
de imprcss:lo c númçro de ordem do primeiro c do últ imo 
comprovante itnpresso. 

~ 1°. Serão impressas tipograficamente as indicações 
dos inc>sos I. li. r r c IV. 

po_ O Comprov:mte de Entrcg<J de Vasilhames ser:1 de 
tnmanho não infcriur a 10,5 em x 14,8 em. em qualquer sentido. 

§3°. À cmprCS<l que possua nmís de um estabelecimento 
C pcrmitído o liSO do dócumcnto de que trata este artigo. com 
numeraç;io tipográfica comum, desde que: 

I · o COHtrole de u t ili~lç:lo seja feito no livro Registro de 
Utilizaç;io de Documentos Fiscais c Termos de Ocorrência de cada 
estabelecimento usuário; 

11 .: o endereço c os números de inscrição, no CAD
ICMSIAP c no CGC, do estabelecimento emitente sejam apostos por 
meio gráfico indelével. 
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An 274 O Compro1 ante de Enrrega de VaSilhames 
scni cnuudo no rnmuno em duas n.1S. que terão a seguinte dcstmaça:o 

I -a t• vta scr3 entregue ao consumtdor. 
li • a 2' 1 '" focará presa ao bloco 

Art 275 Em subsruurção ao Compro1ante de 
Entrega de Va<~lhamcs. podera o contnbumtc cnuur cupom de 
rn:oquona regrsrradora desde que esta e>ICJ:O :outont.ada. nos tennos 
deste Regulamento. a oper;rr exclusovamentc com esta finalidade 

~I O cupom de maquma registradora será crmt1do c 
entregue ao consunudor nJ cmrad1 dos \il~1lhamcs 

~2 O Atestado de lntcflcnção em Maquma 
Rcgrstradora. com cnu,,.,1o drscopllnad,o nos ;rns 21!6 a 288 deste 
Rcgulnrncnto. devera conter sem prCJUt/0 das demaiS mformaçõcs 
C\lgodas. a obscTI aç:\o de que a m:iquon;r rcgrstradora se destma. 
C\ciU\1\amcntc. ao controle de cmrad:os de \asolhamcs 

\iJ,' O c'1Jbclccuncnto ll"UMtO da mâquma de que trata 
C\IC an t~O 

I · fic:o d"pen1ado d:rs e11génçr.1s contodas nos :orts 267. 
21•X 1111 c 111 deste regulamento. 

11 · dc1er;r onformar. ao formular o Pcdodo para Uso ou 
('c\s:o1:lo de \J1o de \l:oquu1<1 Rcgostradoo:o que" maquma de dc<tma 
C\du~.on;mtcntc .10 rccastro de entrada de \tl'llhamcs, 

(11 - ~tp;..:~r.:nt.tril o cupom pr..:\ ''to neste .1r11go em lugar 
do cupom fiscal e\lgodtl no uocrso IV do ~~· do an 250 deste 
Regulamento 

i\rt 27h O cupom de maqu1na rcg•"tradora prc\lsto 
no Jrtago antcnor do::, era çonter. 1mprc~~1s pela propna rnaquma. no 
muumo. as ~c-gumrco;. andacaçõc.., 

I . d<nonunaç:lo ·compiOIJnte de rnuega de 
Va'illhamcs· ..:rn !"Ub..,llllllç<io a ··cupom FJS\.:al' 

11 • nome c numcros de ""cnçào. no CAD·ICMS/AP c 
no CGC do cnutcnle 

111 · d;u:o dJCnu,s;!o d1,1 mcH ano. 
I\' · nlunero de ordem de c.1da operaç.lo, obcdecrda a 

54..-qu.;nc1a numcnca (.:Qrt<.~uiJ\3. 
V - lllllll\!ro de ordem <.~o:qu~nc1al da m~iqurna 

rcg1stmdow. atnbuido pelo c~tabclccJmcnto. 
VI • 1alor de entrada da cada 1asolharnc ou o produlo 

obudo pei.1 rnuluplrclçJo daquele pela qu:rnudadc de 1'3SIIharnco 
\'11 · ~<llor tot:rl da operaç.lo 
\n 17' r a<scgurado ao cstabele<:rmcnto crcduar-se 

do unpo'\to rcfcn::ntc il entrada de \,JsJihi.tmcs. entregues por 
con~unudorcs. com o fuu prc\lsto no :ut 272 

~I P:-sra c<.cnturaç.ão do crOOJto. scrã enutlda ao 
tcrnuno de cada do;o '<ata Fosca! que comera, alem dos rcqursuos 
c\lgodos. os scgurn1co 

I · naturcta da operaç.1o. ompre<sa upograficamcme. 
·-rnrrada de Vasilhames 

11. 1alor toro i dos 1asdh:unes 
111 • dcs1aquc do JC!\15. calculado com ba<e no 1alor 

total dos 1;osolhamc\ 
~~· A ~ora Fr<eal queiTillil o p;rragrafo antcnor podcra 

ser crnuada em .1pcnas du:ts "as. c scra ~'nturJd:t no huo Rc~rstro 
de Fntradas. na coluna Operações com Cr~d11o do lmpos1o" 

~ l · Scr;lo anexadas à I' \la da Nota Fr<;eal rcfcnda no 
~ I'' ;1c, pnmcmts 'tas dos correspondentes comprO\tllllC) ou. (C for o 
caso. os cupons compro\ antes 

SUB~E(.\0 Vl 
Do Credenciamento par4 lntcn cnção em Máquina 

Rej!i ~tratlora Elct rônica 
An 278 Serão crcdcncrados pelo Departamento de 

Adrnuustraç;lo Tnbut;ln;J • DAT para garauur o func:1onamcnto c a 
1111 rolabolldadc de m:lquonas rcgrstr.ldoras clctrômcas bem como p;rra 
efetuar qualquer lntCf\cnç.io nc,scs cqu•~mh.:ntos 

I ·O> fabncantcs de m;iqumas rcgosrradoras. 
li ·o re1 endcdor autor11ado pelo fabncantc. 

Jll • dcm:us contnbumtcç desde que possurdorcs de 
atestado de capacllaç:lo tcc11rea. fornccrdo pelos fabncamcs 

Parágrafo UOICO - A mtcncn~lo t~o.~mca cru maqumas 
rcgowadoras dotadas d~ mcmona fiscal 10mcntc podcr.i ..:r efetuada 
por crcdc11crados possurdorcs de Atestado de Capacuaçào l'ecm.:a 
cspecrfico. fornccodo pelo respcct11o lilbnc:mtc. 

An 27<J O m1crcss.1do 110 crcdcncoarncnto dc1crá 
formular pcd1do. em dua~ 'JíiS. que colllcr.l. no muumo 

I - nornc. endereço e numero~ de mscm;ão, no CAD· 
ICMSI;\P c no CGC 

11 - nome. endereço c numero) de m~nç:lo, no C AD
ICMSIAP c 110 CGC do '~us dem:us csrabcle<:rmemos ontcrcss~dos no 
CTCdCIICI;ImCnto; 

Jll · OhjeiO do pedidO. 
IV · mform;r,.lo se é fahncantc ou não. 
\" • m;trC<tlli c rcsj)C\:li\OS modelos d~ rnaqum.1s 

rcgt\lradora~ nos qu:tiS c\l~i li."Cntcamcnlc hab1htado a mtcr\ 1r. 
VI - nornL' c numero do dtx.:umcnto de 1dentadadc dos 

porl;rdorc' de atc>rado> de c:rpacii3Ç:lo tccmc:r 1111culados ao 
rcquc.:rcntc , 

\'11 - d.tt.1 ;ls ... tnatura c numero do documcnlo de 
HiCntJd;td~ do sJgnarano. Jllntando·SC PT0\;1 de rcpr~~rl1.1\":10. S\.! ror o 

Paroigr:lf\J úmco O pcdtdo St:.:ro.i 1nstrwdo com os 
scgumtcs documentos 

I · Docun1c111o de ldcnuflca,~o Frscal · DIF, 
Jl • atc!<>t:tdo de capacttaç;1o têcmc:1 dJ, pcs\O;h "-u:'ld.b 

no rocoso \'1 deste artigo cmoudo pelo fabn,-ante em papelumbr<~do c 
a><m:odo por pe~soa h.oboh~Jda. 

111 · copo a de documento proba tono d.r 1 urcuiJ\Cio. ao 
requerente. da.:; pio!SSOJS rcfcndas no IOCI \0 \'1 dc3tC af11go 

An ~xn Vcnficado o :o~rccro formal c d«dc que 
atcnd1d;t' :Js C\tgcnCJa\ do arttgo antcnor. o p;:d1do ~cr:.t acolludo 
m~:d1a111c rcc1bo na 1' \lJ qu..:: scrã de.:\ OI\ 1d:r .10 requerente 

An ~K I •' 1• \13 do pcd1do c d~mms r>c~t";IC: d;1 '"''ru,.ã.o 
formarJ o C\Jl'!dtcntc c. JX)Stcnonnlo!ntc dO\SH~. que \(;r.i rcrur.·udo 
dlrrtamcntC fi reparllç;lo r1 ... caJ da ClfCUns.,:nç;\0 Cnl que \1: IOI.:;JIJI:tf O 
rt.:qu..:rc..:utc, p:-sr:1 auotJçõc ... 

Arl ~~2 ,,.., allcr ·.;t:s rdacJonaJa"' ~orn o 
Ch!lktlCJamcnto o;crão tr:uad:t' uo mC!<tiiiO d·lSSiê a das ~o: .Jphc~ndo a\ 
r~lr.J'i d;,:~ta Sr:-ç.l{), dt'JXn'S:-,d;l a JUnt.lli:J d~! ('IC\as d\! tll\tnJÇ.II) )l 
nrt~\;ld.1c; antcnormcnlc 

Art 2R' O crcdcncJ:-sdo o..çr;1 

r - \u·;pcn'io 
;!I loulmcntc. se \Cnficad:l a 10~\lslênLIJ de ''"'·,_lla.,-;.lo 

de port<\dor d" alc,tado de capacrtação té<mC.l ao crcdcnçoodo. 
b) par<oalrnente. se l'enfi,-ad.1. p;ru dctcrmmada marca 
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c modelo de máqurna scg1stradora, a oncxrstêncoa de vmculaç;lo de- An 28K O Atestado de lntefl·cnção em Máqmna 
pon.ador de atestado de-c11pacuação técnoca ao crcdcncrado. Rcgrstradora sera cmtudo. no minuno. em trcs 11as, que terão a 

U ·cassado, sempre que o credenciado seguontc de!ilrnação 
a) entregar ao usu..1no máquma rcgtstradora que não I . a 11 \la. ao cstabclecuncnto usu:ino. para entraga ao 

<aUsf.'lÇ:I as cxrgênrus prC\1Sias neste Regulamento Fosco. JUntamente com os cupons de lcnura prc1 ostos no * I' do an 
b) colabornr com o usu:ino para corncumcnto de 2R>. para arqu11amcnto no prontuano do contnbumtc. 

onfraçllo à lcgrslaç!lo de que resullc dcscumpnmcnlo da obngação 11 • a 2' 'oa. ao csrabele<:uucnlo cmncntc. paro c>.1boção 
tnbu~írra pn ncop;rl, ao Fosco · 

c) rcmcodrr em dcscumpnmento de qualquer 111- a .1' \1.1. :ro csl.1bclccllncnto usu!mo, para C\lboçao 
forn1alrdadc nccessána à segurança c ao controle fiscal. ;oo I· ""o 

d) dcscumpnr o c!Jsposto no on 289 
Parágrafo umco. A cass.1ção poderj o;cr rccon~odcrad.o 

uma unrca 1 c1. obscrYado 
1 -saneamento das urcgulandadcs que a moll\~uam 
11 • rccollumento do unposto dCI tdo em r.vJo de 

sohd.:rncdade 
An 284 A dcc1são de crcdcncoamenro <era pubhcad.o 

no Dr~no Oficoal do Estado do Amapá c rdcnuficar:1 a< pessoas 
ICCIIIC:IIIICnle habrilladas 3 prestar OS SCTI IÇOS rcfcndo~ 110 ;on 27X 
bem como os correspondentes modelos c nwcas de uoaquma' 
rcgrslradoras que podcr:lo ser por elas atendo das 

An 285 ConSI.ttul obngação c con<cqucntcmcnlc 
responsabrhdadc do crcdencmdo · 

I · atestar que a máquma. )Cgundo as C\lg~n~.J.1S dec,tc 
Rcgul:macnto. cst~i em condições de uso p:am fins fi"CiiiS. 

11 - m~tal ar c, nas lupótcscs C\prcs\amcnh: prc' JStil .... 
rcmo1cr o lacre aludido no mcrso IX do an 218. 

111 • mtcflrr em máquonas rcgrsrr:1dor;rs p:ua 
manutcn.;Jo. reparos ou outros scrnc;os c;cmclhamcs. 

IV • manter, <ob sua C\cluma rcsponsabliod;odc. de 
forma a cntar ullh1.açúo andcvada, os lacres :unda n:'io uuluados. 
fabncados por sua conta e ordem 

§I" QualQuer rntcr~cn~:lo na maquma rc~1s1radora 
dc\cro.l "'er 1mcdtatamcntc prccechda c su~cd1da d.1 cnu~s;'\o d~ cupom 
de lcotura dos toralwrdorcs 

§2' Na ompossobrhdadc de ennss;io do pnmwo cupom 
de lciiUra de que trata o paragrnfo antcnor os totats ;u.:umutados 
dc1cr;Jo ser apurados mcdm11te a soma dos dados constantes 110 úlumo 
t11pom tlc lc1tura cnuudo c d:ts lmponãnctas po!õlCnormcmc 
rcgl\tradas na fi1a-<leL1lhc 

§1' Para rcalu.1ção de IIIICTicnçõcs, podcr,1 :o maqmna 
rcy1stradora ser reurada do estabelecomcnto pelo crcdcrlco;rdo nu pelo 
uc;u:ino 

§ 4" Na hrpó1cse da ocorrc11coa do dospo"o 110 ~ 1' 
dc1erá o usuáno lançar os -alares :rpurados atra1 cs da soma da Fila 
Detalhe no campo obscfl ações do Map.1 Resumo de C:ll\a ou do I "ro 
Rcgtstro de Saidas. acrc!,Ccndo a<X mesmos os valores d:1'\ re,p..x:uvas 
suu:oçõ.:s mbut~nas do dta 

An 286 O credcncoado dc1cra cnuur o documcmo 
dcnomonado "Atestado de lntcTI·cnçao em Máquona Rcg"tr:odora 
nos c;cgumtcs casos 

I· quando da rnstalação do lacre prCII<IO no 111crso I\ . 
do an 25H; 

11 · crn qualquer lupótc.<e em que hou1 <r rcmoç;lo do 
rcfcndo lacre 

Ar1. 281. O atestado de lntCTicnç:lo em maquma 
rc~astr:1dora dC\cr.i conter. no minamo 

I • dcnomu~o "Atestado de lntcflcnç;\o em \toquuL1 
Rccrsrradora". 

li ·numero de ordem c nlimcro da' ra. 
111 · data da cmossão, 
I V • nome. endereço c numero> de mscnç:lo no C AD· 

IC\15/AP c no CGC do crcdcncrado. c numero do processo de 
crcdencoamcnlo do cstabciCC~mcnto que cnuuu o atestado. 

V • nornc, endereço. Codogo de At11 rdade Econónuca c 
numcros de onscnção. no CAD-IC\1SIAP c no CGC do 
cstabclecm1cn1o usuano da rnaquu1a. 

VI ·marca. modelo e numero de fabncaç.:\o dt maq1t1na 
VIl • número de ordem da máquma atnbuodo pelo 

c~tabclcctmento usuano. 
VIII • numero de ordem d.1 operação c d:IIJ do uh1mo 

cupom cnulldo. 
IX • c.1p.1crdadc de acumulaç;lo do tolalu.ador ~er;ol ou. 

no caso de máqumas mecánocas c clctrõmcas. dos tot.1ht.1dorcs 
po1n.:IJI~. 

X • omport;incra acumul;oda em cada tOIJI11ador bem 
como o número md1cado no contador de ultrapassagem no ra'o de 
m;iqmna rnedmca ou clctromccinlca c gr:mde tot:ll. no ca\0 de 
rn~qu1na clc1rómca 

XI ·mOtiVO da antcrvcnç~lo c dJscnnmaaç;io dO'í ..,:..::n tc;o" 
C\CCUL1dos na rnáquma. 

XII ·datas. rmcral c final. da mtcr~enç:lo na ntoquma, 
XIII • numero dos lacres rcurados ou coloc-:odos. em 

rat.ao da ontcflenç:lo cfetu:oda na maquon,r 
XIV • nome do crcdcncrado que efetuou a nllcflcnç:lo 

unedJat;uncntc ant..::nor. bem como o numero c da1:1 do rc!-pcciJ\O 
Alc>tado de lntcTI·cnç:lo em \1:iquona Rcgostradora. 

XV • termo de r""pon<.:oboltdadc. a«111rdo pelo 
crcdc.:rH.:Jado. atestando que a maquana rcg1slmdora .ucnde as 
c11gcncras prc1 rstas na lcgoslação aplrc:i1 cl. 

XVI · nome. numero do documcnlo de rdcnud:rdc e 
;J'i.sm:uura do tccn1co que efetuou :1 uncl"\·cn~·ào n:-t maqumJ bem 
como local c data d.1 a'>matura. 

XVII ·declaração do usuJno de que re"'beu a maquma 
rcgostradora em condtçõcs que sausfaç.1m os rcqursuos lcg:m 

XVIII - nome. nUmero do docum.;mo de idc.:HtJdndc c 
asstnatura do representante do usu:'rrro, bem corno local c d:ua da 
<l~Stll:lttlfi'l 

XIX • nome. endereço c numero de m~en,;lo. no (' >\D
IC\IS.AP e no CGC , do Impressor do ate<tado. data ~ quanud.1de da 
HuprcSS;1o. numeres de ordem do pnm..:1ro c do Ultuuo tllc:,tado 
mlprcs-so t.: númc.:ro da Autoru.ação de Imprcss..1o de Documentos 
f'ISC:ll\ • AIDF 

~I' As mdoc.1çõcs dos mcrso~ I. 11. f\' c .\IX dciCr<l ser 
111.ptC'\.:'' upografic:uncnlc 

~2' O. dados dos <efl·rços prestadQS pelo <rcd~n.;oado 
poderão ser mdr.:ados no atesl:ldo. em campo c'peci!ko 

§T' o., ateMado:, de' crão ~r numcr:-t<..lo!:. 
llpogrnfJcamcnle. em ordem conSt.'ÇUlJ\ ;l. de I a 999 '199. rcuuu;td:t a 
numcraç;io quando atmgodo este hmHc 

§4 Oo cslabelecomentos gráficos somente podcr:lo 
confcccronar formukinos destinados à cmrs~o de atestado. mcdrantc 
prc1 1a auror11.ação do órg.Jo competente 

*I" • As I' c 2' 'oas do at~stado ser.lo aprcscntad~s pelo 
u'uano. ollc.:: o d1a In do mês <.ub~qucmc ao da mtcl"\cnção, a 
rcp;uuçjo fiscal da cncunscnçoio em que ~ localu.ar o 
est<lbclccuHcmo. que relera a 1• '1a 

~2" A 2" \la ser. ara como rccabo c ~;era arqUJ\"ada pelo 
cstlhclci:Jmcnlo usu•mo, por m;aquma registradora. em ordem 
Ç10110IOJ!ICa 

Sl B!>F(ÃO VIJ 
O :o llahilitaçõo p:ora Fahricação de J.:ocrc 

Art 2X9 A m<1qmna n.:gt!!.trador:~ clctrômça dC\crá ter 
u '"" ~abonerc lacrado ou dc,lacrado por pes10a crcdcncoada pelo 
f1xo. a fim de a\SCAurar a tntcgndad..:: de suas fun\t.lcs de rcgastro c 
tt.:uanui:H;:io de dado~ 

Paragrafo UIIICO - O çrcdcncaado apltcara lamas' lacres 
qu;utto" forem nt:r..:c..,~;-,no~ . d~ forma c1 '-OIIlcntc ~cr acc~:,l\d. ~em que 
lli!J<I \IOiaç:io dos lacrc!i. ;I abcrturn dc\tJnada as coiCX:ilçÕC~ de bobanas 
de papel c de unta do d"JlOSUIIO uuprcssor 

Art l'Xl \ rcmoçito do lanc da maqumt~ rCJ!IStradora 
de' era '>t.:r feita na~ '~guuHcs htpótc~-. 

I · Manutenção. conserto. adaptaç:lo ou onstalaçJo de 
dosposot11os que unphqucm a rcm01•lo. 

11 · dCICTIIIIIl:OÇ:io dO F"CO. 
111 • ccssaç:"oo dcfin1111a de seu uso no L><;l;obelecomenlo. 

quando defendo pedodo pertmcnte. 
1\' · outras h1potc'\C~. rncdtantc tJfC\1:1 iiUiont.açào do 

Art 291 A m:rquma re~osrradora que tenha lacre 
\IOLtdo cna lupótesc não prc\1~1.1 no arttgo an1cnor dc,crtt ser 
rctH;1da de uso. somente 1xxtcndo 'cr rclai2"rada med1antc autont.açào 
da rcp~trttção fiscal d.1 ctr(unscrt\:lo em que ~c loc.1luar o 
C\lilbCic..'CIInCIIIO USUtlnO 

*I O i><:dodo de aulont:r,-:'oo. daulogrolf;rdo em duas 
\HI\ ~.:ontem no llll llllllO 

I · nome. endereço c 1111111\:ros de 111\<.:nç:io. no CAD
IC\IS1AP c no CGC. do cstabelcmncnto u1u:mo. 

11 • hrs1onco da ocorrcnoa 
111 • data. <lssmatura c 1dcnllficaç.io do ~;,agnaláno. 

JUntando-se prma de reprc~:ocnraçao. se for o caso. 
§ 2' • O pedodo de autonta,;io scra urstnrido com 
I • cupom de Jcuuro dos rego;uos acumulados. cmrudo 

quando da conslataçJo da 1 ooiJçJo do 1.1ac. rcs,.,,l,ado o d"po>to no§ 
2 do .1n 2S5. 

11 • copoa repro~r.olica do maos roccmc Atestado de 
lntCr'\cn~·:io em .\1áquJna Rcg~:"iir.tdor;t 

~ 3' · O pedodo de auront.aç:io scra acolludo mcdoantc 
rcÇJho na 2• \"t:t. que scr<i de' oh a da :to requerem c como compro' ante 
de: c:ntrc~:1 

An 292 A lio;calu.wlo prom01cr:1 .1s drhgêncoas 
n..:c\: ...... ;mas p.:Ha fomtar 'u.a com tcç;io. após o que, o chefe da 
rcp;lfll~;:ao fiscal claborar;t despacho cru três' a;JS. que tcri10 a scgu1111C 
d~Stlllil<,.';tO 

I · I' 11a C\pcdocutc formado com a I' 11:1 do pedodo de 
autontaçào c dema•s peças da Jn\lnJç;io. dcMmando·\C ao prontuáno 
dO (C(IIICrt.:ntC; 

11 • 2" \la. requerente. 
111 - 1' \la. rcqucrcntr: p.1r;:1 se for o caso. ser entregue 

:10 cr..:dcHctado para efetuar a rcl:u.:raçito 
Art 291 De1cr:lo h:rbliu:rr-sc. perante o Dcpon:omcnto 

de i\dmu11stração Tnbul:ma · DAT as cmprcs.1S que se dospuscrcm a 
fabnc;u O\ lo1crcs de que trata e\te rcgui<Jmcnto 

An 294 O uucrcs<.1do d~1cra formular pcdrdo 
d:111lopaf:~do. em duas \la~ . que cont~rá no mim mo 

I · nome. endereço c numcro1ii de Jnscnç;)o. no C AD
IC\IS/AI' c no CGC 

11 - nome. c:ndcrc...:o c mtmcros de anscnç;lo, no CAD· 
J("\1S .-\P c no CGC de 'ícus dcm~us C"-t.tbclccuncntos Jnlcrcssados na 
h.obrhla,:1o. 

I li ·objeto do pcdrdo. 
I V· csp.:çtfic:tçõcs tLXIltC:tS do seu produto. 
V · decl:rraçJo em que as;uma a rcspons.1brhdade pela 

f,'lbrh.;a\·Jo dos lm:rcs conforme a-. C~JX:Crficaçõcs dcslc Regulamento. 
rc<pellando as mdocaçõcs conudas na autont.aç;iu c\pedrda pelo Fosco. 

VI - dt.~br;tç;io em que assuma o compronus~o de 
dctuar pcncaa tccnu;a 'em õnu\ pam o Estado do Alll:lJX1 nos lacres 
que fabncar. quando sollcuado pelo Fosco. 

VIl • 1dcntaficação. da1;1 c ;JC\Stnalura do sag.natáno. 
Junt:wdo-sc prO\ .1 de n:prc~ntaçào. \C for o ca'\0 

Paragoafo umco ·O pedrdo será mstnudo com 
I · c.;opJ;t reprográfica do Documento de ldenttficaçào 

Cad;o>tral -DIF 
IJ • copm rcprogralk:t do rcgastro ou protocolo no 

IINitutu 'a~.:10n.:1l da Propn~dadc lndu\tnal. referente ilO );tere: 
111 • prot!>lopo do lacre 
.-\n 1'1' Vcnficado o 3spcclo formal c atcndodas a< 

C\ogênco;o' Jo anrgo antcnor o pedodo 1era acofhrdo mcdrante rocobo 
na 2~ \la que ~era dc\Oh 1da ao requacnle 

An 2'16 A I I 'IJ do pedodo c dcmaos peças dJ rr1struç:io 
forrn;tr;1 o C\pcd1cntc. c. postcnormcntc. o processo scr:i rcmcudo 
d1rctamclllc a rep.1rt1ç;lo fa'-'.::d da ctrcun~nç<lo em que fõC locahzar o 
rc,Ju~rcntc. para anotações 

~ I As ~uualuaçócs rc:la-.:tonadas com il habJhtaç.:lo de 
que traia esta Subscçüo ><r:io traradas nJ mesmo processo. a elas se 
aphc·ando as regr:rs dcst:o Subscç5o. drspe•1sada a JUntada de peças de 
111\lnH.;.au JiÍ ancxad;p; ;lntcnormcntc 

*2' !I haboluaç.io podcra <cr cas,.,da. a qualquer 
tempo 

F' Somente ter:io '.rhdadc fiscal os lacres fabncados 
P<H empresa~ habJhtadas no~ termos desta Scç-Jo 

§4 ' As dccosões sobre i1 matcna de que trata esta Seção 
<;cr;lo publicadas no Orano Oficoal do Estado do Arnap.1 

An 297 O lacre da maquona rcgostradora elctrôruca 
tcra as se~mmcs caraclcnstJ~..":as 

I • confco:tonado em pohpropolcno. plasuco ou náilon, 
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11 - aplicado conjunlamcnlc com barbanlc de 
haste metálica ou material similar. não dcslizantc: 

n;lllon.- custo das mcrc(ldorias saidíls, acrescido do percentual de lucro bmto · 
praticado pelo cstabclccímcnto em todas as opcr:~çõcs: 

111 - cor de li\"rc escolha da empresa credenciada: 
IV - numerado. em ordem consccuti \·n. de I a 999 99?. 

reiniciada a numeração quando atingido este limite: 

11 - incidir:\ somente sobre a parcela de rcduç:1o. nos 
casos de saída com redução de b;1sc de c;:ilculo. 

Ill - condiciona-sc ::'! e laboração do relatório previsto no 
padgraro seguinte. V - fcch;ulura constituída por c:ípsula oc:1. com tra\·as 

internas. na qual se encnixa. juntamente com o material do inciso IL a §3" O usmlrio de máquina rcgistmdor:l dc\'cr;l elaborar 
mensalmente. autcs da apuraç;io do imposto. o Relatório de Opcrnçõcs 

oca. contendo a - Usu;lrio de Múqu111a Rcgistrado:a. que ficará à disposição do Fisco. 
parte complementar que lhe d;'1 segurança: 

VI - Liunina ligada ã capsul<1 
numeração .1 que se refere o inciso IV: 

VIl - numa das faces da c:'lpsuln oca. o número <lc 
inscrição. uo CA!J-IC~·IS/AP. da empresa credenciada a que se 
referir. 

* 11
' A gr:l\"ação dns informnçõcs rc lnthas aos mcisos 

VI c VIl poderá ser efetuada em alto ou baixo rCicYO. 
~2'' A critério d:1 empresa credcncladn. poder:lo ser 

gravndas. na ~utra Ji1CC d:l dpsul:1 oca. informílçõcs de seu interesse 
An 298 ~\ confccç;io dos lncrcs será fcJia por conw c 

ordem do crcd(.:ll<.:Jado c mediante auton;.aç;io pró ia da reparuç;io 
tist:al a que estn·er jurisdicionado. dcrcndo ser sollcJtada por HK'IO de 
rcqncnmcnto datilografado. em três vias. contendo. no 11111111110. os 
seguintes dados 

I nome. endereço c números de JHStnç:lo. no C'AIJ-
IC:O.IS/AP c no CGC. do crcdcutiado: 

11 - número do processo de crcdcHClillliCnto a qnc se 
refere o an 279~ 

. 111 - nome, endereço c números de 1nscn~·;io. no C AD
IC\IS/AP c no CGC. do cslabclccimcnlo que rr:"r fabric.1r os laucs. 

l V - número do processo de habil itaç;\o do falm camc. ;1 

que se refere o an 2'.>-L 
V - uúmcros. llliCtal c fini1L quantidade c cor dos lac r.:s 

i1 serem confeccionados 
Paragr:1fo úmco · As \'Jas do requeruncnto. ;lpÓ'i o 

desp;lcho. tc1:1o n segumte dcstinaç;1o 

dos lacres. 

I - l ·' Yl;l. prontuúno do crcdcncwdo~ 
li - 2" \I< L requerente~ 

I li - ; J \ Ja. requerente, para ser cnuq;nc ao f:JbrH:<Hl\e 

Art 2'JIJ As auton1.açõcs subscqucmc~ a !HilllCir;J 

somente scr;1o concedula' mcd1a111e aprcscntaç;io da 2' \ 1:1 do 
rcqucnmcnto 1mecil:llamente omtcrior. oportumcbde em que :l 

repar11ç;lo fisc;ll ~lnot:ua . ncss;l la na do rcspc:ct1\0 documento :t 

circunst:incta em que foi autonlêlda a contmuaç;1o de t:onfc~\·:Jo de 
lacn.:s. bc111 como os números concspondcntcs :10s lncrcs 

Art iOO. A empresa f:1bricantc dos bcrc.s dch~ r;i 

<llscnmmar 11<1 Nota Fiscal os números. mie1al c final. const;nuc-s do 
rcqucmm:nto de que trata o mctsO V do <Ht 29X 

Art 301 Quando do rcccbunento dos l:Krcs. o 
cn.:denci:tdo l;nrara termo no Ih ro RegJSiro de L.'td JI.:H::lo de 
Documentos Ftscus c Termos de OcorrênCia. consJgn;mdo. no 
rnímmo. o sc~uinte 

·I - sCnc. subsé11c. número c data de cnllss:lo d;l :\ota 
FtsGtl cnu11da pelo f:1hm:anh.: dos lacres. 

I I - quant1d:ulc c nú111cros. tmcial c fuwl. do:-. bcn.:s. 
111 . dma da 1:1\ ra1ura: 
I V - nome. idcnltfícaç;io c ass iuntma do crcdcm::1ado 
~J~> O Termo scrll apresentado para visto. ua rcparu~·no 

fiscnl , no pr:11:o de cinco d1as úteis. cont<1do da cntr:tda dos lacrl's no 
cstabclccuucuto. c de\·cd ser acompanhado de: 

I - I J \'ia da Nota Fiscal: 
li - 2, \·ia do requerimento corrcspoudentc ;'1 n.:spccuv:1 

autorilâÇ(10 para confecç;1o dos lacres 
~2 ° Por ocasião do \'Ísto. a autoridade fiscal \ 1sara. 

tnmbém. os documcmos rcfcndos nos tncisos I c 11 do par:·tgmfo 
:mtcrior. clc\'OIYcndo~O!I ao crcdcnc!ado 

Art 302. ;\ perda ou cxtril\'iO de lacre dc\'era ser 
comunicndo pelo credencindo :1 reparllç:lo fiscal a que CSII\Cr 
Jllrisdtcionado. por mc1o de correspondência oficbL 

Art. 301 f\ a lnpótcsc de dcscrcdc:ncl:llllCnlo. ccs<.::~ç;io 

de atl\"idadc ou altcraç:lo do nUmero de inscriç;1o do crcdcnCJado. o 
estoque de lacres n:lo utih;.ados dc\·cr:"l ser entregue ;l rcp:u-uç;io fiscal 
a que cstn·cr Jllrl~dtc tonndo. para inutllll:aç;io 

~ I'' Juntamente com os lacres. ser:i entregue. a 
reparuç:io fiscal. rci:H;:io em!lula em duas \ ~<ts, CJUC cont..:r:i. no 
mim mo. "" scgmntcs md1caçõ(.:s. 

1 - nome. endereço c números de inscriç:io. no CA.D
JC•v1S/AP c no CGC. do c~tabclc..:JlllCIHO credenciado. 

11 - lilulo ··Rclaç:lo de Enlrcga de Lacres para 
Dnlrmo;;:io · An. 103 do Rcgubmcnto do IC:V1S"" 

JIJ - lJU;ll\tldadC C IIUlllCr<lÇ:iO dOS l:tCJeS 
IV- l oc~l c data. 
\' . nome. id c nufk:~ç;io c assinatur:1 do crcdcrtcJado 
~2" As \ia~ do documento de que traia o p;nagr;Jfo 

antcr tor tcr:1o ;1 seguwte dest11wç;io 
I - ,., \111. prontu.1no do credenciado~ 
li . 2~ \·1:1. cstnbclccuncnto do crcdencl:ulo ~omo 

comj)rO\';unc de CJllrcga 
Sl;!JSEÇ,\0 VIII 

IJa Apura\·ão do llllJJUSto 
Ar! ~0-t O l:OntribuuHc usu;ino de m:'tq111na 

regastrador:1 c!L~irôm<.::l :.:alcul:u :l o nnpos10. mcdi;ull~ :"lphca(,:;io da 
alíquota de: 1 7'1~~ ((kll:"i!'iCtt por l.:i.:nto) sobre todas a..:; opi.:T<tçõ~~ t..: 

prestações 
~I ;• O contnbmntc dc\·cr:\: 
I - n:1 lllp0tesc di.: sa id<1 de mercadorias SIIJCilas a 

a ) nliquota su!X: lior <1 prc \ 1sta neste arugn. ;1pli:.:ar 
pcrccnwal corrl'::.pundcnt L: :i thfcrcnça de alíquotns sol>rl' o \ ;dor 
dcss~ s mcrc~don :t ". c escriturar o \";llor ;qmrado no !Jno Rcg1stm de 

Apuraç;io do JC;.1S. H3 eolu11:1 ··Outros Débuos·· . com~ obscp, aç:lo 
"Débno Complementar. :lr! . 104. I. .. a ... RICviS"". 

b) nl iquot;! infcnor ~-~ pn:vistn rl CSIC mugo. <1pln.::tr o 
percentual correspondente :"1 d1fcrcnç:t de <1liquows sobre o \a lar 
dcss~s mcrc<~dori as. c escri turar o \·ator ;~pumdo no livro Rcg1stro de 
Apumç;'io do IC.\1S. na coluna "Outros Crédi tos··. com a obscn·aç;io 
'Eslomo de Debito. an 1(14. I. .. b ... RICMS"': 

11 - na lupótcsc d.; said;1 de mcn.:adona bcneficJ:td;J p0r 
isenção. suspcns;io. di ferimento. n;io irtc Jdência ou rcduçclo de b;tse de 
c.11culo, bem como de mercadon:l sujeita :i rctcnç:lo antccLpada do 
imposto. o contribuinte dc\·crfl deduzir o \':1\or dcssns operações do 
total das said;~s rcg1strad~1 s na m:iquina registradora. .. 

t:~" .: ::::::':.:~.~::.: ::::: : ·::~::: 

pelo prazo de cinco anos, c COlHerá, no 111 inimo: 
I - dcnominaç:lo ··nclmório de Operações - Usuóno de 

M:lquin.1 Rcgistrndom'': 
li -número de ordem do docnmcnlo: 
111- período de referência: 
I V - nome. cndcrCÇ•) c nú111eros de inscriç:io. no CAD

IC'viS/AP c no CGC. do liinlar: 

mercadorias· 
V - \'alares de curada, de saída c do estoque de 

a) isentas: 
b) com suspcns5o: 
c) com diferimento: 
d) com n:io incidêucia: 
c) com rctcnç;\o antecipada do imposto: 
I) com rcdnç:1o de base de dlculo: 
g} com aliquot~s difcrenci~1das~ 
VI - nome. endereço c nilmcros de inscnç;lo. 110 

Ci\0/AP c no CGC. do Impressor do documcnlo 
1\n 305 Na lupótcsc de utill/ilÇfio de tu:lqtml:l 

rcg1stmdora que n~o possibilite identificar. em separado. as operações 
ck que trata o artigo anterior o contribuinte fica sujeito ao seguinte 
rcg1mc cspcc1al de apuraç:io do imposto: 

I - rclJiiramcntc ;:s mcrc:!dorias SUJCÍtas a <lhquotas 
dt fC ICnCiadas 

a) npuraç:lo do custo das mercadorias saídas no pcriodo. 
b) apllcaç5o. ~ob re o valor J que se refere <1 alinc<1 

antenor. do pcrccntunl de lucro bnno pr;uic;u.lo pelo estabclccuncnto 
em todas as operações comcrcJ:us: 

c) cumprimento. conforme o caso. do disposto no lllCISO 
1 do~ t" doan 10-t. 

· 1\ • rclau\·amcnte ús s~lidas de mcrcadori;~s bc:ncflcinda~ 
com Jscuç5o, n:lo Jncidência. susp:!nS<lo. diferimento c rcduç;io de base 
ck c:i \culo. ou SUJCIIaS ú rctcnç;1o omtccipnda do imposto 

n) apurJç:lo do custo das mcrc;H.lorias S<)tdas no período .. 

b) :1plic;tç:1o. sobre o. \'alor a que se refere ;J al111~a 

aut(.:nor. do pcrccntutJI de lucro bruto prn11cmlo pelo estabclecunento 
~m todas as operações comcrc~:us: 

c) cumpnmcnto do <ltsposto no 11\CISO li do~ I"' c uos ~* 
2 ' c 3'' do nrt. 10-l 

SUilSEÇ,\0 IX 
nas Oisposi~·ücs Comuns 

An. 106. O usu;íno da m;iquina registradora 
dcuónica responde pela conscn·nç:io do lacre nela aplicado. pelo 
funcionamento do cquipnmcnto de ncordo com <IS cxtgêncms deste 
Rcgulnmento. c por qu:1 lqucr .ntcncnç:io tndcvid<l rcalll.<tda na 
nl:tq ttina 

Art J07 Os credenciados c vendedores 1cspondcnio 
sol!danamcntc com os usuários de m:'tquinn registrador;! cletrómca. 
sempre que contribuírem p:Ha o uso indc\'ido do cquipam~..:nto 

Art. 308 O f<1bricante de m:íquinn regiStradora que 
possa ser utillt.ada parn fin s fi scai5. no Amap;L de\ ed. nntcs do uH CIO 
da comercJalizaç:lo do equipnmcnto. cntregnr. ao Departamento c.Jc 
Administmçüo Tributária - DAT. comunicação dnt!Íografada em duas 
\"las. contendo. no mínimo· 

I -nome, endereço c número de sua 1nscriç;io. no C.I\0-
ICMS/AP c no CGC: 

li - objclo da comunic~çiio: 
111 • marc:t c moddo d<l m:iquina rcgistr:1dom. 
IV - especificações t:cnicns do seu produto: 
V - número c da!a do alo do órgno competente que 

a pro\ ou o projeto d~ f<tbricaçtlo do equipamento, qu<1ndo se tratar de 
m:íq11ina clc t rõnic~r 

. §I" O pedido ser;\ 1nstruído com manual de 
cspcCJficilções tCcnic:ts c de programação. redigido em 1dioma 
n:~ cio n;t l 

~ 2'' r\ comulliC:lÇ:Io ser[i acollucla rncdiall[c recibo na 
2 \1:1. que será deYolvtda ao imcrcssado como comprm·nntc de 
i.:lltrcg;t . 

Art.JOY. O estabelecimento que promo\·cr n saida de 
m:"Iquina reg1st rador;1 clclrÕnlc<l p:1r<1 usuário fin:tl dcYcr:i entregar. até 
o d1a 10 do mCs seguimc :"! opcmç:lo. na rcp:utição fiscal em que 
CSII\'Cr \'HICUiado. COllllliiÍCílÇi\0. Clllltida em d11aS \ l:lS. CO I\ICJ idO O~ 
s::l!.ulntes clcmclltos· 

· I - d..::nommnç;io ··comu!llcaç;io de Entrega dc M:iquwa 
R..::g1st radom". 

II- mês c ano de rcfcr0nci;r 
I !I - noruc, cmkrcço c números de inscnçao. no CAD

IC~ISIAP c no CGC. do cstabclccimcnlo cnutcnlc. 
IV - nome, endereço c números de 1n.scriç;.lo. no CAD

IC\1S/AP ~no CGC. do estabelecimento destinat;íno. 
V -número c.Ja Nota Fiscal que acobertar a opcraçào. 
VI :: marc:1. modelo c número de fabrlcnç;lo tH múquina 

rl'g ist ratlor;~ ; 

VIl- fi nalidade da ulili;aç;1o. se para fins fiscaiS onn;1o 
~ I" - Cada comtmicação auol<~r~. C:\clUSI\alllcnte. 

dc,tlltat;"Jrios \:it1culados ;i mcsttta rcpartiç:lo fiscal . 
~2u. A comunicação .scd ~!colhida med1:1ntc rcc1bo 11:1 2• 

'ia. que scr;i de\ oh 1dn <lO remetente 
n·) Tratando-se de :>pcraç;1o inten::s.tadu:!l . obSCP.'tlr-se

[1 a lcglslaç5o da unic.Jac.lc fcdcrnda em que for cs tabclccl<lo o 
dcstinat;i rio. 

~ 4" O d1spos1o neste amgo n~1o se nphc:t ·às 
trnnsfcrênctas de nüqu111as entre cstabclccmlCnlos do me~mo utui:Jr 

An 3 10. E Ycdada a manutenção rle máquina 
rcg1s1mdora dcstinnda C'lclusl\'atnelUe para comrolc Interno do 
es tabelecimento. bem co1110 dC' qu:dquer outro cquip~nnc:nt o cnussor de 
cupom. ou com possibilidade de <:mil!-lo. que possa ser coofumildo 
com cupom fisc<~ l . no recinto de atendimento HO públtco 

Par:igraro t'lll!CO. A cri tério do Fisco. podcr;1o ser 
1mpostas restrições ao nso de m:íquin;~ rcgistradorn clctrõnicn. 

Art ] 11 O contnbuinte que mantwer ou utih7al 
máqutna registradora em desacordo com <~s disposições deste 
regulamento poderá: 

I - ter o equipamento nprecndido: 

Pág. 20 

11 - ter fixada, mediante arbitramento, a b;~sc de cálculo 
do imposto de\'ido~ 

111 - ser submclido ao Sistema Especial de Comrole, 
Fisc:tlizaçc:io c Arrecadação. a que se refere o art. 573 deste 
Regulamento. 

Art. 312. O Dcpartamcnlo ele Administraç:1o Tribulitria 
- DAT expedirá normns de procedimento pam nprovaç;lo cspccíficn. 
por marca c modelo, cstnbckccndo as adnp1açõcs mínimas. 
necessáriaS fl autorizaç;io de runCIQIIarl1Cil tO das mnquiii;JS 
registradoras para fins fiscais . 

P:mígr:1fo único. O Departamento de Administmção 
Tributária ~ DAT c:dginí do contribuimc a aprcscntaç;io de laudo 
ICCnico de homologaçJo do rcspccliro modelo. expedido pela 
Secretaria Especial de Inronn;ítica. 

SEÇAO 11 
Oo Terminal Pontn de Vcnd:1- PJJV 

SUilSF.ç,\o I 
Da Utiliz:1~·~o lic Tcnnin:tl Ponto de Venda- PDV 

An.313. O conlribuinlc do ICMS poderá niíl""' o 
cquip.1111CIJIO Terminal Pomo de Venda- PDV. par:1 cnuss;io de 

I -Cupom Frs,·al PDV: 
li- Nota Ftscal 
§ 1'1 O contnbumtc podcr;i. amda. utili;ar o 

cquipnmcnto pma c nnsS(lo de documcmo de controle 1ntcmu de 
opcmç;lo n:io \·mculada no imposto. obscrYadas as condições deste 
Rcgui;Jmcnto 

§2° O usuürio de Tcnmn:ll Ponto de Venda deverá 
:1fixar. em local \'ISÍn:=l ao público. o ComprO\:-tntc de Autonz.aç:io de 
Tcrnunal Ponto de Venda 

SUBSF.(,\0 11 
Da.\ Car:u:tc rí:-~ticas do Terminal Ponto c.Jc Venda· 

1'1)\' 
Art. J 14 O cqmp.amcnto contcr:í. no JllÍmmo 
1 - thsposlll\ O que poss1tuhtc a \ lsu:lillaç;lo. por parte 

do consumidor. do IC:g1s1ro de operaçõc~~ 
Ii - cnns~or de Cupom F1scal PD\' ou da :\oti1 F1scal. 

modelo I. 
111- cm1ssor de Lts1.1gcm Ana litica~ 

IV - IOt:lillador geral. 1rrcn.::rsn·cl. dos rcg1-.tros 
pos11nos efetuados em op~r<~çõcs rci :Hl\a~ :1 Clrt:ulaç;lo de 
mcrcadonas. com cap<tc1dade mínuna de ;tcumulaç:lo dc de;csseis 
diguos: 

V - totnil;ador parc1aL p:trn cada tipo de opcntçào 
COIIlc rcJal ou snuaç:'io lnbutüria. com c:1 p:1c1dadc uniforme de 
acumulaç:lo. rcspc1tado o l!m!lc mim mo c.lc 0 110 d1gitos. 

VI · contndor. 1rrcYersh·cl. de ordem da opcraç:1o. com 
capacidade mímma de acumulaç;io de quat ro dignos. rcspe!lado o 
I unHe m:'Jximo de scts dtguos; 

VI I contador de reduções. IHC\'crsivcl. dos 
totaliz;Jdorcs parcin1s. com c:1pacidadc lll1111111<1 de :Jcumtllaçíio de 
qualro díg11os. 

VIII - número de fab ncaçilo. ~.s unnp;1do em rcle\·o 
dircwmcntc no chassis ou na {\Stnnurn do ccp.npamcnto ou. atndn. em 
plaqueta fi'\ada JICSS:t CS!fii!Uf(l, 

IX- capacidade de 1mprc~sc1o. a qualquer momento. dos 
rcg1s1ros acumulndos no totalizador geral c nos 10taht.<1dores parcw1s. 

X - capac1dallc ele rctenç11o das funções de registro c 
acunwlaçtio da dndos. mesmo na ocorrência de C\ cntos prC\'JSi\·cis, 
lílJS como magnetiSmo. unudmlc. \'<!por. líquido. \:triaçiio de 
tt..:mpcratura. \'arJaç;io de tens;io elé!ricn. impurc;;a do nr c 0111ros: 

XI - capac1dadc de imprcss:io do número de ordem 
scqucncial do cquipamcnlo, a partrr de I (um). alribuido pelo 
cst<lbclcci1ncnto usutlno. 

XII - c:tpactdadc de registro para controle mtcrno de 
opcraç:1o u:Jo rclacionnda com o imposto, desde que fique idcnttficada. 
IHC..<:mo tlc forma ;~brevlad;.l. a cspéc1c dn opcraç:lo. caso o 
equipamento SeJa tambcm nti!Ji'.ado pam tal finalid:tdc, 

XIII - dispositi\'O aulont:ílico imbidor do fuucionamento 
do cquipamc111o. na lupôtcsc de inexistência ou térlllino da bobma 
destinada <ltmpress;lo da Listagem Analítica. 

XIV - memória fiscal invlol;hcl. constnmda de 
"PROM .. E EPROM ... com capncidadc de armazcr1i1r dndos rclaii\"OS 
;1, no mínimo. I 825 dtas. destinada a <1grarar o \';tio r acumulado dn 
\"Cnda bruta (!J;lrJa c rcspccm·as data c hora. contador de rcmicio de 
opcmç:io: número de fnbricaç:1o do cqu1p:uncnto~ números de 
lllscriç;1o. no CAD-ICi\.IS/AP c no CGC. do estabelecimento: c 
logoltpo fiscal: 

XV - e;1pacidadc de mdicar no documento fiscJI. em 
cada item rcgistmdo. símbolo r.araclcri st ico uuiformc. por fabricante. 
idcntificati\"O da ;lcmnulaç;io do ' ':tlor rcspectl\·o no tot:Jii;.ador geral: 

XVI - capacidade de unprinur. em cada documento 
fisc<1l emitido. o valor acumuli1do no tot;~lit.ador gemi. :llualt tado. 

XVll - biO<Jucio :wtom<'ttJCO de funciOnamento no caso 
de perda. por qualquer moti,·o. dos rcg i~tro~ acunuli<tdos em 
totall; ador ou contador. · 

XVIIl - cont:tdor i rrcvc rsh·c~ di.:" numero de 01dem 
específico p:ua cadn sér1e c subsérie de Nota f-i5c;t \. modelo I. com 
capacidade de :Jcumubç<1o de seis c.J igllos. para os c;1sos de emissão 
desse docu:ncuto pdo cqutpamcnto. 

XIX - contador irrcYcrsin:l de qu~lnlldadc de 
documentos fisc:11s cnncdados. nun capacJCiadc miuuna de 
<~cumnlnç<io de quatro díg itos 

~ I '' As funções c:-.:lg,Jd;Is nos lllCJsos IV. V VI. \ "ll. 
.\VIl c .\ IX ser<io lll:llltJdas em m cmón:1 iln·io1;'tH;\. rcm.lcutc no 
T cnm ii;Jl Ponto de \'cnd:l - PD\". com capaddadr..: de rctcnç;lo dos 
dados reg 1st rados de. pelo menos. 720 horas. mesmo uo çaso de 
au:-.ên c t :-~ d(.: eucrgi:1 détm.::1 em ocorr~nc1 a dos C\ cntos rcfcndos no 
111:.:1SÚ X 

§2' Os chsposa\1\0S m~.: ncJouadm 1tos mdsos IV. VI. 
VI!. XVIII c XIX s0mcnte scr:lo rcduth ·~·1s por procc~so de 
complcinCIHaçào automnt1ca elo próprio cqu1p:tmcnto 

~ 3'' Trat:mdo·s..:: de opcrai.f:lo com rcduç;io da base de 
r;i lculo. apenas o \·alar da pnrccla reduz1da dc,·cr;í ~cr acumulado no 
tota\11ador p<~rc1a l csp~cJftco. prcnsto no lllCISO V. :Jrumulnndo·sc c. 
\'aior da p:ucda SujCII<l ,; tnbutaç;io 110 tot;!I J;ndot parc1al ck 
llpcraçõ~.?~ tnbutadns. 

~.;" A ..::J p:!Ctd:!dc de rcg1stro por item dc\·er;'t s.::r 

infer_1or :1 cap:tcil.tadc de c~1g11os de ~lc: umulitÇ;!o de _cada total.i:;adorj 
parcwl. ficando aquela hrnnada :1 0 m;n:nuo de no\·e d1gJIO:i 

~5" Qualquer que SCJa o documento ~nntido. n 
numcrnção de ordem da opcraçiio, Sl~clla on n;lo ao controle liscal. 
especifica de cada equipamento, de\·erú ser em ordem scqilcncial 
crescente, a parti r do I (um). c. 
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§6'. Na hipótese de que trata o inciso XII, quando- outras hipóteses previstas neste Regulamentá, ou mediante · 
houver emissão de documento, deste constará, em destaque. a autorização ou exigência do Fisco. 
expressão "Sem Valor Fiscal". . . . Art.319. O eq~ipamento ~ poderá ser retirado do 

§7'. No caso previsto no inciso XVI, adm1Ur-se-á estabelecimento mediante autonzação do F1sco, salvo para realização 
codificação do valor acumulado no totalizador geral. desdé que o das intervenções previstas nesta Subseção. . . . . 
algarismo de decodificação seja fornecido ao Fisco. quando da . Art.320. O cr~enc1ado deverá cm111r, em formulano 
apresentação do Pedido para Uso de Tcrnulllll Ponto de Venda- PDV. própno, o documento denomma~o Atestado de Intervenção em PDV, 

§8'. Os registros de cada valor positivo em operações quando da Instalação do dispos1Uvo assegurador da tnv1olab1hdade ou 
relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviços deverão em qualquer hipótese de sua rel)loção. 
acumular-se no totali7.ador geral. Art. 321. O Atestado de Intervenção em PDV conterá, 

§ 9'. Nos casos de cancelamento de item, cancelamento no minimo: 
total da operação ou desconto, os valores acumulados nos totalizado~ I -denominação "Atestado de Intervenção em PDV'; · 

11 - números de ordem e da via; parciais de desconto c nos totalizadorcs parcl3is da respectiva situação 
tribulária serão sempre líquidos. 

§ 10. Os totali7.adorcs parciais serão reduzidos 
conjuntamente; ao final de cada dia de funcionamento do 
estabelecitltcnio. implicando acréscimo de I (uma) unidade ao 
contador de redução. 

§ 11. As mfom1ações a serem impressas pelo 
equipamento deverão ser grafadas em idioma nacional. admitida 
abreviatura. desde que mantida no estabelecimento lista identificativa, 
ressalvadas, quanto aos documentos fiscais, as exigências previstas 
nos arts. 325 a 334. 

§ 12. Para os efeitos deste artigo. consideram-se dígitos 
os caracteres numéncos que terão por referencial o algarismo nove. 

§13. O contador de que !rata o inciso XIV será 
composto de até quatro dígitos numéricos e acrescido de I (uma) 
unidade sempre que ocorrer·a hipótese prevista no ~ 2' do art. 317 
deste Regulamento 

§ 14 A gravação do valor da venda bnua diária c 
respectivas data c hora. na memória de quo trata o inciso XIV deste 
artigo, dar-se-á quando da cnussão do Cupom Fiscal PDV · Redução, 
a ser efetuada ao final do expediente diário ou, no caso de 
funcionamento continuo. às 24 horas. 

§ 15. Quando a capacidade 1cmancsccnte da memória 
fiscal for inferior à necessidade para annazcnar dados relativos a 
sessenta reduções diárias. o equipamento deverá informar esta 
condição nos Cupons de Reduç,'lo em "Z". 

§ 16 Em caso de falha, desconexão ou esgotamento da 
memória fiscal. o fato deverá ser detectado pelo equipamento, 
infom1ado mediante mensagem apropriada. permanecendo este 
bloqueado para operações. excetuadas. no caso de esgotamento. as 
leituras em "X'' c da memória fiscal. 

§ 17. O logotipo fiscal será consumido das lctras"BR", 
conforme modelo aprovado pela COTEPEIICMS. c impresso, em 
todos os dÔcumentos fiscais, por impressora matricial. 

§ 18. Em caso de transferência de posse do equipamento 
ou de alteração cadastral, os números de inscrição. n.o CAD-ICMS/AP 
c no CGC, do novo usuário deverão ser gm~dos na memória fiscal. 

§ 19. O acesso ã mcmóna fiscal fica restrito a programa 
especifico (''software" básico). de responsabilidade do fabricante. 

§20. O número mínimo de dígitos reservados para 
gravar o valor da venda bmta diána será de doze. 

§21. A memória fiscal deverá ser fixada à cstmtura 
interior do equipamemo, de forma irrcmovivel, c coberta de resma 
cpóx1 opaca. 

Ar1. 315 O equ1pamento não terá tecla, dispositivo ou 
função que· 

I - 1mpeça cnussão de documentos fiScais em operações 
relativas à circulação de mercadorias e prestação de scrv1ços, bem 
como impressão de quaisquer registros na Listagem Analítica. 
ressalvado o disposto no§ I' do ar1. 332. 

11 • vede acumulação dos valores das operações no 
respecuvo totalizador; 

UI - pernlita reg1stro de valores negativos em operações 
relativas à circulação de mercadorias, salvo nas hipóteses previstas 
nos incisos 111 c IV do art 333. 

SUBSEÇÁO 11! 
Do Credenciamento para lntcn·enção em Terminal 

Ponto de Venda- PDV 
A1t. 316. A cntério do Fisco. poderão ser credenciados 

para garantir o funciOnamento c a inviolabilidade do equipamento, 
bem como para nele efetuar qualquer intervenção. 

r . fabricante de Terminal Ponto de Venda- PDV: 

IH - nome, endereço c números de inscrição, no CAD
ICMS/AP e no CGC, do estabelecimento emitente do atestado; 

IV - nome, endereço, Código de Atividade Econômica e 
números de inscrição, no CAD-ICMS/ AP e no CGC. do 
estabelecimento usuário do equipamento; 

V - marca', modelo e números, de fabricação c de ordem, 
do equipamento; 

VI - capacidade de acumulação do totalizador geral c 
dos totali7.adores parciais, e capacidade de registro de item: 

VIl -identificação dos totalizadorcs: 

Vlll - data de início c de término da intervenção: 
IX - importâncias acumuladas em cada totali7.ador 

parcial, bem como no totalizador geral, antes e após a intervenção, 
X - quantidade de reduções dos totali1.adorcs parciais, 

antes c após a intervenção; 
XI - quantidade de reduções dos totaliz.1dores parciais, 

antes c após a intervenção; 
XII - números da última Nota Fiscal emitida antes da 

intervenção c da Nota Fiscal emitida após a intervenção, se for o caso: 
XH! - quantidade de Cupons Fiscais PDV cancelados, 

antes e após a intervenção; 
XIV - números de ordem dos dispositivos asscguradorcs 

da inviolabilidade, retirados ou colocados, cn1 ra71IO da intervenção 
efetuada; 

XV - nome do credenciado que efetuou a mtcrvcnção 
imediatamente anterior, bem como número do respectivo Atestado de 
Intervenção em PDV; 

XVI - motivo da intervenção c diSCJnuinação dos 
serviços executados; 

XVII ' declaração, firmada pelo credenciado, de que o 
equipamento atende às exigências previstas neste Regulamento. 

XVIU -local c data de emissão; 
XIX - nome c assinatura do Interventor. bem como 

espécie c número do respectivo documento de identidade; 
XX - nome, endereço c numcros de inscrição, no CAD

ICMS/ AP c no CGC, do impressor do atestado, data c quantidade da 
impressão, número de ordem• dQ primeiro c do último atestado 
1mpresso c número da Autorização de Impressão de Documentos 
Fiscais- AIDF. 

§1°. As indicações dos incisos I, 11, 111 c XX serão 
tipograficamente impressas. 

§2'. Havendo insuficiência de espaço, as ind1cações 
previstas nos incisos Vn, IX, XII c XVI poderão ser completadas no 
verso. 

§3'. Os dados de interesse do estabelecimento 
credçnciado poderão ser indicados em campo especifico, mesmo que 
no verso. 

§4'. Os formulários do atestado serão numerados em 
ordem consecutiva de I a 999.999, reiniciada a numeração quando 
atingido este limite. · 

§5'. O Atestado de Intervenção em PDV será de 
tamanho não inferior a 29,7 em x 2lcm. 

§6'. Os estabelecimentos gráficos somente poderão 
confeccionar formulários destinados à emissão de atestado mediante 
prévia autori7.ação do Fisco, nos tcnnos deste Regulamento. 

Art. 322. O Atestado de Intervenção em PDV será 
emitido, no mínimo, em três vias, que terão a seguinte destinação. 

I - I • via, ao estabelecimento usuário. para entrega ao 
Fisco~ 

ll - 2' via, ao cstabel~cimento usuário, para exibição ao 
Fisco; 

111 - 3' via, ao cstabelecimcnto·cmitcnlc, para extb1ção 
11 • outro estabelecimento, por1ador de atestado de ao Fisco. 

capacitação técnica fornecido por fabncantc de Terminal Ponto de § 1' . Salvo nas hipóteses previstas no artigo seguinte, a 
I' c 2' vias do atestado serão apresentadas pelo usuário, até o dm lO 
do mês subscquentc ao da intervenção, ã repaniç,1o fiscal a que estiver 
vinculado, que reterá a J• via c devolverá a 2• como comprovante de 
entrega. 

Venda- PDV: 
Parágrafo unico - O atestado de capacitação técnica 

poderá ser diSpensado pelo Fisco. 
Ar1 317 Competi rá ao credenciado: 
I - garantir o funcionamento do cquipamemo, em 

conformidade com as exigências previstas neste Regulamento: 
11 - instalar e. nas hipóteses expressamente previstas 

neste Regulamento, remover o djspositivo de que Lrata o inciso XIV 
doan. 314; 

111 • rcduz.ir a zero os regtstros acumulados no 
equipamento na fom1a deste Regulamento: 

IV - intcrvtr no cquípamcnto, para manutenção, reparo 
c outros atos semelhantes. 

§ r•. Será de exclusiva responsabilidade do credenciado 
a guarda do diSpositivo previstO no inciso XIV do ar1. 314, de forma a 
evitar sua utilização indevida. 

. §2' Na recolocação do equipamento em condições de 
funCIOnamento, em razão do bloqueio de que trata o inciso xvn do 
art. 3 14, o credenciado deverá providenciar: 

I - o reinicio. em zero, dos totaliz.adores previstos nos 
incisos IV e V do referido artigo: 

11 - o rcmicio, em I (um), dos contadores previstos nos 
incisos VI c VIl. XVlU e XIV do mesmo arttgo. 

§3' Qualquer intervenção no equipamento, que 
implique remoção do dispos1tivo assegurador da inviolabilidade, será 
imediatamente precedida c sucedida da emissão de cupom de leitura 
dos totali7.adoreS, na forma do art. 330. • 

§ 4'- Na impossibilidade de emissão do pnmciro cupom 
de leitura de que trata o parágrafo anterior, os tota is acumulados serão 
apurados mediante a soma dos dados constantes do úlumo cupom 
emitido, de leitura ou de redução, c das importâncias posteriom1cntc 
registradas na Listagem Analítica. 

Art. 3!8. A remoção do dispositivo assegurador da 
inviolabilidade só poderá ser feita nos casos de manutenção, reparo, 
adaptação ou instalação de outros dispositivos que requeiram essa 
medida. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo estender-se-á a 

§2". A 2' c 3' v1as serão conservadas nos 
estabelecimentos a que se destinam, pelo prazo de cinco anos, contado 
da data de sua emissão. 

SUBSEÇÃO IV 

Da Autori7.ação para Uso de Terminal Ponto de 
Venda- PDV 

Art. 323. A autorização para uso de Terminal Ponto 
de Venda - PDV. deverá ser solicitada à repartição fiscal a que estiver 
vinculado estabelecimento interessado. en~ requenmento 
preenchido, no mínimo, en:- três vias, em formuláno próprio, 
denominado ''Pedido para Uso de Terminal Ponto de Venda - PDV", 
com os seguintes elementos: 

I- 1' via do Atestado de Intervenção em PDV: 
11 - cópia da Nota Fiscal ou do contrato. referente a 

entrada do equipamento no estabelecimento; 
111 -em caso de equipamento ainda não usado para fins 

fiscais, certificado do fabricante, contendo: 
a) denominação "Certificado": 
b) nome, endereço c números de inscrição. no CAD

ICMSI AP e no CGC, do fabricante do equipamento; 
c) identificação do equipamento: marca. modelo e 

número de fabricação; 
d) número e data do ato da Secretaria Especial de 

Informática - SEI, que aprovou o projeto de fabricação do 
equipamento; 

c) declaração, firmada pelo fabricante, de que o 
equipamento atende às exigências previstas neste Regulamento e que 
a documen~o de seu sistema operacional ("sollware''bàsico) 
encontra-se à disposição do Fisco; 

f) local e data de emissão; 
g) nome c assinatura do representante legal, bem como 

o número do respectivo documento de identidade; 

IV- folha demonstrativa, acompanhada de: 
a) cada um dos documentos fiscais a que se refere o art. 

3 ~3 . com' o valor mínimo da capacidâdc de registro em cada 
totalizador parcial; " 

b) cupom demonstrando cada operação possível de ser 
realizada pelo Terminal Ponto de Venda- PDV; 

c) cupom de redução dos totalizadoris parciais reLativos 
aos registros efetuados; ~ . 

d) cupom de leitura após redução, visualizando o 
totalizador geral irredutível; 

e) Listagem Analítica impressa com todas as operações 
citadas; 

f) documento indicando a decodificação de que trata o§ 
7" do art . 3 14. se foro casa; 

V - cópia reprográfica da 2' via do último Atestado de 
Intervenção em PDV, relativo ao usuáno anterior, quando se tratar de 
equipamento usado. 

§ 1'. As vias do pedido terão a seguinte destinação: 
I - I' via, à repartição fiscal; 
U - 2' via, devolvida ao interessado por ocasião da 

aprovação do pedido, juntamente com a Listagem Analitica, esta 
devidamente visada; 

111 - 3' via. devolvida ao interessado. como comprovante 
da entrega do pedido. 

§2°. O Fisco terá prazo de até trmta dias, contado da 
data da recepção, para apreciação do pedido. podendo autori1.ar, em 
caráter condicional, o uso do equipamento. a panir da data da 
solicitação. 

§3'. A falta de mamfestação no prazo previsto. no 
parágrafo anterior implicará aprovação tácita do pedido. 

§ 4'. Para fins de alteração de dados cadastrais, 
procedimentos ou especificações, o contribujnte apresentará ao Fisco 
Pedido para Uso de Terminal Ponto de Venda - PDV, indicando 
tratar-se de al teração, instruído, se for o caso. com o comprovante das 
modificações. 

Art. 324. Na cessação do uso do equipamento, ·o 
usuário apresentará, à rcpart1ção fiscal a que estiver jurisdicionado, o 
Pedido para Uso de Tcrn1inal Ponto de Venda • PDV, indicando 
tratar-se de cessação do uso, acompanhado de cupom de leitura dos 
totaht.adores. 

§ 1'. O usuário indicará, no campo "Observações", o 
moti'o da cessação. 

§2'. O Fisco terá praw de até quinze d1as, contado da 
data da recepção, para apreciar o pedido. considerando-se autorização 
tácita a falta de manifestação no prazo citado, ressalvados os caso de 
existência de ação fiscal. 

§3'. Deferido o pedido. serão prov1dcnc1adas: 
I - redução a zero em todos os registros: 
11 - emissão do Atestado de Intervenção em PDV; 
111 - entrega, ao novo adquirente. se for o caso. de cópia 

reprográfica do Pedido para Uso de Terminal Ponto de Venda • PDV, 
referente à cessação. 

SUBSEÇÃO V 
Dos Documentos Fiscais Emitidos por Terminal 

Ponto de Venda- PDV 
Art. 325 Na saída, a qualquer título, de mercadoria, 

poderá ser emitida Nota Fiscal, em formulários contínuos ou em jogos 
soltos. por Tern1imil Ponto de Venda- PDV. 

Parágrafo único - As vias das Notas F1scais, que devam 
ficar em poder do estabelecimento emitente, serão cnfeixadas em 
grupos de até quinhentas, obedecida a ordem numérica seqüencial 
específica do documento, em relação a cada Terminal Ponto de Venda 
-PDV. 

An. 326. Havendo vários estabelecimentos de uma 
mesma empresa, central izados no Aniapá, poderá ser pem1itido o uso 
de formulários com numeração seqüencial tipográfica única. 

§ 1 •. O pedidp de autorização para confeccionar os 
formulários será único, observando-se o seguinte: 

I - será formulado por um dos estabelecimentos 
indicados pela empresa, com os dados cadastrais de todos os 
estabelecimentos interessados c a quantidade de fom1ulários a serem 
confeccionados; 

li - será instruido com tantas cópias reprográficas de sua 
primeira via quantos forem os demais estabelecimentos usuários. 

§ 2' - O controle de utilização será exercido nos 
estabelecimentos do encomendantc c dos usuários do formulário. 

§3'. O uso de formulário poderá ser estendido a 
estabelecimento não relacionado na correspondente autorização, desde 
que haja comunicação prévia à rcparlição fiscal a .que estiver 
jurisdicionado, contendo os dados cadastrais no novo usuário e 
identificação daquela autorização. 

§4' . Na hipótese deste artigo, o endereço c os números 
de inscrição, no CAD-ICMS/AP c no CGC, do estabelecimento 
emitente. serão impressos pelo equipamento, podendo ser indicados 
por código, desde que, no próprio documento, mesmo que no verso, 
seja impressa tipograficamente a cor'respondente decodificação. 

Ar! 327. Na venda à vista a consumidor, em que a 
mercadoria for retirada pelo comprador, em substituiçã:o ã Nota 
Fiscal, modelo 2, poderá ser emitido Cupom Fiscal PDV, por 
Terminal Ponto de Venda - PDV, em bobina de papel. contendo, no 
mini mo, as seguintes indicações: 

r -denominação "Cupom Fiscal PDV'; 
11 - nome, endereço c números de inscrição, no CAD

ICMS/AP e no CGC, do estabelecimento emitente; 
m -data da emissão: dia, mês e ano: 

I V - número de ordem da operação; 
V- discriminação e quantidade da mercadoria; 
VI - valor unitário de mercadoria c, se for o caso, o 

produto obtido pela multiplicação daquele pela respectiva quantidade; 
VIl - valor total da operação; 
VIII - número de ordem do equipamento, atribuído pelo 

estabelecimento; 
IX - slmbolo de que trata o inciso XV do art. 314; 
X - valor acwnulado no totalizador geral, ressalvada a 

faculdade prevista no§ 7" do art. 314. 
§ l'. As indicações dos incisos I c 11 deste artigo 

poderão ser impressas tipograficamente, mesmo que no verso. 
§2'. A discriminação de que trata o inciso V deste 

artigo poderá ser feita de forma abreviada. desde que não fique 
prejudicada a identificaÇ<lo da mercadoria. 

§3°. O cupom de leitura da memória fiscal conterá, oo 
mlnimo, as seguintes indicações: 

l - denominação "Leitura da memória fiscal"; 
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Il - número de fabricação do equipamento; 
111 - número de inscrição, no CAD-ICMS/AP c no CGC, 

do usuário: 
IV - logotipo fiscal; 
V- valor da venda bruta diáría c respectivas data ·c hora 

da gravação ~ 
VI - soma das vendas bruta diárias do período relativo à 

leitura solicitada; 
VI! - número do contador de rcinicio de operaç5o; 
VIII - número consecutivo de opemção; 
IX - número. atribuído pelo usuário, ao equipamento; 
X - data de cmiss5o. 
Art.328. Será permitida a uti lizaç:io de um mesmo 

Cupom Fiscal PDV para documentar cor~untamcntc opcraçcio ou 
prcst<~ç<io com situações tributárifls diferentes, dispcns<1da, neste caso, 
a indicaç~1o do dispositivo pertinente da lcgislaçào, identificadas por 
meio do Códigõ Fiscal de Operações c Prestações- CFOP. 

Art. 329. É permitida n cmiss.1o de Nota Fiscal ou Nota 
Fiscnl de Vcnd:-t a Consumidor em operação jã documentada por meio 
de Cupom FIScal PDV, desde que: 

I - as Notas Fiscais não sejam emitidas pelo sistema de 
que trata este Capitulo: 

11 · sejam indicados nas vias dos documentos fiscais 
referidos no inciso anterior os números de ordem do Cupom Fisca l 
PDV c do respectivO equipamento: 

11! - o Cupom Fiscal PDV seja anexado it via fixa da 
Nota f-isca l emitida. 

P:1rágra fo único. Serão indicados na coluna 
"Observações··. do livro Registro de Saídas, apenas o número da Nota 
Fiscal. precedido da sigla '"PDV". 

Art. 330 O Cupcm Fiscal PDV poderá, também, ser 
cmilido quando da leitura dos registros <!Cumulados no equipamento, 
hipótese em que dele constar no minimo, os registros acumulados nos 
contadores c totalizadorcs. as indicações previstas nos incisos I. li. 111. 
IV c VIII do art. 327 c o termo '"Leitura·· 

Art 331 . Em rclaç;1o a cada equipamento. em 
funcionamento ou n;1o, ao f111al de cada din de atividade do 
estabelecimento. dcvcr{l ser emitido cupom de rcduç<i o dos 
totalizadorcs p;uciais. contendo, no mínimo, as seguintes indic<IÇÕcs: 

I - dcnominaç;io "Cupom Fiscal PDV - Rcduçrro··: 
11 - nome, endereço c números de inscriç:io. no CAD

ICMS/AP c no CGC, do estabelecimento emitente: 
111 - d~ta de emissão: din. mês c ano: 
IV - número de ordem da operação: 

. V - número de ordem do equipamento. at ribuído pelo 
estabelecimento~ 

V! - número indicado no contndor de reduções: 
VIl - números de ordem. inicial c firJaL das operações 

VIII - números de ordem cspeciflcos. iuicial c fi nal. das 
Notas Fiscais emitidas no dia: 

IX - número indicado no contador de documenws fiscais 
canceladas: 
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An. 334. A bobina destinada· à emissão dos - §1°. O pedido referido neste an igo devera ser instruído 
documentos fiscais previstos nos ans.327, 33 I, 332, cuja largura n5o "com os modelos dos documentos e livros fiscais a serem emitidos ou 
poderi.i ser itúerior a 3,8 em, deverá conter, em destaque, ao fa ltar pelo csc_riturados pelo sistema; 
menos um metro para seu término, indicaç..1o alusiva ao fato. · · · o ... ' 

SUBSEÇÃO VI . . § 2 . Atendidos os requisitos exigidos, o Fisco terá 30 ( 
tnnta) dtas _para sua aprccjação. 

Da Escrituração dos Documentos Emitidos por §3•: A solicitação de alteração c ~ comunicação de 
Terminal Ponto de Venda · PDV desistência do uso do sistema eletrônico de processamento de dados 

An. 335. Com base no Cupcm Fiscal PDV - Redução, obedecerão ao disposto neste artigo, e scr5o apresentados ao Fisco, 
referido no art. 33 I, as operações scr.cio escri turadas, diariamemc, no com antecedência mínima de 30 (trinta} dias. 
documento Mapa Resumo PDV, contendo as seguintes indicações: . §4o. As vias do requerimento de que trata este art igo 

I ·denominação "Mapa Resumo PDV"; terão a s~guintc dcstinaç<io: 
li - numeração, em 'ordem seqüencial, de l a 999.999, · 1 _a I .a e a 23 vias serão retidas pelo Fisco~ 

reiniciada quando atingido este limite; H • a 33 via. será devolvida .ao requerente, para ser por 
III - nome, endereço e nUmeras de inscr iç<io, no CAD- ele entregue à Divisão de Infom1açõcs Econômico-Fiscais da 

ICMS/AP c no CGC, do estabelecimento; Delegacia da Receita Federal a que estiver subordinado; 
IV· data: dia, mês c ano; 111 • 4' via será devolvida ao requerente, para servir 
V - número de ordem do equipamento, at ribuído pelo como comprovante da autorização. 

estabelecimento; Art. 341. Os contribuintes que se utilizarem de 
VI - número constante do contador de reduções; serviços de terceiros prestarão, no pedido de que trata o anigo 
VI! - número de ordem final das operações do dia; antcrio_r, as informações ali enumeradas relat ivamente ao prestador do 
Vlll - número de ordem especifico das Notas f iscais serviço. 

emitidas no dia; · 
IX - coluna "Movimento do Dia": dife rença cntr~ os 

valores acumulados, no final do dia c no final do dia anterior, no 
totalizador geral referido no inciso IV do art . J 14; 

X - coluna "CancclamcniQ/Desconto": importáncias 
acumuladas nos tot~1lizadores parcia is de cancelamento c desconto; 

XI - coluna "Valor Cont(Jbil": diferença ent re os valores 

Art. 342. O contribuinte usmirio de sistema eletrônico 
de processamento de dados deverá fornecer, quando solicitado, 
documentação completa c atualizada do sistema. contendo descrição, 
gabarito de registro ("lay-out") dos arquivos. listagem dos programas 
c as alterações ocorridas no período a que se refere o art.365. 

apontados nas colunas "Movimento do Dia .. 
··cancelamento/Desconto··~ 

Art. 343 . O estabelecimento qne emitir, por sistema 
eJct[Õnico de processamento de dndos, os livros c documentos fiscais a 

c que se refere o art. 339 cstarã obrigado a manter, pelo prazo de 03 
(t rês) anos, arquivos magnéticos com registro fiscal referente à 
totalidade das operações· de entradas e de saídas, assim como das 
aquisições c prestações real izadas no exercício de apuraç5o: 

XII coluna "Difcrimcnto/Suspcns5o/Substituição 
Tributária··: import<incins acumuladas nos totalizadorcs parciais de 
difcrimcmo, suspcnsoio c substituição tributãria; 

XIII - coluna ''Isenta ou N;lo Tributada": soma das 
importâncias acumuladas, nos total izadorcs parciais, relativas as 
operações isentas, rulo tributadas c com redução de base de cálculo; 

XIV - coluna "Base de C:Hculo": valores sobre os quais 
incide o ICMS, de acordo com as alíquotas apl iciJvcis ils operações: 

XV - coluna "Alíquota": alíquota do ICMS que foi 
aplicada sobre a base de c;ilculo, conforme o inciso anterior; 

I -por totais de documentos fiscais, quando se tratar de 
a) Nota Fiscal, modelos I, 1-A 
b) Non1 Fiscal de Serviço de Transpcrte, quando emitida 

por prestador de serviços de transporte fcrro\'i:írio de cargas; 
c) Conhecimento de Transpcrtc Rodovi;irio de Cargas; 
d) Conhecimento de Transpcrtc Aquaviário de Cargas; 
e) Conhecimento Aéreo; 

XVl • coluna "Imposto Debitado": montante 
correspondente imposto debitado; 

11 - por total diilrio, por espécie de documento fiscal, 
do quando se tratar de: 

XVII - -linha ".Totais": soma de cada uma das colunas 
previstas nos incisos IX a XIV c XVI. 

§li,). O Mapa Resumo PDV scr::í de tamanho n;io inferior 
a29.7cmx 21,Ucm. 

a) Cupom Fiscal PDV; 
b) Notas Fiscais de Venda a Consumidor; 
c) Nota Fiscal/Conta de Energia elét rica; 
d) Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos demais 

documentos fi scais. 
§2°. O contribuinte do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, deverá manter as informações exigidas pela 
legislaç:io desse imposto. 

~2°. Os registros dns indicações prc\'istas nos incisos 
VI II. X. XII. XIV, XV c XVI scr5o efetivadas em tantas linhas 
quantas fo rem as situações tributárias das operações correspondentes. 

§3°. A idcnti!icnç;'l,o dos lançamentos de que tratam os 
mcisos X c XII dc\·cr:í ser feita por 'mcio de códigos, indicando-se no 

§3•. O Fisco do Estado do Amap:i poderá ampliar o 
Resumo PDV. será prazo de retcnç5o do nrquivo magnético. de acordo com a capacidade 

próprio documento a respectiva decodificação. 
§4°. Relativamente ao Mapa 

X - relativamente ao tot<1 lizador geral referido no inciso permitido: 
!V do art 3 1-1. i - suprcss:1o das colunas 

contributiva c porte do estabelecimento. 
§-l0

• A ~ccrctaria da Fazenda poderá exigir ;1 
n;io utilizadas pelo manutcnç<lo. em arquivo magnético, d:ls informações de que trata o ~ 

a) ímport:incia acumulada no fina l do dia: 
b) diferença entre os valores acumulados no fi nal do dia 

c no fi nal do di <1 anterior: 
X! valor acumulado no totalizador parcial de 

cancelamento: 
XII \'a la r actunulado no total izador parcial de 

desconto: 
XIII - difcrençn ent re o valor resultante da operação 

rca li1.ada ua forma da alínea ''b'' do inciso X c a soma dos \'a lares 
acusados nos totali:t.adorcs referidos nos incisos XI c XII. 

XIV - scp;~ radamc-nte. os vnlorcs acunml:ldos nos 
totalit . ."Hiorcs p.arcíais de operações: 

a) com diferimento; 
b) com suspcns;io: 
c) com substitu iç;1o tribut:lria: 
d) iscnt<ls: 
c) n:io tributadas; 
f) com rcduç:'io da base de c;ílculo; 
XV - valores sobre os quais incide o ICMS. de acordo 

com· as ;1líquotas aplidvcis às operações. respect ivas al iquotas c 
monta me do correspondente imposto debitado. 

Pari1grafo único. Ficam dispensadas as 111dicaçõcs 
previstas nos incisos X. alínea ''b". c XIII deste artigo. desde que 
observadas as disposições contidas no art . 335. 

Art J 32. O equipamento dcvcr;:i ímprímir. 
concomit;uncmentc ;ls operações por ele registradas. Listagem 
analítica reproduzindo, além dos dados relac ionados com os 
documentos fiscais emitidos, dcrnnis registros, mesmo se de opcmçõcs 
para cont role interno, n;lo relacionadas com o imposto. 

§ l(l. Dever;) ser efetuada leitura dos tol<l li;r.;Idorcs por 
ocasi;lo da retirada c da introdução di bobina da Listagem Analitica 

§2°. A listagem Analít ica deverá ser mantida em 
ordem cronológica, ú disposiç~io do Fisco, J:Clo prazo de cinco anos, 
contado da data do seu último regist ro. 

Art. 333. Em rclaç:1o aos documentos emitidos por 
Terminal Ponto de Venda • PDV, scrü pcmlitído: 

I - ilCréscimo de ind ic.1çõcs neccsS<Irias ao controle de 
outros impostos, obedecidas as normas da legislação pertinente: 

11 - acréscimo de indicações de interesse do emitente, 
que não lhes prejudique. a clareza~ 

111 - desconto ou cancelamento em docuqJCJliO ainda 
m1o totali z.1do, desde que· 

a) o equipamento não imprima isoladamente o subtotnl 
nos documentos emitidos: 

b) o equipamento possua totaliz.adorcs específicos para 
acumulaç:io de tais valores; 

I V - seu cancelamento, imediatamente após a emiss;io, 
hipótese em que dever{! comer, ainda que no verso, as assin~tu ras do 
operador do équipamcnto c do supervisor do estabelecimento, 
observado o disposto nâ a línea "b" do inciso anterior, devendo os 
respectivos cupom de registro de cancelamento, quando emitido, ser 
anexado ao documento cancelado. 

§ 1 o Cada cancelamento de documento de que trattl o 
inciso I V deste artigo deverá acrescer de uma unidade o contador 
previsto no inciso XIX do art 314. 

§2°. Deverá ser emitido, qualquer que seja o valor da 
operação, o cupcm fiscal PDV ou a Nota Fiscal, modelo L 
correspondente. 

estabeleci menta; 
11 - acrêscimo de indie<1çõcs de interesse do usuário, 

desde que n;io se prejudique a clareza do documento: 
. lli - dimensionamento das colunas, de acordo com as 

necessidades d~ estabelecimento; . 
IV· indicação de eventuais observações. em seguida ao 

registro a que se referir. ou ao fi nal do período dicirio com as 
remissões adequadas. · 

~5°. Os totais apurados na forma do inciso XVII, 
rclativ:unentc ús colunas indicadas nos incisos XI. Xll , XIII, XIV c 
XVI. dc\·er;io ser escrituradas nas colunas próprias do livro Regist ro 
de Saídas, observando-se. quanto ú coluna sob o titulo ''Documento 
Fiscal ·, o scgumtc: · 

I - como espécie: a sigla "PDV "; 
ll - como série c siJbséric: a sigla ''MRP'' ; 
III - como números, inicial c: fi nal, do documento fisca l: 

o número do Mapa Resumo PDV emitido no di~l : 

I V ~ como data: aqu~la indicada no respectivo Mapa 
Resumo PDV. 

§ 6° - O Mapa Resumo PDV dcvcr:i ser conscrvildo. em 
ordem cronológica. pelo prazo de cinco :mos. coutado da data de sua 
cmissfio. juutamcnte com os respectivos Cupons Fiscais PDV -
redução dos totalizadorcs parciais. 

S UDSEÇl\0 VIl 
D~ts DisJloSi\·.õcs Comu ns 

Art. 336. O fabric~l ntc e o credcnci;1do responderão 
sohdariamcntc com os usuários, seniprc que cont ribui rem para o uso 
indevido do equipamento. 

Art. 337. Na salvilguarda de seus interesses, o Fisco 
poder:l impor restrições ou impedir a utili :~.aç;1o do equipamento. 

Art. 338. Aplicam-se aos documentos emitidos por 
Terminal Ponto de Venda - PDV c <i escrituraç:io de livros fiscais as 
normas contidas neste Regulamento. 

SEÇÃO 11! 
Do Sistema Elet rônico de Processamento de Daclos 

SUBSEÇÃO I 
Da Utilização de Sistcm:l Eletrônico dr 
Processamento t.lc Uados 

Art. 339. A emissão c escrituração, por sistema 
eletrônico de processamento de dados, dos documentos fiscais , far-se
<10 de acordo com <JS disposições deste Regulamento: 

livros: 
Parágrafo ún1co - O disposto ~este artigo compreende os 

I - Registro de Entradas; 
11 - Registro de Saídas; 
11 1 - Registro de Controle da Produç;lo c do Estoque; 
I V - Registro tle Inventário 
V - Registro de Apuração do ICMS. 
Art. 340. O uso do sistema eletrônico de processamento 

de dados será . a!J torizado pela Dcpmtamcnto de Administraç<"io 
Tribntüria, em rcqucíimcnto preenchido em formul:irio próprio, em 
quatro vias, contendo as scguin:es informações: 

I - motivo do preenchimento; 
11 - idcntificaç5o c endereço do co.1tribuintc; 
lll - documentos c livros a serem processados~ 

IV- unidade de processamento de dados; 
v - configuração dos equipamentos; 
Vl - identi ficação c assinatura do requerente. 

2° deste artigo, dctalhadns até o nível de item. 
Arf. 3-l..J . Ao estabelecimento que requerer autorização 

para cmiss~io de · documento fiscal por sistema eletrônico de 
processamento de dados scrâ concedido o prazo de I ano, contado da 
d~ta da autorização, para adequar-se ;is cxigCncins desta Subscçt1o. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do prazo previsto no 
art igo anterior, duran te a fluência do prazo previsto neste artigo. o 
estabelecimento fie~ obrigado a compor o arquivo magnético com 
registros referentes aos documentos que emitir, pelo mesmo sistema. 

An. 3-15. A Secretaria de Estado da Fazenda podcri1 
dispensar os depósitos fecha~os c as mi~roempresas das condições 
impostas neste Subscç;lo, mediante; requerimento do contribuinte. 

SUDSEÇÃO I! 
Dos Documentos F i sc~1is Emitidos JlOr Sistema 

Eletrônico de Processamento de Dados 
Art. 3-lú . A Nota Fiscal cmit idn por sistema eletrônico 

de processamento de dados dcvcril conter todos os requisitos previstos 
IICSIC RcgulamcBIO. 

Art. 347. O cmuribuintc remeterá aos Fiscos das 
unidades fcdcmdas do remetente c do destinatário da mercadoria. até 
o dia 15 do primeiro mês de c:1dn trimestre civil, Listagem de 
Operações Interestaduais. relativa i1s operações interestaduais 
cfctuadns no trimestre anterior. 

~ 1°. Da I istagcm deve do constar. além do nome, 
endereço, CEP. números de i11scriçào, 110 CAD-ICMSIAP c no CGC, 
do estabelecimento emitente, as seguintes indicações: 

I - nUmero c data da emiss.io da Not;1 Fiscal: 
li - nome, endereço. CEP, números de inscnç;io. 

estadual c no CGC, do estabelecimento destinatário; 
!li -valor contúbil: 
IV - base de c;ilculo do ICMS; 
V- valores do IPI c do ICMS; 
VI -valor do ICMS- substituição tribut;iria; 
Vil - vnlor d:J.s mercadorias isentas c nfio tribut:ldas; 
§21). N~l listagem. serão registradas. por ordem 

crescente. os números. 
I - de CEP, com espaçamento maior na mudanç;l do 

mesmo: 
I!- de CGC. dentro de cada CEP; 
111- de l'ota Fiscal. demro de cada CGC. 

§3°. Sempre que ocorrer posterior retorno da 
mercadoria indicada em listagem! por não ter sido entregue ao 
destinatário, emitir-se-á listagem autônoma. esclarecedora do fato, qu~ 
será remetida juntamente com a relativa ao 1rimestrc em que se 
verificar o retorno. 

§.t0
. A listagem rcmctidél a cada unidade federada 

restringir·sc-á aos deslinatirios nela localiz .. 'ldos. 
§5°. A listagem prevista neste artigo poderá ser 

substituida por arquivo magnético, mediante prévio entendimento 
entre o Fisco c o contribuinte. 

Art 348 Na hipótese de cmiss;lo, por sistema elct.rônico 
de processamento de dados, de Conhc...-cimcnto de Tmns1-'0rte 
Rodoviário de Cargas c de Conhecimento Aéreo, o contribuinte 
remeterá aos Fiscos das unidades federadas do remetente c do 
dcstinat<irio da mercadoria, até o dia 15 do primeiro mês de cada 
trimestre civil, Listagem de Prestações Interestaduais, relativa às 
prestações interestaduais efetuadas no trimestre anterior. 

§ ~ 0• Da listagem deverão constar. além de nome, 
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endereço, CEP. nurncros de onscrição, no CAD-ICMSIAP e no CGC. - de dados, em ordem numérica consecutova de I a 9~9 999, rcorucoada- § 8" O poder Execull\'0 poderá. a qualquer momento, 
do estabelecomento emitente, período das uúormações e data da a numcraçao quando aungido este linúte suspender a aphcaç.'lo do rego me de substituoção tributária em ráz:Io do 
enussão da hstagcm, as seguontes ondocações §3'. Os formulários referentes a cada lona fiscal d~redcnetamento do contnbuonte substofuto, verificado por motivo 

1 • dados do Conhecomcnto deverão ser enfcixados por exercício de apuração. em grupos de até de onadomplêncoa deste em rclaç.'lo ao omposto retido e não ni:olhido 
a) numero. sénc, subsénc, data da enússão e modl:lo, qwnhcntas (500) folhas nos pra1os regulamentares, bem como pelo descumpnmento das 
b) condoções do frete (C IF ou FOB): §4' Relativamente aos livros Registro de Entradas. obngações aeessónas penoncntcs 
c) valor cont:lbol da prestaçi!o, Regostro de Saldas e Regostro de Controle da Pr<K!ução e do Estoque c § 9" A responsabolodadc pelo rccollumcnto do imposto, 
d) valor do ICMS, Rcgostro de lnvcntolno, fica facultado ao contnbuinte cnfcoxar os a pan or das operações ou prestações subsequentes _<I!> 
11 • dados da carga transponada rormulãnos mensalmente, c reonicoar a numcraçi!o. mensal ou descredcncoamcnto, ficará transfenda para o adquorente da mercadoria 
a) upo do documento, anualmente, devendo comunic.1r esse fato previamente à rcpartoção ou o prestador de scn·oço, conforme dispuser o ato de 
b) numero, sénc. subsénc c data da enússào. fiscal a que estiver voneulado dcscredcncJamento 
c) nome. CEP c numeras de onscrição. estadual c no An 359 Os livros fiscaos escnturados por sostema 

CGC, dos estabelecomentos remetentes c destonatáno. ·elctrõnico de processamento de dados serão cnfcu<ados e auoenucados 
d) \'alor contábol da operaçi!o no pra1o de sessenta (60) ?•as. contado da data do ultimo regostro 
§2' Na listagem. quanto ao destonatário, serão Parágrafo unoco • . No caso do hvro Rcgostro de 

registrados. po_(ordcm crescente, os numeros. ln\'entário, o pra1o de sessenta doas para fins de enfcoxamento será 
1 • de CEP. com espaçamento maior na mudança do contado a parur da data do balanço ou, se a empresa não mantl\cr 

escrota contábol, do ultimo dia do ano covil. mesmo, 
li· de CGC, dentro de cada CEP, 
li I ·de número de Nota Fosca!. dentro de cada CGC. 
§3' A lostagcm remetida a cada unodade federada 

restnngor·SC·á aos desunatános nela loc.1111.1dos 
§4' A listagem prC\ osta neste anogo poderá ser 

substotuída por arquo\'o magnetoco. medoantc prévoo entendimento 
cnorc o Fosco c o comnbuontc 

§5' Não dc,·crão constar da listagem prcvosta nesta 
Scçao os Conhecomemos cmuodos em função de redcspacho ou 
subeontrataç.1o 

An 349 r-:o caso de ompossobohdade técnoca para a 
enussão dos documentos fiscaos a que se refere o an 339. por sostema 
clctrônoco de processamento de dados, em caráter excepcoonal, poderá 
o documento ser preenchodo datolograficamente, hopótcsc em que 
de\'erá ser oncluodo no sostcma 

An 350 As \las dos documentos fiscaos, que de\'em 
ficar em poder do estabelecomemo emitente. serão cnfeoxadas em 
grupos de até quonhentos (500). obedccoda sua ordem numénca 
scquencoal 

SUBSEÇÃO lll 
Dos Formulários Destinados à Emissão de 

Documentos Fiscais por Processamento de Dados c da Autorização 
!!lira sua Confecção 

Art 151 À empresa que possua maos de um 
estabelccomcnto localoJ.1do no Estado do Amapá, é pemliudo o uso do 
fonnuláno, com numeração topográfica unoca, desde que destinado à 
cnussão de documentos fiscaos do mesmo modelo 

§I' O controle de uulu.ação será exercido nos 
cstabelecooncntos do cncomendantc c dos usuános do Jonnul:lno 

§2" O uso de formulános com numeração topográfica 
unoca poderá ser csoendodo a estabelccomcoto não relacionado na 
correspondente autor11.ação. desde que haJa apro\'ação pré\•oa pela 
repanoção fosca! a que esmer 'oneulado 

An 352 Os =1belccomentos gr.ilicos somente poderão 
confcccoonar romwlános destonados à cmossão de documentos fiscaos 
mcd.oantc pré\ oa autonzação da rcpan oção finl d.1 coreunscnção em 
que se loc.1lr1.ar o contnbuontc 

§I" Na hopotcsc do anogo antenor. será sohcltada 
auton1.açâo un1ca. Indicando-se 

I • a quantodadc total dos formu;ános a serem omprcssos 
e uulu.ados em comum, 

11 ·os dados cadastraiS dos estabelxomemos usuános 
§2' rclato\amcntc às confecções subsequentes a 

pnmcara, a rcspcctwa autorização somente será concedida mcdmntc 
aprcscntaç:Jo da 2' \'13 do formuláno da autori7..açâo Imediatamente 
antcnor. oportumdadc em que a rcparllç:lo fis::al anotará. nessa vaa. a 
corcunstâncoa de que for autor11ada a confecção dos ompressos fiscaos. 
em conllnuaçao. bem como os números correspondentes 

SUBSEÇ,\0 lV 
Da cscriluraçào de Li'·ros Fiscais por Processamento 

de Dados 

An . 360 É facul ~1da a escmuração das operações ou 
prestações de todO O perfodO de apuração por meio de Cnii SS<lO UIIICa 

§I' Para os cfcotos deste anigo, havendo desogualdadc 
entre os períodos de apuração do IPI c do ICMS. tomar-se-á por. base 
o menor 

§2° Os hvros fisc.1is escnturados por sistema clctrõruco 
de processamento de dados deverão estar dospotm·cos no 
estabelecomcnto do contnbuontc, apos dc7 ( lO) doas iotcos contados do 
encerramento do per iodo de apuração 

An 36 1 Os regostros nos fomlUlános que eonsutucm 
o "' ro Rcgostro de Controle da Produçi!o c do Estoque poderão ser 
feitos de ronna continua, dispensada a utohzação de ronnulâno 
autônomo para cada espécoc, marca, topo ou modelo de mcrcadona 

Parágrafo unoco • O excrelcoo da faculdade prevosta 
neste anogo n.1o cxcluorá a possobohdadc de o Fosco cxogor. em cmossão 
específica de formuláno autônomo, a apuração dos estoques. bem 
como a apuraçi!o das entradas c das s.1odas de qualquer espécoc, marca. 
topo, ou modelo de mcrcadona 

Art . 362 É facultada a utoh7.açi!o de códigos 
I • de emotcntes para os rcgostros nos formulános do 

li\ ro Rcgostro de Entradas. elaborando-se Losta de Códigos de 
Emitentes, que deverá ser mantoda em todos os cstabelccomentos 
usuános do sostcma; 

li . de mcrcadonas: para os rcgostros ,;os formulános 
dos hvros Rcgostro de lnvcntáno c Rcgostro de Controle da Produç:lo c 
do Estoque, elaborando-se Tabela de Código de Mcrcadoroas. que 
dc,crá ser mantoda em todos os cstabelecomentos usuános do sostema. 

Parolgrafo uouco • A hsta de Códogos de Enutcntes c a 
Tabela de Códigos de Mcrcadoroas dC\·crão ser enfeoxadas. com 
obscnações rclauvas âs alterações, se hou\'cr, e rcspccto,as datas de 
ocorrênc1a 

An 363 O conlnbuonte fornecerá ao Fosco. quando 
exogido, os documentos em arquovo magnétoco de que trata este 
Regulamento, no prazo de conco (5) doas uteos. contado da data da 
c."gêncoa, sem prCJUÍ/.0 ao acesso omcdoato às onstalações. 
cquopamentos e onformações em meros magnéticos 

An 36~ O contnbuontc que cscnturar h nos fiscaos por 
sostema clctrõnoco de processamento de dados fornecerá ao Fosco. 
quando cxogodo, por mero de emossão especifica de formuláno 
autõnomo, os reglstros amda não 1mprcssos 

Parágrafo ionico. Não será onfenor a dez (10) doas iotcos 
o praLo para o cumpruncmo da c"gêncoa de que traoa este artogo 

SUBSEÇÃO V 
Das Disposições Comuns 

An. 365 Para os cfcotos deste Capitulo. entende-se 
como cxcrclcoo de apuraç.1o o período compreendido .entre I" de 
)ancoro c 31 de dcLcmbro, onclusivc 

An. 366 Aplicam-se ao sistema de cnussão c 
cscnturaçilo de documentos c hvros fiscais por process.1mcnto de 
dados, os Ajustes SINIEF c <lt Convêouos que doscoplinam a matéria 

§I'. Na salvaguarda de seus onteresses. o Fosco poderá 
ompor rcstnções ou ompedor'a uulizaç:lo do sistema prcvosto neste 
anogo 

SEÇÃO 11 
Do contribuinte Substituto 

An. 368 São rcspons.'\veos pela retenção e recolhimento 
do omposto. na quahdadc de contnbuontc substituto, os industriais, os 
produtores. os coÍncrcoantcs atacadostas. os dostnbuidores. o cxtrator, o 
gerador, onclusovc d: cncrgoa c o transponador, em relação à 
comcrcoahmç.1o dos produtos ondoc.1dos no parágrafo ionico do an. 
382 

Pan\grafo ionoco Equiparam-se às categorias 
mcnctonadas no "caput" 

I· o contnbuontc de outra unodade da Federação que 
rcahLar. onclusovc por mero de \'ciculos. operações com produtos 
iUJettos a retenção an1cc1pada do tmposto, sem dcstinatáno certo neste 
Estado. 

11- qualquer possuodor onclusoYe o comercoante 
\3fOJOSta. que adquonr os produtos ondicados no parágrafo úmco do 
an 182. sem retenç.'lo c pagamento do omposto 

SEÇÃO 111 
Da Base de Calculo 

An 369 A base de cálculo do omposto, para efcuo de 
retenção por substotuoy.'lo tnbutána, será 

I • nas operações ontcrestaduaos, o \'alar fixado em 
protocolo ou convênoo, 

11 - nas operações ontemas, o preço máxomo de \'enda a 
\areJO fi\ado pelo fabncantc ou autondade competente ou, na falta 
deste, o ,•alor formado pelo preço praticado pelo remetente. oncluondo
sc o montanlc correspondente a frete. carreto, seguro, tmposto e 
dcoilaos despesas dcbotadas ao dcstonatáno, acrescido do percentual de 
agregação fixado no ato normau,·o que onstotui a substituição 
trobutároa 

Parágrafo Únoco Quando o estabelecimento industnal, 
respons.í,el pela rctcnç:lo do imposto '"' quahdadc de controbuontc 
substituto, não rcali1.1r operações com o comércio \'arcjista, o valor 
IIUC&al para o cáiC\&IO menc1onado neste arugo será o preço prattcado 
pelo dostrobuodor ou atacadosta 

SEÇÃO rv 
Da Al>uraçilo do Imposto 

An 370 A opuração do omposto a ser rctodo pelo 
comnbuontc substituto far·sc·á da seguontc rnaneora 

I· à base de cálculo obtoda na forma do anogo antcnor. 
aphcar a alíquota ,·o gente para as operoções ontcrnas. 

11- dcduLOr do ,-alar encontrado. o omposto dC\·rdo pelo 
propno contnbuontc na respcctl\·a operaçi!o 

§1" Nas operoções omcmas rcalozadas por 
cstabelccuncnto atacadosl3, dostnbuodor ou depósito, a substotuoção 
tnbutãna c.1bera ao remetente. mesmo que o omposto Já tenha sido 
rctodo antcnormcntc 

§2' Na hopótcsc do parágrafo anterior. fica assegurada 
a recuperação, como crédoto fiscal , das parcelas do omposto destacado 
no documento fiscal de ongem 

§1" Nas operações ontcrcstaduais rcahLadas por 
cstabelecomcnto atacadosta. dostnbuodor ou depósito com os produtos 
de que trata o parágrafo unoco do an 382, para os quais o Estado do 
Amapá mantenha convénoos ou protocolos com outras unidades da 
Federaç:lo para cobrança antccopada do imposto, a substituição 
tnbutána caberá ao remetente, mesmo que já tenha havido a rctcnçi!o 
antcnormentc 

§4' Na hopótcsc do parágrafo antenor, o Art 353 O ann.11enamcnto do rcgostro fisc.1l em mero 
magnétoco será doscoplonado pelo Manual de Onentaçi!o. onstotuído 
pelo Protocolo ICMS 12 de~ de abro I de 1995 e postenores alterações 

§2' Cabe ao contnbuome usuáno do sistema de que cstabelecomcnto remetente emotorá nota fiscal para cfcoto de 
trata este antgo obscnar as mstruçõcs operacionais contidas no rcssmcJmcnto. JUnto ao cstabclccJmcnto que ;á tenha efetuado a 

An 35~ Entcndc-sc por regostro fiscal as onformações 
gr;wadas em meao magnéuco. referentes aos elementos conudos nos 
documentos fi scaas 

An 355 O arquom magnctooo de rcgostros fiscaos a 
que se refere o artogo antenor. conforme cspccoficação c modelo 
prC\ ostos no Manual de Oncmaç.1o. conterá as seguontcs onformações 

dcSlJnattlno, 

desunatáno. 

I • odcnuficação do rcgostro topo e situação. 
li - d.1ta do rcgostro. 
111 - CGC do enutentc. do remct:ntc c do destonatâno. 
IV - onscnç.1o cs~1dual do conotemc. do remcoenoc c do 

V • unodadc federada do emitente, do remetente c do 

VI • od e moficaç~o do documento fiscal modelo. senc. 
subsénc c número de ordem. 

VIl • Códogo Fosca! de Operações e Prestações. 
VIII • \'alares a serem consignados nos 11\·ros Rcg&stro 

de Entradas ou Rcgostro de Saídas, 
IX - C'ódogo da Sotuação Tnbutána da operaçl!o. federal 

c estadual 
Parágrafo unoco Nas operações e prestações onternas 

relactonadas com auvo 1mobthmdo c matcnaJ de consumo. as 
onformações poderão ser agnopadas pelo tOla! mensal. segundo a 
n.1ture1.a da operação ou prestação 

Art 356 A captação c consosténcoa dos dados 
referentes aos elementos canudos nos documentos fisc.11s, para o mero 
magneuco. a fim de compor o rcgostro fiscal. não poderão otrasar por/ 
maos de conco (5) doas utcos. contados da dala da operação a que se 
refcnr 

Art 357. Focam os contnbuontes autonzados a rcurar 
do estabelecomcnto os documentos fiscaos, para rcg~stro de que trata o 
an 354. devendo a ele retornar dentro do pra1D de dez ( lO) doas uteos. 
contado do encerramento do período de apuração 

An 358 Os hvros fiSC3J s cmltodos por processamento 
de dados obedecerão aos modelos prcvostos em Convêruos 

§I" É permoUcL1 a uuhzação de fonnulânos em branco, 
desde que, em cada um deles, os títulos prC\•rstos nos modelos SCJ3m 
ompressos por sostcma clctrõouco de processamento de dados 

§2' Obedecoda a ondcpendêncoa de cada lovro. os 
formulároos serão numerados por sosterna elctrônoco de processamento, 

Manu.a l de Onentaç:lo pnmc1ra retenção. do valor do 1mposto relido antenormcnte 
TÍTULO 111 acompanhado do respccm·o documento de arrecadaçi!o 

DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÁO §5" Ocstabelecomcnto que efcouou a primeira retcnçi!o 

CAPÍTULO I 
Da Substituição Tributária 

SEÇÃO I 
Dis1>osições Preliminares 

An 367 Nas operações omernas c onoerestaduaos com 
os produtos de que trata o parágrafo uruco, do an 382. adotar-se-á o 
rego me de subsutwç.1o tnbutána, obedecendo-se aos pereentuaos nele 
fixados como indoccs mino mos de taxa de \'alar acrcscodo (TVA) 

§I" A substltuoçi!o tnbutána far-sc-á mcdoamc a 
rctcnç.1o do unposto dcvodo em função de operações antenores os 
subsequentcs SUJCitas a esse rego me de trobutaçào 

§2' Nas operações mtcrestaduaos. a subsutuoção 
tnbutána obedecerá aos termos de convênoos c protocolos de que o 
Estado do Amapá seJa sognatáno c. no que couber. às dosposoções 
deste Capitulo 

§3" O rcgomc de substotuoçi!o tnbutána não se aplica à 
transfcréncoa de mcreadonas entre estabelccomcntos ondustnaos ou 
atacadistas da mesma empresa, nem às operações entre contnbumtcs 
substitutos ondustroais 

§4" Na hopótcse do parágrafo antenor. a subsutuoção 
tnbutána caberá ao estabelccomento da empresa ondustnal. do 
a~1cadosta ou ao contnbuonte subsututo ondustnal que promover a 
sarda de mcrcadonas para estabelcetmento de pessoa do\'ersa 

§5" As mercadonas que estejam sob regomc de 
subsutwção trobutároa, quando pro\enocntes de outras unodades da 
Federação, sem rctenç;'lo do omposto, ficarão SUJeitas ao pagamento 
antccopado do omposto. nas formas c prazos estabelccodos neste 
capitulo 

§6° A subsUtwçi!o trobutana não e,,clw a 
responsabolodade acessóna do contnbuonte. sah o nos casos prevostos 
em lc1 

§7" A subsutuoçao tnbutana não excluo 
rcsponsabohdade do contnbwntc substituído, na lupótcsc do 
documento fiscal própno não ondocar o valor do omposto, objeto cL1 
subsutuoção. quando o rcspccuvo destaque for exogodo pela lcgoslação 
tributá na 

poderá dcdum, do pr6xomo recolhomento ao Estado em ra"or de quem 
for efetuada a pnmeora retenção. a unponâncoa do imposto a que se 
refere o parágrafo antcnor. desde que dosponha dos documentos de 
arrecadação nele mcncoonados 

SEÇÃO V 
Do Recolhimento do Imposto 

An 311 O rccolhomcnto do omposto dC\·odo por 
contnbuonoc que rc.1htcm operações SUJCOias á substo tuição tnbutána 
far-sc·n nas scgtuntcs fonnas 

1- nas entradas de mercadonas proccdenoes de outras 
uoudades da fedcraç.1o, para comcrcoah7.1ção neste Estado, quando n.1o 
hou,·cr retenção na ongcrn 

a) através do DAR modelo I. quando o contnbuintc for 
onscroto neste Estado, obscn'lldo o dosposto nos § I' c 2' deste anigo; 

b) atra,és do DAR modelo 3. nos demais casos; 
11· nas operações ontcrcstaduaos, quando houver retenção 

do omposto, através da Guoa Nacoonal de Rccolhomcnto de Tnbutos 
Es~1duaos (GNR). modelo 23. nos tennos de Convênoo ou Protocolo 
celebrado entre este Estado c outras unodadcs da Federação, observado 
amda o seguontc 

a) nas operações que desunem mercadonas a este 
Estado, o estabelccomento que efetuar retenção do unposto dC\·erá 
lambem cmotor hstagc:m do ICMS rctodo. que comerá as scgumtes 
ondocaçõcs 

I· nome, endereço, CEP, numero de onscnçào, estadual 
e no CGC. nos estabelccomcnros corutente c dcstonatano, 

2· modelo, nlimero, c data da cnussão da nota fiscal , 
3· valores lotaiS das mcrcadonas. 
4- valor da operação; 
5- valores do TPI c ICMS relauvos à operaçi!o, 
6· valores das despesas acessónas, 
1· valor cL1 base de cálculo do omposto retodo, 
8· valor do oonposto reoodo; 
9- nome do banco em que for efetuado o recolhimento, 

data c número do rcspcctovo documento de arrecadação, 
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b) a listagem a que se refere a alínea anterior será 
emitida, no mínimo, em 02 (duas) vias, que terão il seguinte 
dcstiuaç;lo: 

I - I' via- Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá. 
encaminhada pelo contribuinte substituto no prazo previsto para o 
recolhimento do imposto: 

2- 2a via - contribuinte emitente, para exibição ao Fisco, 
quando solici tada; 

IH- nas saídas imcrn;1s promovidas por cstabclccuncntos 
industriais, atacadistas. depósitos, fili:tis ou distribuidores autori1.ados, 
alravés do DAR, modelo I, acompanhado de lísl:lgcm de ICMS relido, 
que terão as mesmas indicações c destinação previstas nas alíneas "a" 
c "b" do inciso 11. 

scguiÍnc: 
1-..será cmilido pela primeira rcpartiç;lo fiscal de entrada 

da mcrcadorm.·c à vista da la \·ia da nota fiscal de origem. termo de 
retenção de documentos fiscais em trCs vias, que terão t~ seguinte 
dcslinaçiio: 

a) a r' vi:t será entregue ao transportHdor para 
acompanh<~r as mcrcadonas até seu destino. juntamente com a 3a \'ia 
da nota fisc.1l de origem, devendo ser apresentada ;i rcpmiç;io 
nrrccadadora do domicílio fiscal do contribuinte, nos termos do inciso 
111 deste par:lgrafo; 

h) a 2,) ,·ia scr:l entregue ao Dcparlarncmo de 
Administraç:io Tributãria - DAT. junwmcntc com a I" \'lil da nota 
fiscal de origeu1, para controle, acompanhamento: 

c) a 311 \ 'Ia rica r[I presa o1o talonário à disposiç;io da 
autoridade fiscal competente: 

11- na falia da 3' via da nota fiscal. em l'irluclc de 
extra\'io ou emiss:io deste documento por proccssilmento eletrônico. o 
termo de rct~o:nção de documentos fiscais será considerado documento 
hábil para acobcnar o tninsito das mercadorias atC o seu desuno. 
desde que dc\'idamcntc preenchido c tmga em seu \'crso a 
cspccificiiÇíiO d.1s JI Jercndoricls transportadas; 

111- o recolhimento do imposto por antccipaç:io dc,cr;i 
ser efetuado na rcparuç;io arrecadadora do domicilio fisc:ll do 
contribuinte destinat~írio. no prazo definido no inciso I do a11. 373. 
mediante aprcscntaç:io da I ~ via do termo de rctcnç:io de documentos 
fiscais c da 3, via dí1 not:t fisc:1l de origem. se for o caso: 

IV- a rc1cnçào da I' via da nota fiscal de ongcm n;io 
desobrign o contribuinte ao registro do documento fiscal no prat.o 
rcgulamcnt:tr. devendo f;lzê-lo com os dados constantes da 3 ~ via desse! 
documento ou da J-l \'ia do termo de retenção de documcmo fiscal: · 

V- quando a nota fiscal de origem acobcnar outras 
mcrcadoria's além das sujeitas ao regime de substil\Jiç:io tnllllt<iria. o 
tcnno de rctcnçüo de documento fisca l senl preenchido com ;1 

discriminação de todos os produ1os. cabendo a rcpartiç;io arrecadadora 
do domicilio do dcstinat:irio fazer a d1stinç:lo das lilcrcadonas pam 
efeito de c"gência do ICMS antecipado 

§2('. O recolhimento do imposto de que trata este art igo. 
far-sc-â: 

1- no caso do inciso I. alínea "b" deste artigo. quando da 
passagem na primcir:~ repartição fiscal deste Eslildo; 

11- no cnso do inciso I, alínea "a" deste artigo, ua 
repart ição fiscal do domicilio do contribuimc, observado o disposto 
inciso 11 do art . 373: 

111- no ca~o do inciso li deste artigo: 
a) nas entradas de mcrcndori;ts, nos termos do 

inslrumcnlo de crcdcnciamcnlo c.xpcdido pela Secretaria de Estado da 
Fazenda do Amap:i. à \'ISta de solicit:1çào de contnbuintc substituto de 
ou1m unidade da Fcdcraç;io: 

b) nas saidas de ntcrcadorias, de acordo com o 
estabelecido pela unidade da Federação fa\'orecida. no caso de imposto 
retido por contribuinte deste ESiado. 

§3°. 0 disposto na alínea ua" inciso I deste nrtigo. 
aplica-se :\s si tuações previstas nos incisos 11 c IV do art. 2° deste 
Rcgulamcmo. quando o contribuinte não manti\'er escrita fisca l 
regular. ou realize. ainda tJUC cxccpcionalmcnte, operações sujcitns ao 
imposto. 

Art. 372. As operações ou prestações sujcilas ao 
pagamento do imposto por substituição tributüria. cuja retenção 
constdcrc·sc indc\'ida em raz.io de descrcdenciamcnto do contnbuintc 
substituto. aplicam-se as disposições do inciso I, § 1° c incisos I c li do 
§ 2°. lados elo art. 3 71. 

SEÇÃO VI 
Dos Pra7.0S de Recolhimento 

Art. 373. O rccolhimcnlo do imposto nas operações 
com produtos submetidos ao regime de substituiç;:io tributf1ria serei 
efetuado: 

1- no momento da entrada do produto no território dcslc 
Estado ou de sua saida para outra unidade da Fedcraç;io, nos casos de 
operações efetuadas sem a retenção antecipada; 

11- ale o dia 5 (cinco) do mês subscqucnlc. quando 
procedentes de outra u111dadc da Federação, ,:Icstinados a contribuintes 
inscritos neste Estado: 

111- quando se tralar de cslabelccimcntos industriais, 
comércio atacadista. distribuidor e/ou dcpésitos: 

a) até o último dia do mesmo ~mês, para as operações 
internas rca liz.-1das na primeira quinzena~ 

b) alé o dia 5 (cinco) do mês subscqucmc. para as 
rcali,.1das na segunda quinzena; 

c) até o dia 5 (cinco) do mês subscqucntc, quando se 
tratar de imposto relido rcsuliantc de prestações de serviços de 
transporte: 

IV- nas operações internas c interestaduais com 
cimento. até o quinto dia útil apés a quin,.cna em que houver ocorrido 
a retençcio; 

V- relativamente a fato gerador ocorrido antes da 
entrada da mercadoria ou do serviço prestado ao contribuinte 
substituto, até o quinto dia útil do mês subscqucntc àquele em que 
ocorrer a respectiva entrada. 

VI--até o 9" (nono) dia do mês subscquentc ao da saída. 
nas operações com veículos. 

VIl- até o dia 10 (dez) do mês subsequcnlc ao que 
ocorreu a retenção; 

a) nas operações com farinha de trigo, cerveja c . 
refrigerante para os Estados intcgranles das regiões Norte e Nordeste; 

· b) nas operações com derivados de petróleo c demais 
combustíveis liqu idas c gasosos. 

VIII- a1é o dia 10 (dez) do ·mês subsequcntc ao da 
ocorrência do fato gerador, nos demais casos não previstos neste 
artigo. 
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SEÇÃO VII 
Dos contribuintes tlc Outros Estados 

Art. 374. A Sccrclaria de Eslado da Fazenda, nos casos 
previstos em Convênios e/ou Protocolos, poderá atiitiuir âo 
estabelecimento industrinl , distribuidor ou atac.1dista, localizados em 
outra unidade da Federação, a responsabilidade pela rc1cnção c 
recolhimento do imposto relativo às operações subscqucntcs realizadas 
no território amapaense com produtos sujeitos à substituiç;1o 
tributária. 

§J•. Na hipélcse do "caput" dcslc artigo, o contribuinte 
substituto deverá ser inscrito no CadaSiro de Coru ribuintcs do Eslado 
do Amap.í (CAD-ICMS/AP), devendo preencher a Ficl41 de 
· Atuali7.1Çi10 Cadaslral (FAC) c apresentar a seguinte documentação: 

1- cópia do inslnrnrcnlo constitutivo da empresa: 
11- comprovante de inscriç~o no Cadamo de 

Conlribuinles no Estado onde está locali7.ada a cmprcs.1 c no Cadaslro 
Geral de Contribuintes (CGC) do Ministério da Economia, Fazenda c 
Planejamento. 

§2". O nírnrcro de inscriç;io a que se refere o parágrafo 
anterior será aposto em todos O! documentos dirigidos a eslc Estado, 
inclusi\'e no documcnlo de arrecadaç;lo. 

SEÇÃO V111 
Dos Documentos Fiscais 

SEÇAO VIII 
Da Escrita Fiscal 

Art. 375. O contr.buintc substituto cmitir;i nota fiscal 
contendo. além dos requisitos legais, os valores correspondentes ;i 
base de c:i lculo c ao imposto retido, apurado na forma do art. 370, 
sendo obrigatória a scparaç;io, ainda que por meio de códigos, das 
operações efetuadas com imposto relido. 

Art. 376. O contribuinlc subslituiO lançará: 
1- no livro Rcgislro de Entradas: 
a) o vo1lor rcferen:c à aquisição das merendarias c o 

respecti\'O crédito do imposto, segundo as normas deste Regulamento; 
b) os ,-alares da base de cálculo c do imposto retido, 

constantes do documento de aquisição ou do documento de 
arrecadaç:1o. no espaço destinado a "Obscf\·ações". nnmcsmíl linhn do 
lançamento da alíne" anterior: 

11- no livro Registro de Saídas: 
a) o valor rcfcrcnl c a sua própria opcraç;iÓ c o rcspcclivo 

débito. segundo as normas deste Regulamento; 
b) os \'alares da blsc de cálculo c do imposto retido. 

apurado na forma do art. 370, no espaço destinado a "Obscn·ações". 
na mesma linha do lnnçnmenlo d:t nlinea anterior; 

111- no livro Rcgislro de Apuraç:io do ICMS; 
a) no caso de primeira retenção: 
1- os valores referentes irs operações consignadas nos 

li\'ros Rcgislro de Eniradas c Rcnislro de Saidas; 

2- o ,.;1lor do imposto retido. no espaço destinado a 
"Obscn·ações"; 

b) no caso de rctcnçilo subscqucntc, o valor do imposto 
retido pela entrada c saída nos itens "007 - Outros CréditOS 1

' c "002 -
Outros Débitos". respectivamente 

§ 1•. Para uniformidade dos lançamentos referidos na 
aliuca "b" dos incisos I c 11 deste artigo, dcvcr;lo ser abertas. no espaço 
dcslinado a "Observações", sob o lilulo "Substiluiçào Tribul:\ria", duas 
colunas com os subtítulos "Base de C;ílculo"c "Imposto Relido" 

· §2°. Na hipóte~c da existência de operações 
interestaduais, serão obscrYados os seguintes proccdimemos: 

1- o lançamento da nota fisca l pertinente à operação ser:i 
feita no li\'ro Registro de Saidas, 'com a indicaç:lo da sigla da unidade 
da Federação destinmária. colocada ao lado do ,-alar 'do imposto 
retido: 

11- a apuraç;io do imposto rel ido em favor de oulras 
unidades da Federação será fei to no próprio livro Rcgislro de Saidas, 
mediante a soma dos valores rcspccti\·os ·c correspondentes a· cada 
unidade da Fcdcrnçilo dcstinakiria, c será lançado no c;tmpo 
"Observações" do livro Regi mo de Apuraç;io do ICMS. 

§3°. O disposto no p.1rágrafo anterior aplica-se. 
wmbém. às operações imernas. com retcnç-Jo do imposto. 

SEÇÃO IX 
Da Fisc;tli·Lnção 

Art. 377. A fisc:t li7.1Çào do contribuinlc substilulo 
domiciliado neste Eslado, com referência ao imposto retido na fonte 
em fa,·or de outras unidades da Federação, signat{lrias de protocolos 
c/ou convênios nesse scnlido, será fcila cunjuntamente ou 
isoladamente por este Estado c pela Unidade da Fcderaç;lo envolvida 
na operação, condicionando-se a do Fisco da Unidade da Fcdcraç:lo de 
destino a credenciamento prévio na Sccrelaria de Estado da Fazenda 
do Amap.í. 

SEÇÃO X 
Das Disposições Gerais 

Art . · 378. Sujeitam-se às normas comuns deste 
Regulamento as seguintes operações tributadas sem a retenção do 
imposto para o recolhimento antecipado: 

1- saídas para outras unidades da Federação não 
signatárias de convênios ou protocolos que tratem de substituição 
tributária: 

11- saidas para cmprcs.1 de construção civil; 
111- saidas para csL1belccimcnto industrial desde que 

para utilizaç;lo em processo de industrializaç;io: 
IV- s.1idas para consumidor final. 
Art. 379. O imposto retido .pelo contribuinte subslituto 

será recolhido em moeda corrcnlc, mcdianlc a ulili7.1ç.':o de 
documentos de arrccatL1ção próprios, vedado o aproveitamento. de 
qualquer crédito existente na contn gráfica do ICMS. 

Art,380. O imposto recolhido por subslituiç;lo 
tributária, salvo exceção expressa, mio se constituirá em crédito fiscal 
do contribuinte adquirente, sendo vedado seu aprovcitamcnlo 

Art. 381. Os conlnbuintcs que receberem mercadorias 
sujeitas ;i substituição tribuhíria, sem a devida rclcnçào, deverão 
comparecer à repartição fiscal elo seu domicilio, no pr~zo de 05 
(cinco) dias, contados da data de entrada da mercadoria, para 
rcgulari?.ação e recolhimento do imposto. 

Art. 382. O Secrctârio da Fazenda baixará as nonnas 
necessirrias à ·complementação das disposições deste Capitulo, 
podendo instituir documento para controle de entradas de merCadorias 
procedentes de outras unidades da Federação sem retenção do 
imposto. 
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Parágrafo ú'nico. Estilo sob o regime de substiiUiç;lo 
. tributária os seguintes produlos, observados o disposto nos respectivos 
1 convênios-<: protocolos: 

· I -açúcar (protocolo ICMS 33/91, 21/92 c 51/92) 
11 - produtos farmacêtnicos (convênios ICMS 76/94 e 

99/94) 
l1l - Pneus, c.inmras de ar c protclorcs (convênios LCMS 

85/93 c 127/94 c protocolo 32193) 
IV - cerveja, refrigerante, água mineral ou polávéi ·c 

. gelo (protocolo ICMS 11/91, 10/92 c 34/92) 
V - veículos de duas rodas motoriz.1dos (convênios 

ICMS 52193, 88/93 c 44/94) 
VI - veiculas automotores (convênios ICMS 107/89, 

132/92 c suas alterações)· 
VIl - derivados de peirólco c demais combustíveis c 

lubrificanlcs (convênio ICMS 105/92, 112/93 c 06/94) 
VIl I - cimcnlo (protocolo fCM 15/85, 02/87, protocolo 

ICMS 17/92 c 18/92) 
IX - cigarro c outros deri\'ados do fu mo (convênio 

ICMS 37/94) 
X - tintas vernizes c outras mercadorias da industria 

química (convênios ICMS 74/94, 99/94. 153/94) 
Art. 383. As disposições deste Capitulo :rplicarn-sc. no 

que couber, às demais hipétcses de que trata o art. 28 dcslc 
regulamento. 

CAPÍTULO 11 
Das Operações nealizadas pela Companhia Nacional 

de Abastecimento- CONAB 

Art. 384. Fica concedido à Companhia Nacional de 
Abaslccimcnlo - CONAB. regime especial para cumprimcnlo das 
obrigações relacionadas com o ICMS, 1~:1 forma prevista neste 
Capitulo. 

§ 1•. O regime especial de que trata cslc Capí tulo 
aplica-se cxclusivamcmc aos estabelccimcnlos da CONAB, assim 
entendidos seus núcleos, superintendências regionais e agentes 
financeiros que rcali7,1fcm operações vinculadas ir Polític.1 de 
Garantia de Preços Mínimos -PGPM, prevista em legislaçcio 
específica, ficando os demais, sujeitos ao regime normal estabelecido 
neste Regulamento. 

§2•. Os estabelecimentos abrangidos por este Capitulo 
passam a ser denominados CONAB/PGPM. 

Art. 385. À CONA13/PGPM é concedida inscrição 
única no CAD/ICMS-AP. 

Art. 386. A CONAI3fPGPM centralizará, em um único 
csli\bclccimcnto por ela prcviamcnlc indicado, a cscriluraçffo fiscal c o 
rccolhinrcrrto do imposlo. 

§J•~ Os estabelecimentos da CONABIPGPM: 
I preencherão o documento denominado 

DemonSirativo de Estoque - DES, emitido quinzenalmente por 
estabelecimento, registrando. no Ycrso. segundo a naturet...;J da 
operaç;lo: 

a) o soma1ório das cniradas c das s.1idas a titulo de 
vnlores contúbcis; 

b) os códigos fiscais da operaçilo ou prcstaç;lo; 
c) a base de cálculo c o valor do ICMS; 
d)· as operações c prestações isentas. não tributadas ou 

com rcduç;io de base de cálculo; 
1l - remeterão o DES ao cslabelccimcnlo ccntrali,;rdor, 

anexando via dos documentos rclnti\'OS às entradas c, rclati\'amentc às 
saídas. a 61 via das notas fiscais correspondentes. 

§2°. O estabelecimento ccntral izador escritur:ufl os seus 
livros fiscais até o nono dia do mês subscqucntc ao da reali?.ação das 
operações. 

Art. 387. O csiabclccimcnto ccntralizador a que se 
refere o artigo anterior adotar:í os seguintes livros liscais: 

I - Registro de Entrada. modelo 1-A; 
11 - Registro de Saída, modelo 2-A; 

I 
111 - Registro de Ulilizaçào de Documcnlos Fiscais c 

Termos de Ocorrência, modelo 6~ 
1 IV- Registro de Apuração do ICMS, modelo 9. 

§ 1°. Os livros Registro de Controle da Produç;io c do 
Estoque c Rcgislro de Invcnlário scrõo substituídos pelo 
Dcmonslralivo de Esloquc - DES, cmilido quinzcnalmcnle, por 
cslabelccimcnto c no final do• mês para lodos os produtos 
movimcntndos no período, de\'endo sua ernis~io ocorrer mesmo 
quando nilo houver movimento de entrada1 ou saídas, anotando-se 
neste a observação ''Sem Movimento". 

§2•~ Alé o dia 30 de cada mês, a .CONABIPGPM,. por 
meio de seu estabelecimento ccntralizador. rcmclcrá, ao Departamento 
de Administraç;io Tributaria da Sccrc1.1ria de Estado da Fazenda, 
resumo dos Demonstrativos de Estoque emitidos na segunda quinzena 
do mês aJllcrior. 

Art.388. A CONABIPGPM emitirá Nota Fiscal, 
modelo I ou 1-A, com numer:ição ionica, em nove (9) vias, com a 
seguinte destinação: 

1 - 111 via -destinatário; 
U - 2' via - Fisco da unidade federada de destino; 
l1l - 3' via - Fisco do Estado do Amapá; 
IV- 4' via- CONAB - processamento; 
V - 5" via - seguradora: · 
VI - 6• via ·emitente · cscriturnção: 
VIl - 7• via - armazém de dest i110; 
Vlll - 8' via - dcposilitrio; 
IX - ~ via - agência opcradorn. 
Parágrafo único. Fica a CONABIPGPM autorizada a 

utilizar todos os impressos de documentos fiscais da Companhia de 
Financiamento da produção -CFP, cxistcnlcs em csloqnc, mediante 
aposiç;io, datilográfica ou por carimbo, dos novos dados cadastrais da 
~mprcsa. 

Art. 389. Em subslituição à Nota Fiscal referente à 
entrada, a CONABIPGPM emitirá, nas compras de produtores ou de 
cooperativas de produtores, o documento denominado "Aquisição do 
Governo Federal - AGP". numerados tipograficamente, contendo 
todas as informações fiscais necessárias à perfeita identificação da 
operaç;io, em oito vias, com a seguinte destinação: 

BRD; 

I - 2' via - repartição fiscal; 
li . 4" via ·fornecedor; 
lll - 5' via- arquivo do emitente, para exibição ao Fisco; 
IV - 7" via - estabelecimento centralizador, anexa ao 

V- 8' via -armazém, para registro; 
VI as· demais vias s.'o de uso interno da 

CONABIPGPM. 
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· · - . • nola fiscal oomplementãr mencionar o número da antenoc e 01 
An. 390. Os formulános de Notas FISC3JS e de AGP ser entregue á SUFRAMA, . elementos cttados no§ I' dispensados estes da nota fiscal midal. 

somente poderão ser oonfecctonadas mediante autonzação prévta 11 • a outra será re!Jda pela repantçao fiscal que a uver • § 4' Have:.OO !Jansferênctã de carga de um para ouuo 
§ 1'. Os documentos prCVIslos neste Capítulo poderão ser VIsado. veículo, desde que ·sob a responsabthdade do mesmo vendedor, deverá 

confeccionados em jogos soltos §6"· Oeoorridos cento e vmte dJas da saída de que trata constar na nota fiscal a nova idcnufleaç!lo do veículo transponador, 
. §2" O estabelcctmcnto ccntrahza~or manterá este artigo, sem que tenha sido nx:cbida comunieaç!lo da SUFRAMA a alteraçõeS esta a ser feitã também nas notas fiscrus referidas no inciso 

demonstrativos atualizados da destmação dos formulanos de Notas respeito do internarnento da mercadoria no Município de Manaus, o 111 inclusive nas vias anexadas ao talão daquelas jã emitidas .. 
F contribuinte remetente será notificado a comprovar a entrada da • 

Fiscais c AG '· . § 5" As Notas Fiscais, modelo I ou l-A, bem COll)O .as 
An. 9 L Nas satdas mtemas, promovtdas por produtor mercadoria no estabelectmento dcsunatário ou o pagamento do notas fiscats de venda referidas no inciso lll deste anigo, serlo 

agropccu:lno com destino ã CONABIPGPM, o recolhtmento do Imposto, acrescido dos encargos lcpis, calculados a contar da data da emtudas, no mínimo, em 03 (três) vias, que terão o segutnte desuno: 
1mposto fica dtfcrido para o momento em que ocorrer a saída remessa 1- a I' vta acompanhará a carga e será arqutvada em 
subscquente da mercadona, esteJa essa tnbutada ou não pasta espectal, quando do retomo do veiculo, pelo estabelectmcnto 

§I" o dtsposto neste antgo aphea·sc, também, nas CAPÍTULO IV emllente. 
transfcrênctas de mereadonas entre cstabelcctmentos da 
CONABIPGPM, localt>.ados no Estado do Amapá 

§2". Constdcra-se salda, para cfello deste antgo, a 
mercadona CJÓstcnte em estoque nos dtas 30 de Junho e 31 de 
dct.embro de eada ano, sobre a qual atnda não tenha sido rccolhtdo o 
tmposto. 

§3" A mextstêncta, por qualquer motivo, de operaçflo 
postcnor encerra a fase de difenmcnto 

§4'. Na ,htpólcsc dos §§ 2' e 3' deste anigo, o 1m posto 
será calculado sobre o preço mímmo fixado pelo Governo Federal, 
VIgente na data do evento. e reoolhtdo em guta cspectal. 

§5'. O tmposto rccolludo nos termos do §2" será 
escnturado em crédito no hvro fiscal propno, não dtspensando o 
débtlo do tmposto por ocastão da efeuva saída da mereadona 

An 392 O Imposto dcvtdo pela CONABIPGPM será 
recolh1do 

I - até o nono d1a do mês subscqucnte ao da ocorrênc•a 
do fato gerador, ou nas dmas prev1stas no §2' do antgo antcnor; 

11 . até o dta 20 do mês subscqucntc ao da ocorrêncta do 
fato gerador. monctánamente mual11.ado, mdependentcmcnte de 
penalidades e acréscimos lcgms 

An 393 Nas transferênctas. a base de cálculo é o 
preço mirumo da mcreadona, fixado pelo Go'crno federal, \1gcntc na 
data da ocorrêncta do fato gerador, acresctdo dos valores de frete. 
seguro c demats despesas accssónas 

An 394 Nos casos de mcreadonas depos•tadas em 
armazém geral. 

I - será anotada pelo armatém, na Nota Ftscal do 
Produtor. ou no documento substlluto adotado pelo Ftsco. a expressão 
"Mcrcadona Transferida para a CONAB/PGPM, conforme AGF n' 
_, de _/_/_", 

11 -a 8' vta da AGF será o documento hábtl , para cfcuos 
de rcgtstrq no armazém geral 

§I" Nos casos de devoluç.,o stmbóhea de mercadona, 
desde que rct1da a 8' VIa da Nota Ftscal pelo armaLém geral, fica 
dtspensada a cnussão da Nota F1scal modelo I ou I·A 

§2" Nos casos de remessa stmbóhca de mcreadona para 
amtazém geral, desde que relida a 7' na da Nota Ftseal ou a 8' \1a da 
AGF pelo arrnazém de destmo, fica dtspensada a cnussão da Nota 
F1sc.1l modelo I ou I·A 

Art.395. A CONAB/PGPM entregara ao Dcpanamento 
de Admm1stração Tributána, da Secrctana da Fa>enda do Amapá, até 
o d1a 25 do mês subscquentc ao da ocorrêncta das operações. a Guia 
de Informação c Apuração do ICMS· GIA 

Pacigrnfn úmco F1ca :t Sccrctana de Eslado da Fa"..cnd..1 
autont.ada a cassar a concessão deste regtme cspcctal. em caso de 
dcscumpnmcnto pela CONABIPGPM de qualquer obngação 
trtbutána 

CAPÍTULO 111 
Das Operações com a Zona franca de Ma.nau• 

An 396 São •sentas do tmposto as saidas de produtos 
mdustnah7.ados de ongcm nactonal para come~ctahLaçflo ou 
mdustnalu.ação na Zona Franca de Manaus, na Arca de Ltvrc 
Comérc1o locah>.adas nas Cidades de Tabatmga, no Estado do 
AmaLonas c GuaJará-Manm, no Estado de Rondôma. desde que os 
destmotários tenham dom1ctlto nessa Área, observado as dtspostçõcs 
deste Capttulo c amda o segu1ntc 

I • a tsenção não se aphca as operações com armas c 
mumçõeS, perfumes. fumos, beb1das alcóohcas. açüear de cana c 
automóvets de passagcuos, 

11 -a 1senção n.,o se aphca aos produtos mdustnah7.ados 
senu~laborados prevtstos no Conv ICMS 15/91 c suas alterações. 

lll • para cfcuo de frutção do beneficiO, o 
estabehx:tmcnto remetente deverá abater do preço da mcn:adona o 
valor ind1cado expressamente na nota fiscal. cquJ\'alcntc ao 1mposto 
que seria devido se não houvesse a •senç.1o; 

IV· a isenç!lo fica condictonada à comprovação da 
entrada efetiva dos produtos no estabelcctmcnto destinatário. 

§ 1'. Nas saidas dos produtos de que trata este antgo, a 
nota fiscal será emitida em ema> vw que terão a segutntc desunaçao 

I - a I' VIa, dcvtdamcnte VIsada pela repartiçao fiSCal a 
que CSilvcr junsdlaonado o oonlrlbumtc, acompanhará as mcrcadonas 
c será entregue ao dcstinatáno, 

11 - a 2' vta, devtdamcntc VIsada, acompanhará as 
mcrcadonas, para fins de controle na umdade federada do 
dcstmatáno, 

IIl • a 3' via, devidamente vtsada, aoompanhará as 
mercadorias até o local de destino, devendo ser entregue, oom uma via 
do Conhecime nto de Transporte, à Supenntendênc•a da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA; 

lV - a 4' via será retida pela rcparuçao fiSCal, no 
momento do visto a que se refere o inciso I (; 

V • a 5' vta ficará presa ao bloco, para exibtção ao fiSm 

§2" Os documcnlos relativos ao transporte das 
mcrcadonas não poderão ser cmtOdos englobadamente. de forma a 
compreender mercadonas de dJ.stmtos remetentes 

§3" A prova da entrada da mcrcadona no 
cstabclcx:imcnto destinatário será prodUZida mcdmntc oomunicação da 
SUFRAMA ao Fisco do Estado do Amapá, na forma estabelecida em 
convênio celebrado oom aquela Superintendência . 

§4'. O Contribuinte mencionará, na Nota Fiscal de que 
!Jata este artigo, além <133 iodicaçõcs que lhe são próprias: 

I - o número de mscnçao, na SUFRAMA, do 
estabelecimento destinatário; 

n- o códtgo de idcntilieaçao da rcpanição fiSC3] a que 
estiver VInculado o estabelecimento remetente 

§ 5". Se a nota fiscal for emitida por proccssamcnto de 
dados, esta será extraída oom duas vtaS adtcionats, que serão visadas 
peta rcpaniç!lo referida no inciso I do §l' c terão a seguinte 
~: . 

I - urna das vias acompanhará a mercadoria, devendo • 

Ou Operações Relativas a Cigarros e Outros 
Derivados de Fumo 

SEÇÁO I 
Do Regime Especial 

An. 397. Os estabelecuncntos fabricantes de ctgarros c 
outros dcnvados de fumo, bem con1o seus depósitos, que, em vtnude 
das allvtdades exercidas, forem responsáveis pelo recollumcnto do 
ICMS na qualidade de a>ntnbuintes subSti tutos, poderão adotar o 
rcgtmc espec•al estabelecido nesta Scçao, observado o dtsposto no an 
412 

ArL 398. Na htpótcsc do antgo antcnor, o Imposto 
dCVJdo pelas sucessivas saldas dos diversos estabclcx:tmcntos suuados 
no Estado, será calculado c antcctpadamente lançado pelos 
estabelcctmcnlos optantes, quando da entrada, em seus depósitos de 
\Cnda, de mercadorias procedente de outras unidades da Fedcraç~o. 
tendo por base de cálculo: 

1- nos casos de c1g.1rros, o preço de venda no vareJO, 
mareado pelo fabricante; 

11· tratando-se de charutos, ctgarnlhas, fumo c papé1s 
para ctgarrQS, o preço de atacado acrescido de 30% (trinta por cento) 
de margem de lucro altlbulda ao estabelcctmcnto varejista 

Parágrafo úmco Sendo o tmposto recolhtdo nos termos 
deste arugo. os estabelcctmentos optaotes deverão 

1- no úlomo dta de cada periodo de apuração, bem como 
na véspera de mudanças de preço, da alíquota ou de base de cálculo, o 
estabelcctmcnto principal deverá lançar a crédito o montante total do 
tmposto mctdente sobre o estoque de todos os produtos extstcmcs no 
território estadual: 

IJ. no dia segumtc haverá lançamento do débito sobre o 
estoque rcfcndo no inciso anterior, tendo por base o preço de venda no 
vareJO que estiver em vtgor 

An. 399. O tmposto dcvtdo pelas empresas optantes 
deverá ser rccolhtdo na forma e prazo cstabelcctdos no mctso XIII do 
an 65 

An. 400 Para cfctto do rccolhtmento do tmposto 
rcfcndo no arugo antenor. ser.i cm1Udo um DAR - modelo I para 
cada estabelecimento, devendo'su;a apresentação ser feita à rcpan1ção 
fiscal de seu domicílio, com refcrêncta às operações rcaliz.adas. 
excetuando-se aquelas correspondentes a mereadonas não c1~1das 

nesta Seção. 
Parágrafo Úmco. Ocorrendo a exceção mcnc1onada 

neste arugo, o estabelecimento emitirá DAR • modelo I 
complementar. referente às operações realizadas com outras 
mercadorms, recolhendo o 1mposto no prazo normal. 

An 40 L O estabeloctmcnto pnnctpal de que tra~1 o 
art 412, 11, entregará mensalmente, até o dJa 20 (vmtc) do mês 
subscqucnte, ã Divisão de Arrcx:adaçao • orv AR, rclaç!lo 
dtscnmtnando o valor tnbutável c o valor total do tmposto dC\tdo pela 
subsUtUiçflo tnbutária, deoorrcnte das operações de venda rcahLadas 
no mês amenor, em cada Mumcipto do Estado 

An. 402 Havendo transfcrêncta para outra umdadc da 
Federação, de produtos em rclaçao aos quats já tenha ocomdo o 
rccolhuncnto do imposto pelo cstabelccuncnto optante, ser-lhe-á 
penmuda, indcpcndcntcmcmc de rcqucnmento, a utili1.ação, como 
cri!dlto fiscal, do imposto pago antecipadamente. 

Parágrafo Unico O créd1to fiscal a que alude este antgo 
lerá por base os valores rcg1strados na nota fiscal rclao,·a ã 
transferêncta, devendo ser lançado no Regtstro de Apuraçflo do 
ICMS, com a observação "UtihJ""do de acordo com o an 402. do 
Regulamento do ICMS" 

SEÇÁOU 
Da Nola Fiscal 

An. 403. Nas saldas de produtos Já tnbutados, do 
estabelcctmcnto principal de que trata o an. 412, ll, para qualquer 
dcpóstiO de vendas ou de um depósito para outro. quando localizado 

neste Estado, será emitida a Nota Fiscal, modelo I ou 1-A, de 
transferência interna sem o destaque do imposto. 

Parágrafo Único- A nota fiscal de que trata este arugo 
será cnuoda, no mínimo, em 03 (três) V13S, que terlo a segumtc 
desunação. 

1- a I' via acompanhará a mercadona até o destmo, para 
controle do estabelecimento; 

U- a 3' via destmar-sc-á à fiSC:lhl.ação no trânsito da 
mercado na. 

UJ. a 2' via ficará presa ao talão para cxibtção ao Fisco. 
An.404. Nas vendas rca li7.adas através de veiculos, 

será emitida a Nota Fiscal, modelo I ou I·A, oontendo, além das 
cxtgêncw previstas nos ans. 108 c 109, os seguintes dados: 

1- no lugar I'CSCTV3do ao dcstinatáno da mercadonas, o 
nome do vendedor responsável; 

li· idcntifJCaÇllo da placa do veiculo utili>.ado no 
transporte; 

Tll- modelo, sénc, c números das notas fiscais que serlo 
uulitada.s na venda dos produtos lnnspOnados; 

IV- descrição c quantidade dos produtos transportados; 
V- data da salda c do retomo do veiculo; 
VI- ooluna 'quantidades", dividida em . "carga•, 

"vendas" c "devoluções•. 
§ I'.Por ocasião do retomo do veiculo scrao 

mcnctonados, na via fixa da nota fiSC3l, os elementos referidos nos 
incisos Ul, V e VI. 

§ 2". A nota fiSC3l de que trata este artigo será emitida 
sem destaque do imposto c seu prazo de validade será de 15 (qnirrze) 
dJas, oontados era data da salda dos produtos, pcnnanccendo em vigor 
mesmo que o veiculo retome ao depósito de origem, inclusive para 
nx:cbimento de carga adicional, desde que a carga inicial ou que dela 
restar permaneça no veiculo. 

§ 3". 'A carga adicional referida 110 parágrafo anterior só 
poderá ser feita dentro do prazo de validade da oota fiscal, devendo a 

Jl. a 2' vta destmar-se-á ã fiscaltzação, no tr.lns•to da 
mcreadona. 

111· a 3' VIa ficará presa ao bloco para extbiç!lo ao Fisco 
An. 405. A Nota Ftscal, modelo I ou 1-A, dcsunada a 

venda dtrctamente a comerciante vareJista, será cmiuda sem destaque 
do ICMS. contendo dcclaraç!lo de que O· tmposto fot recolhido 
antecipadamente c inclul~o no valor da operação. 

Parágrafo Un1co A Nota Ftseal de que trata este artigo 
será cmtuda. no minamo, em 02 (duas) vtas, ficando a I' de posse do 
adquarcntc do produto e a 2' presa ao talão para cx•b•ção ao F1sco 

An 406 Em todas as notas fiscats rcfcndas nesta 
Seção serão mencionados, por Impresso ou canmbo. o número e a data 
do processo em que f01 defendo o pcdtdo de adoção do rcgtmc espeCial 
de lnbutação 

An 407 O pcdtdo de autont.ação para tmpressão de 
documentos fiscrus utilu.ados pelo cstabelectmento optante nos 
dtvcrsos dcpanamentos loeali7.ados no Estado poderá ser dmgtdo ã 
repart1çflo fiscal do domtcílio do estabelecimento principal, observado 
o disposto no art 412 

An 408 É diSpensada a cnussão de nota fiscal para 
acobcnar o tránsito, dentro do Estado, de matenal destinado 
cxclusl\amentc â propaganda ou promoção dos produtos de 
responsabthdade do estabclectmcnto optante, tats como quadros. 
earuv.cs, morutores. folhinhas e outros. desde que sua dJstnbmçflo SCJa 
gratuita. sem qualquer ônus para o destmatário. c que o transponc, 
manutcnçflo, rcpostç!lo e oolocaç.'lo seJam fenos em vetculos e por 
functonános do optante 

SEÇÁO IJJ 
Dos Lh·ros Fiscais 

An 409 A cscnturação dos hvros fiscais dos depósitos 
de venda do estabelcctmcnlo optante será fetta pelo estabelectmcnto 
pnnctpal, nos termos do an 412, tiiCISO 11, oom lançamentos 
sunultâncos de entradas c saldas, no prazo máJumo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do JCCCbimcnto dos produtos, ressalvada a htpótcse em 
que ta1s depósttos operem com outras mereadonas não rcfcndas nesta 
Seção, em relaçflo às qU3JS deverão ser observadas as normas de 
cscnturaçflo prC\;stas neste regulamento 

Parágrafo único Os dcpósttos de venda do op~1nte, ao 
receberem produtos provemcntes de outras umdades da Federação, 
anotarão, nos respcctivós documentos, a data de seu reccbtmcnto c os 
remeterão ao estabelecimento pnncipal para o devido rcg1stro nos 
hvros úsca1s de cada depósito recebedor 

An. 410. Além dos hvros fiscais dcsunados ã 
csenturaç!lo de s.ias próprias operaçõeS, o estabclcctmento pnnapal 
de que trata o an. 412, 11, cscnturar:l os seguintes livros para cada 
cstabclcx:tmcnto de venda que uver neste Estado. 

1- Registro de Entradas, 
Jl. Regtstro de Saídas. 
UI· Regtstro de Apuração do ICMS, 
IV- Regtstro de Uuhzaçflo de Documentos Ftscats c 

Tcnnos de Ocorrênctas, 
V- Rcgtstro de lnvcntáno 
§ 1'. No livro Rcfllstro de Saidas de cada 

cstabclcctmento de vendas do optante haverá coluna própria, sob o 
título "ICMS do Varejista", para controle do imposto dC\1do em 
decorrêncta da substitmçaD ltlbutána 

§ 2" Os estabelcc•mentos refendos neste artigo ficam 
diSpensados da escnturação do hvro Rcgtstro de Controle da Produçao 
c do Estoque, modelo 3, desde que mantenham controle quanotaovo 
equl\'alcntc, observada a lcgtslaç!lo federal penmcnte 

An. 411. O podtdo de autenticação dos livros c 
documentos fiscais ut•lizados pelo estabelecimento optante, nos 
d1vcrsos dcpanarncntos locahlados no Estado, poderá ser duigido à 
rcpantçflo fiscal do domicílio do estabelecimento prillCipal, observado 
o disposto no artigo seguinte. 

SEÇÁO IV 
Ou Di•posiçõts Fi.oaiJ 

An. 412. As empresas mtcrcssadas na utilização do 
rcg1mc especial de tri~ estabclectdo neste Capítulo deverão 
solicitar o seu cnquadrnmcnlo através de petição ao Diretor do 
Depanamento de Adnúnisuaçao Tnbutána, oontendo, no mini mo: 

1- números de tnscnç!lo estadual c no CGC, c endenlÇO 
de todos os seus departamentos de venda loca.li1.ados no Estado, 

ll- iodicaçlo de qual será, para os efeitos do disposto 
nesta Seção, o seu estabelecimento princ1pal localizado no Estado; 

Art. 413. Cientificado do deferimento do pedido 
referido no anigo anterior, que determinar.! a data em que deverá ter 
inicio o regime especial de tributação, o estabelecimento optante 
dcvcrã: 

I· providenciar, 110 dia unediatamcote anlcrior àquele 
em que cn!Jarã em viga< o regunc espoctal, a apuraç:'lo do estoque 
existeolc em todo o território estadual, a pnlÇO de venda, calculando o 
valor do imposto devido pelas saldas, inclusive o decorrente de 
substituição tributária; 

ll- recolher, na data de entrada em vigor do regime 
especial de tributação, na rcpartiç!lo fiSCal do domicílio de cada 
estabclcctmcnto de vendas, o total do imposto calculado na forma do 
inciso anterior. 

An. 414. Os estabelecimentos optantes que rcali7.an:m 
vendas através de velallos poderão atender aos pedidos de 
comcrcianll:s varejistas mesmo fora de seus estabelecimentos 
comerciais, desde que estes esteJam de posse e apresentem a Ficha de 
Jnscriçao Cadastral (FI C) devidamente atuafu:ada. 

ArL 415. Nas estradas dos produtos referidos no an. 
398, procedcnles de outras unidades da Foderaçao e destinados a 
revendedores atacadistas e/ou vareJistas, sem a intermediação do 
fabricanle e depositário, ou quando este não tiver optado pelo regime 
especial, o imposto será recolhido por antcx:tpaç!lo, no primeiro posto 
fiscal do Estado. 
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Parágrafo único.Para efeitos deste artigo, a base de 
cálculo será a mesma estabelecida nos incisos I e 11 do art. 398. 

Art. 416. Nas saldas internas de cigarros c out ros 
produtos derivados de fumo, promovidas por estabelecimento 
fabricante c seus depósi tos, quando não optantes pelo regime especial 
de tributaçilo de que trata este CapíÍulo, para estabelecimentos 
atacadistas c/ou varejistas, o imposto devido por estes será retido no 
ato da operação pelo estabelecimento fabricante c deposi tário, 
mediante subsliluiçilo tributária. 

§ 1°. Para os efeitos deste artigo, a base de cálculo será 
a mesma estabelecida nos incisos I c 11 do art.398. 

§ 2°. Os estabelecimentos que receberem os produtos 
refe ridos neste artigo, lançarão os documentos fiscais relativos ás 
entra~as e saídas nas colunas "Operações sem Crédito do lmposto"c 
"Operações sem Débito do Imposto" dos livros Regist ro de Entradas c 
Registro de Saídas, rcspcclivamcnle. 

CAPÍTULO V 
Das operações Com Gado e Produtos Resultantes de 

seu Abate 
SEÇÃO I 

Das Operações com Gado Bovino, Bubalino, 
Caprino, Ovino, Suíno c Produtos Resultantes de Seu Abate 

Art .4 17. O imposto relativo as sucessivas saídas de 
gado bovino, bubalino, caprino, ovino, suíno, em pé promovidas por 
qualquer estabelecimento, será pago de uma só vez, de acordo com o 
seguinte: 

I - pelo último remetente, antes de efetuada a remessa 
para fora do Estado, para o c.x tcrior ou para pessoa nào contribuinte 
do imposto. observado o disposto no inciso X1 do art . 65. 

li - pelo abatcdor, j untamente com o imposto que for 
devido pela saída dos produtos comestíveis resultantes da matança do 
gado entrado em seu estabelecimento, observado o disposto no inciso 
XIV do art . 65. 

§ 1•. Para efeito do disposto no inciso 11, abatedor é o 
proprietá rio do gado ou a pessoa em nome de quem foi rcali7.ado o 
abate. 

§ 2•- Consideram-se estabelecimentos autônomos. do 
abatedor, os matadouros por ele utili?l!dos para realizar o abate do 
gado. 

Art. 41 8. Nas entradas dos produtos de que tra ta o 
artigo anterior, procedentes de outras unidades da Fcdcraç.io, o 
imposto scr:i recolhido por ocasi~o de seu ingresso no Estado, na 
primeira rcpartiç;io fi scal do percurso, na forma disposta no referido 
artigo. 

Art. 419. O valor do imposto pago a outra Unidade da 
federaç:io tclat ivarncnlc à operação de que decorrer a ent rada, no 
terri tório do Estado do Amapá, de gado bovino, bubalino. ovino. 
caprino c suíno em pé, somente poderá ser utili7lldo pelo abatcdor, 
para pagamento do imposto devido, de conformidade com o previsto 
no inciso 11, do artigo 417. 

Art. 420. O imposto a ser pago antecipadamente, nos 
casos do inciso I do artigo 417, deverá ser recolhido mediante 
documento de arrecadaç.'!o em separado que, juntamente com as vias 
da Nota Fiscal emitida para a operaç.io, acompanhará a mercadoria 
durante o seu transporte, como comprovante do pagamento do tributo. 

SEÇÃO 11 
Das 01•craçõcs com EcJÜinos Puro- S:mguc de 

Corrida c E qUi nos dcsHmuJos a Concursos Hípicos 

Art. 421 . Sào isentas do imposto: 
J. as saídas de reprodutores ou matrizes de animais 

vacuns, ovinos, suínos c bubalinos, puros de origem ou puros por 
cruza. que tiverem registro genealógico oficial. com destino a 
estabelecimento agropecu;irio devidamente inscritos no Cadastro 
Fiscal da Federação em que esteja silu)ldo. 

I! . as entradas em estabelecimento comercial ou 
produtor dos animais de que trata o inciso anterior, importados do 
exterior pelo titular do estabelecimento c que tenham condiÇ"Jo de 
obter, no pais. registro genealógico oficial ~ 

SEÇAO 111 
Das Disposições Finais 

An.422. A Secretaria da Fazenda celebrará Convênios 
ou Protocolos com os demais órgãos da administra<;ao pública estadual 
c Prefeituras Municipais, no sent ido de viabili1.1r os procedimentos 
que se fizerem necessários parn garantia do cumprimento das 
obrigações tributárias. 

Art. 423. Os estabelecimentos abatcdores públicos ou 
particulares flprcscntar.i o :i rcparti~1o liscal a que estiverem 
jurisdicionados, até o dia 10 (dez) do mês subscqucnte. relaçilo 
quantitativa das entradas c abates de gado bovino ocorridos no mês 
anterior. 

Art. 424. O Secrctilrio da Fazenda baixará as normas 
que se fo?.crem necessárias à complcmcntaçilo das disposições deste 
Capítulo. 

CAPÍTULO VI 
Das Ojlcrações Realir.adas com Sucata 

Art.425. O pagamento do imposto incidente sobre as 
sucessivas saídas de sucatas, promOvidas por quaisquer 
estabelecimentos, fic.1 diferido para o momento em que ocorrer: 

I - a entrada em estabelecimento industrial pam 
utilizaçilo em processo produtivo; 

11 - a saída com destino a outras unidades da Federação. 
Art. 426. Nos casos previstos no artigo anterior, o 

imposto será recolhido. 
1 - pelo estabelecimento industrial, na qualidade de 

contribuinte substituto, no pta7.o de 30 (trinta) dias, oontados do 
término do mês de ocorrência da entrada do produto, no caso do mc1so 

DIÁRIO OFICIAL 

§4•. A I' via do DAR - modelo 3 acompanhará a 
mercadoria, jun~1mente com a nota fiscal, até o estabelecimento 
destinatário, para fins de comprovaç;l o do recolhimento do imposto. 

§5°. A nota Ji!Cal de que trata o § 2• será lançada no 
Registro de Saldas, na coluna própria, ressaltando-se na coluna 
"Observações" o numero e valor do DAR - modelo 3, referente à 
quitação do imposto diferido. 

An. 427. Na cocumcntaçilo fiscal relativa ás operações 
com o imposto diferido deverá constar, em destaque, o dispositivo 
legal conccssor do diferimento. 

CAPÍTULO VII 
Das Operações com Mercadorias Importadas do 

Exterior 
Art. 428. O IC\o!S incide nas operações de importaç:lo 

de produtos estrangeiros destinados à comercialização, 
benefi ciamento, industriali7.ay;lo ou consumo, inclusive por pessoa 
fosica. 

Parágrafo único - O ICMS devido na posterior saída do 
produto importado será exigido, na forma de anlccipaçilo. 

Art. 429. O contribuinte deverá recolher 
simultaneamente, o ICMS incidente sobre operação de importaçilo c o 
devido na forma de antecipaç~o. 

Parágrafo único. Nilo está sujeito ao pagamcntõ do 
ICMS por alllecipação, a importação de máquinas e equipamentos 
destinados ao ativo permancr.lc das indústrias, bem como o produto 
importado por pessoa fisi ca para seu uso ou consumo. 

Art. 430. A base de cálculo do imposto ser;i: 
I - em relaçilo à operaç;lo de importação, o valor 

constante no Documento de Importação, acrescido, quando devido, do 
Imposto de Importaç:lo, do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
do Imposto sobre Operações de Câmbio, c demais despesas 
aduaneiras~ 

11 - em relação :oo imposto a ser pago por antecipação, o 
valor da base de c;ilculo encontrado nos termos do inciso anterior, será 
acrescido do valor do frete c dos seguintes percentuais: 

l a) de 50% (cinqüenta por cento) no caso de bebidas 
alcoôlicas, armas c munições, perfumes e cosméticos, jóias, fumo e 
seus derivados~ 

b) de 30% (trinta por cento) para os demais produtos. 
§1°. O valor do imposto calculado na forma do inciso I 

deste artigo constitui crédi to fiscal dedutível no cálculo do valor do 
débito a titulo de antecipação. 

§2'. Qs valores do ICMS calculados na forma dos 
incisos I c 11 serão recolhidos em DAR separados, constando no corpo 

do documento a exprcss;io "ICMS - hnport.1ç;io" c '' ICMS -
Antecipação", rcspcctivamcnlc. 

§3°. Os valores expressos em moeda estrangeira serão 
convertidos em moeda corrente nacional à taxa cambial do dia do 
desembaraço. 

Art. 431. O ICMS pago neste tipo de operaç;io não 
dispensa o contribuinte do cumprimento das demais obrigações 
acessórias. 

Art. 432. Não se exigirá o ICMS nas subsequcntcs 
s.1idas dos produtos importados. salvo quando destinado a contribuinte 
do imposto localizrldO em outra unidade da Fcdcraçélo. 

§ 1°. Quando ocorrer a venda a contribuinte de outro 
estado, a base de cálculo será acresc1da do Imposto de Importação c do 
Imposto sobre Produtos lndustriali7<ldos, quando devidos; 

§ 2°. O ICMS encontrado nesta operação será deduzido 
do recolhido por antecipação, pagando-se a difercnç.1 obtida, ~o prazo 
previsto na alínea "a", inciso XIII do art. 65. 

Art. 433. O ICMS - lmportaç.io c o ICMS -
Antecipação, será recolhido no prazo previsto no inciso I, do art. 65. 

Art. 434. Os dispositivos deste capitulo nãQ se aplicam 
às operações de importação de veículos automotores, exceto os de duas 
rodas. 

Art. 435. Os disposi tivos deste capítulo somente se 
",Piicam i1s operações de impor.açào beneficiadas com os incentivos da 
Arca de Livre Comércio de Macapá c Santana - ALCMS. 

CAPÍTULO VIII 
Das Operações com Veículos Automotores 

SEÇÃO I 
Dos Veículos No,·os 

Art. 436. Nas operações interestaduais com veiculas 
novos, fica atribulda ao estabelecimento importador ou ao 
estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela rctcnç.'!o 
c recolhimento do imposto devido na subscquente saída ou ~a entrada 
com destino ao at ivo imobilizado, de acordo com convênios em que o 
Estado do Amapá for signat:írio .. 

§ 1° . O disposto neste artigo aplica-se aos acessórios 
colocados no veiculo pelo estabelecimento responsável pelo 
pagamento do imposto. 

§ 2•. O regime de que trata esta Seção não se aplic.1: 
1 - à transfcrêrte~1 de veículos entre estabelecimentos da 

empresa f.1brican1c, hipótese em que a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto retido recairá sobre o estabelecimento que 
realizar a opera<;ao interestadual; 

11 - i1s saídas com destino a industrializaç;io. 
§ 3•. Aplicam-Sll ás operações que destinem veículos à 

Zona Franca de Manaus ou à Ama1.ônia Ocidental as disposições 
desta Seção. 

§ 4°. O disposto neste artigo nào se aplica aos veiculas 
classificados no código 87.04.10.00.00 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadoria (NBM/SW). 

Art. 437. O disposto no artigo anterior aplica-se, no 
que couber, a estabelecimento destinatário que efetuar operaçilo 
interestadual, para Iins de comercíalizaçilo ou de integração no ativo 
imobilizado. · 

1.; 
11 - pelo remetente, antes d.c iniciada a remessa, através · 

de DAR- modelo 3, na hipótese do inciso 11 . 
§1°. Na hipótese do inciso I do artigo anterior, o 

estabelecimento industriali7-1dor deverá crnilir Nota Fiscal 
relativamente 3 · cada entrada ou aquisiçilo, lançando a operação no 

§ l0• Na hipótese deste artigo, c para fins de 
ressarcimento junto ao estabelecimento que efetuou a primeira 
reten<;ao, sendo o remetente distn'buidor autorizado, será por este 
emitida nota fiscal no valor do imposto originalmente retido, 
acompanhada de cópia do documento de arrecadaçilo relativo à 

Registro de Entradas. · 
§2°. O documento de que trata o inciso li deste artigo 

será emitido pela repartição arrecadadora, à vista da Nota Fiscal, ou 
Nota Fiscal Avulsa, devidamente preenchidas, inclusive com destaque 
do imposto, fazendo mcnçilo, em seu histórico, ao número e valor da 
nota bem como à data da respectiva emissão. 

' §3° - Efetuado o recebimento do imposto, deverá a 
repartição arrecadadora promover a averbaç;lo das diversas vias da 
nota fiscal, de modo a se identificar o número, valor c data do DAR -
modelo 3, comprovando o recolhimento. 

operaçilo interestadual. • 
§ 2• - O estabelecimento que efetuou a primeira 

retcnç.io poderá deduzir do recolhimento seguinte que efetuar em 

favor da mesma unidade da Federação, a parcelá do imposto a que se 
refere o parágrafo anterior, desde que disponha dos documentos 
comprobatórios de situaç.'lo. 

Art. 438. A base d9 cálculo do imposto para Iins de 
substituição tributária será o valor correspondente ao preço de venda a 
consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente ou, 
na falta desta, pelo fabricante, acrescido do valor do frete c do IPI. 
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Parágrafo único. Na impossibilidade de inclusão do 
valor do frete na composiçilo da base de cálculo, o recolhimento do 
imposto .correspondente será efetuado . pelo estabelecimento 
deStinatário. 

Art. 439. A alíquota a ser aplicada sobre a base de 
cálcu'Io prevista . no artigo anterior será a vigente para operações 
internas na unid.1dc da Federação de destino. 

Art. 440. O valor do imposto relido será a diferença 
entre o calculado de acordo com o estabelecido nos ans. 438 c 439'c b 
imposto devido pela operação do estabelecimento remetente. 

Parágrafo único. Nas operações previstas no §3°, arl. 
436, o valor do imposto retido será a diferença entrç o calculado de 
acordo com os arts. 438 e 439, c o valor do crédito previsto no inciso I 
do art . 49 do Decreto-lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967. 

Art. 441. O imposto retido deverá ser recolhido na 
agência do banco oficial da unidade da Federaçilo destinatária, ou sua 
na falta, em qualquer banco, indicado -pela unidade da Fedcraçilo 
localizada na praça do estabelecimento remetente, em conta especial, 
a crédito do Governo em cujo território se c.ncontre estabelecido o 
adquirente dos veículos, até o dia 09 (nove) do mês subscquente ao da 
saída, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais. 

§ 1°. O banco recebedor deverá repassar os recursos ao 
Tesouro do Estado da Secretaria da Fazenda da unidade da Fedcraçilo 
destinatária, até o 4° (quarto) dia útil seguinte ao da data da 
arrecadação. 

§2°. Os recursos destinados ao Governo do Estado do 
Amapá deverão ser repassados à Secretaria de Estado'd.1 Fazenda do 
Amapá, à conta corrente n• 300014-4, agência 001 do Banco do 
Estado do Amapá SI A. · 

Art. 442. No caso de desfazimento do negócio antes da 
entrega do \'ciculo. se o imposto retido já houver sido recolhido, 
aplica-se o disposto no§ 2° do art.437. · 

Art. 443. Constitui crédito tributário da unidade da 
Federação de destino o imposto relido, bem como correç;io monetária, 
multas, juros de mora e demais acréscimos legais com eles 
relacionados. 

Art. 444. O estabelecimento que efetuar qualquer 
retenção indicará na rcspecliva nota fiscal os valores do imposto retido 
c de sua base de e:llculo. 

Art. 445. As mercadorias sujeitas ao regime de 
substituiç:io tributária serão objeto de emisSllo distinta de nota fiscnl 
em relação ás mercadorias não sujeitas a este regime. 

Art. 446. Ressalvada a hipótese do art. 437, na 
subscqucntc saída das mercadorias tributadas de conformidade com 
esta Seção, fica dispensado qualquer outro pagamento do imposto. 

Art. 447. Para efeito do disposto no artigo anterior, o 
adquirente do veículo localizado neste Estado de,·e: 

I - escriturar no Registro de Entradas a nota fiscal do 
fornecedor, na coluna "Outrns'' de "Operações sem Crédito do 
Imposto"; 

11 - emitir nota fiscal, por ocasião da saída do veículo, 
contendo, além das indicações previstas no art. 108 , a obscrvaç;io de 
que o imposto foi retido na origem sobre o preço que serviu de base de 
cálculo, prevista do art. 438. 

111 - l01nçar no Registro llc S:tfdas, na colun:I "Outras''. 
de "Operações s.cm Débito do Imposto", o valor das saídas 
subscqucntcs. 

Art. 448. O estabelecimento que efetuar a rctcnçilo do 
imposto remeterá à Secretaria de Estado d.1 Fazenda do Amapá, até 10 
(dez) dias após o recolhimento previsto no art. 441, listagem emitida 
por processamento de dados contendo as seguintes indicações: 

I - nome, endereço, CEP, números de inscrição estadual 
c no CGC, dos estabelecimento emitentes c destinatários; 

11 - modelo, número, c data da emissão da nota lisc.1l; 
111 - valores totais da mercadorias; 
IV- valor da operação; 
V - valores do IPI c ICMS relativos à operaçilo; 
VI - valores das despcs.1s acessórias; 
VIl -valor da base de <:<i leu lo do imposto retido; 
VIII -valor do imposto retido; 
IX - nome do banco em que foi efetuado o recolhimento 

data e número do respectivo documento de arrccadaç.io. 
§ 1°. Na elaboração da listagem serão observadas: 
I - ordem crescente do CEP, com espaccjamcnlo maior 

da mud.1nça de CEP; 
11 - ordem crescente de inscrição no CGC, dentro de 

cada CEP; 
111 - ordem crescente do número na nota fiscal, dentro 

de cada CGC. 
§2° Poderão ser objeto de lis~1gem em apartado, 

emitida por qualquer meio, as operações em que tenha ocorrido o 
desfaJ.imcnto do negócio previsto no art. 446 .. 

Art. 449. A fiscalizaçilo do CSL1belecimcnto responsável 
pela rctenç;lo antecipada do imposto poderá ser cxcrcid.1, 
indistintamente, pelas unidades da Federação envolvidas nas 
operações, condicionando-se a do Fisco do Estado de destino da 
mercadoria a credenciamento prévio da Secretaria da Fa1.end.1 da 
unidade da Federação do estabelecimento a ser fiscalizado. 

Art. 450. É facultado à unidade da Fedcraçilo de destino 
atribuir ao estabelecimento responsável pela rctcnç;lo, número de 
inscri<;ao c côdigo de atividade econômica no seu cadastro de 
contribuinte. 

§ 1°. Para efeito deste artigo, o contribuinte interessado 
remeterá à Secretaria de Estado da Fazcnd.1 de destino; 

I - cópia do instmmcnlo constitutivo da empresa; 
11 - cópia do documento de inscriçilo no Cadastro Geral 

de Contribuintes do Ministério da Economia, Fazenda c Planej amento 
-CGC. 

§ 2°. o número de inscriçilo será aposto em lodo 
documento dirigido à respectiva unidade da Fcdcraçilo. 

Art. 451. As disposições desta S~io não se aplicam: 
I - às remessas em que as .mercadorias devam retomar 

ao estabelecimento remetente; 
H - aos acessórios colocados pelo revendedor do 

veículo; 
SEÇÃO li 

Das Operações com Veiculas Usados 
, Art. 452. As pessoas fisicas ou jurídicas que pratiquem 

operaçao de compra ou venda de veículo usados, estão obrigados a 
inscriçilo no C1dastro de Contribuintes do ICMS. 1 

Art. 453. O disposto neste Capitulo não se aplica aos 
cstajclecimentos que se dediquem apenas a operações de 
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agenc1amento de veículos, desde que comprovadas com os segwntes 
documentos 

1 • documento de propncdade do veiculo; 
11 . contrato escrito de agenCiamento de venda do 

veiculo, firmado pelo proprietário c o agente, devidamente v1sado pela 
reparti~o fiscal do domicilio do agenciador comissionado, no qual 
estejam fixados o preço c as condições: 

111 • autoriza~o expressa do proprietário do veiculo, 
firmada em documento própno, para que este, sob sua 1nteira 
responsabilidade, permaneça na posse do agente ou vendedor, em 
cxposi~o ou em trânsitO. 

Parágrafo úruco. Para os efeitOS deste anigo, cons1derar· 
se·â operação de agenciamento aquela realizada por pessoa fis1ca ou 
JUridu;a, devidamente inscnta na Prefeitura Muruc1pal de sua 
localidade parn o exercício dessa auvidade. 

Art. 454. Nas aqwsu;Oes de veículos a pessoa nào 
contnbmnte do 1m posto, o estabelecimento deverá emitir Nota F1scal 
de Entrada, e registrá-la no livro competente. 

Art. 455. As pessoas referidas no art 452, esulo 
obngadas ao cumprimento das obrigações comuns aos contribuJOtes 
do ICMS. 

An 456. Nas saldas de veiculas usados pertencentes ao 
propneláno do estabeleCimento responsável pela operação, serão 
obse"•adas as d1sposições do IRCISO X do an. li deste Rcgulamcnlo 

An 457 A Sccretafla de Estado da Fazenda poderá 
firmar convémo com o Departamento Estadual de Tr:ins110 • 
DETRAN, quando julgar ncccss.íflo à ~cfcsa dos mtercsscs do Estado 

CAPITULO LX 
Das Operaçõc! Rclali•·as à Distribuiçiio de Brindes 

por Conta Própria 
Art. 458 Considera-se brinde a mcrcadona que, não 

consutumdo objeto normal da atividade do contribuinte, tenha sido 
adqu1rida para distribuição gratuua a consunudor ou usuáno final 

An. 459. O contnbuJOtc que adquinr bnndes para 
d1stnbmção d1reta a consum1dor ou usuáflo final deverá. 

1 . 13.0Ç3I a nota fiscal emmda pelo fornecedor no 
Reg1stro de Entradas, com d~rcuo a eréduo do 1mposto destacado no 
documento fiscal. 

11 • em11ir, no ato da entrada da mercadoria no 
estabelecimento. nota fiscal com lançamento do 1m posto, mclmndo·se 
no valor da mercadoria adqmnda a parcela do Imposto sobre Produtos 
lndustnali.r.ados eventualmente pago pelo fornecedor, a seguinte 
expressao. "Eootida nos termos do art 459 do Regulamento do 
ICMS", 

111 • lançar a nota fiscal refcnda no mc1so amcnor no 
Rcg1stro de Saídas, na forma previSta neste Regulamento 

§ 1• Fica dispensada a cm1ssão de nota fiscal na cntreg.1 
a consum1dor ou usuário final 

§ 2• Se o conU1bmnte efetuar o transporte dos bnndes 
para d1stnbmçilo direta a consumidores ou usuános fina1s, obse"'llr· 
se-á o scgumte. 

1 . deverá cmllll nota fiscal relauva a toda carga 
transportada, contendo os rcqmsuos cxig1dos c. cspccmlmente 

a) natureza da opera~o. "Remessa para distnbmç.~o de 
bnndcs". art 459 do Rcgulamclllo do ICMS. 

b) modelo, número, data c valor da nota fiscal rcfcnda 
no mc1so 11 deste artigo; 

11 . a nota fiscal refcnda no IOCISO antcnor n.1o scra 
lançada no Reg1stro de Saídas 

Art 460 Na hipótese de o contnbumte adquinr bnndes 
para d1stnbw~o, por mterméd1o de outro estabelecimento, SCJ3 este 
filial, sucursal. agência. conccss10nána ou outro qualquer. cumulada 
ou nilo com d1stnbuição dileta a consumidor. ou usuáno final, 
observar-se-á o seguinte: 

I • o estabelecimento adqu~rentc deverá· 

a) lançar a nota fiscal cm1t1da pelo fornecedor no 
Rcg1stro de Entradas, com d~re110 ao crédito do 1mposto dcs~1cado no 
documento fiscal; 

b) emitir, nas remessas aos estabelecimentos refcndos 
no "caput", nota fiscal com lançamento do Imposto, inclumdo-se no 
valor da mercadoria adquinda a parcela do Imposto sobre Produtos 
lndustnah.r.ados eventualmente pago pelo fornecedor, 

c) cmiur. no final do d.a, relalwamcnte âs cnlrcgas a 
consumidores ou usuários finais, efetuadas durante o dia, nota fiscal 
com lançamento do imposto, mclumdo-sc no valor da mcrcadona 
adqumda a parcela do Imposto sobre Produtos lndu>'lnahzados 
eventualmente pago pelo fornecedor, devendo constar no local 
destinado a indicação do destinatário a exprcs~ "Emitida nos lermos 
do art. 460 do Regulamento do ICMS", 

d) lançar as notas fisca1s refcndas nas a líneas "b" c "c", 
no RegistJo de Saídas, na forma prCVlsta ncslc Regulamento, 

11 . os estabelecimentos dcstmat.ãnos, referidos na alinca 
"b" do mc1so anterior, dcvcrl!o· 

a) proceder na forma do artigo anterior, se apenas 
efetuarem distribuições diretas a consumidores ou usuários fina~s; 

b) observar o disposto no IRCISO I deste anigo, se ocorrer 
a hipótese prevista no "capul". 

Parágrafo único . Os estabelCCIIncntos referidos neste 
art1go observarão, no mais, o disposto nos §§ 1• e 2• do artigo 
antcnor. 

CAPÍTULO X 
Du Operações RcalizadaJ por Empresa! 

&guradon&ll 
Art. 461. Aphcar-sc-á, ã empresa seguradora, o siStema 

cspcc131 previsto neste capitulo, no que rcspc1ta às opci3Çiles 
l . de circulaç:'io de mercadona identificada como 

salvada de s1mstro; 
11 • de aquisição de peças qoe não deva ingressar no 

estabelCCiffiCnto da empresa seguradora, a ser empregada em conserto 
de veículos segurados. 

Art. 462. Nas opernções com mercadoria identificada 
como salvados do sinistro, a empresa segurndora observará as 
scgwntes disposições; 

I • mercadoria entrada no cstabelccimcnlo da empresa 
segurndorn deverá ser acompanhada de documento fiscal cootido pelo 
remclcnlc todcnizado, se este for msroto no CAD-ICMSIAP, 

ll - a cmpnsa scgurndota errulirá nota fiscal, que 
scrvirn, se for o caso, para acompanhar a mercadoria até seu 
estabeiCCimcnto, se o remetente indenizado não for inscrito no CAD
ICMSIAP; 

ill na salda da mercadoria, a empresa segurndorn 
emitirá nota fiscal na forma prevista neste regulamento. 

Parágrafo único. Quando se tratar de operação , 
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relacionada com máquina, aparelho ~ vdrulo usado, QJja entrada 
nao tiver sido onerada pelo imposto, observar·se·á ev'Ciltual reduçJo 
da base de calculo. 

Art. 463. A empresa scgurndora, na aquisição de peça 
que não deva transitar pelo seu estabelcciment~, para em~rego em 
conserto de máquinas, aparelhos, vclculos c smularcs, em VIrtude de 
cobertura de responsabilidade decorrente de contrato de seguro, 
remeter;! ao fornecedor Pedido de Fornecimento de Peças, que conterá, 
no mlnímo, as seguintes indicações: 

1 . denominação "Pedido de Fornecimento de Peças", 
n • número de ordem e número da via; 
LU • data de em1ssão; 
IV - nome, endereço e números de inscrição, no CAD· 

ICMSIAP c no CGC, da empresa seguradora; 

V . nome, endereço e números de inscrição, estadual c 
no CGC. do fornecedor, 

VI • discrim1na~o das peças; 
vn • nome, endereço c números de inscri~o. estadual c 

no CGC, da oficina que irá proceder ao conserto, onde a peça deverá 
ser entregue: 

VI.! I • dados identificauvos do bem c ser consertado; 
IX • número da apólice ou do bilhete de seguro; 
X - número e data da nota fiscal emitida "pelo 

forncccdor, em campo reservado, 
XJ • nome, endereço c números de 1nscn~o. no CAD· 

lCMSIAP c no CGC, do impressor do documento, data c quanudade 
da Impressão, número de ordem do pnmc11o e do último documento 
1mprcsso, série e número da Autonzação de Impressão de Documentos 
F1sc.11s • AIDF, 

§ r•. As indicações dos mcisos I, 11, IV c XI serão 
1mpressas tipograficamente. 

§2". O Pedido de Fornecunento de Peças será de 
tamanho não mfcrior a 14,8 em x 21,0 em em qualquer sentido. 

§ 3• Aplicam-se ao Pedido de Fornecimento de Peças 
as d1spos1ções relativas aos documentos fiScais. 

§ 4°. O Pedido de Fornecimento de Peças será em1Udo 
em três VJas, que terão a segumtc dcstmação: 

I . a I' e a 2" vias scrl!o rcmeudas ao fomcccdor, que 
prov1denc1ará: 

a) a anexação da l' Vl3 à 4" VIa da Nota Fiscal por ele 
cnutula, para entrega na oficina; 

b) o arquivamento da 2' v1a, em ordem cronológica, 
11 • a 1" v1a ficará presa ao bloco, para exibi~o ao fisco, 

c nela serão indicados, no campo próprio, o número c data da nota 
fiscal cm1uda pelo fornecedor 

Art. 464. RecebidO o Ped1do de Fornecimento de Peças. 
o estabelecimento forncccdor devem em11ir nota fiScal, em quatro v1as, 
tendo como dcstinatáno a empresa seguradora. na qual constarl\o, 
alem dos demais requisitos, os seguintes 

1 • número do Pedido de Fornecimento de Peças, 
n • declaração de C,JC a peça se destinará ao conserto de 

bem segurado, 
111 . identificação do local de entrega e nome, endereço 

c números de inscri~o. estadual c no CGC, da oficina incumbida do 
conseno 

Parágrafo único. a nota fiscal poderá ser emitida em três 
v1as, desde que seja cxtrnída fotocop1a da l' via, para substituir a 4' 

Art. 465. A oficina incub1da de proceder ao conserto do 
veiculo deverá. 

I • cncammhar ã empresa segurndora, no pr.uo de Cinco 
d1as. contado do rea:bimento da peça, a I' c 2' vias da nota fiscal 
cnuuda pelo fornecedor, 

11 . registrar a 4' v1a da nota fiscal, sem dire1to a cré:cbto 
do 1mposto, conservando-á em seu poder, JUntamente com a 1' via do 
Pedido de Fornecimento de Peças; · 

lll . emitir nota fi scal em nome da empresa seguradora, 
antes da entrega ou saída do bem, na qual constarão, além dos dcm:us 
rtqUISIIOS, OS seguintes: 

a) número do Pedido de ForllCCimento de Peças; 
b) nome, endcrcçó c números de 1nscrição, estadual c no 

CGC. do fornecedor, e número, série, subséne c data da nota fiscal 
por este emitida, 

c) discriminação c valor da peça recebida; 
d) preço do scnnço prestado; 
e) discrioonação e valor de peça que porvcnturn tenha 

fornecido, calculado o.imposto sobre esse valor. 

An. 466. A empresa segumdora: 
l - apurnrn o ICMS devido, considerando como base de 

cálculo o valor de aqu1s1ção d.1 peça, acrcsc1do da parcela 
correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados, dcdundo 
o 1 mposto pago pelo forncccdor, 

11 - escriturnr:i a diferença no livro Rtg~S!Jo de 
Apurnção do ICMS, no quadro "Débitos do Imposto • Outros 
Débotos". 

Art. 467 A empresa seguradora dcclaranl as opernçOes 
rcali1.adas na Guia Informativa Mensal do ICMS· GIM 

Parágrafo único. O imposto dCVIdo pela seguradora será 
recolhido nos prazos norma1s estabelecidos neste regulamento 

Art. 468. Fica a empresa scgurndor.r 
I • dispensada da manutenção de livros fiscais, exceto o 

livro Registro de Apuração do ICMS c o livro Registro d~ UUlWJção 
de Documentos Fiscais e Termos de OcorrênCias, obrigando-se a 
arquivar os documentos fiscais, por espéCie c em ordem cronológJca. 
para exibição ao fiSCO. 

11 ·sujeita ao cumpnmcnto da obrigação princ1pal e das 
dcmaJs obrigações acessórias previstas neste RcgulaJJh.-nto. 

CAPÍTULOXJ 
DaJ Operações com Arrendamento Mercantil

"Leuing" 
Art. 469 O ICMS não incide n.1 salda de bens 

Integrantes do ativo permanente do estabelecimento da empresa 
arrendadora, bem como no 1ctomo desses bens ao estabelecimento de 
origem, desde que a operação configure arrendamento mercantil 
('Lcasíng"), nos lermos da lcgjsla~ federal especifica 

§ 1•. A realização de arrendamento mercantil em 
desacordo com a lcgjslação fcderal especifica será considerada 
operação de compra a preslllção, sobre a qual haverá incidência do 
ICMS. 

§2". O estabelecimento de origem emitirá NOII. Fiscal, 
em nome do arrendatário, na remessa do bem. 

Art. 470. Na hipótese di: salda definitiva do bem, o 
imposto será calculado sobre o valor da operação, observada, se for o 
caso, a rcspcctiva rcd~o de base de cálculo. 

Parágnfo ~ Na salda de que 1r.11a este ani&o, o 
contribuinte deverá: 

I • emitir Noca Fiscal relativa ao reldmo que ooniocrá 01 

reqwsitos previstos, e. espcaalmente: · • 
a) número e data da Nota fiscal referida DO §:ZO do art;,o 

anterior, 
b) natureza da operação "R.ctorno-~; 
ll • emitir Nota Fiscal com o dcslaquc do ÍlnpOSIO.·COID 

a indicação expressa da natureza da operação. 
CAPiTuLOXU 

Das Operações Rdativu 1 Coutnoçio Civil 
SEÇÁOI . 

Das bopraas de Coutnoçio Civil 
Art. 471. Çons.dcra-sc emp<eS3 de COIISirllf;io ávil, 

para Iins de ioscriçào e cumprimcnto5 das demais obri~ fiscais 
piCVIstas neste ~lamcoto, toda pessoa, natwal ou juridic:a, que 
executar obras .de ~ civil ou hídr.iulicas, promtiYC>Ido 
circulação de mercadorias em seu pr(Jprio nome ou de tcttciros. 

§ 1•. Entendem-se por obras de~ áviJ as 
adiante relacionadas, quando decorrentes de obras de engenharia civil; 

J . construçio, demolição, reforma ou rcp3I3Çio de 
prédios ou de outras cdif~ 

U • construçio e repanção de estradas de ferro e 
rodagem, inclusive os lr3balhos CIOIICCrtiCIItes às cstruluras inferior e 
supenor de estradas e obras de anc, 

111 • construção e <ql3l'3ção de pootes, viadulas, 
logradnuros públicos e outras obras de wbarusmo; 

IV . construção de siSiclllas de abastecimento de água e 
saneamento; 

V - execução de obrns de tcrraplanagem, de 
paVImentação em geral, hidráulicas, maritimas ou Ouviais; 

VI • execução de obras elétncas e hidrelétricas; 
VIl . execução de obras de montagem e construçio de 

estruturo em geral 
§:ZO. O disposto neste Capitulo aplica-se também aos 

empreiteuos e subempreiteiros, ~ pela exccoção da cba, 
no todo ou em pane. 

SEÇÃO O 
D1lutriçlo 

Art. 472. lnscrt:VI:f-fNo no Cadastro de Contribwntes 
do ICMS, antes de iniciarem suas atividades, as pessoas referidas DO 

artigo anterior. 
§ 1 • . Se as empresas mantM:rem mais de um 

estabelecimento, ainda que Simples depósito, em relação a cada um 
deles será exigida a inscriçJo 

§ :ZO • O disposto neste arugo Ido se aplica: 
J . às empresas que se dediquem cxclusivamcnle a 

prestação de serviços técrucos, taiS como elaboração de p1aDt1s, 
proJCios, estudos, cákulos, sondagens de solo e assemelhados; 

n . às empresas que se dediquem exdusivamr:llle a 
fiscal1Z3ção, empreitada e administração de obras de COIISirllf;io civil, 
med1ante contrato em que fiQue estipulado o não fornocimento de 
materiais. 

§ 3° . Nilo será considerado estabelecimento, para o 
d1sposto no § 1•, o local de cada obra. 

§ 4° . Cada obra deverá ser rcgislrada na rql3rtiçJo 
fiscal do Município onde est1ver sendo edifiC3da, obsctv.ldo o disposto 
no art. 471. 

SEÇÁOill 
Da IJOcidéllcia 

Art. 473. 0 ImpostO Incide sempre que 3 empresa de 
constnlÇllo promovu: 

I - saídas de materws, inclusive scbras e resíduos 
docorrcntcs da obra cxccutada ou de demolição, quando desti.nados a 
terceiros: 

li - saídas de seu cstabclccimcnlo, de material de 
fabricação própria; 

m -entradas de mercadorías ÍinpOf13daS do exterior, 
IV • fomecuncnto di: mcn:adorias produzidas pelo 

prestador de serviços fora do local da obra de~ ávil; 
V . entrada, no cslabclccimenlo da empresa, de 

mercadoria oriunda de outrn unidade da Fcdcração destinada a 
consumo ou a ativo filiO; 

VI - uilin~Ção, pela empresa, de serviço OJja ~ 
se tenha iniciado em outra unidade da Federação c não esu;ja 
vmQJ(ada a operação ou prestação subscqucnte alcançada pela 
1ncidência do imposto. 

SEÇÃO IV 
Da Nio Ucid&lcia 

Art.474. O imposto não mcidc: 
1 • Na saída de mcn:adoria, adquiridas de tcra:iros pelo 

empre11euo ou subemprdciro, p;u;o aplicação m obra; 
li - movtiiiCIIIaÇio da IIICI'Clldoria • que se refere o 

IOCISO antcnor, entre cslabclc:cimcntos do IIII:SliiO titular, Clllre CSieS e 
a obra ou de uma obrn para outra; 

111 • saída de máqwna, váculo, li:nmlcntas ou 
utensil1o, para prestação de serviço em cba, desde que deva rdomar 
ao estabciCClUiento do remdente. 

SEÇÃO V 
Da B-deCákulo 

Art. 4 7 5. A base cálculo do imposto é: 
l - nas hipóteses dos incisos l, n c IV do art. 473, o 

valor da saída do matenal da empresa de COCISirução; 
11 • na hipótese do mciso ill do art. 473, o valor 

•ünstanlc dos dOCUIIlelltos de 1mpo~ obsctv.ldo o dispnslo 110 

1nciso 1 doan 11 , 
111 . nas hipóteses dos incisos V e VI do art. 473, o valor 

da opcraçao ou prestação sobre o qual foi aiJrado o i:mposlo na 
umd.lde da Federação de ongem, obsctv.ldo o dispnslo DO parágrafo J• 
doan. 11 

SEÇÃO VI 
Do Crédito do Imposto 

Art. 4 76. As entradas de mercadorias em 
estabelecimento rle empresas de constnlÇllo que mantenham estoque 
para exclusivo empregp em obras contratadas por empreitada ou 
subempreitada não darllo direito ao crédito do imposto. 

Parágrafo único - A empresa de COilSIJUção civil que 
detuou vcoda ao público poderá contabilmlr o aédito do imposto 
relativo ás cntrndas, desde que o estorne quando remda' mercadorias 
para obras de terceiros sob sua responsabilidade. 

SEÇÃO VIl 
Dos Documentos Fiscais 

Art. 4 77. Os estabelecimentos inscritos nos termos 
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/ deste Capitulo, sempre que promoverem a saída de mercadorias ou a · 
transmissão de sua propriedade, ficam obrigados à emissão de nota · 
fiscal. 

§ 1°. A nota fisca l será emitida pelo estabelecimento 
que promover a saída da mercadoria, mesmo que de obra não inscrita, 1 
indicand~>-sc no documento o titulo da operação, os locais de 
procedência e destino. 

I § 2° . Tratando-se de operações não sujeitas ao tributo, a 
movimcntaç;:lo dos materiais c outros bens mÓ\"Cis de uma para outrd, 
será fci.ta mediante ~miss:lo d_c nota fiscal com indicação dos locais de 
procedcncm c desuno, COttSrgnand~>-sc como natureza da operação 

! "simples remessa", sem lançamento de débito ou de crédito. 
J § 3° . Nas operações tributada será emitida nota fiscal, 

observando-se o sistema normal de lançamento de débitos c de 
créditos do imposto. 

§ 4' . Os materiais adqwridos de terceiros poderão ser 
remetidos pelo"forncccdor diretamente para as obras, desde que no 
documento emitido pelo remetente constem o nome, endereço c 
números de inscrição, estadual c no CGC, da empresa de construç;io, 
bem corno a indicaç;lo expressa do local da obra onde serão entregues 
os materiais. 

§ 5°. Nas said.'ls de rnáquinas, \dculos, ferramentas c 
. ~Hcnsílios para serem utili7..ados na obra c que devam retornar ao 
· estabelecimento de origem, caberá a este a obrigação de emitir a nota 
J fiscal tanto p._1ra a remessa como para o r:tomo. 
' SEÇAO VIII 

Dos Li\'ros Fiscais 
Art. 478. As .empresas de construção civil inscritas 

como contribuintes, nos termos deste Capilulo deverão manter c 
escriturar os seguintes livros, de conformidade com as operações 
tributadas ou rulo, que realil.3rcm: 

I - Registro de Entradas; 
11 • Registro de Saídas: 

111 - Registro de Utili1.1ção de Documentos Fiscais c 
Termos de Ocorrências; 

I V - Registro de Apuração do ICMS; 
V- Registro de lnvent;irio. 
§ 1° . As empresas que executarem apenas operações 

não sujei tas ao imposto ficam dispens.1das do Registro de Apuro1:;lo do 
ICMS; 

§ 2° . As empresas que se dedicam exclusivamente ir 
prestação de serviços c não efetuam operações de circulação de 
mercadorias para constmção civil, ainda que movimentem máquinas, 
veículos. ferramentas c utensí lios, ficam dispcrtS.1das da manutenção 
de livros fiscais. 

· § 3° . Os livros scr:lo escriturados nos prazos ·c 
condições previstos neste Regulamento, observando-se ainda o 
scgwntc: 

l. se os materiais adquiridos de terceiro~ c destinados às 
obras transitarem pelo es~1belecimcnto do contribuinte, este emitirá 
nota fiscal antes da saída da mercadoria, com indicação do local da 
obra, escrituratldo o documento no Regist ro de Saídas, ''" coluna 
"Operações sem Débito do Imposto"; 

[I • se o material for remetido pelo fornecedor 
diretamente ao local da obra, ainda que silu..1d.1 em outro Município. a 
empresa de construção registrará o documento fiscal no Registro de 
Entradas. na coluna "Operações sem Crédito do lmJX'sto" c 
consignará o fato na coluna "Observações" do referido livro, desde 
que, na nota fiscal emitida pelo fornecedor, conste a indicação 
expressa do local da obra, nos termos do§ 4' do art. 477; 

111 • as said.1s de materiais do depósito para as obras 
serão escrituradas no livro Registro de S;tidas, na coluna "Oper;tçõcs 
sem Débito do Imposto", sempre que se tratar de operação não sujeita 
ao imposto ou isenta como o estabelecido no art. 474. 

Art. 479. O disposto neste Capitulo aplica-se também 
aos empreiteiros c subempreiteiros. rcspon s..'Í.vcis pela execução da 
obra no todo ou em pmtc, quando houver fornecimento de materiais. 

Art. 480. A Secretaria de Estado da fazenda poderá, a 
qualquer tempo, celebrar con\"ênio com os Municípios para maior 
controle das norm..1s estabcledd35 neste Capítulo. 

CAPÍTULO Xlll 
D:r.• Prestações de Serviços Públicos de 

Telecomunicações 
Art. 481. Fica concedido regime cspceial de tributação 

do IO.IS, nas operações relacionadas com a prestação de serviços 
públicos de telecomunicações.. nos seguintes termos: 

I . a Operadora centralizará em Macapá a escrituraç;io 
ftSC31 c o recolhimento do imposto correspondente às prestações que 
n:alizar no território deste Estado; 

11 . a operadora emitirá nota fi sc.1l, modelo 22: 
111 - a centralização c fom., d.1 escrita fiscal de cada 

Operadora obcdccer.í o seguinte: 
a) o estabelecimento sede da Opcrador.r elaborará, 

dentro dos 05 (cinco) primeiros dias úteis do mês subscqucntc ao do 
vencimento das contas emitidas por serviços prestados, o 
Demonstrativo de Apuraç;io do ICMS · DAICMS, contendo no 
mínimo os seguintes dados: 

1 . mês de rcferéncia: 
2 • unidade da Federação em que os serviços forem 

prestados: 
3 . serviços prestados, discriminados por tipo~ 

4 - valor dos serviços tributados, isentos e não 

tributados: 
5 . valor dos bens importados para consuino ou alivo 

fixo; 
6 • valor dos bens c serviços adquiridos em operações c 

prestações interestaduais; 
7 - ICMS devido; 
8 - valor das entradas de mercadorias cu serviços que 

autori,.am crtdito do imposto; 
9 - ICMS creditado; 
10 • Saldo devedor a recolher ou credor a ser 
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disposição da ftScaÍi7.ação, de documentos relativos às operações· 
rcali1.adas em cada período de apuração do imposto, inclusive de 
nk1pa-rcsumo circuns~1nciado das contas emitidas, torna a Operadora 
dispensada da escrituraç-Jo de livros fiScais; · 

Vll - a Operadora fornecerá, anualmente, demonstrativo 
dos valores dos serviços cobrados dos usuários na área de cada 
Município, no prazo c forma que vierem a ser definidos pela 
Secretaria da F"'.cnda. 

Art.482. Na ccss.~o onerosa de meios das redes públicas 
de telecomunicações a outras Operadoras de serviços públicos de 
telecomunicações, nos casos em que a cessionária não se constitua em 
usu:íria final , o imposto será devido aJJCnas sobre o preço do serviço 

·cobrado do usuário final. 
Parjgrafo (mico. A cessionária não se constitui em 

usuária final quando utili ,~1r meios de redes públicas para prestar 
serviços públicos de telecomunicações a seus próprios usuários. 

An. 483. O imposto devido sobre serviços 
internacionais, tarifndos c cobrados no Brasil c cuja receita pertença à 
0JJCradora, serir recolhido neste Estado, se o equipamento terminal 
brasileiro estiver aqui situado. 

Art. 484. Nos serviços móveis de telecomunicações, o 
imposto devido será recolhido neste Estado se a estaç;io que recc,\>cr a 
solicitação do serviço estiver aqui instalada. 

Art. 485. Nos serviços não medidos envol\<cndo 
IOCJ iidmJcs situ:1das em difcrcnlc.c; nnirl;utcs ri~ Fcrlcr:u; .. 1o c ca~o preço 
seja cobrado por J!Criodo definido, o imposto devido será recolhido em 
panes iguais para as unidades da Federação interessadas. 

CAPÍTULO XIV 
Das Prestações de Serviços de Transporte.< 

Art. 486. Na hipótese de subcontraL1ç;io de prestaç;io de 
serviço de trartSportc de carga, fica atribuída a respons.1bilid.1dc pelo 
pagamento do imposto devido, a empresa transportadora contratante, 
desde que inscrita no cadastro de contribuintes da unidade da 
Fcderaç;io de inicio da prestação. 

I'ari1grafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
na hipótese de transporte intcnnodal. 

Art. 487. Na prestaç.io de serviço de transporte de 
carga por transportador :1utónomo ou por empresa transportadora de 
outra unidade da Fcderaç:lo n:io inscrita no cadastro de contribuintes 
deste Estado, a respons.1bilidade pelo pagamento do imposto devido 
fica atribuída: 

I - ao alienante ou remetente da mercadoria. exceto se 
produtor nm:tl ou microempresa, quando contribuinte do imposto; 

11 · :10 deposit:irio da mcrc.1doria a qualquer título, na 
saida da mercadoria ou bem depositado por pessoa física ou jurídica; 

111 - no desti na~írio da mercadoria, exceto se produtor 
rural ou microempresa, quando contribuinte do imposto, na prcstaç;io 
interna. 

§ 1° . Nas hipóteses deste artigo, o transportador 
autônomo e a cmprcs.1 tr:tnsportadom de outra unidade da Fcdcraç:io, 
não inscrita no cadastro de côntribuintes deste Estado, ficam 
dispensados da cmiss;io de conhecimento de transporte, desde que ,., 
emiss.1o da nota fiscal que acobertar o transporte da mercadoria sejam 
indicados, além dos requisitos exigidos. os seguintes dados relativos à 
prestação do serviço: 

imposto. 

1- preço; 
11 ·a base de c.í lculo do imposto; 
111 . a aliquo~1 aplicável; 
IV· o valor do imposto; 
V- a _idcntilic.1ç;1o do responsável pelo pagamento do 

§ 2°. Em substituic;tio ao disposto no parágrafo anterior. 
poderá o contribuinte rcmctêntc c contratante do serviço emitir 
conh"'-cimcnto de tr:msporte. . 

A11. 488. Excetuadas as hipóteses previstas no art. 486, 
na prcstaç;1o de serviço de tmnsportc por transportador autônomo ou 
empresa transportadora de outra unidade da Fcdcraçiio, mio inscrita 
no cadastro de contribuintes deste Estada., o pagamento do imposto 
será efetuado pelo contribuinte antes do inicio da prestação do serviço. 

§ 1°. O docnrilento de arrc:cadação acompanhará o 
transporte, sendo dispensada a emissão de conhecimento de 
transporte. 

§ 2°. O documento de arrecadação deverá conter, além 
dos requisi tos exigidos as seguintes informações, ainda que no verso: 

I . o nome da empresa trJnsportadora contratante do 
serviço, se for ocaso; 

11 . a placa do veiculo c a unidade da Federação, no c.1So 
de transporte rodoviário. ou outro elemento idcnti fica.tivo nos demais 
C.1SOS; 

111 • o preço do serviço, base de cálculo do imposto c a 
alíquota aplicada; 

IV -o número, c modelo do documento que acobertar a 
operaç;io, ou identificação do bem, quando for o caso; 

V. o local de início c final da prestaç:io do serviço. 
Art. 489. A empresa transportadora estabelecida c 

inscrita em unidade da Federação diversa daquela do inicio da 
prestação, cujo imposto tenha sido recolhido na forma do artigo 
anterior. procederá da seguinte forma: . 

I - cmitirir o conhecimento correspondente a prcstaç;io 
do serviço no fi nal da prestaç;io; 

11 • rccolheri1, se for o caso, por meio de Guia Nacional 
de RecoUúmcnto de Tributos Estaduais, a difcrenç.1 entre o imposto 
devido à unidade da Federaç~o do início da prestação c o imposto 
pago na forma o artigo anterior, até o dia 09 (nove) do mês 
subscquentc ao d.1 prestaç;lo do serviço;· · 

IH . escriturará o conhccimc.nto emitido na forma do 
inciso (, no livro Registro de Saídas, nas colunas relatiVfls a 
"Documenlo Fiscal" c "Observações", anotando nesta o disposilivJ 
pertinente da lcgislaç;lo estadual. · . . 

Art. 490. No caso de transporte de passagc•ros, CUJa 
venda rlc bilhete de paSsagem ocorra em, outra unid.1de da Federação, 
o imposto será devido a unidade da Federação onde se iniciar a 
prestação do serviço, nos termos d.1 alínea "c" do inciso 11 do art. 36. transportado para o período scgu i~tc;. . _ · , 

b) 'até o décimo dia utll do mes subscquente ao. d': Art. 491. Consideram-se locais de inicio de serviço de 
encerramento do periodô de apuração, a Operadora mformara 3 

· transporte de passageiros aqueles onde se iniciarem trechos da viagem 
Secretaria de Estado da Fazenda o resumo de operações de entradas c indicados no bilhete de passagem. . 
de serviços prestados, bem como o valor do imposto a recolher ou 0 Parágrafo único. N:i~ se aplica o disposto neste artigo as 
::aldo credor antcriomtclllc apurado; . · escalas c conexões no transporte acrco. 

c) o saldo devedor do tmposto apu~do no DAI~M.~ c . Art. 492. Quando o serviço de transporte de carga for 

I informado à Secretaria de Estado da Fa-.cnda sem r.:colhtdo •!e 0 ~a ' efetuado, por . redcspacho, deverão ser adotados os seguintes 
lú (vinte) do mês subscquente ao de encerramento do !."'nodo ac procedimentos: . 

I ~ptmlçãO, através de um único documento de arrccadaçao · DAR, 1 • o transportador que receber a carga para redespacho: 
modelo I; a) emitir:í o _C_!!~petente conhcctmento de transporte 

0 
VT • o preenchimento regular do DA!CMS e a guarda, à ,. 
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rlançando o frete c o iniposto correspondentes ao serviço que lhe. 
couber executar, bem como os dados relativos ao redcspacho; 

b) anexará a 2' via do conhecimento de transporte 
cn.litido na forma da alínea anterior, à 2* via do conhecimento de 
transporte que acobertou a prestação do serviço até o seu 
estabelecimento, as quais acompanharão a carga até o seu destino; 

c) cmrcg.1rá ou remeter.\ a I' via do conhecimen.to de 
transporte, emitido n:1 forma da alínea "a" deste inciso, ao 
transportador contratnntc do rcdcspacho, dentro de 05 (cinco) dias, 
con~1dos da data do recebimento da carga; 

li - o transportador contratante do rcdespacho: . 
a) anelará na via do conhecimento que fica em seu 

poder (emitente), referente à c.1rga redcspachada , o nome a endereço 
de quem ;1ccitou o redcsphcho, bem como o número, modelo, c a dala 
do conhecimento referido na alínea "a" do inciso I deste artigo; 

b) arquivar;l em pasta própria os conhecimentos 
recebidos do transportador pnra o qual· rcdespachou a carga, para 
efeito de comprovaçno de crédito do imposto, quando for o caso. 

Art. ·193. As empresas prestadoras de serviço de 
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual c internacional, de 
passageiros, podcrfio IIH'llltCr uma única inscrição estadual, desde que: 

I - no campo "Observações'~ ou no verso da Autorização 
de lrnpress:io de Documentos Fiscais sejam indicados os locais, 
mesmo que através de códigos, em que scr:lo emitidos os Bilhetes de 
Passagem Rodoviários; 

11 - o estabelecimento mantenha controle de distribuiç;io 
dos documentos citados no inciso anterior para os diversos locais de 
cmi~io; 

111 - o estabelecimento inscrito centralize os registros c 
as informações fiscais c mantenha á disposição do Fisco Estadual os 
documentos relativos a todos os locais envolvidos. 

Art. 494. Os estabelecimentos que prestem sm·iços de 
tr.mspone de passageiros podcr;io: · 

1 • utili,.1r bilhetes de pass.1gcm, contendo impressas 
todas as indic.1çõcs exigidas, a serem emitidos por marcação, 
mediante pcrfuraç:io. picotrunento ou assinalaç;1o, em todas as via , dos 
dados relativos ;i viagem, desde que os nomes das localidades c 
paradas autori7 .. 1das scj:un impressos, obedecendo seqüência das 
seções permitidas pelos órgãos concedentes; 

11 • emitir bilhetes de passagem por meio de máquina 
registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV ou qualquer outro 
sistema, desde que: . 

a) o procedimento tenha sido autorizado pelo Fisco 
estadual , mediante pedido contendo os dados idcntifict1 dor~ dos 
equipamentos, a forma de registro das prestações no livro fiscal 
próprio c os locais em que scr;io util i" 1dos (agência. filial. posto ou 
veículo); 

b) sejam lançados no Registro de Ulili1.ação de 
Documentos Fiscais c Termos de Ocorrências, modelo 6, os dados 
~xigidos na allnca anterior: 

c) os cupons contenham as indicações exigidas pela 
legislação tribut:iria estadual; 

111 - em se tratando de transpone em linha com preço 
único. efetuar a cobrança da passagem por meio de contadores. 
catracas ou similar. com dispositivo de irreversibilidade, desde que o 
procedimento tenha sido autori1.1do pelo Fisco, mediante pedido 
contendo os dados identificadores dos equipamentos, a forma de 
registro da prestações no livro fiscal próprio c os locais em que serão 
uti li ,.1dos (agência. filial . posto ou veiculo). 

Art. -195. Nos casos de transporte de passageiros, 
havendo excesso de b3gagcm, a empresa 1ransportadora poderá emitir. 
em substituiç:io ao conhecimento próprio, Conhecimento de 
Transpor1c Simplificado de E'ccsso de Bagagem, que conterá, no 
mínimo, as seguintes indicações: 

1 . a idcnti ficaç;lo do emitente: o nome, o endereço c os 
números de inscrição estadual c no CGC; 

11- o número de ordem c o·número da via~ 

111 • o preço do sc!Viço; 
IV. o local c a data da emissão~ 
V - o nome, o endereço c os números de inscriç:1o 

estadual c no CGC, do impressor do documento, a data c a quantidade 
de impresso1o c o número de ordem do primeiro c do último 
documento impresso. 

§ 1° . As indicações dos incisos I. 11 c V serão 
impressas. 

§ 2° . Ao final do período de apuração será emitida Nota 
Fiscal de Serviço de Transporte. modelo 7, englobando as prcs~1çõcs 
de serviço documentadas na forma deste artigo. 

§ 3° . No corpo d.1 Nota Fiscal de Serviço de Tra•tSportc 
scr.í anotad..'l, além dos requisitos exigidos, a numeração dos 
documentos de excesso de bag.1gem emitidos . 

Art. 496. O documento de excesso de bagagem será 
emitido antes do inicio da presL1ç;io do serviço, no mínimo, em 02 
(duas) vias, que terão a seguinte dcstinaç:1o: . 

1 -a 11 via scni entregue ao usuárío do scrvtço; 
11 • a 2' via ficará fixa ao bloco para cxibiç;io ao Fisco. 
Art. 497. A crn iss;io dos Conhecimentos de Tmnsportc, 

modelo 8 a li , podcril ser dispensada,· a critério do Secretário de 
Estado da Fazenda, a cada prestação, na hipótese de transporte 
vinculado a contrato <tUC envolva repetidas prestações de serviço. 
sendo obrigatório coitS~tr. nos documentos que acompanhem a carga, 
referência ao respectivo despacho concessório. 

Art. 498. No retorno de mcrc.1doria ou bem, por 
qualquer motivo não entregue ao destinatário. o :onhccimcnto de 
trnnsporte original scrviril para acobertar a prcstaçao de retomo ao 
remetente, desde que observado o motivo no seu verso. . 

Art. 499. No transporte intcrmodaJ o conhccuncnto de 
transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto 
ser recolhido ;i unidade da Federação onde se •rucre a prestação do 

· serviço, observado o scguiutc: . . 
1 - o conl1ecimcnto de transporte podcra ser acrcscrdo 

dos elementos necessários :\ caractcri>.ação do serviço, incluídos os 
veículos transportadores c a indicação da modalidade do ':"rviço;_ 

11 - a cada início de modahdadc scra cnulldo o 
conhecimento de transporte correspondente ao · serviço a ser 
C.'(CCUladO~ 

· UI - para fins de apuraç;lo do imposto, scra lançado, a 
débito 0 conhecimento intcrmodal c, a crtdito, o(s) conhecimcnto(s) 
crnitido(s) ao ensejo da rcali>.1çào de cada modalidade da prestação. 

Art. 500. Não caracteri' .a , para efe1to de cm~ssão de 
documento fiscal, o inicio de nova prestação de serviço de transporte, 
os casos de transbordo de cargas, de turistas ou outras pessoas, ou de 

: . passageiros, realizados pela empresa transportadora: aind.1 que através 
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de estabelecimcmos sotuados nesta ou em outra unidade da Federaçllo 
e desde que seJam utohzados veiculos própnos. 

CAPÍTULO XV 
Das Prestações de Sen ·iços de Transporte Aquaviário 

de Carg:u eretuado por Empresa.! não Estabelecidas no Estado 
An 50 I As empresas de transponc aquaviário de 

cargas que onocoarem prcstaçllo de semços no Estado do Amapá, e 
neste não possuírem sede ou filial, deverão 

I - prOVJdcncoar sua onscnção no Cadastro de 
Comnbuontcs do ICMS deste Estado e a odemificação dos agentes dos 
armadores JUnto ao Fosco local, 

11 - declarar por cscnto a numeração dos Conhecomentos 
de Transpone Aquavoáno de Cargas que serão usados nos servoços de 
cabo~gcm no Estado. 

111 - entregar relação, até o dia I O (dez) do mês 
seguinte, contendo a numcraç.1o dos Conhecomcnto de Transponc 
Aquaviáno de Cargas emitidos, bem como os demais documentos de 
irúormações econômoco-fi scaos; 

IV - manter o livro Rcgostro de Documentos Fiscaos c 
Tennos de Ocorrêncoas. modelo 6, 

V · manter arquivada uma via dos Conhecimentos de 
Transponc Aquavoáno de Cargas emitidos: 

VI - recolher o imposto no praLO previsto na alínea '"c'" 
do inciso XIII do an 66. 

An 502. A onscnção rerenda no anigo antcnor se 
proccss.1rá no local do estabelecimento do agente, medoantc a 
apresentação da onscnç.'lo do esta bel eco mento sede no CGC e no 
Cadastro de Contnbuontes do ICMS da umdade da Federação em que 
estover locall1.ado 

Parágraro úmco Foca a1nbuida aos agemes dos 
armadores a responsabolldadc pelo cumpnmcnto das obngaçõcs 
accssónas prC\ostas neste Capítulo, onclusívc a guarda de documcmos 
fiscaos penoncmes aos servoços prestados 

An 503 As umd:tdcs da Federação onde as empresas 
possuírem sede autom.arão a ompressão dos ConhCCJmcntos de 
Transponc Aquavoáno de Cargas. que serão numerados 
upograficamcntc. c deverão, obngatonamentc, reservar espaço para o 
número da onscnção estadual. CGC c dcclaraçllo do local onde uver 
on ícoo a prestaçllo do servoço 

§ 1° Nas prestações de servoço oniciadas neste Estado 
deverá constar do conhecunento o nome c o endereço do agente. 

§ 2' Havendo necessidade de correção no 
conhecuncnto, deverá ser cnuudo outro com os dados corretos. 
mencionando sempre o documento anterior e o moti\'O da correção. 

§ 3' No livro Registro de Util i7.1Çào de Documentos 
Fiscaos c Termos de Ocorrencoa, modelo 6, do estabelecimento sede. 
será indocada a destinação dos impressos de Conhecimento de 
Transponc Aquavtáno de Cargas por pono e unidade da Federação 

An 504 A adoção da sostemátoca estabelecida neste 
Capítulo dospensar:l as demaos obrigações acessórias prevostas neste 
Regulamento. 

CAPÍTULO XVI 
Das PrestafÕCS de Serviços de Transporte Aéreo 

An 505 As empresas nacionaJs c regionaos. 
conccssoonánas de sef\1ÇOS p(obllcos de transpone aéreo regular de 
passagciCos e de cargas. que optarem pelo regome de redução da 
tnbutaçllo. em subsutuoção ao aprovcuamcnto de créduo fiscaos. fica 
concedodo rcgome especoal de apuração do ICMS. nos termos deste 
Regulamento. obsef\·ado o dosposto em Convém os especificos 

An 506 Cada estabelecomento centralizador terá 
escniUraçllo própna. que ser:í executada no estabelecomento que 
cretuar a contabolldade da concessoonána. 

Par:igraro únoco As conccssoonánas de caráter regoonal 
ou nacoonal manterão um estabelecomcnto onscnto no CAD-ICMSIAP. 
pelo qual rccolhcrilo o omposto devodo ao Estado do Amapá e no.qual 
arquivarão uma voa do Relatóno de Emossão de Conhecomento Acreos 
e do Demonstrallvo de Apuração do ICMS, juntamento com uma via 
do respectivo comprovante do recolhunento do omposto. 

Art. 507 O recolhimento do imposto será crctuado: 
1 - até o dia 10. parcela do imposto não ioúcrior a 70% 

(setenta por cento) do valor do imposto dC\•ido no mês anterior ao da 
apuração, 

11 - até o úlllmo doa útil do mês subsequente ao da 
ocorrêncoa do fato gerador. a complcmentaçllo do imposto dC\OdO, 
monctanamentc atuah.tada a pamr do décimo dm do mês subscqucntc 
ao da ocorrêncoa do rato gerador. . 

CAPITULO XVU 
Das Prestações de Sen·iços de Transporte 

Ferrovi~rio 
An 508 As cona:ssoonánas de semços púbhcos de 

transpone rcrrovoáno fica concedido regome especoal de apuração c 
cscnturação do omposto 

§ I' Para cumpnmcnto das obngaçõcs pnoopal c 
acessórias do ICMS, 3S empresas ferrovoárias poderão manter 
onscnçâo úmca em relação aos estabelecimentos locali7.ados no Estado 
do Amapá. onde serão centrall7.adas a cscnturação fiscal c a apuração 
do ICMS 

§ 2' Sem preJuiLO do dJsposto no parágrafo anterior, as 
empresas rcrrovoárias que prestarem serviços em mais de uma unidade 
federada recolherão para o Es~1do do Amapá. quando for o caso, o 
ICMS que lhe for devido .. 

§ 3' As empresas rerrovoárias que procederem à 
cobranç.1 do serviÇO de 1ranspone fcrroviáno intcrmunicopal com base 
no Despacho de Cargas ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal de 
Transpone. 

§ 4° As concessoonárias de que trata este anigo ficam 
dispensadas da cscnturação fiscal, desde que elaborem o documento 
denominado ""Demonstrativo de Apuração do ICMS· DAICMS" 

CAPÍTULO XVIll 
Da.! Prestações de Serviço• de Tran•porte de Valores 
An. 509 As empresas que realizarem transpones de 

valores, nas condrções prevostas na Lei 7 102, de 20 de junho de 1983 
e no Decreto Federal n' 89 056. de 24 de novembro de 1983, poderão 
emitir quinzenal ou mensal, sempre dentro do mês de prestação do 
serviço, a correspondente Nota Fiscal de Serviço de Transpone 
englobando as prestações de serviços realizadas no período. 

Art. 510. As empresas transponadoras de valores 
rnantcrllo em seu poder, para exibição ao Fisco, Extrato de 
Faturamento, correspondente a cada NOta Fiscal de Serviço de 
Transpone emitida, que conterá no mini mo: 

I - o número da Nota Fosca! de Scrvoço de Transponc; 
11 - o endereço c os números de inscrição, estadual c no 

CGC, do estabelecimento emitente; 
111 - o local c data da emossão; 
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IV- o nome do tomador dos serviços; 
V - o(s) número(s) da(s) Guia(s) de Transpone de 

Valores-GTV, 
VI - o local de coleta (origem) c entrega (desllno) de 

cada valor transponado: 
VIl - o valor uransponado em cada servoço; 
VIII - a data da prestação de cada semço: 
IX - o valor total transponado no mês; 
X - o valor cobrado pelos serviços no mês com todos os 

seus acréscimos 
An. 511. A Guia de Transpone de Valores- GTV. a 

que se refere o mctso V do anigo anterior. emotida nos termos da 
legoslaçllo específica, servirá como supone de dados para emossão do 
Extrato de Faturamento 

An 512. O presente regime somente se aplica ás 
prestações de serviços realizadas por transponadoras de valores 
inscritas neste Estado 

An 513 Exclu~r-se-ão do disposto neste Capítulo os 
contnbuontcs que deixarem de cumprir suas obngações tributánas 

CAPITULO XIX 
Das Operações Promovidas por lnSiituições 

Financeiras 
An. 5 14. As instituições financeoras, quando 

contribmntes do imposto, poderão, manter mscnção única neste 
Estado em rclaçllo aos seus estabelecimentos aqui localizados. 

Parágrruo único Para os deitos deste anogo, as 
mstuuoçõcs financeoras clegcr.lo um de seus estabelecomcntos. 
prererencoalmente. se for o caso. o localizado na Capital. 

An 515 A circulação de bens do auvo e matenal de 
uso c consumo entre os estabelccomentos de uma mesma onsutmção 
financeora será documentada por Nota Fosca!. na qual dC\·erá constar o 
local de saida do bem ou material. 

§ 1° O documento aludodo neste anigo não será 
escnturado nos livros fiscais das mstotuoções financeiras destonados ao 
regostro de operações sujcotas ao imposto, caso cretuadas. 

§ 2" O controle da uullzação. pelos estabelecomentos 
localizados neste Estado, do documento fiscal de que trata o "caput". 
ficará sob a responsabilidade do estabelecimento ccntrali7.ador 

An 516. As insmuições financeiras manterão 
arquovados em ordem cronológoca, no estabelecimento ccntrall7.ador 
de que trata o parágraro úmco do an. 514, os docu~cntos fiscrus c 
demaos controles administrativos inerentes aos procedomentos 
prevostos neste Capitulo. 

Parágraro único O arquivo de que trata este anogo 
poderá ser mantido no estabelecimento sede ou outro indicado pela 
onstuuiçao financeira, que terá o prazo de lO (de1.) dias úteis, contados 
da data do recebimento da not ificação no estabelecomento 
centrah7.ador. para sua aprcscntaçllo. 

An 517 As instotuições Financeiras ficam dospcnsadas 
das demaos obngações acessórias. mclusive da apresentação de 
mformaçõcs cconónuco-fiscais. 

CAPÍTULO XX 
Da Estimativa 

An 518. O montante do omposto dC\ido pelo 
contnbumte em detcnnmado período, poderá ser calculado com base 
em valor fixado por estimauva, garanuda ao final do período. a 
complemenlaçllo ou • rc.<llluoç<'lo em fonna de cródito fiscal. em 
relaçllo, rcspcctovamentc, ãs quantias pagas com insuficiência ou em 

§ I' O omposto será calculado sobre o valor estmmdo 
da venda ou servoços praticados pelo contribuinte: 

1- quando pela nature7.a das operações ou prestações 
praticadas pelo contribuinte, pelo valor das vendas ou s_eMços. ~las 
quanudades vendodas ou pelas condrções em que se realize o oegocoo, 
doficultc a cmoss.1o de nota fisc.1l no momento do raoo gerador, 

11- a cntério da autoridade fisc.1l. se tornar com·cmcntc 
para defesa do interesse do Fisco: 

111- quando se tratar de estabelecomcnto de 
funcionamento provisório. 

§ 2°. Para crcito de estimativa, a autondadc fi scal terá 
em conta 

1- o período ma os significauvo para o llpo de a11vodade 
do contnbuintc, 

11- o valor mód.io das mercadonas adquiridas ou semços 
pra11cados no perlodo a menor, 

111- a média das despesas f tXas no período antenor. 
IV- o lucro estimado, calculado sobre os valores 

constantes dos Itens 11 c 111. 
§ 3° O estabelecimento enquadrado no regome de 

estimauva terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, 
detcnnonado pelo FISCO. 

§ 4" O omposto será esuntado para período ceno e 
prevalecerá enquanto não revisto pelo Fisco, de oficoo ou 3 

requcnmento do conU1bumte. 
§ 5'. Fmdo o período para o qual se procedeu a 

estimativa rar-se-á o aceno entre o montante do omposto recolhido e 
apurado, com base no valor real das operações ou prestações 
praticadas pelo contnbumte, de acordo com as normas previstas neste 
Regulamento. 

An. 519 A fixação c a revisão que servirem de base 
para o rccolhuncnto do imposto, bem como a suspensão do regime de 
esumativa, poder.lo ser processados. a qualquer tempo, pela 
autoridade fiscal: 

1- em ra1.ão de oficio; 
11- por dererímcnto de solicitação do contribuinte nesse 

scnL1do. 
Art 520. A base de cálculo é o valor estinmdo das 

saídas de mercadorias ou 
dos servoços prestados, respeitando. sempre, o pnncípio 

de não-<:umulatlvidade do Imposto. 
§ 1' As operações ou prestaÇÕes serão estimadas a 

parur de um dos seguintes elementos: 
1- o valor das entradas de mercadorias ou serviços 

prestados no perlodo base, acrescido dos seguintes perccntl131S: 
a) serviço de transpone 

comunocaçâo ...... ............................ 60"/o 
b) alomentos c outras mercadorias romccidas em 

restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, sorveterias, pensões, boates, 
cantinas c c:Stabelecimentos similares .... SO% 

c) penumarias, anigos de annarinhos, tecidos, 
ferragens, louças e vodros. . .40"/o 

d) cercais 
csuvas ................................... ......... . .20% 

c) outras 

Plog. 29 

mercadonas..... ........................... .......... . .......... 30% 
11- o valor das entradas mais o montante das despesas 

geraos do cstabelecomento acrescido de unfperccntual de 10% (dez por 
cento) • 

§ 2' Na apuração do valor das saídas ou serviços 
esumados aplicar-se-á o percentual relativo à mercadorias ou 
atividade preponderante do controbumtc . 

§ 3' A base de cálculo para os contribuintes que 
esteJam mocoaiKio suas a11vodades será de acordo com a sinularidade 
do estabelecomcnto a outros Já em runcoonamemo e prcval=rá para o 
perlodo de amodade dos 6 (seos) meses micias. · 

§ 4' Para efcoto de cálculo da estimativa referida neste 
anigo. da apuraçllo do valor real das operações ou prestações 
prallcadas c do valor do imposto crctovamente devido no período, não 
serão mcluidas as entradas 

1- CUJas saídas ou servoços prestados sejam isentos ou 
não tnbulados, 

11- "Já tributados". salvo aquelas em que a legoslação 
expressamente outorga o cródoto fiscal. 

§ s• Para a fixaç.,o da omponãncia liquida a ser paga, 
deduzem-se os cróditos destacados nos documentos fiscais arquivados 
em ordem cronológica. 

An. 521. O Secretário de Estado da Fazenda, 
estabelecerá em Ponaria as normas e procedimentos relativos a este 
Capítulo, bem como as obrigações acessórias a que estão SUJeitos os 
contnbuontes enquadrados no Regime de Apuração por Estimativa. 

CAPÍTULO XXI 
Do• Produtos "In Natura" c Agropecuários 

An 522. Na salda de produto "in natura" prolllOVIda 
por produtores não msentos. é responsável pelo recolhimento do 
ICMS. o adqu~rcntc ou recebedor do produto, na qualidade de 
contnbmnte substotuto 

An 523 O produto "m natura" circulará para fora do 
Estado somente após o competente desembaraço fiscal JUnto á 
Secretana de Estado da Fazenda. 

Parágraro únoco O detalhamento sobre o desembaraço 
fiscal será fixado em ato da Sccrctana de Estado da Fazenda. 

An 524. Para poder adquirir produtos "in natura" em 
nome de contnbuintes devodamcnte habilitados. se os prepostos 
deverão estar munidos de documentos que os autorize a praticar atos 
em nome da firma ou razão social destinatária dos produtos. 

§ 1' . Os contnbuintes que autorizarem prepostos para o 
exercício de qualquer allvidadc em seu nome. são responsáveis por 
todos os atos por estes praticados, desde que relacionados a obrigação 
tributána do ICMS. 

§ 2'. Em não possuindo a autorização prevista neste 
amgo, o imposto será cxigodo no momento do desembaraço do 
produto 

An 525. Nas operações realizadas por produtores 
agropecuános. o ICMS será recolhido: 

1- pelo produtor· 
a) no caso "de saída de produtos para outros Estados; 
b) quando o produto se desunar a instituições (ederais, 

estaduats e mumcipa1S1 

c) nas vendas a ronsumodor, 
d) nàs vendas a ambulantes e (corantes, 
c) no caso de operações rcah1.adas com outro produtor. 
f) em qualquer hopótese. quando o produlor for pessoa 

JUrídoca msenta no Cadastro de ContribUintes do ICMS: 
11- pelo adqUlrcnte ou desunatário na qualidade de 

contnbuantc subsututo 
a) quando o produto se destinar a cooperativas de 

produtores, ressalvadas outra~s hipotéses previstas neste 
Regulamento, 

b) quando o produto se destinar a estabelecimento de 
comercoantc ou mduslrial, localizado no Estado, ressalvado o disposto 
na letra 'r'. do inciso I. 

An. 526 O produtor não insento poderá deduzir do 
imposto devido o montante do imposto pago na aquisiçllo de 
mercadonas para emprego na produção. na ronna, condição e prazo 
dcfimdos em ato da Sccretana de Estado da Fazenda. 

TÍTULO JV 
DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DJVERSAS 

CAPÍTULO I 
Das Operaçõa com DepóJito Fechado 

Art. 527 Na saída de mercadorias com destino a 
depósoto rechado do própno contribumte, localozado no Estado, será 
emouda nota fiscal contendo os requosotos exigodos c, especialmente: 

I - va.lor das mcrcadonas, 
11 - nature1.a da operação: "outras saídas - remessa para 

depósuo rechado"; 
111 - dosposouvos legais que prC\-êcm a não incidência do 

imposto; 
An. 528. Na saida de mercadorias em retomo ao 

estabelecimento deposotante, emitidas por depósito fechado, este 
em o tirá nota fiscal contendo os requisitos eXJgidos e, especialmente: 

I · valor das mercadorias; 
11 - naturC7.a das operações: "outras saídas - retorno de 

mcrcadonas depositadas"; 
111 - dispositivos legais de prevêem a não incidência do 

lmposto. 
An. 529 Na saída de mercadorias armazenadas em 

depósuo rechado, com destioo a outro estabelecimento, ainda que da 
mesma empresa, o depositante emitirá nota fiscal contendo os 
requisitos exigidos e, cspocialmcote: 

I - valor da operação; 
11 • natureza da opcrnção; 
111 - destaque do imposto, se devido; 
IV- circunstância de que as mercadorias serão retiradas 

do depósito rechado, mencionando-se o endereço e números de 
inscrição, estadual e no CGC deste. 

§ I' Na hipót.esc deste arugo, o depósito fechado, no 
ato da saída da mercadoria, ciiDtirá nOta fiscal em nome do 
estabelecimento depositante, sem destaque do imposto, contendo os 
requisitos exigidos c, especialmente. 

I - valor das mcrcadonas que corrcsponderá aquele 
atribuído por ocasião de sua entrada no depósito rechado; 

11 - naturc7.a da operação: "outras saídas • retomo 
simbólico de mcrcadonas depositadas"; 
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111 -modelo, número, c data da nota fi scal emitida pelo, 
estabelecimento depositante; 

IV - nome. endereço c números de inscrição, estadual c 
no CGC, do estabelecimento a que se destinarem as mercadorias. 

§ 2° . O depósito fechado indicará no verso das vias da 
nota fiscal cmitid.1 pelo estabelecimento depositante, que devcrJo 
acompanhar as mercadorias, a data de sua efetiva saída, o modclo,o 
número, c data da nota fisc.1 l a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 3° . A nota fisc.1I a que alude o § 1° será enviada ao 
estabelecimento depositante, que deverá rcgistrá.la, na coluna própria 
do livro de Registro de Entradas, no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da data da saída efetiva das mercadorias do depósito. 

§ 4° As mercadorias serão acompanhadas em seu 
transporte pela nol:l fiscal emitida pelo estabelecimento depositante. 

§ 5° . Na hipótese do § 1°, poderá ser emitidas nota 
fi scal de retorno simbólico, ~entendo resumo diário das saídas 
mencionadas neSte artigo ti vista dn via adicional de cada nota fiscal 
emitida pelo estabelecimento depositante, que permanecerá arquivada 
no depósito fechado, dispens.1da a obrigação prevista no inciso IV do 
parágrafo Incncion<ldo. 

Art. 530. Na saída de mercadoria para entrega a 
depósito fechado, por conta c ordem do estabelecimento destinatário, 
ambos Iocali >;~dos neste Estado pertencentes a mesma empresa. o 
estabelecimento destinatário será considerado dcposiL1nte, devendo o 
remetente emitir nota fiscal contendo os requisitos exigidos, 
indicando: 

I - como destinatário, o estabelecimento depositante; 
11 - no corpo da nora fiscal. o local da entrega. endereço 

c números de inscriç;lo, estadual c no CGC, do depósito fechado. 
§ 1° . O depósito fechado deverá: · 
I - registrar a nota fiscal que acompanhou a mercadoria. 

na coluna própria do livro Registro de Entradas; 
JJ • apor na n01a fiscal referida no jtcm anterior él data 

da entrada cfcth·a da mercadoria, remetendo-a ao estabelecimento 
depositante. 

§ 211
• O estabelecimento depositante dever;i: 

I - registrar a not~l fiscal na coluna própria do Registro 
de Entradas. dentro de 10 (dez) dias. contados da data da entrada 
efetiva da mercadoria no depósito fechado; 

li - emitir nota fisc.11 relativa f1 s.1 ída simbólica, dentro 
de 10 (dct.) dins. contados da data da entrada efetiva da mercadoria no 
depósito fechado. na forma do art. 557, mencionando, ainda. número 
c data do documento fisca l emitido pelo remetente; 

111 - remeter a nota fi scal aludida no inciso anterior ao 
depósito fcc(1ado, no pra>.o de 05 (cinco) dias. contados da respectiva 
emiss;lo. 

§ ] 11 
• O depósito fechado deverá acrescentar na coluna 

"Observações" do Registro de Entradas, relativamente ao lançamento 
prevísto no inciso I do § 1°. o modelo, número. c a data da nota li scal 
referida no inciso 11 do p.1rágrafo anterior. 

§ ~" . Todo c qualquer crédito do imposto. quando 
cabi\'el. será conferido ao estabelecimento deposi tante. 

Art 531 . O dcpósuo fecl~1do dc\'crá lançar no Registro 
de Inventário. sepamdmnentc. os estoques de cada estabelecimento 
deposilante. 

CAPÍTULO 11 
Das 0 1•craçõcs com Armazém Geral 

Art. 532. Na s.1 ida de mercadorias pma depósito em 
armazém geral localiz..1do neste Estado, o estabelecimento remetente 
cmitini nota fi scal contendo os requisitos exigidos c, especialmente: 

I -valor das mercadoria: 
11 - naturct.a d:t operaÇ(io: .. outras saídas - remessa para 

depósito"; 
I li • dispositivos legais de prevêem a nfio incidência do 

imposto. 
Par:í,grnfo único Na hipótese deste artigo, se o 

dcpositautc for produtor agropccunrio. emitirá Nota Fiscal de 
Produtor. 

Art.533. Nas saídas das mercadorias referidas no artigo 
anterior, em retorno ao estabelecimento depositante. o armazém geral 
emitirá nota fiscal contendo os requisitos exigidos c. especialmente: 

I • vnlor das mcrclldorias: 
11 • natureza da operação: "outras said:1s - remessa para 

depósito": 
111 - dispositii'OS legais de prevêem a n.;o incidência do 

imposto. 
Art. 534. Na saída de mercadorias depositadas em 

armazém gemi. situado, como o depositante. neste Estado. com 
destino a outro cst:lbclccimcnto, ainda que da mesma cmprcs.1. o 
depositante emitirá nota fiscal em nome do dcstinat;irio. contendo os 
requisitos exigidos c, especialmente: 

I -valor da operaçilo; 
11 - naturc1.a da operação; 
111 -destaque do imposto ser devido; 
lV . circunst;incia de que as mercadorias serão retiradas 

do tmnazCm geral , mencionando-se endereço c números de inscriçc.io, 
estadual c no CGC, deste. 

§ 1° . na hipótese deste artigo, o armazém geral, no ato 
da saída da mercadoria, cmítir;'1 nota fiscal em nome do 
csta.belecimcnto dcposilê'lntc, sem destaque do imposto, contendo os 
requisi tos exigidos c, especialmente: 

J • valor da mercadoria. que correspondcrá àquele 
atribuído por ocasião de sua entrada no ;umazém geral; 

11 · naturc7.a da opcraçcio: "outras saídas - retorno 
simbólico de mercadorias depositadas"; 

lll - modelo, número, c data da nota fisc.11 emitida pelo 
estabc1ccimcnto depositante. na forma do "caput" deste artigo; 

IV . nome. endereço c nUmeres de inscrição. estadual c 
no CGC, do estabelecimento a que se destinar a mercadoria. 

§ 2° . O armazém geral indicará no verso das vias da 
nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, que deverão 
acompanhar a mercadoria, a data de sua efetiva s.1 ida, modelo, 
número, c dal:l da nota fiscal a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 3° . A nota fiscal a que alude o § 1° scrã c.viada ao 
estabelecimento dcposi tanic, que deverá registrá-la na coluna própria 
do Registro de Entradas, dentro de 10 (dc-L) dias, contados da saída 
efetiva da mercadoria do armazém geral. · 

1 § 4° . A mercadoria será acompanhada, no seu 
transpcrte, pela nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante. 

An. 535. Na hipótese do artigo anterior, se o 
Jepositantc for produtor agropecuário, emitirá Nota Fiscal de Prodn!or 
em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos 
exigidos c, especialmente: 
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I -valor da operação; 
11 - naturcz:~ da operação; 
lll - indicações, quando ocorrer uma das hipóteses 

abaixo: 
a) dos dispositi\'os legais que prc,·êcm a imunidade não 

incidência ou isenção do imposto; 
b) do número e data do DAR c identificação do 

respectivo órgão arrecadador, quando o produtor deva recolher o 
imposto; 

c) dos dispositivos legais que prcl'êcm o diferimento ou 
a suspens;io do recolhimento do imposto; 

d) da declaração de que o imposto scrn recolhido pelo . 
estabelecimento destinatário; 

1V -circunstância de que a mercadoria será rctimda do 
armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição, 
estadual c no CGC. deste. 

§ 1° . o armazém geral, no ato da saída da mercadoria, 
emitir:.i nota fiscal, em nome do estabelecimento destinatário, 
contendo os requisitos exigidos c, especialmente: 

1 • valor da operação, que corrcsponderü ao do 
documento fiscal emitido pelo produtor agropecuário, na forma do 
"caput" deste ârtigo: 

11 - natureza da operação: "outras saídas - rcmessa'"por 
conta c ordem de terceiros"; 

111 - número c data da Nota Fisc:•l de Produtor emitida 
na forma do "caput" deste artigo pelo produtor agropecuário, bem 
como o nome, endereço c número de inscrição estadual deste; 

IV- número c data do. DAR referido no iuciso lll , alínea 
"b" deste artigo, c identificação do rcspecti\'O órgão arrecadador, 
quando for o caso. 

§ 2° . A mercadoria será acompanhada no seu transporte 
pela Nota Fiscal de Produtor referida no "caput" deste artigo c pela 
not<~ fiscal mencionada no parágrnfo anterior. 

§ 3° . O estabelecimento destinatário, ao receber a 
mercadoria, emitir:\ a Nota Fiscal, modelo I ou 1-A contendo os 
requisitos exigidos c, especialmente: 

I - número c data da Nota Fiscal de Produtor emitida na 
forma do "caput" deste artigo, pelo produtor agropecuário; 

11 - número c data do DAR referido no inciso 111, alínea 
"b" deste artigo, quando for o caso; 

111 - modelo, número, c data dil nota fiscal emitida na 
forma do § 1° pelo armazém geral, bem como o nonie, endereço c 
números de inscriç<1o, estadual c no CGC, deste. 

Art. 536. Na saída de mercadorias depositadas em 
armazém geral, situado em outra unidade da Federação, com destino a 
outro cstnbclccimcnto ainda que da mesma empresa, o depositante 
cmitir:.i nota fiscal. contendo os requisitos exigidos c, especialmente: 

I - valor da operaç<lo; 
11 - natureza da operação: 
111 - circunst:"mcia de que a mercadoria será retirada do 

armazém geral. mcncion:mdo-sc o Cndereço c números de inscrição, 
estadual c no CGC, deste. 

§ 1° . Na nota fiscal emitida pelo depositante na forma 
do 'caput" deste artigo n:io será efetuado o destaque do imposto. 

§ 2°. na hipótese deste anigo. o armazém geral. no ato 
da s.1ida da mercadoria. emitirá: 

I - nota fiscal em nome do estabelecimento destinatário, 
comendo os requisi tos exigidos c. cspcciahnenle: 

a) valor da operação, que corrcspondcrn ao da nota 
fisc;1l emitida pelo estabelecimento depositante, na forma do "caput" 
deste Mtigo; 

b) n;uurez.:l a operação: "outras saídas - remessa por 
conta c ordem de terceiros"; 

c) modelo, nlunero, c data d:l nota fiscal ,emitida na 
forma do "c:1put" deste artigo pelo estabelecimento depositante, bem 
como o nome, endereço c números de inscrição, estadual c no CGC, 
dCSIC; 

d) destaque do imposto, se d.cvido, com declaração: "o 
recolhimento do imposto é de responsabilidade do armazém geralh; 

11 - nota fi scal cnt nome do estabelecimento depositante, 
sem dcstnque do imposto, contendo os requisitos c;.,.igidos c, 
especialmente: 

a) valor da mercadoria, que corresponder;\ àquele 
atribuído por ocasi:lo de sua cntrada·no armazém gera l; 

b) naturc1.1 da operaç;õo: "outras s.1idas - retorno 
simbólico de mercadoria depositada": 

c) modelo, número, c data da nota fisca l emitida na 
forma do "caput" deste artigo pelo estabelecimento depositante. bem 
como. nome endereço c os números de inscriçoJo, estadual c no CGC, 
deste: 

d) nome. endereço c números de inscrição, estadual c o 
CGC, do estabelccimcno destinatário c modelo. ninncro, c data da 
nota fiscal referida no inciso I. 

§ 3n A mcrc.1doria será acompanhacL1 em seu 
transporte pelas notas fiscais referidas no "caput" deste artigo c no 
inciso I do parágrafo anterior. 

§ 4• . A nota fi scal a que se refere o inciso 11 do § 2°, 
scni cnvia.da ao estabelecimento depositante, que deverei rcgistr;í-la na 
coluna própria do Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, 
contados da saída efetiva da mercadoria do armazém geral. 

§ 5° . O estabelecimento dcstinatãrio, ao receber a 
mercadoria. lançará no Registro de Entradas a nota fi scal a que se 
refere o "cnput" deste artigo, ncrcsccnlando na coluna "Observações" o 
modelo, número, c data nota fisc.1l a que alude o inciso I do § 2°, bem 
como o nome, endereço c números de inscrição, estadual c no CGC, 
do ammzém geral, lançando na colunas pr~prias, quando o caso, os 
créditos dos impostos pagos armazém geral. 

Art. 537. Na hipótese do artigo anterior, se o 
depositante ror produtor agropeClL'Írio emitirá Nota Fiscal de Produtor, 
nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos cxibitlos 
c, especialmente: 

I - valor da opemção 
11 - naturc-1~1 da operação 
lll - declaração de que o imposto, se devido, será 

recolhido pelo armazém geral; 
JV -circunstância de que a mercadoria será reürada no 

amlazém scral, mencionando-se o endereço c os números de 
inscriç-Jo, estadual c no CGC, deste. 

§ 1° . O annazém geral, no ato da saída da mercadoria, 
emitirá nota fiscal em nome do estabelecimento destinatário, contendo · 
os requisitos exigidos c, especialmente: 

I - v,alor da operaç.1o, que corres~ndcrá ao do 
documento fiscal emitido pelo produtor agropectLírio, na fonna do 
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· "caput" deste art igo; 
11 - naturc1~1 da operação: "outras s.1idas - remessa por 

conta c ordem de terceiros"; 
· lll - número c data da Nota Fiscal de Produtor omitida 

na fonna do "caput" deste artigo pelo produtor agropecuário, bem 
como: nome, endereço c n6mcro da inscrição estadual deste; 

IV- destaque do imposto, se devido, com declaração: "o 
recolhimento do ICMS é de respons.1bilidadc do armazém geral"." 

§ 2° A mercadoria será acampanhada em setl 
transporte pela Nota Fiscal de Produtor referida no "caput" deste 
artigo c pela nota fiscal mencionada no parágrafo anterior. 

§ 3° O estabelecimento destinatário, ao receber a 
mercadoria, emitirá Nota Fiscal. Modelo I ou 1-A contendo os 
requisitos exigidos c, especialmente: 

I - número c data da noL1 fiscal emitida 0.1 fom1a do 
"caput" deste artigo pelo produtor agropecuário; 

11 . -modelo, número, da nota fiscal cr.titida na forma do 
§ 1° pelo armazém geral, bem como o nome, endereço c números de 
inscrição, estadual c no CGC, deste; 

111 - valor do imposto, se devido, destacado na nota 
fiscal emitida na forma do§ 1°. 

Art. 538. Na saída de mercadorias para entrega em 
armazém geral localizado na mesma unidade da Federação do 
estabelecimento destinatário, este será considerado depositante, 
devendo o remetente emitir nota fiscal contendo os requisitos exigidos 
c, especialmente: 

I - como destinatário, o estabelecimento depositante; 
11 - valor da operaçilo 
lll - 141turcza da operação; 
IV - local da entrega, endereço c números de inscriç;õo, 

estadual c no CGC, do armazém geral; 
V - destaque do imposto, se devido. 
§ 1°. O armazém geral dcl'crá ' 
I - registrar a nota fiscal que acompanhou a mercadoria, 

no Livro Registro de Entradas; 
11 - apor na nota fiscal referida no inciso anterior, a data 

da entrada efetiva da mercadoria, remetendo-a ao estabelecimento 
depositante. 

§ 2° . o estabelecimento deposilantc deverá: 
I - lançnr a nota fiscal na coluna própria do Rcsistro de 

Entradas, dentro de lO (dez) dias, contados da data da entrada efetiva 
da mercadoria no armazém geral; . 

11 - lançar a nota fiscal relativa à saída simbólica, dentro 
de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no 
armazém geral, mencionando, ainda, nllmero c data do documento 
fiscal emitido pelo remetente; 

111 - remeter a nota fi scal aludida no inciso anterior ao 
armazém geral. dentro de 05 (cinco) dias, contados da dala de sua 
cmísStlo. 

§ 3° . O :1rmazém geral de,·crá acrescentar na coluna 
'Observações" do Registro de Entradas, relativamente ao lançamento 
previsto no inciso I do § 1°, o modelo, número, c data da nota fiscal 
referida no inciso 11 do parágrafo anterior. 

§ 4° - Todo c qualquer crédito do imposto, quando 
cabh-cl, será conferido ao estabelecimento depositante. 

Art. 539. Na hipótese do artigo anterior, se o remetente 
for produtor agropecuário deverá emitir Nota Fiscal de Produtor, 
contendo os requisitos exigidos c, especialmente: 

I - como destinatário, o estabelecimento depositante; 
11 - valor da operação; 
111 - naturc1.1 da operação; 
IV - local da c•urcga, endereço c números de inscrição, 

cst<idual c no CGC, do armazém geral; 
V - indicações, quando ocorrer uma das hipóteses 

abaixo: 
a) dos dispositivos legais que prevêem a imunidade, n:io 

incidência ou isenção do imiJOsto; . 
b) número c data qo DAR, c identificaç:õo do respectivo 

órgão arrecadador, quando o produtor for tributado; 
c) dos dispositivos legais que prc\'êcm o diferimento ou 

a suspens:io do recolhimento do imposto; 
d) da dcclamç:io de que o imposto será recolhido pelo 

estabelecimento destinatário. 
§ 1°. O armazém geral deverá: 
1 . lançar a Nota Fiscal de Produtor que acompanhou a 

mercadoria, no Livro Registro de Entradas; 
11 - apor na Nota Fiscal de Produtor, referida no inciso 

anterior, data da entrada efetiva da mercadoria, remetendo-a ao 
estabelecimento depositante. 

§ 2" . O estabelecimento depositante deverá: 
I - emitir Nota Fisc.1l, modelo I ou 1-A contendo os 

requisitos exigidos c, especialmente: 
:1) número c data da Nota Fiscal de Produtor emitida na 

forma do "caput" deste anigo; 
b) número c data do documento de arrecadação referido 

no inciso V, alínea "b" deste artigo, quando for o caso; 
c) circunst::incia de que a mercadoria foi entregue no 

armazém geral, mencionado-se endereço c números de inscriçtio, 
estadual c no CGC, deste; 

11. emitir ti nota liscal relativa ~i saída simbólica, dentro 
de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no 
armazém geral, na forma do art. 532, mencionado, ainda, os números 
c data da Nota Fiscal de Produtor c da Nota Fiscal rcfcrid.1 no inciso I. 

IH · remeter a nota fiscal aludida no inciso anterior ao 
armazém geral, dentro de 05 (cinco) dias, contados da data de sua 
emiss;1o. 

§ 3° . O armazém geral deverá acrescentar na coluna 
"Observoçõcs", do Registro de Entradas, relativamente ao Ianç.1mcnto 
previsto no inciso I do § 1°, o modelo, número, c data da nota fiscal 
referida no inciso 11 do parágrafo anterior. 

§ 4° . Todo c qualquer crédito do imposto, qtL1ndo 
cabível, será conferido ao estabelecimento depositante. 

Art. 540. Na saída de mercadorias para entrega em 
armazém geral situado em unidade da Federação diversa do 
estabelecimento destinatário, este será considerado depositante, 
devendo o remetente: 

I - emitir nota fiscal contendo os seguintes requisitos 
exigidos c, especialmente: · 

a) como dcstin.1Lírio, o estabelecimento deposiL1ntc; 
b) valor da operação; 
c) naturc?.a da operação 
d) local de entrega, endereço c números de inscrição, . 

estadual c no CGC. do armazém geral: 



Macapâ, 21-11-95 PIIQ. ~· 

c) dcs~aquc do tmposto. se devtdo, 1 de mscnç~o. estadual c no CGC, deste . . - 111 - CtrCUI\Stáncta de que a mercadona se encontra 
11 - cnuur nota fi<cal para o armazem geral. a fim de 1 ~ 1• N!l..!!tpótcsc deste arugo. o amtazem geral cmtllra dcpos1L1da em arma1em geral. mcnctonando-se endereço c número de 

acompanhar o transponc da mcrcadona. sem destaque do tmposto. nota fiscal para o cstabelectmento dcposnante transmitente. sem mscnção. estadual c no CGC deste _ 
contendo os reqwsnos c\lgtdos c. cspcctalmcnte dc.qaque do unposto. contendo os reqwsltos cxtgtdos e. cspcctalmentc • § I' Na htpotcsc deste amgo. o arm3/em geral ~llliUrá 

a) ,alar da operação. 1 • \alar da mcrcadona. que corrcspondcr.i aquele 1 • nota fiscal para o cstabelecuncnto deposttante c 
b} naturc1a da operação "outras saídas - para dcpõsuo atnbwdo por ocastilo de sua entrada no armucm geral. tran•mltcntc, <em dcMaquc do mtposto, comendo os requ1s11os 

por conta c ordem de tercwo> ·~ 11 . naturela da operação •outras saídas · retorno e\lgtdos c. cspcctalmcnte 
c) nome, endereço c numeras de mscnç;Jo estadual c o stmbóltco de mercadona deposnada". a) valor da mcrcadona. que correspondera ilqucle 

CGC. do estabelcctmcnto desunatano c dcposttantc. 111 . modelo. numero. c data da nota fiscal cmutda pelo atnbuido por ocast~o de sua entrada no arnwem geral. 
d) modelo. numero. c data da nota fiscal refcnda no estabelcc1mcnto dcposnantc c transmitente. na forma do "caput" deste b) nature1a da operaçJo "outras saídas - retorno 

1nc1so antcnor arttgo. stmbóltco de mcrcadona dcpo~atacLls" . 
§ I' O cstabekcmtcnto dcstmatano e dcposnantc, IV. nome, endereço e números de tnscnç.~o. estadual c c) modelo. numero. c data da nota fiscal cmtllda pelo 

quando local11<tdo neste btado. dentro de lO (dCI) dtas, contados da no CGC, do cstabelcc1mento adqutrcnte estabelecimento dcposnantc c transnutcnte. na forma do "caput" deste 
data da entrada cfcma da mcrcadona no amt:Uem geral. dc\cr;i § 2" A nota fiscal a que alude o paragrafo amcnor será antgo. , 
cmtul nota fisc.1l p.1ra este. rcla11va à satda sunbóhca. contendo os cmtad.1 ao cstabelccllncmo depoSitante c transmttcnte. que de\crá d) nome endereço c numcros de m;cnção. estadual c no 
rcqu1sttos C\lg1dos c, csp<.'Ctalmcntc rcgtstra-la na coluna própna do Rcgtstro de Entradas. dentro de lO CGC. do cstabelccuncnto adqtmentc. 

1.- ,-~lor da operaçào. {dct) dtas. contados da data de sua crntss.'lo 11 - nota f11cal paro o cstabelccuncmo adqwrcntc, 
11 - naturct.a da opcrac;Jo "outras ~mlas - remessa para § 1° O cstabclcctmcnto adqmrcntc devera rcgtstrar a con1cndo os rcqutsnos C\tgtdos c. C"'pcctalmcntc 

depósuo· 
111 - de>taquc do unposto. se dc\lda. 
IV • CITCllllSt:incw de que a mcrcadona f01 entregue 1 

dm:tamcntc ao annatcm geral. rnenc1on:tndo·sc modelo. número. c 
d;ua da now fi<c:tl cn1111da na forma do mctso I deste antgo pelo 
cstabelccJmcnto remetente, bem ~;orno o nome. endereço c números de 
tnswç~o. estadual e no CGC. deste 

~ 211 A nota fi~cal rcfcnda no paragrafo antcnor de\ era 
ser remeudJ ao arnutcm geral. dentro de 05 (CJnf.:O) d1as. contados da 
data de sua cnuss;io 

~ 1 Quando local11.ado neste Estado, o arnl3/em geral 
regbtrará a nota fio,cal rcfenda no § 1 o anotando na coluna 
"Obscr,açõc> •. o modelo. numero. c d.11<1 da nota fiscal a que alude o 
tnct<O 11 dc<te antgo. bem como nome. endereço c números de 
mscnçilo. Nadual c no CGC. do cstabelccmtento remetente 

An '41 1\a htpote>e do antgo antcnor. se o remetente 
for produtor a~ropc-cu:mo, dc,cr;\ 

I - crmur !\ota Fis.al de Produtor. comendo os 
rcquasHo~ c\lgtdos c, c>pc..'(;ttllmcntc 

al como dcsttnatoino. o Dtabcl~.:clmcmo deposttantc. 
b) \alar da operaçJo, 
c) n;uurc/a da operaçilo. 
d) local da entrega. endereço c numcros de inscnção. 

estadual c do CGC do itrma1cm geral 
c) 111d.-açilo. quando for o caso. dos dtSpoSIII\OS legaiS 

que prevêem il amunadadc. não tn:.:1dêncta ou ISCiu;ào do Imposto. 
f) mdtcaç;lo. quando for o caso. do número c data do 

DAR, c tdcnuficaç;io do rcspecti\O órg;lo arrecadador. quando o 
produtor dC\.1 recolher o tmposto. 

gl mdtcaç;lo, quando for o ca<;O. dos dlspoStttvos lcga•s 
que prc'\cern o dtlcnmcnto ou a suspens;io do rccolhmtento do 
tmposto. 

h) dcdar.,ç;lo. quando for o c.1so. de que o tmposto será 
rccolhtdo pelo c>~abele<:tntcnto dcsunatáno, 

11 • cn11t11 ~ota FNal de Produtor para o arm3/ent 
geral. a fim de acomp;mh.1r o tran,ponc da mcrcadona. contendo os 
requiSitOS neccs&.inos C\ll,!Jdo~ c, c\pc.."'Cialmcntc 

ai \alor da opcraçjo_ 
h) na1tuc~;1 d.l opcrJçào "outra!'. ).JI(fas - para dcpó~uo 

por conta c ordem de tercCIIos· 
c) nome. cndcn."\O c numc1o~ d..: tnscnção. ~tadu~1l c no 

CGC, do cstabcla:llnclllo dcstnt;llano c dcpo<ttantc 
d) numero c d;Ha d.1 1\ota Ftscal de Produtor rcfcnda no 

tnc1c;o antcnor. 
c) lltdtcaç:to. quando for o caso. do> dtspoSIII\OS lcgats 

que prc\écm a Jmuntdadc. nolo tnc1dêm:Ja ou ISCIIÇ~io do 1mposto. 
f) tndtcaç:lo. quando for o ca<a. do numero c data do 

DAR c tdcnulícaç;lo do rcspe<ti\O órgilo arr.ccad.1dor quando o 
produtor deva recolher o 11nposto. 

g) utdlcilç;io. quando lo r o caso. dos dtspoSIII\ os legaiS 
que pre,éem o dtfcruncuto ou ~ suspen~io do rccollumcnto do 
11nposto. 

h) dcclaraç;lo. qu;utdo for o caso. de que o uuposto ser;, 
rccolhtdo pelo C>labelcwncnto dcsunatano 

§ 1 O csLibck'camcnto dcstm;atano c depositante 

1 - cmtttr Sota Fts.:al. modelo I ou 1-A contendo os 
rcqUI\llOS C.\lf!!di..l.!l C, C:\JX'I.:I:IhllCntC 

;I) numero c d.Ha d~l l\ota F1~al de Produtor cnuuda na 
rorm..:t do lnuso I d~!-1C ;Jrugo. 

b) numero c da1a do documento de arrecadação rcfcndo 
no mctso 1. alínea ·r deste antgo. qu:mdo for o'""'· 

c) CHCtmst;incta d.:: que 01 mcrcadona f01 entregue no 
armazCm geral. mcncaonado·S4.! endereço c numcr~ de mscnção 
estadual e CGC. deste, 

11 . cnuur nota fi~al para o arma1cm geral, dentro de 
10 (del) dtas. contados da data da entrada cfcU\ a da mcrcadona no 
rercndo armatcm. rclata\J o1 saida sunbôhca. contendo os rcqmsatos 
CxtgtdOS C, espc>talmcntc· 

a) \alor da operaçJo. 
b} naturet .. a da opcraço'io "outras saadas · remessa p<tr:l. 

dcpósno• 
c) destaque do tmposto. se de\ tdo, 
d) wcunstàncta de que a mcrcadona fm entregue 

duclamcntc ao armatcrn geral. mencionando-se numero c data da 
Nota ftscal de Produtor. cnnuda na forma do tnctso I deste antgo, 
pelo produtor agropccuáno. bem como nome. ~ndcrcço c número de 
1nscnç.io estadual deste. 

111 - remeter .._, nota fiscal illudldil no mcaso antenor ao 
armucm geral. dentro de 115 (cmco) dtas. contados da data de sua 
CffiiSSiiO 

§ 2 o arrn.vém geral rcgtstrarii a nota fiscal rcfcnda 
no mctso 11 do para~r.úo antcnor. anotando na coluna "Obsc"açõcs" 
do Regtstro de Entradas o numero c data da l\ota Fiscal de Produtor a 
que alude o 111CISO 11 deste antgo. bem como o nome. endereço c 
número de mscrtç.~o estadual do produtor agropccu;ino remetente 

An ~42 .Nos casos de transnussão de propncdadc de 
mcrcadona, qu.1ndo <"Sta permanecer no :trma1ém geral, snuado neste 
Estado, como tambCm o cqabelcctmcnto d<posttantc e t:ansnutente. 
este cmtUra nota fiscal para o estabclccamcnto adqu1rcmc. contendo os 
rcqutSIIOS C\lgtdos c. cspcctalmcnte 

I - •alor da opera~o. 
11 - na1urc1.a da operação 
111 -destaque do tmposto. se dcvtdo, 
IV • ctrcunst5ncta de que a mercadona se encontra 

depoSitada no armaLém geral, mcnctonando-se o endereço e números 

nota fiscal rcfcnda no •caput" deste arltgo na coluna a própna do a) \alor da operaç;lo. que corrcspondcril ao da nota 
RegiStro de Entradas, dentro de lO {dez) dtas. contados da data de sua fisca l emlltda pelo cstabclecuncmo dcpo>~tantc c transmllente, na 
enuss:lo forma do "caput" dc"e antgo. 

~ 4° No pm1o rcfcndo no pamgrafo ;lntcnor. o b) naturellt da operação "outras s:udas- transmtSsilo de 
cstabelcctmcmo adqtmcntc cmmra nota fiscal para o armucm jlCral propncdadc de mcrcadona por conta c ordem de tcrcci!OS 
sem destaque do tmposto. contendo os rcqutSHos c\lgtdos c c) destaque do tmposto. se dc, tdo. 
cspectalmcntc d) modelo. numero. c data da nota fiscal cmutda na 

I -\alar das mcrcadonas. que correspondcra ao da nota forma do "caput" deste antgll pelo c'tabelcetmcnto deposnantc, bem 
fi...:al cmlltda pelo estabelccuncnto depoSitante c transmucmc. na como o nome endereço c nu meros de mscnç.~o. e;tadual c no CGC. 
fonm do "caput• deste antgo. 

11 - naturc1.a da opcraçJo "outras \.1tdas - remessa 
Stmbóhca de mercadortas deposnadas", 

111 • modclo.numcro. c data da nota ftscal cnu11da na 
forn1a do •caput' deste antgo pelo cstabelcctmemo deposname c 
transmitente. bem como nome. cndcrc\."0 c numero'» de msÇnçJo 
estadual c no CGC. deste 

~ ~-· Se o cstabclcctmcnto <~dqUircntc c.c suu;u em 
untdade da Fcdcraç;lo di\Cr!.3 do arma1ém geral. na nota fis<:al a que 
se refere o paragrafo antcnor SCI<I efetuado o destaque do tmp<l\to. se 
dc\ldO 

~ ({' A not41 fiscal a que alude o ~ 4 c;cra em 1ada. 
dentro de OS {cmco) dtas. cont~dos da data de sua cnus~:io. ao 
arm31ém gemi, que dc\cd lançi1-la no Rcglllro de Entradas. dentro 
de OS (cmco) dms. contados da d~ta de seu rccebuncnto 

An 541 Na htpótcsc do arugo :mtcnor se o 
dcposuantc c transmitente for produtor agropcçuano. dc\·cra cm111r 
Nota ftscal de Produtor para o c~tabelecmtento adqutrentc. comendo 
os rcqutsnos c\lgtdos c. cspectalmcntc 

I - \alor da operaç;io. 
li - Naturc1a d.1 opcraç;lo, 
111 • mdtcaçJo. qu~ndo ocorrer untl das lupótescs 

abai\O 
;1) dos dtspoSIII\OS legaiS que prC\êcm a unumdade. nJo 

mcadênc~;~ ou af.OCn""'<io do amposto. 
b) do nitmcro c data do DAR c tdcnllficação do 

rc,pecii\O órg'io arre-cadador, quando o produtor dcn recolher o 
amposto, 

c) dos dtspoSIII\O> legaiS que prc\êcm o dtfcnmcnto ou 
a 'uspcm.Jo do rccollumento do ampn~;;tn 

d) d.t declaração de que o 1111posto scra rccolhtdo pelo 
estabelecimento dcsunat<ino. 

1\' • carcunstáncaa de que a mcrcadona >ie cn..:ontra 
dcJX)SJiold.a em ;umat.cm gemi. menciOnando-se endereço c números 
do mscnç:io. estadual c no CGC. dcMc 

~ 1~ Na lupótcsc deste artigo. o annMcm geral cmttmi 
nota fiscal para o cstabelccunento adqwrcntc. sem de>~aquc do 
tmposto. contendo os rcquiSttos C\lgtdos c. pnnctpalmcntc 

I ~ 'alllr da opcraç;io. qui! corrc\pondcroi ao da >."ota 
Ftscal de Produtor. cnuuda pelo produtor agropecuano na forma do 
"caput' deste antgo, 

11 - nmurc1.1 da operaçilo "oUiras s31das - remessa por 
coma c ordem de terceiros"~ · 

111 -modelo, número c data da ~o1a Ftscal de Produtor 
cmntda na forma do "caput' deste antgo pelo produtor a~ropecuano. 
bem corno, endereço c m·uncro de 1nscnç<.lo estadual dcslc. 

IV · numero c d:tta do documento de arrccadaç<.lo 
rcfcndo no mctso 111. alinca "b" deste antgo. quando for o"""' 

* 2-t O cstabclccuncnto adqum.:nte rlcvcra 
I • cmtttr Nol:l 1-'tscal, modelo I ou 1-A. contendo os 

rcqutsttos C\tgtdO!!t c. especialmente 
a) numero c da~;~ d.1 ~ota ftscal de Produlor cnuuda tta 

forma do "caput" deste antgo, 
b) numero c data do documento de ,trrC\:ttda,Jo n:kndo 

no tnet>O 111, ;~hnc.1 "b" deste antgo. 
c} carcunstãnc1a de que a mcrcadona se cncomra 

dcposaladl 110 armuCm geral. mcncaon:mdo·sc endereço c numero~ de 
mscnç;lo. estadual c no CGC. deste 

11 - cmtllr. na mesma data da cnussilo da nota rcfcnda 
no tnCtso antcnor. notil fiscal para o arma/em geral, sem dcstilque do 
mtposto. comendo os rcqutSIIOS cxtgtdos c. c;pectalmcntc 

a) \alor da operação, que corrcspondcrá ao da Nota 
Ftscal de Produtor. cnullda pelo produtor agropecuano na forma do 
"caput• desta ar11go. 

b) naturc/.3 da operação "outras saídas - remessa 
sunbóhca de mercado nas dcpostladas·. 

c) números c datas da Nota Ftscal de Produtor c da Nota 
Ftscal de qnc trata o mectso antenor bem como o nome e endereço 
do produtor agropccuáno 

g 111 Se o est.abclectmcnlo adqmrentc se Situar em 
untdadc da Fcdcra~o dl\crsa da do arma1ém geral na nota fiscal a 
que se refere o tnctso 11 do parágrafo antenor será efetuado o destaque 
do mtposto, se dC\'tdo. 

§ 4" A nota fiscal rcfcnd.1 no mc•so 11 do * 2' sera 
cn\lad.1 dentro de 05 (cmco) ruas, contados da data de sua cmtssilo. 
ao arnUilént geral, que dc\'er:l regtstra-la no Ltuo RegiStro de 
Entradas. dentro de OS {ctnco) dtas. contados da data de seu 
recebimento 

An 544 Nos casos de lrnnsmJssilo de propncdadc de 
mcrcadona, quando esta pem~ancccr no amtaLtm geral situado em 
umcLtdc da Fcdera~o d"crsa do estabelcctmento depositante c 
transnutcnte. este cmllll<l nota fiscal para o cstabelcctmcnto 
adqwrcnte, sem destaque do tmposto, contendo os rcqutsnos cxtgtdos 
e. espcctalmcnte 

I - valor da opera~o. 
11 • natureza da operação, 

deste 
~ 1' A nota fiscal a que alude o ntctso I do parágrafo 

antcnor \Cra cm1adt1 . dentro de o~ ccmco) dtas. contados dJ data de 
~u.1 cmi~\;,O. ao C!!ttabclccnm!nto deposnantc c transmncmc. que 
d.:\ era '"~"tra-Ia na coluna propna do LI\ ro RegiStro de Entradas. 
dentro de 11~ ("'nco) dtas. contado' da data de seu rcccbtmento 

~ ,,. ,\ nola fio.;cal rcfcnda no mctso 11 do ~ 1° ser.i 
em 1ada dcmro de o~ (CIIKO) daJ). contados da data de sua cmtss..1o, 
ao C!<!tabclccuucnto .tdqmrcntc. que dC:\CfJ rcgtstrã-la na coluna 
propn:t do Rcgtstro de Entradas. demro de 05 (cmcol ruas. contados 
da data de seu rcccbtmcnto. :tcrcsccntando na coluna "ObscrYações" 
do RegiStro de Entradas o modelo. numero. c data da nota fiscal 
rcfenda no "caput" deste amgo. bem como o nome. endereço c 
numcros de mscnçJo. cs~adual c no CGC do cstabelccunento 
dcposawntc c transmllcntc 

* 4 No pra1o rcfcndo no parágrafo antcnor. o 
cstabclcr..:nncnto adqutrcntc ema tua nota fiscal para o armazém geral, 
sem destaque do tmpo>lo. contendo os rcqutsltos c\lgtdos c, 
cspcclalnlcntc 

I - 'alo r da operaç;lo. que corrcspondcr:i no da nom 
fi><:al cnu11da pelo cstal>clccuncmo dcposuante c transnutcnte, na 
forma do "caput• deste ;trii~O. 

11 • naturc1a da operação "outras satdas • remessa de 
mcrcadonas dcpq',lladas•. 

111"- modelo. numero. c dat.l da nota fiscal enuuda na 
forma do ·caput• de,tc arugo pelo cstabelccmtento dcposuantc e 
tran,nutcntc. bem como nome. cndc.:rcço c numcros de mscnção. 
cst.1du;~l c no CGC'. deste 

§ ~- Se o csmbclccmtcnto adqwrcntc se Situar em 
umdadc da Federação dl\cn; . .l d.., do arm.:).ICm geral , rt3 no1:1 fisc.:ll a 
que ,c refere o p'tr:tgrafo ~menor sem efetuado o destaque do tmposto. 
"'dc\ldO 

§ ({' A nota fi '-~Cal n.:fcnda no ~ .p será em 1ada. dentro 
de n~ (cmco) dta'. contado; da d;~ta de sua enussilo. ao arma1cm 
geral, que de\ era regiStra-la no Rcgtstro de Entradas. dentro de 05 
(wtco) dtas. comados da d;~ta de <cu rcccbtmcnto 

An 5-\~ Na htpotcsc do ar11go antcnor. se o 
dqJOsttamc c trans11utcme for produtor agropccu.mo. aplicar-se-á o 
dtsposto no an 141 

CAI'ITULO 111 
Da' Opuaç<l<!s de Venda a Ordem ou para Entrc~a 

Futura 
An 546 ~as 'cnd"' :i ordem ou p.1ra entrega futura. 

podcra ser crmtada nOt:l fi~c31 , par;t qmples faturamento. \edado o 
des1aquc do tmpoMo * I" '\a hapolc~c deste arttgo, o Imposto sobre Produtos 
lndu~tnah7ados scr,t destacado antcctpadamcmc pelo \Cndcdor por 

OCiiSiiiO da \Cnda c o IC\1S 'era rccolhtdo por ocaSião da efcuva satda 
da nacn;adona 

§ 2• !\o caso de 'cnda para entrega futura. por ocaSião 
d;t dcll\a s.aada global ou p.1rc1al das mcrcadonas. o \endcdor cmallr3 
now fi._..·al em nome do adqutrcntc. com destaque do 'alar do tmposto. 
quJndo de\ 1d0. tndtcando--sc. alem d~ requtsuos c~agtdos. como 
naturct_.a da opcraç.lo. "Reme~~ - Entrega Fmura". c o numero. d.lt:J c 
o 'alar d.1 operação da nota fiscal rclau' a ao stmplcs faturamento 

~ l" ;\o caso \cnda a ordem por acastelo da entrega 
global ou parctal das mcrcadortas a tercctros. dc,·cra ser emtuda nota 
fiscal 

I - pelo adquucntc ongtnàno. com destaque do tmposto, 
quando dcvtdo. em nome do dcstmatáno das mcrcadonas, 
~.:onstgn:mdo·sc. alem dos rcqUISIIO!!t cxagidos. nome do Ulular. 
endereço c numeras de utscnç:lo. estadual c no CGC, do 
cMnbclccuncnto que na promo\·cr as remessas das mercadonas. 

11 - pelo vendedor remetente 
a) em nome do dcstanatano, para acompanhar o 

transpone das mercadonas. sem destaque do valor do tmposto. na 
qual além dos rcquasllos C'\tgtdos. const.1rão. como naturez.a da 
opemç;lo. "Remessa por Conta c Ordem de Tcrcetros·, c modelo, 
numero e data da nota fiscal de que traia o ttcm antcnor. bem como o 
nome . endereço c os nu meros de 1nscnçào. estadual c no CGC, do seu 
ema tente. 

b) em nome do adqmren1e ongtnáno, com destaque do 
tmposto. quando dcvtdo. na qual, alem dos requtSIIos cxtg1dos. 
constar;io. como naturc1.a da operação. "Remessa SJmbóhca - Venda a 
Ordem• c modelo. numero. da nota fiscal prcvtsta na almca antenor 

CAPÍTULO IV 
Das Op<raç<l<!s Realil.adas Fora do Estabelecimento 

lnclushe 
por Meio de Veículos 

SEÇÃO I 
Ou Opcraç<l<!s Rcalindas por Contribuintes 

de Outras Unidades da Federaç.~o 

An 54 7 Nas cmrcgas. a serem rca ltzadas em temtóno 
amapacnse. de mercadonas pro,cmentes de outra urudade da 
Federação sem dcsunatáno ccno. o tmposto será calculado modJante 

• aplicação de alíquota vtgentc para as operações tntemas sobre o valor 
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da. ba~e de cálculo prevista no art. 23 c antecipadamente recolhido no 
~nmcuo posto fiscal por onde transitem, deduzindo-se o valor do 
~mpost? ~obrado na unid.adc da Fcdcraç.lo de origem, até a 
J mport~ncJ~ rcsultant~ da aplicaçiio da alíquota vigente par<1 as 
opcraçocs tntercstadua1s rcalizadns entre contribuintes. p::m1 fins de 
~on~crciali:t.ação ou indust riali7llção, sobre o valor das mercadorias 
tnd1cado nos documentos fiscais. 

§ 1° . Presumem-se destinadas à entrega neste Est€ldo as 
mcrcadoriils provenientes de outra unidade da Fcdcraç:1o, sem 
documentação comprobatória de seu destino. 

§ 2° . Se as mercadorias não estiverem acompanhadas 
de documcmaçào fiscal. o imposto será exigido pcio seu valor total 
sem qualquer dedução ' 

SEÇÃO 11 
Das Operações Realizadas por Contribuintes do 

Estado 
_ /\Tt. 54~. Nn saída de mercadorias pnra retJii z.aç5.o de 1 

opcraçocs fora do estabelecimento. inclusive por meio de veículos o 
1 

contribui me emi!ir;í nota fisca l na qual além das exigências. pre\'is~as 
nos art 108 c 109. ser; feita a indicação dos modelos. números. c 
datas das respect iva~ nows fiscais a serem emitidas por ocasi:lo da 
entrega da mercadona. 

§ I_, Por ocasião do retorno do \'CÍculo. o 
esta~clecimcnto arquivnrá a I'' vi<1 da nota fiscal relativa .1 remessa c 
emit1rá a_ No:a Fiscal a fim de se creditar do imposto em rci:Jç;lo ~1 
mercadona nao entregue, mediante o lançamento deste documcuto no 
Registro de Entradas. 

§ 2° . Antes do Ar(]Ul\'amcnto da la via da nota fiscal de 
remessa, na rorma do parúgrafo anterior, scr:1o, em seu \'erso. 
lançados: 

a) o \'a ler das vendas realizadas; 
b) O \'alor do imposto incidente Sobre i.lS \'Cildas 

realizadas: 
~,;)o valor das mercadorias em retorno· 
d) o valor do imposto rclínivo fls' mercadorias em 

retorno~ 

c) os modelos c números das notas fiscais referentes ;ls 
vendas rC<l liz.adas. 

. § 311 -~\s not<1s fiscais emitidas por ocasi;io das cmrcga 
1 ereuva das mercadonas. rara do estabelecimento, scr:1o escrituradas na 

coluna "Observ;1çõcs". no Registro de Saídas. na mcsm:1 linha que 
corresponder à escrituração da nota fiscal de remessa. 

§ -l" Sempre que a mercadoria ror vendida ou entregue 
por valor snpcnor ao constante da nota fiscal de remessa. o 
contribuint~s deverá complementar o lançamento do imposto 

~ s-~ . Os contribuintes que operarem na conrorrnidatle 
deste artigo. por inlcrmédio de prepostos, fornecerão a cs1cs o 
documento comprobiltório de sua condição 

. Art. 549. Nas operações referidas neste Capítulo, 
~uando realizadas com produtos sujeitos a rctcnçcio .antecipada do 
unposto, o <..::on tribuinte deverá obscrvM o disposto no Capitulo 1. do 
Tiiulo Jll deste Regulamento 

CAPiTULO V 
Il:ts Opcra\·ücs de Remessa p:1r~1 Industri:tlizaç:1o 

Art . 550. N:1s operações em que um estabeleci mento 
mandar industrializ<tr mercadorias com rornecimcnto de matéria· 
prima, produto intcrmcdi:irio c matcrinl c embalagem. adquiridos de 
outros, os quais. sem tr::111si tnr pelo estabelecimento adquirente. forem 
entregues pelo fomcccdor diretamente ao industrializador. obsci\Tir
sc·ú o disposto neste Capitulo. 

§ r a o cstabclecimcuto fornecedor dcvcréÍ: 
I - emitir notn fiscal em nome do estabelecimento 

adquirente. d:t qunl, ~1lém das cxigêncin previstas nos arts. lOS c 109 . 
constar;1o também nome. endereço c números de inscriçi'io. cstadunl c 
no CGC, do estabelecimento em que os produtos serão entregues. bem 
como a circunst:íncia de que se destinam ;i industrializaç:io; 

li - efetuar o dcst<1quc do imposto na nota !isca! referida 
no inciso anterior, qunndo devido. que scr:í nprovcitado como crédito 
pelo adqw reme, se for o caso: 

111 - emitir nota fiscal sem destaque do imposto. para 
acompanhar o tmnsportc da mcrcndoria ao estabelecimento 
industrializador. mcncionando·SC. além das exigências previstas nos 
arts. lOS c 10?, modclo.númcro. c data da nota fiscal referida no 
inciso I c o nome. endereço c números de inscrição, cstndual c no 
CGC, do adquirente. por cuja conta c ordem scni a mercadoria 
industra lizada. 

~ 2°. O estabelecimento industrial i1.ador dc\'er:i: 
l - emitir nota fiscal na saída do produto industrializado 

com destino ao adquirente. autor da encomenda, da quaL a!Cm das 
exigências contidas nos arts. IOH c 10~ , deverá constar nome 
endereço c números de inscrição. estadual c no CGC, do rorn.ccedor. ~ 
modelo, número. c dnta da nota riscai por este cmit icla, bem como o 
valor da mercadoria recebida para industrializaç;lo c o valor total 
cobrado do autor da encomenda, dcstncando deste o valor da 
mercadoria cmpregnda: 

11 - erctuar, na nota fisca l referida no inciso anterior. 
sobre o valor do imposto, se exigido, que scr;i aproveitado como 
crCdito pelo autor da encomenda, se ror o caso. 

Art. 551. Na hipótese do artigo anterior, se n mcrc;tdoria 
tiver que transitar por mais de um estabelecimento industria1íz.1dor. 
antes de ser entregue ao adquirente, autor da encomenda, cada 
industriali z.:1dor dever{!· 

I · emitir nota fiscal para acompanhm o transporte da 
mercadoria ao industrializador seguinte, sem destaque do imposto. 
contendo também, além das ~xigências previstas nos arts. lOS c 109. 

a) a indicaç;io de que a remessa se destina à 
industrializ.aç;lo por conta c ordem do adquirente, · ··wtor da 
encomenda. que será qualificado nessa nota; 

b) a indicação do modelo, número, c data da nota riscai 
c nome, endereço c números de inscrição, estadual c no CGC, de seu 
emitente, pela qual roi a mercadoria recebida em seu cstabclccimcrllo; 

11 - cmilir nota fiscal crn nome do estabelecimento · 
adquirente, autor da encomenda, contendo w.mbém~ além das 
exigências previstas nos arts. I 08 c 109: 

a) indiGiçiío do modelo, número. c data da nota f1scal 
referida no inciso anterior; 

c) o valor da mercadoria recebida para industrialização 
c o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando deste o 
valor da mercadoria emprega; 

d) o destaque. sobre o valor lotai cobrado do autor da 
ncomenda, do imposto, se exigidos, que será aprovei tado corno 

crédito pelo autor da encomenda, se for o caso. 
CAPÍTULO VI 

Das Saídas de Produtos Industrializados com Fim 

DIÁRIO OFICIAL 

Especifico de Exportação 
. . . Art. 55l. Fica estendido às saídas de produtos 
mdustna~!zados, con~ o fim específico de exportação, promovidas pelo 
estabclccuncnto fabncantc ou por suas filiais, para os destiimtí.irios a 
seguir enumerados, o tratamento previsto no inciso I do art. ) 0

: 

Companies"; 

exportilção. 

I · empresa comercial exportadora, inclusive "Trading 

li ·armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro~ 
I li -outro estabelecimento da mesma empresa; 
IV- consórcio de exportadores; 
V · consórcio de fabricantes rormado para fins de 

· . . . ~rt_. 553. Para. aplicação do disposto neste Capítulo. os 
dcst1n~1tanos mdtcados nos mcisos I, Ill, IV c V do artigo anterior 
dcvcrao requerer a adoção de regime cspcáJI à Sccrclaria de Estado 
da Fazenda, para cumprimento dns obrigações tribut:írias relativas ;i 
c.,ponaç<io. 

. Parágrafo único . O regime especial a que alude este 
artlgo podcní ser concedido. desde que, cumulativnrnente: 

I • as operações estejam beneficiadas por isenção ou 
suspenscio do Imposto sobre Produtos Industrializados· 

li- os destinatários mencionados no art.' 552 assumam· 
a) a responsabilidade solidária pelo recolhimento" dos 

dCbitos fi scais, quando for o ctJso; 
b) a obrigação de comprovar. em relação a cada 

es tabelecimento fabricante. que as mercadorias foram efetivamente 
exportadas. 

Art. 554. O cst.1bclccimcnto rcmctcute rccolhcril o 
i1nposto devido, monetariamente attmlii' .. ado, com os acrésci1no 
previsto na lcgislaç;io, a contar da saída referida no art. 552, no caso 
de n~1o se crctívar a exportaç;lo: 

. I - após decorrido o prazo de O I (um) ano, cmuado da 
data da sa1da para os destinat:írios mencionados nos inciso I Ill IV 
V do art. 552: · · ' c 

li -após decorrido o praw de OI (um) ano, contado da 
data de entrada . das mercadorias em armazém alrandegado ou 
entreposto aduanc1ro a que se refere o inciso 11 do mt. 552; 

. III · em razão de p;;:rda das mcrcndorias, qualquer que 
seJa a causa; 

IV · em virtude de rcintroduçào das mcrcadorins no 
mcrc~l(lo interno, ressalvado o disposto no § 1°. • 

. . _§ Jl
1 

• O recolhimento do imposto n:io será exigido nas 
scgumtcs lupotescs: · 

1 • dcvoluç:io das mercadorias <.lo estabelecimento 
fabric:mte ou aos destinatár ios mencionados nos incisos do art. 552 ou 
destes ao cstabelccimcnlo fabricante: 

li - transmisst1o de propriedade dos produtos 
dcposita~os sob re~irnc adunnciro de e.-.;portação erctuada pelo 
CStab~lc~unento rabncante. p;Ha quaisquer dos dcstinntários a rrolados 
nos lllCISOS do art. 552, desde _que ns merendarias permaneçam 
cntrcpostadas. 

§ 2° . O armnzém alfandegado c o entreposto aduaneiro. 
se ror o caso, exigirão, para libeaç:io das mercadorias, sempre que 
ocorrerem as hipóteses prc\'istas no "caput" deste art igo. o 
compro,·;mte do recolhimento do imposto. 

_ . . -~ 3_
0

• Tcd cf~ito_ libcratório o pagamento efetuado pelos 
destmat;mos 111d1cados nos mc1sos do art. 552 a ravor deste Estado. 

Art. 555. As mercadorias poderão ser transferidas de um 
entreposto aduaneiro para outro. ninda que situado em outra unidade 
da Fcder.aç~o .d~sde que ~dmínistrado pela mesma pessoa juridica c a 
transr~rcnc1n seJa prcced1da de comunicação <i unidade da Federaçc1o 
de ongcm das mercadorias mantidas os beneficios previstos neste 
Capitulo. 

. Parágrnfo único O disposto neste art igo ap lica~sc, 
lambem, tiS mercadorias importa::las, quando estiverem depositadas 
c~n ent reposto aduaneiro de importação, nos termos da legislação em 
VIgOr 

Art 556. O disposlo neste Cnpilulo aplica-se as remessa 
interestaduais aos destinatário~ indicados nos incisos I, 111, IV c v do 
<lrl. 552, dependendo de celebração de protocolos entre as unidades da 
Federação envolvidas. 

, Art. 557. Além dns normas previstas neste Capítulo. as 
sa1da~ _de pr~utos semi-elaborados, observará o disposto em 
Com'CIIIOS cspce~flcos em que o Amap:í for signatúrio 

CAPÍTULO VIl 
Das Obrigações Acessórias t1:1s Concessionárias llc 

Scn •iço PÍihlito 
. de Ener gia f.létric!l 

. . Art. 558. As cmr.rcsas conccssion:irins de serviço 
publico de energia elétrica, ficn concedido regime cspccinl para 
apumç:lo c escrituração do imposto, nos termos deste Capitulo. 

Art 559. Para cumprimento das obrigações tribut:irias 
as conccssiontlria podcriio manter inscriç.io única, em relação a seus 
estabelecimentos localizados neste Estado. 

. ArL 5GO. As concessiomírias, rncsrno que operem em 
ma1s de uma umdadc da Fcdcraç;io, podercio eretuar, em um único 
estabelecimento, a cscrituraç;io fiscal c a apuração do imposto de 
todos os seus estabelecimentos. 

. , . § 1° Os locais de centralizaç;io scnlo indic;Jdos pelo 
conccss1onano, desde que homologados pelo Fisco. 

§ 2° . A documentação pertinente podcr:í ser mantida no 
cstabclccirncnto ccntralizador, desde que, t}U<lltdo solicitada, seja 
apresentada, no prazo de lO (dez) dias, no local determinado pelo 
Fisco. 

Art. 56 1. As conc:::ssionárias fic:un dispensadas da 
escrituração dos livros Registro de Entradas, Rcgislro de Saídas c 
Registro de Apuraç;io do ICMS, desde que elaborem o documento 
denominado 11Dcmonstrativo de Apuração. do ICMS. DAICMS11

• 

§ 1° . As conccssioncírias remeterão cópia do documento 
de que lrata este artigo, até o último dia útil da primeira quinzena do 
mês subscqucntc ao da ocorrência dos fatos geradores, à Secretaria de 
Estado da Fazenda. · 

§ 2° Com base no documento de trata este artigo, as 
conccssiomírias dcvcr<io declarar os dados dele constantes nos 
documentos de informação cspecir.ca de cada unidade da Fcdcraç,1o, 
tnclustve o neccs&1rio à apuração do índice de pnrticipação dos 
Municípios no produto da arrecadação do imposto, na rorina c prazos 
definidos pela Secretaria de Estado da Fazenda. . 

CAPÍTULO V1il 
.Das Transferências Interestaduais de Bens do Ativo 

Fixo ou de I\1atcrial 
Jlara Uso ou Consumo 

Art. 562. Nas operações interestaduais, relativas às 
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. transferências entre cstabelccimcnlo da mesma empresa, de bens . 
Integrados ao ativo imobilizado ou de material de uso ou consumo 
observar -s<:-á: ' 

I -nas saídas do estabelecimento remetente~ este .emitirá 
nota _fiscal. indicando como valor da opcmção o da última entrada do 
~m imobilizado. ou do material de consumo, aplicando·sc a alíquota 
mtcrestadual, c lançará os créditos fiscais originários cobrados, a 
qualquer titulo, sobre o respectivo bem ou material de uSb ou 
consumo; 

li - nas entradas no estabelecimento destinatário este 
-deverá rc~IIJCr o di ferencial de alíquota, correspondente à qif;rcnça 
entre a ahquot:J. mtcrna c interestadual, sobre a bnse de cálculo 
referida no inciso anterior, através de DAR, nos pra1..os previstos no 
inciso IX do art. 65. 

Parágrafo único. Na hipólcsc do inciso I deste artigo: 
J - fica concedido credito presumido, se o confronto 

entre os créditos c os débitos resultar crédito inrcrior, no valor 
correspondente à diferença apurada; 

11 - será efetuado estorno de crédito, se do confronto 
referido no inciso anterior resultar crédito superior, no valor 
correspondente :'J diferença constatada. 

TÍTULO V 
DA FJSCALIZAÇAO 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerai.~ 

SEÇÃO J 
Da Competência 

Art. 5G3. A fiscalii.1Çào do imposlo compete à 
Secretaria de Estado da Fazenda, através dos órg:ios próprios, c será 
exercida, privativamente por Servidor legalmente investido da rm\ç;io 
de Fiscal de Tributos c Auxiliar de Fiscal. 

Panígrafo Único . A fiscali"lÇ;io do imposto deverá ser 
rc.1liz.ada através de programação fiscal , instmida por normativa, c ser 
distribuida por Município do Estado, entre os Fiscais de Tributos c 
Auxiliares de Fiscal~ dentro de suas competências, mediante sorteio, 
que será realizado pela Chefia de Fiscaliulç,io, 

Art. 564. Pam os efeitos destas normas, não tem 
aplicaç<io quaisquer disposições legais cxcludcmes ou limitativas do 
direito de examinar mercadorias. livros, arquivos, documentos, 
papéis. creitos comerciais ou riscais dos comerciantes. industriais, 

produtores c prestadores de serviços, on da obrigaç;io dcslcs de exibi
los. 

_ § lo . A ~ispensa de escrita fi scal nno exime ;1s pessoas 
menc10nadas neste artigo da obrigaçüo de apresentar ao Fisco os 
documentos relativos a :1tos de comércio por elas praticados 

. . § ~o: No caso de rccusn, a fiscalizaç;io poderá lacrar os 
m~v~ 1s ou dcposltos onde possivelmente estejam os documentos 
cx1g1dos, lavran_do. tenno dc~s~ procedimento, do qual deixará cópia 
com o contnbmntc. solicitando de imediato. {J autoridade 
admin ist~a~ i~a ~ ~u~ estiver subordinada, providências para que se 
faça a cxJb1çao JudiCial. 

. § 3o . A recusa a que se refere o parágraro anterior 
caractcnza embaraço à fiscalizaç:io. 

Art. 565.- A autoridade fiscalizadora lavr.uá termo 
destinado a documentar dia c hora do inicio do pro::cdimento bem 
como os atos c termos necessários ô demonstração do resultc;do d~ 
ação riscai. 

Parágraro único Vcrirtcada a prütica de ínrraçâo, será 
l~vrado o auto correspondente, consignando o período riscalizado, 
livros c documentos cxamin:tdos c quaisquer outras ilúormaçõcs úteis 
ú instmçcio do feito. 

SEÇÃO li 
Do Exame da Escrita 

. Art.5GG. No interesse da Fazenda Estadual. será 
procc~tdo exame nas escritas fiscal c contábil das pessoas suj eitas à 
fiscalização, cspccinlmcntc no que tange à cxatid.1o dos lançamentos e 
recolhi mento do imposto, consoantç as operações de cada exercício ou 
período sob flscalizaç;io. · · 

§ 1° . . A.o reali zi1r exm.nc da escrita. o agente fiscal 
convidará o propnet:lno do cstabclccmlcnto ou seu representante a 
acompanhar o trabalho ou indicar pessoa que o faça c. no caso de 
recusa, farú constar essa ocorrência do termo ou auto que lavra r. 

§ 2° . Pnra os crei tos deste artigo, considcra·se exercício. 
. . I - o pcriodo compreendido entre dois balanços, quando 

o contnbumte mantiver escrita contábil· 
11 - o ano civil, nos demais casos. 
§ 3° . No exame da escrita fiscal de contribuinte que 

~enha optado pelo lucro presumido, nos termos da legislação do 
Imposto sobre o Patrimônio c a Renda, no conrronto fiscal não scril 
permitida n exclusão do ICMS dos estoques. compras c vendas 
rcali7 .. .adas, prevalecendo wl exclustio apenas para aqueles que 
mantenham escrita contábil regular. 

Art. 567. Se pelos livros c documentos apresentados não 
se puder apurar convenientemente o movimento comercial do 
estabelecimento, colhcr-se·fio clememos necessários mediante exame 
dos livros c documentos de outros estabelecimento que com o 
fisc::~lizado transacione, ou nos despachos, livros c papéis das 
empresas de transporte. suas estações ou agências ou outras fontes 
subsidiárias. 

. · Art. 568. Constituem elementos subsidiarias para o 
calculo da produç<io c correspondente pagamento do imposto dos 
estabelecimentos industriais o valor c quantidade de matérias·primas, 
~todut~s intermediário c embalagens adquiridos c empregados na 
mdnstnnlizaç.Jo c acondicionamento dos produtos. a mão-dc-<Jbra 
empregada, os gastos gerais de fabricação c os demais componentes 
do custo de produção, assim como as variações dos estoques. 

§ t• . Apurada qualquer falta no confronto da produç.1o, 
resultante do cálculo dos elementos constantes deste artigo com a 
registrada pelo" estabelecimento, cxigir·sc-cí o imposto correspondente. 

§ 2° . Para a cx.igência do imposto a que se refere o 
pnrágrafo amcrior, ter·se·á em conta que o valor das saídas será peJo 
menos igual ao custo das mercadorias vendidas. 

Art. 569. O fato de que a escrituração indicar' 
insuficiência de caixa, suprimentos a c·\ixa mio comprovados ou a 
manutenção no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes, bem 
como a ocorrência de entrada de mercadorias não contabiliz.adas 
autoriza a prcsunç;.lo de ornisscio das s.1ídas de mercadorias tributáveis 
sem pagamento do imposto ressalvada no contribuinte a prova em 
contrário. 

, Parágrafo único . A presunção de que cuida este artigo 
aplica-se igualmente a qualquer situação crn que a sorna das despesas, . 
pagamentos de títulos, salários, retiradas, pró-labore, serviços .de 

., terceiros, aquisição de bens em geral e outras aplicações ·do 
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contnbumte seJa supenor a receota do estabelectmento 
M 570 Ocorrendo extravoo, detenoração ou 

dcstrmç.,o de h\·ros. notas fiscaos ou quaosquer outros documentos da 
escnta fiscal e/ou contábol do contnbuonte, este comurucará o rato por 
escnto mmucoosamcntc à repanoção fiscal de seu domociho dentro do 
pr.uo de 10 (del) segmnte ã ocorrêncoa 

Parágrafo úmco Havendo neccssodade de reconsUtuoção 
da escrota os trabalhos dC\<er.\o ser concluodos no pr3J.o de 45 
(quarenta c cmco) doas, podendo ser prorrogado, e deverão ser 
apresentados ao Fosco. que a homologam ou MO 

An 571 Os huos c documentos fisca1s. bem como 
outros papeos relacoonados com o omposto poderão ser reurados do 
cs~1belec1mento pelas autondades fiseaos. por prazo ccno. podendo ser 
prorrogado. sem preJUÍtO para a cscnturação que regularmente o 
contnbumte deva promover. 

Paro grafo úmco. Na hopótese deste anogo. será la\ rado 
termo de ln1coo de Fiscal11.ação, uma das \laS será entregue ao 
contnbuonte ou seu preposto 

An 572 Os livros c documentos fiscaos. bem como 
outros papéis. que constituam provas de mfmção a lcsJslaçào 
tnbutána. poderão ser apreendidos pelas autondadcs fiscaos estaduaiS 

Par3grafo úmco O Ftsco cstadl411 comumcar-sc-a com 
o federal. quando houver antcrcssc reciproco a rcspe1to da ocorrêncm. 
com a rcmcss.1 de urna das v1as do termo de apreensão 

SEÇÃO lll 
Do Regime Especial de Controle c Fi>calítação 

An ~71 O Sccret:\no da Fa>cnda podera submeter o 
contnbumtc ou rc>ponS.'I\cl. a rcg1mc espccoal de controle c 
fiscall1.açào. quando 

I - runcoonar sem mscnção estadual. 
11 . notificando para cxobor lluos c documentos fiscaos. 

n:io o fi tcr no prato conccdodo pela autondade fiscal. mesmo sob 
alegação de dcsaparcctmcnto. extra\ 10. sm•stro. f uno. roubo ou atraso 
de cscnturação. 

111 • cm1t1r mcgularrncntc documentos flsca1s qu~ 
resultem em redução ou om1ss:lo do unposto dC\·1do. 

IV - uttht..ar 1rregulamtcntc máqwna registradora ou 
Tennmal Ponto de Venda - PDV. que resulte em redução ou onnssão 
do 1mposto dC\IdO. ou aonda nilo apresente 'alor acrcscodo compatl\cl 
com a rcspccll\a 311\ 1dí1dc cconôm1ca. 

v . mc1dor em pr:luca de soncgaç.io fiscal. mlo sendo 
possível apurar o montante real da base de e:ilculo. em decorrência da 
onnss.1o de lançamento nos hnos fiscaos ou contábeiS ou de seu 
J:tnç:unentO fiCIICIO OU 11\CX:IIO. 

VI • unpedor o acesso de agentes do F1sco aos loc;ns 
onde cstCJain depositados mcrcador1as e bens rclac1onados com a ação 
fiscahladora. 

VIl - uulot.1r. em desacordo com as finalidades prc1 1stas 
na lcgoslaç;lo. "' ro ou documento fiscal. como alterar-lhes \alores ou 
declara-los notonamcntc 1nfcnores ao preço corrente da mcrcadona 
ou sua smnlar. na praça em que CSU\'cr situado. 

VIII - rtttber. entregar ou "'c< sob sua guarda 
mcrcadort:l dcs.1cobenada de documcntaç;io fiscal. 

IX - transponar. por mcoos própnos ou de terccoros. 
mcrcadoroa des.1cobenada de documentação fiscal ou n.io coonc1dente 
com a especificada no documento. 

X • rccusar·sc ;1 apresentar documento ou declaração 
c\lg1dos por le1 ou regulamento. 

XI· dcl\ar de rcx;olhcr Imposto dC\1do. rclati\O as sna> 
operações ou prestações. nos pra70S c\lgtdos em lco ou regulamento. 

XII - reiteradamente o contnbumte cometer mfração a 
lcgoslação tnbutàna 

Art ~74 Sem preJUIIO de outras s.1haguardas de 
mtcrcssc da ~atenda, o rcgune cspccoal de controle c fiscalltaç;lo 
pOdcra conSIStir em 

I • plant:lo permanente de agente do Fosco no 
cstt~bclccuncnto ou ;unto aos veicules a serem uulu.ados pelo 
contnbuuttc ou rc~pons.i"cl. 

11 • prestação penódoca. pelo contnbumte ou 
rcspoltsa\el de Informações rclatl\as às operações ou prestações 
rcalll.:tdas em seu estabclccamento, para fins de compro\-açào do 
rccolhuncnto do unposto de' 1do. 

111 • obngatoncdadc do pagamento do unposto rclamo 
às operações de saodas de mcreadonas ou prestações de sen oços. 
dtanamcntc. ou mesmo antes d.1 rcmcss.1 ou entrega. 

I\" .. sujeJçJo do conlrlbUJntc ou responsa"el a qualquer 
outro regunc de rcx;olh1mcnto do omposto * I O plantão fiscal prC\ 1sto no mc1so I dt>tc a"'go 
tera por obJCII\O 

I - a confcrênc1a do recolhunento do 1mposto dC\·1do 
rclall\ a mente as operações de saodas de mcrcadonas ou as prestações 
de serviÇOS, 

11 • a dctcrmmação dos •alares a serem recolh1dos 
mensalmente com base no arbllramcnto, 

111 - asstsur a embalagem c desembalagcm de 
mercadonas. 

IV- "cnficar a ctms54.1o de documentos fisca1s em cada 
operaç.1o ou prestação 

~ 2' O disposto neste an1go poderá ser aplicado. 
ISOlada ou cumulauvamcntc, em relação a um contnbumlc. ou a 
\'ános da mesma ath11dadc cconôtmca, por tempo sufic1cntc à 
normahtação do cumpruncnto das obrigações 1nbutánas 

~ 1' o alo que submeter o contnbumte a rcg1mc 
cspccoal de controle c fisc.1ht.ação fixará o prazo de duraç.io c as 
mcdodas a serem adotadas * 4' Na hipótese prC\1Sta no An 573. a dostnbuoç.'io e 
á execução da fisca1u.ação SUJCltar·sc·ão aos mesmos cntcnos 
defimdos no anogo 563, paràgrafo úmco 

CAPÍTULO li 
Das Mercodorias e Efeito• Fiscais em Situaçio 

lrr~lar 
An. 575 Scr.\o apreendidas c apresentadas a repanoção 

competente, mediante as formalidades legatS. notas fiscats, IIHOS C 

dc0l3Js documentos em desacordo às diSposições da lcgtslação do 
Imposto e todas as COIS35 lllÓVCIS que forem oeccssánas a 
comprovação da mfração 

§ 1• Se Mo ror possivel efetuar a remo.,.ão das 
mcrcadona ou objetos apreendidos, o aprccnsor, tomadas as 
nccess:lnas cautelas, mcumb1rà de sua guarda ou depósito, pessoa 
odônca, que poderá ser o próprio mfrator, mcdtantc termo de depósito 
tendo-se que 

I • havendo despesas com a guarda das mcrcadonas 
apreendidas, estas correr.\o por conta do contribuinte ou responsável, 
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11 • o desvio das mercadorias, quando confiadas ao 
próprio mrrator. senllomado como atestado de componamento 
mfnngentc, sem prejulzo das sanções aplicáveis ao deposltáno mlicl 

§ 2" Se a prova das faltas existentes em livros ou 
documentos f1sc.11S ou comercoa1s, ou vcnficadas através deles, 
ondependcr de ven!icação da mercadoria, serà reota a apreensão 
somente do documento que cont1ver a onfração ou que comprovar a 
sua eXJStêncaa 

M 576 A escolha de pessoa natural ou JUridoca para 
responder pela guarda ou dcpósoto de mercadonas apreend1das d."'·crá 
recaor. sempre que possh cl. em pessoa de capacodadc cconom1ca 
bastante para responder pelos encargos tnbutàrios, em seu 'alor 
máxmlo. que poss.1m advu da mercadona apreendida 

An 577 Havendo prova ou fundada suspe1ta de que as 
mcrc;1donas, objetos c livros fiscaos se encontram em res1dênc13 
p.1n1cular ou em dcpcndêncta de cstabeiCCimtnto comcrcoal, 
ondustnal. produtor. prestador de serv1ços, profissiOnal ou qualquer 
outro mesmo uttht..ado como moradta, tomadas as nccessãnas cautelas 
p~ra cv1tar a stm rc1noção clandcsuna, será promov1da JUdacJalmentc a 
busca c aprccns.1o se o morador ou detentor. pessoalmente ontmtado. 
recusar·SC a fuer a sua entrega 

Art 578 No caso de suspe1ta de estarem em situação 
megular as mcrcadonas que de,am ser expedidas nas estaçõeS de 
transponc fcrrov1:\no. rodoviáriO. aéreo, flm·oal OU marítimo, serão 
tomadas as mcdodas neccss.ínas à retenção dos \Oiumes até que se 
proceda á 'cnficaç:lo 

§ t• No caso de ausênc1a da fisc.1ht.ação a empresa 
transponado,; se encarregará de comumcar o rato ao órgão 
fiscalu.ador maos próxmlO. agttardando as pro\'odcnc1aslegals 

§ 2" Se a suspeota ocorrer na oc:JSião da descarga a 
cmprcs.1 transponadora agor:l pela forma md1cada no final do "caput" 
deste an1go c no parágrafo antcnor 

An 579 Cons1dcra-se em situação megular. estando 
suJeita a aprccns.lo. a mcrcadona que 

I • não esteJa acompanhada de documento fiscal regular. 
nos tcmtos dos ans 108 e 109, 

11 • o documento flsc.1l tenha s1do conrcccoonado sem a 
rcspccma auton1.1ç.1o para omprcss.~o. 

111 • embora acompanhada de documento rc,esudo das 
formalidades lega1s esteJa sendo ut1h1.1do como objeto de fraude. 

1 V • tenha cobertura de documento que consognc 
transnutcntc ou adquarcntc flcllc1o, 

V • n:lo guarde Identidade com as espccoficações 
constantes do documento fiscal. em cspccoal a numcraç:lo de f:\bnc.1. 
cspecoc c quanudade 

An 580 As mercadonas aprecndodas poderão ser 
restituo das antes do JUlgamento dcfimt1vo do processo. a rcqucnmcnto 
da pane. dcpoos de sanadas as orregulandades que motl\aram a 
aprccns:lo. mcdoantc deposito. na repantção competente. do ,·aJor do 
unposto c do m:i\lmo da multa aplica. e L ou prestação de fiança 
odônc;o quando cabl\el. focando relidos os espcc1mcs nccessános ao 
csclarccuncnto do processo 

~ t• Tratando-se de mcrcadona de racol dctenor.IÇ'Jo. a 
retenção dos cspec1mes podcra ser dispensada, consognando-se 
nunuc1osamcntc no termo de entrega. com a ass1natura do ontcrcssado. 
o estado da mcrcadona c as mfrações dctermmantes da mcd1d.1 rosca! 

~ 2" As mercadonas apreendidas que não forem 
reuradas depoiS de decorndo o praJ.O da 1nt1maçào do Julgamento 
dcfinltl\ o do processo. que ter:\ tramltaç.'lo urgente c pnontana 
cons1dcrar-se-ão abandonadas c serão IC\·adas a lc1lão 

§ 1' Consodcrar·sc·:lo 1g1"1lmcntc abandonadas as 
mcrcadOrt:tS de fácol dctcnoração. CUJa liberação não tenha SidO 

pro' odencoada no prat.o de 72 (sctcnt.1 e duas) horas da lavratura do 
termo de apreensão. se outro menor não ror fl.'"do pelo aprccn.sor. a 
't>ta de sua natureta ou estado 

Art 581 As mcrcadonas nprccnd1das c não procuradas 
pelos seus titulares serão alienadas em leilão 

An 582 A mcre<tdona apreendida podcr:i ser liberada c 
entregue ao contnbuontc, até o tnomcnto da rcal11açào do leilão, desde 
que seJam pagos o 1mposto. as multas cabheos c as despcs.1s 
reah1.1das 

Art 581 Os produtos falsoflcados. adulterados ou 
detcnorados serão mut1llzados logo que a dccos:lo do processo U\er 
passado em JUlgado 

Par'agraro UlllCO A falsificação. adulteração ou 
dctcnoração de,cr:lo ser atestadas pelos orgàos competentes 

Art 584 As rncrcadonas c os objetos aprecnd1dos que 
cstl\'crcm depositados em poder do contnbuontc ou rcspons.1'cl que 
'1cr a falar Mo scrtlo arrecadados na massa. mas rcmo\·1dos pa.rn outro 
local a pcdodo de repan1ç.1o que adm1mstrc o Tnbuto 

TITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES PENAIS 

CAPÍTULO I 
Das Dísposiçõe• Gerais 

An 585 ConstitUI uúração rclatl\·a ao ICMS toda aç.1o 
ou ormssào voluntána ou omolunt:ina que ompone em onobserv:incoa. 
por parte de pessoa natural ou JUrldlca, de norma estabelecida 11a 
lcgoslação deste tnbuto 

Parágrafo úmco A responsabilidade por mfração 
rclau\a ao ICMS mdependc da rcgulandade da atlvodadc cconôm1ca 
do contnbuune, bem como da natureza c extensão dos efeitos do ato 

M 586 Serão aplicadas às mfrnçiles d.1 lcgoslação do 
ICMS as scgumtes penalidades. •soladas ou cumulatJVamente 

1- multa. 
11 • SUJCI<;:)O ao rego me C>lJ<Ctal de flscahL:~ção. 
111 • cancelamento de bencfic1os fiS<'aiS. 
IV· cassoção de reg1mcs cspcc1a1s conccdtdos, 
V • suspensao ou .::ancclamcnto de 1nscnção cadastral 
§ 1• As mui~1S serão calculadas sobre o valor do 

omposto atuall1.ado monetanamentc, quando cabível 
§ 2• As mul tas ser.lo cumulatJv:IS qua:x!o resultarem 

concomitantemente do dcscumpnn•.:nto de obngação tnbutàrta 
accssona c pnnc1pal, obscrvad~ o d•sposto no paragrafo s;:gmr.le 

§ 1• A muiL1 DCio dcscumpnmento de obngação 
accssóna serà absorv1da pela prC\1<. parn o ú=umpnmento de 
obngaç:)o pnncop.,l, quando a infração pumda por aqucla tenha SJdo 
consoderada para aprovar a multa pela falta de recolhtmento do 
1m posto dCVIdo, com rcferênc1a ao mesmo SUJCito passivo infrator. 

§ 4• O pagamento da multa MO dispensa a cx.igêncta 
do 1mposto, quando dcvodo, nem a Imposição de outra penalidades, 
além da correção do ato mrnngente. 

§ 5'. As multas por descumprimento de obngaçõcs 
accssónas poderao ser reduzidas ou canceladas pelo órgilo 
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julgador adminiSlrauvo, désdc que fiQUO comprovado que as inlilJçOes 
tenham sido praucadas sem dolo, fraude ou simulação, ·e nlo 
omphquero falta de recolhimento do imposto. 

atual11.ado, 

CAPÍTULO O 
Ou lafraçks e Peaaliobdcl 

SEÇÃO I . 
Ou Multu Rdativu à Obripçjo Priacipll 

SUBSEÇÃO ! 
Du lnfraçks Apuradu em Atividlde FiJcal 

Art 587 Dctxar de recolher o imposto: 

I · No todo ou em parte, dcvidamcnle escriturado: 
Multa· 50% (cmquenta por cento) do valor do im1>05to 

11 • Que não tenha Sido debitado no livro próprio desde 
que cnuudo o documento fiscal rcspcctJvo: 

Multa - 80 % (oitenta por cento) do valor do imposto 
atualizado. 

111 • Em dccorrênaa de desencontro entre o valor do 
1mposto in!'ormado pelo contnbuintc c o escnturado no livro fiscal de 
apuração do omposto 

Multa • 80 % (Oitenta por cento) do valor do imposto 
atuaht.ado. 

IV - Em rat.ão de registro de operação ou prestação 
tnbutad.1 como não tributada 

Multa • 80 % (oitenta por cento) do valor do omposto 
atualltado. 

V . Em caso de aplicação de alíquota a menor, nas 
operações de saída 

Multa - 80 % (ootenta por cento) do valor do 1mposto 
atuahLado. 

VI - Em rat.ão de mcorrcção _na detcrrnmaçào da base 
de calculo ou na apuração dos valores do tmposto. desde que os 
documentos tenham sodo cmmdos e escnturados rcgulanncnte 

Multa - 80 %(oitenta por cento) do valor do 1mposto 
atuahtado, 

VIl - Em rat.ão de omissão ou de 1ncorrcção de 
mformações. neccssánas à fixação do valor cstmtado do 1mposto, 
por controbumte submetido ao rcgtmc de recoltumcnto por esumativa 

Multa - 100 % (cenl por cento) do valor do imposto 
atual11.ado. 

VI II • Pelo não cumpnmento de obrigações acessórias c 
pnnc1p.1l. sendo o valor do imposto devido fixado atrnvés de 
arbitramento, 1nclus1\C em estabelecimento não tnscrito 

Multa • 200% (du7.cntos por cento) do valor do imposto 
fi,ado. 

IX . Na lupótese de s1mstro no estabelecimento 
quando n:lo li\ c r sodo comumcada a Repanoção Fiscal 

Multa • 80 % (ootcnta por cento) do valor do Imposto 
atuaht.ado. 

X - Ret1do 11.1 fonte pelo contnbumtc substituto 
Multa - 100 % (trezentos por cento) do valor do 

omposto atual11.1do. 
An 588 Ut1l11.ar crédito fiscal 
I • rclatJ\o a omposto destacado em nota fiscal 

normal de compra CUJO aproveitamento MO esteJa automlldo pela 
lcgoslaç.,o fiscal 

antCCip.1dO 

Multa - 100% (cem por cento) do valor do crédito 
11 • antecipadamente 
Multa • I 00 % (cem por cento) do valor do crédito 

111 - nos casos em que a operação ou prestação Mo 
uver sodo reahtad.1 ou quando o serv1ço Mo llvcr SJdo prestado ao seu 
titular 

Multa • 300% (trezentos por cento) do valor do crédito 
ut1IILado, atuaht.1do a panor da data em que a dúcrcnça do 1mposto 
dcvcna ter Sido p.1ga. 

An 589 Dcoxar de estornar crédito fiscal nos casos 
prevtstos na leg1slação 

Multa- 100% (cem por cento) do valor do crédito MO 
estornado. 

An 590 As multas previstas nos anogos 4• e 5' serilo 
aphc.1d.1s 

I • sobre o \'alor do credito atuall.<ado, a panu da data 
em que a do f crença dC\'cna ter Sido paga, 

11 • cumulauvamentc com a tx1gênc1a do valor do 
omposto correspondente ao crédito mdevldo ou irregularmente 
aproveitado 

An 591 Transfcnr orregularrncntc crédito fiSCal 
Mul~1 - 100 o/o (cem por cento) do valor do crédito 

transfcndo 
Paragrafo uouco A multa prcviSla, neste artigo. serà 

c"goda JUn~1mcntc com o valor do créd110 transferido indevidamente, 
permancecndo ma Iterado o crédito aprove1tado pelo dcstinatáno. 

<\n 592 Dcoxar de recolher os acréscimos 
provcmentes de omposto pago fora do prazo regulamentar: 

atual11.ado 
Multa - I!XI % (cem por cento) do valor do tmposto 

SEÇÃO li 
D.s lnfraçõe• às Obri~açoo ACCS!Órias 

SUBSEÇÃO I 
Du Infrações Relativas ao• Documentos Fi~eoís 

Sujeitas à Multa. sem Prejuízo do Pagamento do Imposto 
Art 593 Deoxar de emitir documento fiSCal ciu enuur 

áocumento fiscal m1dônco 
Milita · 200 "lo (duzentos por cento) do valor do imposto 

dcv1do 
Art 594 Entregao, remeter, transponar, receber, 

estocar ou depoSitar mcrcadona desacompanhada de documentação 
fiscal ou com documento fiscal modônco 

Multa • 200 % (dU7..entos por cento) do valor do 
impo>to apllc.i\~ 3Q contnbumtc que tenha promovido a entrega, 
rcmC>Sa. rea:lnmento. cstocagem ou depósito da mercadoria; 15 % 
(qmUlC por cento) do valor da operação aplicável ao transponador, 
qlldndO O transponc for realizado por terceiro. 

An ~95 Realizar prestação de serviços sem o 
respectiVO documento fiscal ou com documentação fiscal inidônea: 

Multa • 200 % (duzentos por cento) do valor do 
1m posto. 

Art S96 Rcullh7.ar documento fiscal em outra operação 
ou prestação: 

Multa • 200 % (duzentos por cento) do vai~ do 
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imposto devido nn operação ou prestação ou, iJ falta deste. do valor 
do imposto indicado no documento exibido 

An. 597. Ut ili1 .. u documento fiscal com numeração ou 
scriaçilo em duplic1dadc: 

Multa · 200% (duzentos por cento) do ,·alor do imposto 
dC\'IdO. 

Art 598 Emitir ou rccexr documento fiscal que 
eOI\Signc quantia diversa do valor real da operação ou prestação 

Mnlta · 200% (duzentos por cento) do valor do imposte 
mc1dcntc sobre a difcr::tnça entre o ,-alor real da opcr:tç~io ou 
prcstaç;1o c o md1cado no documento f1scal. 

Art.599. Emiti r ou receber documento fiscal que 
contenha \'alorcs d1fcrcntcs n;1s respectivas vias. 

Multa · 300 % (trct.cntos por cento) do ,·alar de 
imposto devido. 

Arr. 600, Adulterar, rasurar ou indicar i nformaçõc~ 

fal sas em docunlcnto fiscal com o propósito de obter. p;ua st ou J}ara 
outrem, rcduç;1o ou n;io pagamento do imposto: 

Multa· 200% (du1.c ntos por cento) do valor do imposto 
devido. 

Parágrafo lmico . /\ mesma multa scr<·l apilcad:J aos 
casos de ut ilu.aç;io de documento fiscal adultcr:1do, rasurado ou 
contendo mformaçõcs falsas. 

Art 60 I O 1m posto pago, om \'irtudc de aç;io fiscal. 
com fundamento nas infrações prc\'istas nesta subscç;io. poder:i ser 
aproveitado na compensaç;lo do imposto debitado. em ,-lllude da s;1ida 
da mcrcadona que deu causa a mfraç:io. 

SUBSEÇAO 11 
Das Infrações nelati\ as A DocumentO> Fbcais 

Sujeitas Somente A Mulla 
Art. (,02 Dcst:-~car em documento f1scal unposlo em 

operação ou prestação não tnbutadas <JuC possibilite ao adqmrcntc a 
utilw1ç:io de cré<hto fiscal, s.1lvo se o in~JOsto dcstoc.1do tl\cr SidO 
rccolludo pelo cnutcntc: 

Multa· 50% (cmqucnta por cento) do Yalor do ullpo!ito 
como se de\'1do fosse. 

Art 603 ncmctcr. entregar ou receber mcrcadona 
acompar1hada de 110ta fiscal com indicaç:1o de dcstinat:'irio.<l''·crsa do 
recebedor. quando a operação for tributada: 

Multa • 100 % (cem por cento) do ,·alor do imposto 
incidente sobre a operação aplicitvcl 10 contribuinte que tenha 
promovido ;1 remessa. entrega ou rcccbim:!nto da mcrcadona. lO % 
(dc1. por cento) do \'alor da operaç:io aplie:h'Ci ao tcansportador, 
quando o transporte for cfcwado por tcrCCJm. 

An 60-l Remeter. cntrcgr.r ou receber mcrcJdona 
acompanhada de nota fiscal com indicação de endereço di' crsa do 
local da entrega. 

Multa ·50% (cmqucnta por cento) do ,·alar do 1111poMO 
i11C1dcntc sobre a opcraç:1o aplic:ivcl ao contribmntc que tenha 
promm tdo a rcmCSS.'l, cnt'rcga ou rcccbnucmo da mercadoria. :\ 0 

u 

(cmoo JlOr cento) do ,·alor d.1 operaç:io ;;phc;h·el ao transportador. 
quando o tr:msportc for efetuado por tcrcc1m. 

Art (.tlS. Prcstnr scrYJços :'1 pcsso.1 d1,crs;1 da and1c:tda 
no documento fiscal, quando hom'cr incidênciJ do uuposto 

Multa • 10 % (trinta por cento) do ,-alor do 1111posto 
incidente sobre :t prest:1ção. 

Art 606 Extrav~;1r ou mutiliütr documento tisc:tl d~sdc 
que não comunic;1do o fato :i Rcpartiç;io Fi!Cof· 

Multa • U, I (um dcwno) do \'alar da Unidade Padnio 
Fiscal (UPF-AI'), por documento extraviado ou inutili1.ado. 

Art 607 Fa1.cr permanecer documento fiscal em loc;JI 
nno autor11.ado 

Multa · O, I (um décimo) do \'a lor da Unidade l':~dr:1o 

Fiscal (UPF-AP) 
Art. 608 Conrccctonar ou mandílr conrcccionar. sem 

a dcvid:l autonL.:lção fisc:-~1, trnprcssos de documentos fisclis 
Multa • I (um) \'alor da Unidade Padr5o F1scal (lJFP

AP), por documento. 
Art 601) Dei;'i:ar de emitir documento fiscal estando a 

opcraç;io iscnt..1 ou n;io tribut;lda. 
Multa . tU (cmco decnnos) do ,·;~Jor d;~ L1udadc 

Padrão f 1scal (UFI'·AI') 

SU ilSEÇ,\0 lU 

Das Mult:1s Rclath·ali aos LiYros Fisr:1b 
Art 610 Dcbmr de reg1strar documento fisc;1l rclall\ O 

à entrada de merc;:1dona n:io tnbut;h·cl. qunndo o rcgasuo for 
obngatóno: 

rvlulta • 5 o/o (CIIlCO por CentO) !)Obre O \ alor da 
mcrcadona n;io tnbuLÍ\'el. 

Art 61 1. Det~ar de escriturar. no livro Registro de 
ln\'ent:ino. mcrc;RIOn3s entmdas no estabelecimento durante o 
cxercicto: 

Multa · 10 % (dez per cento) do \OlOr das 
mercadorias nfto cscritumdas. 

Art 612 Deixar de escritu·é\f li\TO fiscal obngntóno. 
ou utiltt.<lr livro fiscal sem prévia .1utcuticaç;1o <la :lutorid;ldc 
competente. 

Multa • I (um) \'alar da Unidade Padnio Fiscal (l:I'F
AP), por liwo 

Art. 613 Atras;JC a escrita fiscal: 
Multa . 0.5 (cinco décimos) do "alar da C1udadc 

Padrão Fiscal (UPF-AP) por .pcriodo de apuração ate o hmnc de ú 
(seis) vc1.cs o valor da UPF-AP 

Art 614 Reconstiltlir a cscri1a sem a de' tda 
autorizaç;io fiscal 

Multa • I (um) ,-alar da Unidade Padrào Fiscal (UPF· 
AP) 

Art 6 J 5. Extra,·iar ou inutili1..ar lino fiscal. sem ;1 

dc\'ida comunicaç;lo ao fisco do ocorrido: 
Multa • 5 (cinco) ,·czes o 'alor da Unidade l'adr:io 

Fiscal (UPF-APJ.' por hvro. cxtr:l\·iado ou 1nut1lizado. 
Art. 6 16. Deixar permauccer li\'ro fiscal em local n;io 

autori:t.<tdo: 
Multa . 0,5 (cinco decimos) do valor da Un1dadc 

Padrão Fiscal (UPF-AP), por livro. 
Art. 6 17. Cometer outras irregulnridadcs na 

cscrituraç;lo de documentos fiscais, n;io previstas expressamente nc~tc 
Decreto: 

Multa . 0,5 (cinco décimos) do valor da Unidade 
. Padrão Fiscal (UPF-AP) 

cadastral. 

DIÁRIO OFICIA~ 

SUBSEÇÃO IV 
Das Mull :IS Relativas à Inscrição c Alterações 

Cadastrais 
Art. 618. lmc1ar att,•idadc sem prCvia inscnç;.io 

I · se \'Crificado que a atividade princ1pal do 
contnbuinte é a ,·enda por atacado: 

~lulta • 10 (dez) vc/es o \'alor da Unidade Padr:io 
fiscal (UPF-AP). 

11 · se \'Crificado que a atividade principal do 
contnbuinle C a venda a \'arejo: 

Multa • 5 (cinco) ,·e1.es o valor da Unidade Padr:io 
Fiscal (UPF-AP). 

J>ari\grafo Único. Na hipótese do inciso 11 o multa 
poderá ser reduzida em 50 % (cinquc:nta por cento) se o contribuinte 
:~prc:sent ar elementos que permitam seu enquadmmcnto no regime de 
rccolhin1cnto por cstimntiva. 

Art. 6 19, Deixar de renovar a inscrição cadastral na 
rc)lartiç;io fiscal· 

Multa · I (nm) ,·alar da Unidade Padr;1o F1scal (UPF-
AP) 

Art. 620. Dcixa,r de comun1car a mudança do cndsrc,-o 
do cstabclccuncnto. 

Multa • 4 (quatro) \'CLCS o valor da Unidade Padrão 
F1scal (UPF-AP) se o contnbmnte cstl\·cr enquadrado no regime de 
rccollumcnto por apuraç;io; I (um) ,-alor da Umdadc l'adr;1o F1scal 
(UI'F-AP) se o conlribuintc CSti\'Ct enquadrado no rcgunc de 
rccolhuncnto por estunntt\'3. 

SUBSEÇAO V 
Das l\lult:ts llclati r:1~ à r\prescntaç;1o de lnform:tçõc.s 

Econômico-Fi sc;~is 
Art 621 Dct~ar de ;tprcsentm a Guia de Jnformaç;io c 

Apuraç;1o do IC~ IS-GJM. 

~Julta- I (um) valor da Unidade Padrão F1scal (UPF
AP). JlOr documento. 

Art. 622. Dct~ar de apresentar informações cconóm1co· 
fiscms. cxig1das pela legislação fiscal: 

Multa · 0.5 (cmco décimos) do valor do Unidade P:~dr:lo 
F1scal (UI'F-AP). 

Art. 623 . Omitir ou emitir dados incorretos em 
infonu:~çõcs cconômico·fiscais aprescntadJs em forn1UiiÍno próprio 
exigido pela lcgislaç;io. 

Mui til · 0.5 (cinco décimo) do valor da Unid.1dc J';Jdr;io 
f~<cal (UPF-i\1') 

SUBSEÇAO VI 
Outras Infrações 

Ali 62-1 . Caus.1r embaraço a fiscalizaç,io: 
~lult<l • 5 (cinco) \'CI.CS o \'alar da Unidade Padr;io 

Fiscal (UPI··AP) 
Par:'1grafo único. Entende·sc por embaraço :\ 

fiscahL.:Jç;io qualquer :uo ou omiss;lo dolosa, por parte do contribuunc 
ou rcsponsa,·cl. tendente a unpcdir ou dificultar a aç;io fiscal. caso em 
que scr.í 1,1\ mdo o respectivo Termo de Emb.1raço it Fiscaliz.1çjo. com 
descnç:lo Clrcunstanci;,d:t dos éi(OS C ratoS ocorridoS. 

Art 625. Deixar de apresentar finos. documentos 
f! sc;IIS 011 compro\':'lntes d•1s opcmçõcs ou prestações con!;abJii J;Jdas ou 
n;io prcs1ar 111fommçõcs c cscl:trccimcntos. quando regulannemc 
mumado 

Multa • I (um) valor da Unidade Padr;lo F1scal (UPF-
AI') 

Art. 626. Dci.,ar de obter o visto da fisca lização em 
docuniCiltO lisc:1l. qu~111do ex 1 ~ido pela lcgisl;lçoio: 

:Vlulta · 0.5 (cinco decimos) do valor da Unidade 
Patlr:1o F1scal (UPF-AP). 

Art. 627. Quando ocorrer qualquer hipótese de 
inrmç;io dt,·crs; l das prc\'istas neste regulamento, que unportc 
descumpnmcmo de obny~1ç:io tributf1ria principal, a multa a ser 
aphc.:ad:' scr:i 

I · 60% (sessenta por cemo) sobre o \'(l lor do imposto. 
n:1o tendo h:l\ 1do dolo. · 

11 • 2UU % (duLcntos pÓr cento) sobre o \alor do 
lanposto. ()I ta lidO se COIIStntnr qualquer aç;io ou Oinissão dolosa 

Art 62X No caso de descumprimento de obngação 
acessón:1 "em pcn:lhdo1dc cxprcss.1mcnte pre\'isla neste Decreto 

~lulta • 0.5 (cn1co decnnos) do valor da Ctndade 
Padr;io f1scal (UPF·Al') 

SEÇAO lll 
Das lnfra\"ÕCS ltclilli\•as it Maquina Rc)!istr:ulora 

c Terminal Ponto de Venda 
Ali 629 Utilizar m(Jqmna registradom ou tcrnunnl 

ponto de ,·enda (PDV): 
I ·com finalidade fiscal, sem autoriL.aÇtio: 
~lultil • 10 (dc1.) veLes o valor da Unidade Padr;io 

h scal (lJI'F-AJ>). por m;iquina ou PDV: 
11 - com fi nalidade diversa dn J>rC:vtst:t no 1nctso 

amenor. sem :~utoritaç;io, quando exigida· 
Multo • I (um) valor da Unidade l'adr;Jo Fiscal (UPF· 

AI'), por nHiqnllla ou I'DV. 
111- sem dispositivo de segurança ou com este vto lado: 
Multa • I (um) \'alar da Unidade Padrão Fiscal (UPF

AP). por m:iquin<t ou PDV. 

IV - sem cmiss5o de cupom de leitura ou com a 
enuss:lo destes contendo indicnçõcs itegí\'cis ou com ;msência de 
mdicaçõcs que tenhnm rcpcrcuss;io na obrigaç;."io tributâria principnl. 

Mul ta . 3 (trê!;) \'CLCS o valor da Unidade Padrão Fiscal 
(UPF-AP). por m:iquina ou PDV. 

V • sem o uso de fita detalhe ou com o uso desta 
corueudo Jnc.hcaçõcs ilcgh·cis ou com ausência de indic;.1ções c1ue 
tenham rcpcrcuss;1o na obrigação tributária principal: ' 

Multa • 3 (três) vezes o ,·alar da Unidade Padr;io F1scal 
(UPF-AP), por m~quina ou PDV. 

VI -em cstabclccnncnto diverso daquele para o qual 
tenha s1do autorí1.ado: 

Multa - 10 (de/.) \'CZCS o valor da Unidade Padr:io 
Fiscal (UJ'F-AP), por m:-.quina ou PDV. 

Art. 630. Adulterar os valores dos registros contidos 
na memória da m;íquina registrador;l ou PDV: 

Multa • 20 (vinte) vezes o valor da Unidade Padrõo 
fiscal (UPF-AP) por equipamento. 

Arl. 63 1. Retimr do estabelecimento máquina 
registradora sem aütorizaç:1o da repartição fiscal: 

Multa. 2 (duas) vezes o volor da Unidade Padr;io Fiscal 

Pág 34 

(UPF-AP). 
Art. 632. Obter autorização para uso de maqmna 

regtstmdorft mediante infornwçõcs inverídicas ou com omiss.1o de 
10formaçõcs. 

Mul:a · 5 (cinco) \'czcs o valor da Unidade Padrão 
F1scal (UPF-AP), ror mnquina ou PDV 

CAPiTULO rii 
Das DÍS(JOSÍÇÕCS F ina is 

Art 633 As multas expressas em Unidade Padrão 
f1sc:~J (UPF-AP) scr;lo com·crtidas em moeda corrente mediante 
aplicação da UPF-AP vigente: 

111fração: 

I · nJ data de seu pagamento; 
11 ·no momento da sua insçriç5o em Divida Ativa. 
Art. 634. Para efeitos deste Regulamento considera-se: 
1 • va lor comercial da merc;!doria: 
a) o constante do documento fiscal. 
b) o seu \'illor de ,·cnda no local em que for npumda a 

li · inidôneo o documento fiscal que: 
a) omita indicnçõcs esseuciais prc,•istns na legislnç;to 
b) n~o seja o ley; tlmc:nte e~igido para a rcspecu,·a 

opcraç:1o ou prcsta;:lo. 
c) n5o guarde: os requisitos ou e:\:igêncins 

regulamentares. 
d) contenhn dedarnçào mexata. esteja precnchtdo de 

forma tlegi\'cl ou contenh;1 rasura ou emenda que prcjudtquc a 
clarct.a. 

c) não se refira a uma cfell\'a operação ou prestação 
de scf\'IÇOS. s;tl\'o nos casos prcl'lstos na Jcgislaç;io. 

§ 1.: Relatt\amcntc ;to inciso I. 11.1\Cndo supctt:t de 
1rrcgulandadc no docu1ncnto fiscal c anlpoSstbtltdadc na detcrmtn<lçào 
do valor de 1·cnda da mcrc.1dona. poderá ser o ,-alor arbmado pela 
fi scaht;~ç;1o. conforme d1spuscr a lcgislaç;io.· 

§ 2·, Nos cnsos das <11incas .. a". "c". c .. d .. do lllCJSCI 11. 
somente se considcmr;i 1nidônco o documento fisc.1l cuJas 
arrcgul:md.1dc:s forem de tal ordem que o torne imprestci\'cl para os 
fi ns a que se destine. 

Art. 635. Em caso de reincidênci<1 específica, a 
multa scd ;1umeut:tcla em 50% (ctnqüent<l por cento) do seu valor. 

Par:ígrafo úmco. Considera·sc re inc1dêncin especifica a 
rcpcllç:lo da infraç;lo capituladn no mesmo dispositi\'o legal pela 
mesma pessoa. dentro de 2 (dms) tmos contados da dala em que a 
tmposiç~o da mult:1 amcnor tornou~se definiti\'a, no :imbito 
adnnmstrati\'O, d~sde que não tenha ha,·ido impngnaç;io do 
lançamento perante o judicitino 

Art 636 O 'alor das multas previstas neste 
regulamento scn.i r:duztdo de · 

I · 50 % (cinquenta por cento). se o pagamento do 
crCduo tnbut;ino ror efetuado dent ro do Pra1.0 de 30 (lnnta) dtas. 
contados a pamr da data da Ciência do auto de infração ou notiHcaç;io 
fiscal 

11 · 40 %(quarenta por cento). se p;1go do d1a segumtc 
ao tCrnuno do pr3L.O prcnsto no mctso anterior. até o lllumo dta 
fi~ado pam cuan1mmcnto d<1 dcc1s;lo de 1• Instância. 

111 · 20 % (vmtc por cento). se p;tgo antes do 
aJu11 .. 1111ento dn açfo de e~L-cuç:lo do crédito tributáno 

Art 617. Os contribuintes que. antes de qualquer 
proccduuento fiscal. procurarem espontaneamente a rep:lrliç;io 
ra:tend:ína de seu domicilio para sanar irregularidndc. n:lo sofrer:io 
pen<~lldadcs, S.1l\'O quando se tratar de falta de lançamento ou de 
recolhimento do imposto. caso em que ficarão sujeitos iis seguintes 
multas. sobre o \':llor do amposto atualit.ado: 

I • 5% (cinco por cento) do "alar do 1mposto. quando o 
pngnmento se' erificar nos 30 (trinta) dias subscqucutcs ao tCrmmo do 
prato rcgulamcnt:lr: 

li • lU% (dcL por cento) do valor do imposto. quando o 
p;~gamento se \'Criticar dcpo1s de 30 (trinra) dias c ate 60 (scssenlil) 
dms subscqucntcs ao término do pra1.0: 

I li · 20% (vinte por cento) do ,.,,lor do imposto, quando 
o pagamento se Ye:ificar após 60 (sessenta) dias do término do pra1.o: 

Parágrafo único após 30 (trinta) dias, contados do 
térnuno do pra1.o pre\'isto para o recolhimento tcmpcsti,·o, íilém dn 
multa prCI'ISia ucstc arugo. o débtlo será acrescido de juros de mora 
de I %(um por ce;ltO) ao mês. 

Art 638. O cauccl;nncnro de beneficios fiscais c a 
· cass.1ç:lo de regime espCCiill de cscnturaç.io scnio a)llicados aos que 

n:io cumpnrcm C:\agêncJ:JS ou condições impostas pclo1 legislação que 
rege o assunto 

Par;i~rafo úmco. O estabelecimento que for considerado 
reancadcme cspccilico por rnats de duas ,·czcs. ou que incindir em 
pd11ca constante de soncgaç:io. poderá ser submetido a reg1me 
es)J<.'Cial de fiscalização. conforme dispuser a legislação. 

A1t . 639. N;1o se procederá. relativamente ils 
penalidades. contra servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago 
tributo de acordo com wtcrpretação fiscal constante de decisão de 
qu:1lquer inst:ineaa ;tdministrath'<l. mesmo que posteriormente ' c:nlm a 
ser modilicnd:l essa ullerpretação. 

Art. 6-tO. As multJs pre, .. istas neste Regulamento serão 
ex1g1das medaantc not ificaçiio ou nuto de infrnç<io juntamente com o 
1111posto. quando devido, c impostas pela autoridndc fiscal. sem 
prejuízo das S:lnçõcs.administmtivas c criminais cabíveis. 

Art. 64 I. O sm•idor Fiscal que ti,·cr conhecimento de 
fato que possa e1racterizar infraç:.1o pcn:1l de natureza tributiÍria, 
conforme prcv1sto na legislaç;lo federal pertinente. farf1 representação 
nnulondadc :tdmimstratt\'3. a ser encaminhada ao Ministério Público, 
para nlício do processo judicial cabível (Lei Federal n• 4.729. de 14 de 
JUlho de J%5, c Lei Federal n• 8 137/90). 

§ 1'. A rcprcscntaç:lo. que ficar:\ apensa ao processo 
liscal :tdmintSif311\'0, serei acomp...1nhadJ de relatório ci rcunst::mcmdo 
sobre fato. autona, tempo, lugar c outros elementos de COI\\'Icção. bem 
como das principais peças do feno 

§2". Na hipótese de ser o processo fiscal julg.1do 
procedente na dCCIS.io de I' Instância, a representação ser;\ 
cncanunhada pelo Secretário de Estado da Fazenda à Procurndoria· 
Geral do Estado do Amapá, para as providéncias cabi\'cis. 

§3°. A representação não scrâ encaminhada ao 
Ministério Público se o contribuinte promo\'cr o recolhimento do 
tributo devido, na fonn;1 prc,·ista neste regulamento. 

§~0 O processo fiscal instaurado na esfera 
administrativa indcpende da apuraç;lo do ilícito penal. 

Art. 6·12. Os contribuintes que tiverem debito do 
imposto inscrito em Dívida Ativa não poderão participar de 
concorr~nc ias, coletas ou tamadas de preços, celebrar contratos ou 
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termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer titulo, com a 
administração do Governo Estadual c suas Autarquias, nem delas 
receber quaisquer quantias ou créditos. 

· Fiscal de Operações e Prestações e do Código de Situação Tributária. 
Art. 648 Os prazos estabelecidos neste Regulamento 

contam-se em dias ·corridos, excluindcrse o dia do início c incluindcr 
se o do vencimento. 

estabelecimento, mediante' recibo. 
Art. 651. Ficam <X>IIY31iclados todos os documCn1os c 

li-:ros fiscais em uso pelo contribuinte, désdc" que de acordo c:orn os 
modelos previstos no S!NIEF 70, suas alteraçOes, observidas as 
disposições contidas neste Regulamc:nlo. 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 643. O termo "imposto", quando empregado neste 
Regulamento sem a correspondente designação, equivale a Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias c sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual c Intermunicipal c 
de Comunicação • ICMS (Constituição Federal, Art. 155, I. b, 
Convênio ICMS 66/88 c lei n• 194/94). 

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam e vencem em 
dia de expediente normal da repartição em que corra o processo ou 
deva ser praticado o ato. 

Art. 649. O Fisco poderá conceder suspensão do 
recolhimento do imposto nas operações de importaç<lo, previstas no 
convênio ICMS 104/89 e 60/93, até a emissão de laudo de 
comprovação de ausência de similaridade nacional, ressalvada a 
atualização monetária em caso de decisão negativa a esse respeito. 

Art. 652. Ficam coiiY3!idados os documentos de uso do 
Fisco, para o desenvolvimento das atividades' de ~. 
fiscalização e informações econõmic::o-fistais relativamente ao ICM§ .. 

Panlgrnfo único. Fica · o Secretário da Fazenda 
autorizado a criar ou alterar modelo de documento de que trata o 
·"caput", no interesse do Fisco. 

Art.644. O termo "Contribuinte", utilizado neste 
Regulamento. compreende também, no que couber, o responsável c o 
contrilmintc substituto. 

Art. 645. A sigla "CAD-ICMS/AP", empregada neste 
Regulamento, significa Cadastro no Imposto sobre Operações 
Relativas à <:irtulação de Mercadorias e sobre Prestação de Scrvtços 
de Transporte Interestadual c lntcmJUnicipal e de Comunicação no 
Estado .do Amapá c compreende também, quando for o caso, a 
inscrição estadual no Cadastro do ICMS em outra unidade federada. 

Parágrafo único. A atualização monetária referida neste 
artigo compreenderá o período que vai do desembaraço aduaneiro ao 
efetivo pagamento. 

Art. 650. Até 31 de dezembro de 1995, poderão ser 
utilizados os impressos de documentos fiscais dos modelos 
substituídos, consoante Ajuste SINIEF 03/94, cuja autorização de 
impressão tenha ocorrido até 31 de março de 1995, e a respectiva 
confecção até 30 de abril de 1995. 

Art. 653. Ficam coovalidados -as regras conúdas em 
Convênios e Protocolos, relaúvos às mercadorias sob regime de 
Substituição Tributária, implemeruados no Estado do Amapá. 

Art. 654. Ficam convalidados os atos nonnaúvos, em 
vigor no Estado do Amapá na data da publicação deste Regulamento, 
inclusive os que concedem iscoçõcs. reduções de base de cálculo e 
outros beneficios fiscais, observado o disposto na respectiva nonna 
instituidora. 

Art. 646. Os termos "operação"ou "prestação", quando 
empregados neste Regulamento sem a correspondente dcstgnação, 
equivalem, respectivamente, a operação relativa à wculação de 
mercadorias c a prestação de serviços de transporte mterestadual c 
intermunicipal c de comunicação. · 

§ 1•. Fica vedada a utilização simultânea de documento 
fiscal nos modelos referidos no "caput" deste artigo, a partir do 
1118mento em que for autorizada a confecção dos novos modelos. • 

Art. 655. Fica o Secretário de Estado da Fazenda 
autorizado a disciplinar, integrnr c suprir as omissões e editar os atos 
complementares a este Regulamento, podendo delegar essas 
atnbuições às autoridades subsordinadas, no âmbito de suas 

Art. 647. Todas as operações ou prestações realizadas 
pe!o contnbuintc serão codificadas mediante utilização .do Código 

§ 2•. Na hipótese do parágrafo anterior. os documentos 
de que trata o "caput" deste artigo, não utilizados. serão entregues á 
repartição fiscal da circunscriçllo fiscal em que for localizado o 

competências. 
Macapá·Ap, em 20 de novembro de 1995. 

Decreto n° 3175 de 20 de novembro de 1995 

Dispõe sobre o desligamento do serviço ativ~ da 
Policia .\filitar do Estado do Amapá, mediante 
transferência para Reserva Remunerada, do I" Sgt 
PM BENEDITO BRAGA ALVES. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do 
Estado do Amapá, o contido no Parecer CONJURlMARE rt 0 030/95, de 02.02.95, 
e twr do Processo o• 28740.000035/95-RR/PMAP, de 01.12.93, 

DECRETA: 

Art 1° • Fica transferido para a Reserva Remunerada, ex-officio. o 1° 
Sgt PM BENEDITO BRAGA ALVES. pertencen!e a f~licia Mili!ar do Estado do 
Amapá. nos tennos dos arugo 50, mctso 11 e !11. ahnea h , e art. 94, mctso 1y. da 
Lei n° 6.652, de 30 de maio de 1979, combinado com o art. 67, §§ 6° e 8 , da 
Constituição do Estado do Amapá. · 

Art. 2° • Os proventos devidos terão por base o que detennina o. art. 40, 
combinado com o art. 42, § 10. da Constituição Federal e de acordo com os arttgos 50, 
inciso 11. 53. § 2°, inciso I, letra "a" e 'b'. 56,58 e 125 inciso 11, §§ 1° e 2°, ~aLet 
n•6.652, de 30 de maio de 1979, combinado com os artigos 59, parágrafo uruco, 
incisos I, 11, e Jll, 60 inciso I e 64, da Lei n° 8.237, de 30 setembro de 1991, 
regu1amenl3da pelo Decreto n° 722, de 18 de janetro de 1993 e o conslante do Anexo 
IV, da Medida Provisória n° 928, de I 0 de março de 1995 (DOU n• 042/95); 

Art. 3° - O Setor de Pessoal da Polícia Militar do ~apá, ef~ti~ará o 
presente desligamento do servi_ç~ ativo, de acordo com os arugos 89, mctso I, 
parágrafo único e 91, parágrafo uruco da Let6.652. de 30 de mato de 1979. 

Art. 4° • Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maca pá, 20 de novembro de 1995 

DECRETO N" 3 176 DE 20 DE novembro DE 1995 

O Governador do Esúulo do Amap_á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo' artigo 1191 inciso XXII, da Constituição do Estado do 

· Amapá, de acordo com o Artigo 7°, mciso I, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 28790.000908/95-SEAD, 

R E S O L V E: 
Tornar sem efeito o Decreto n• 2426, de 17 de maio de 1994, 

publicado no Diário Ofici.lll do Estado de n• 0831. do dia 18 do mesmo mês e ano, 
que traia da nomeação da servidora Edna Socorro Picanço dos Santos, para o cargo de 
Professor de Ensino de I 0 grau. Classe · A' , referência I , do Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Amapá. 

Maca pá, 20 de novembro de I 995 

DECRETO N° 3177 DE 20 DE novembro DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, in_ciso XXV, da 
Cons.tituição do Estado do Amapá e o contido no OffCio n• 467/95· 
GADlfTERRAP, 

RESOLVE: 

Autorizar MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUCÁ, 
Diretora-Executiva do Instituto de Terras do Amapá · TERRAP, para viajar da 

. sede de -suas atribuições, Macapá·AP, até a cidade de Brasma • DF, a hm de 
participar da .assinatura «lo Convênio entre o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária-INCRA e o Instituto de Terras do Amapá· 
TERRAP, no perfodo de 20 a 22 de novembro do corrente. 

Macapá, 20 de novembro de 1995 

Antônio 11 egar Gomes de Alencar 
Governado'r, em exercfcio 

" 

DECRETO N° 3178 DE 20 DE nove•bro DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando 
das atribuições que lhe· são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da 
Constituição do Estado do Amapá e o contido no Offi:io n• 467/95· 
GADI/TERRAP, 

RESOLVE: · 

Designar Ana Rosa Albuquerque Del Casâllo Jucá, Coordenadora 
da Coordenadoria de Projetos Fundiários. para c~ercer acumulativamente e em 
substituição o cargo de Diretor-Execu1ivo do InstitutO de Terras do Amapá, 
durante o impedimento do respectivo titular. no período de 20 a 22 de novembro 
do corrente. 

Maca pá, 20 de novembro de 1995 

Antônio Ild~~~ 
Governadór, em exercício 

DECRETO N° 3179 DE 20 DE ~e11bro DE 1995 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo I 19, inciso XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá e o contido no Ofício o• 129/95-CAMI, 

RESOL VE : 

Autorizar o Maj PM Ricardo leão Dias, Chefe da Casa 
Militar, para viajar da sede de suas . atribuições. Macap'á·AP, até a cidade 
de Cayenne · Guiana Francesa, a fim de assessorar o Excelentfsstmo 
Senhor Governador, no período de 27.11 a 0 1.12.95. 

Macapá, 20 de novembro de 1995 

- '---. \..-.:. 
Rodrigues Capiberi6e 

DECRETO N° 3180 DE 20 DE novellll>ro DE 1995 

O Governador do Estado do Anwpá, usando das atribuições 
que lhe são conreridas pelo artigo 119, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o disposto no Decreto n• 0953, de 30 de maio de 1989, 

DE C R ETA: 

Art. I"' - Ficam destituídos os Membros Titulares e Suplentes do 
Conselho &tadual de Cultura. abaixo relacionados: 

MEMBROS TITULARES 

PAULO TARSO SDNA DARROS 
GILBERTO OU VEIRA SEMBLANO 
JOÁO BATISTA GOMES 
MARIA DA GRAÇA GUARANI PENAFORT 
IIERBEJrr F..MANVEL VALENTE DE OUVEIRA 
PAULO ROBEJrrO RODRIGUES 
SÓNJA MARIA ~lo' COSTA 
GtJILIIER!IfE JARIIAS BARIIOSA DE SANTANA 
ANTÔNIO MUNIIOZ LOPES 
JOSÉ ENRICO HLGVEIRAS DE MICELE 
ALCINÉA MARIA CAVALCANTE 
MARIA DE N A7..ARÉ CASTRO Tll!NDADE DE ASSIS 

MEMBROS SUPLENTES 

MANOEL AZEVEDO SOUZA 
ARCIDBALDO AHilJNF.S MOREIRA 
MANOEL BISPO COI!.RtA 

Art. 2 • - Este Decreto ent.ra em vigor na data de sua publicação, 
ficam revogadas as disposições em contrário. 

novembro de 1995 

DECRETO N° 3 1 81 DE 20 DE novembro DE 1995 

O Governcuror do EstluúJ do Jtmap4 usando das atriliuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXU, dii Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o disposto no Decreto n• 0953, de 30 de maio de 1989, 

RESOLVE 

•' 
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Noinear os membros abaixo relacionados para comporem na qualidade 
de Conselheiros Titulares e Suplentes, o Conselho Estadual de Cultura:' 

MEMBROS TITUlARES 

ELSON MARTINS DA SILVEIRA 
GUILHERME JMUIAS BMUIOSA DE SANTANA 
ALCINÉA MAJUA CAVALCANTE COSTA 
MARIA DA GRAÇA GUARANI PENAFORT 
IIERBERT EMANUEL VALENTE DE OLIVEIRA 
MÁRCIA ClllUSTINA PINHEIRO CORRÊA 
SÓNIA MARJA DA COSTA 
JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
ANTÕNIO MUNIIOZ LOPES 
JOSÉ MARJA SILVA 
MANOEL DtSPO C_ORRÊA 

MEMBROS SUPLENTES 

MARJA ÃNGEU CARVALHO DE OLIVEIRA 
JOÃO ALCINDO COSTA MILIIOM~;M 
JOSÉ AGUINALDO GOMES DE MELO 

. I 

· Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação' ficam 
revogadas as disposições em contrário. :' 

I 

novembro de !995 

DECRETO N°3182 DE 20 DE novembro DE ,
1

1995 

· O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o disposto no Decreto n' 0953, de 30 de maio de 1989, 

RESOLVE: 

Exonerar ADEMIR PEDROSA ARAÚJO, do cargo de Presidente do 
Conselho Estadual de Cultura. 

novembro de 1995 

DECRETO N' 3183 DE 20 ·DE novembro DE 1995 

Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo ll9, inciso XXJI, da ConstiJuição do Estado do Amapá, e 
tendo em vista o disposto no Decreto n' 0953, de 30 de maio de 1989, 

RESOLVE: 

Eronerar MARIA DE NAZARÉ CASTRO TRINDADE DE ASSIS, 
do cargo em comissão de Chefe de Gabinere, Código CDS-1, do Conselho Estadual 
de Cultura. 

Macapá-A1~ 20 de novembro de 1995 

-- '--------. ~. 
RTO ROQRJ.G.lJES...(;.RJBE 

~------ -Govematlor 

DECRETO N° 3184 DE 20 DE novembro DE 1995 

. . _ O G~WERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando. 
das atrrbwçoes que lhe sao confendas pelo amgo 119, 1nc•so XXV. da Constituição do 
Estado do Amapá, ele o artigo 51, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 

RESOLVE: 

Nomear MARINEY AURY SOUZA FARIAS para compor a 
Comissão de Licitação da Secretaria de Estado do Governo, na qualidalfe de Membro 
Efetivo, em substituição a MARILENE PINHEIRO DA COSTA ARAUJO. 

Macapá, 20 de novembro de 1995 

DECRETO N° 3185 DE 20 DE novembro DE 1995 

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 

CONSIDERANDO o objetivo de dar continuidade a 
implantação do plano de Desenvolvimento Sócio-Econômico da região do 
Lourenco, e, em consonância com o Decreto n" 0192, de 08 de outu,bro de 
1991, . 

RESOLVE: 

Designar a Companhia de Desenvolvimento do Amapá - CODAP 
para administrar o Patnmônio cedido pela Mineração Novo Astro ao Governo do 

. Estado, bem como, implantar ações que venham apoiar c fortalecer todos os demais 
órgão envolvido~ com o desenvolvimento daquela região. · 

Macapá-AP, 20 de novembro de 1995 

Secretaria de Governo 

CONTRATO N' 0012195-SEGOVIGEA 

/ . DAS PARTES. 

Tenno de Contrato .... 0012195, rdativo a 
prestação de Suviços de Publicidade sob 
proadimento licitatório na modalidade 
conco"inda n• 001195 

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, 
como outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado como Contratante, o Estado do 
Amapá, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no . CGC(MF) o" 00.394. 57710001-25, 
designado neste instrumento ANUNCIANTE, sediado a rua General Rondon n" 259: bairro Central, 
representado por seu Governador João Alberto Rodrigues Capiberibe, brasileir_!J, 9asado, residente 
e domiciliado nesta cidade de Macapá. e de outro lado como· Contratada a AGENCIA: 

CBC & ASSOCIADOS PROPAGANDA LTDA, inscrita no CGC o• 07.386.857/0001-30. 
situada à Av. Desembargador Moreira, n" 510, Bairro Aldeota - Fortaleza/CE,. neste ato 
representada por seu Diretor! JOÃO BOSCO PRIAMO CARBOGlM, brasileiro, casado, 
Publicitário, portador do CPF nj 189.514.148-68. E ainda como INTERVEN IENTE, a Secretaria 
de Governo do Amapá, representada por seu titular, Dr •. Manoel Antônio Dias, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado neSta cidade, resolvem firmar o presente Contrato, com sujeição 
às nonnas consubstanciadas ni Lei federa l n" 8.666, de 21 de junho de l99J, na Lei Federal n" 
4.680. de 18 de junho de I 965,1 regulamentada pelo Decreto. Federal n" 57.690, de O l de fevereiro de 
1966, bem como às cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEiRA -DEFINIÇÕES 

Para efeito deste contrato, são estabelecidas as seguintes definições: 
I 

a) serviços de veiculação: serviços a serem·realizados pelos veículos de divulgação, 
com base em distribuição feita pela AGÊNCIA, em nome e-por conta do ANUNCIANTE, nos · 
termos deste contrato; 

b). serv iço~ de produção: todas as atividades artísticas c de técnica publicitária 
realizada diretamente pela AGÊNCIA ou por ela contratados em nome e por conta do 
ANUNCIANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO DO CONTRATO 

O ANUNCIANTE contuta a AGÊI'iCIA para a prestação dos serviços inerentes a 
uma agência de propaganda, conforme definido na Lei 4680/65, regulamentada pelo Decreto n° 

-57.690/66, tais como estuda<, criar, executar. finalizar, produzir, distribuir para· veiculação e 
controlar os serviços de divulgação e publicidade, programas e campanhas promocionais sobre 
atividades do ANUNCIANTE através da contratação de espaço, tempo e local em veículos de 
divulgação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DADOS E INFORMAÇÕES . 

A Prestação dos Serviços obedecerá ao estipulado. neste Contrato, nas disposições do 
Edital da Concorrência o"· 00 l/95, bem como, nos seguintes dados: 

O ANUNCIANTE fornecerá à AGÊNCIA os dados faticos, técnicos e científico 
sobre as atividades a serem anunciadas, responsabilizando-se pÓr sua qualidàde e veraCidade. 

a) A utilização incorreta ou indevida dos dados fornecidos pelo ANUNCIANTE, 
bem como a divulgação de informações não fornecidas diretamente pelo ANUN,CIANTE sCrã de 
exclusiva responsabilidade da AGÊNCIA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO-DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU DIR.ElTOS 
DE TERCEIROS . 

A AGÊNCIA poderá, mediante prévia autorização escrita do ANUNCIANTE, 
contratar, sob sua coordenação c fiscalização, serviços ou fornecimentos de terceiros, ficando 
re'sp~nsável por todos e quaisquer encargos decorrentes de tal contratação. 

a) A AGÊNCIA será responsável pela qualidade e adequação dos serviços ou 
fornecimentos contratados de terc~iros, respondendo, inclusive, pelo ressarciinento de eventuais 

. perdas e danos. 

b) A AGÊNCIA será responsável por obter, antes da publicação, divulgação ou 
qualquer outra forma de utilização, autorização escrita para o uso de quaisquer bens ou direitos de 
terceiros, inclusive ·quanto aos dire itos a imagem. 

CLÁUSULA TERCEiRA- DA APROVAÇÃO 

A AGÊNCIA submeterá à prévia· aprovação do ANUNCIANTE: 

a) estudo e concepção da mensagem a ser veiculada, bem como a relação dos veículos 
mais adequados i sua divulgação; " /'\ 

b) desenvolvimento do materiol publicitário e estimativas de custos para a sua 
consecução~ 

c) negociações relativas a preços de ~spaç~ publicitário e serviços contnitados de 
terceiros. e seus respectivos orçament os~ e 

d) material publicitário em sua forma final. 

e) O ANUNCIANTE poderá, a seu exclusivo critério, mediante comunicação escrita, 
modificar ou cancelar qualquer serviço solicitado à AGÊNCIA. 

. f) O ANUNCIANTE ressarcirá a AGÊNCIA de todas as despesas já aprovadas e 
incorridas até a data do· recebimento da comunicação mencionada na alínea "e" desta Cláusula. 

CLÁUSULA QUÀRTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da categoria econômica 
3132.00, Atividade 03070202.034, Fonte de Recurso 153, constante do Orçamento Geral do 
Estado, aprovado pela Lei 0195, de 22 de fevereiro de 1995, e no próximo exercicio, a conta de 
dotação orçamentária prOViSta para atender despesas da mesma natureza. · 

a) A. verba total estimada para a execução dos serviços inerentes ao ~bjeto deste 
contrato (incluindo, eiltre ·outros, veiculação, custos de produção e honorários) é de R$ 170.253,00 · 
(Cento e ~ent• mil, duzentos e cinquenta e três reais), apurado na data 4e OS/11/95; total este a ser 
utilizado até 31 de dezembro de 1995. Sendo que em janeiro de 1996 será assinado o termo aditivo 
com o ·YJ!Ior da verba àe publicidade para o exercicio fiscal do mesmo ano 

b) A estimativa de verbas a serem aplicadas em publicidade não assegurn à Agência. 
qualquer direito, servindo apenas como indicador da verba máxima disponiveL cab~ndo ao 
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ANUNCIANTE a decisão quaoto à sua utilização, total ou parcial 

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO 

O preço dos serviços decorrentes de~<te contrato será apurado na fom10 a seguir 
indicada, observada a proposta formulada pela AGENCIA na licitação que originou esta relação 

obrigacional. 

PARÁGRAFO PRII\IEIRO 

l'elos srrviços dt produçõo reolizados diretamente pela AGÊNCIA. serão devidos 
pelo ANUNCIANTE os honorários previamente aprovados no orçamento previsto na letra Cláusula 
Terceira, letra "b" deste contrato. aplicado o percentual de redução do repasse dos custos intemos 
da AGÊNCIA em relação aos previstos na tabela do Sindicato das Agências de l'ropaganda do 
Estado do ~árá. 

PARÁGRAFO SEGUN DO 

Pelos serviços de produção realizados por terceiros contratados pela AGÊNCIA, 
aprovados previamente no orçamento a que se refere a. letra '1,''na Clá~sula Terceira. o percentu~l 
máximo de 1 S% (quinze por ceuto) sobre os respectivos custos cfettvos. computados eventuais 
descontos concedidos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O desconto de -.gência, de, no máximo. 20% (vinte JlOr cento}, concedido pelos 
veículos a título de remuneração dos serviços profissionais da AGÊNCIA. previsto na Lei 4680/65 e 
respectiva regulamentação, será pago diretamente pelos veículos de divulgação, na fonna acertada 

eotre os panes. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A AGÊNCIA está vinculada á proposta fonnulada no âmbito do procedimento 
licitatório de que é decorrente este contmto, servindo de parâmetro para fixação do preço e 
interpretação da relação obrigacional, atendidos os tcnnos do Edital de Concorrência respectivo. 

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJliSTE 

O reajuste monetário dos preços neste contrato, quando cabível. será reali1..ado com 
base na variação do indexador utili7.ado para correção monetária do balanço do ANIIN<.:IANTE ou, 
em se tratando este órgão da Administração direta. do índice de correção do orçamento. 

CLÁUSULA SÉ'Ili\1A - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dos S.rviços objeto desta licitação será efetuado no prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a apresentação da fatura relativa á veiculação da cam11anha publicitária ou da 
prestação de serviços por terceiros, desde que pra1..o maior não resulte de negociação com o 
veículo ou o prestador dos serviços, ou ainda, não conste da própria fatura. observadas as 
disposições da Lei 4680/65 e o Decreto 57690/66 

PARÁGRAFO I'RIMEIRO 

O pagamento dos serviços e custos iutcrnos de produção da agêm:ia será feito no 
pra1.o constante da l>t"OJJOsta de Preço do licitaute vencedor. salvo se prazo maior for concedido na 
própria fatura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O pagamento estarã condicionado à apresentação das respectivas notas fi scais 
referentes aos forn ecimentos efetuados, devidamente atestados. por quem de direito . . 

CLÁUSULA OITAVA- DAS FAT URAS UE SERVI(;OS 

As faturas de serviços relativas a este contrato deverão ser acorn1Jaulladas, 

obrigatoriamente, de: 

a) comprovantes de pagamentos de serviços executados por terceiros: 

b) faturas emitidas pelos veículos de divulgação, acompanhada da Tabela de Preços 
praticada pelo veiculo; 

c) comprovante de recolhimento de tributos eventualmente devidos em razão dos 
serviços executados. 

PARÁGRAFO PRII\IEIRO 

Constatará necessariamente das faturas o nlrmcro de identificação deste contrato e a 
indicação dos serviços realizados, deveodo ser entregues ao ANUNCIANTE imediatamente após a 
conclusio de cada uma das etapas de produção previ~as no orçamento ou após a apresentação de 
documento de cobraoça dos veículos de divulgação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os valores constantes das faturas de serviços não poderão ser SUJ)Criores aos 
previstos nos orçamentos aprovados pelo ANUNCIANTE ou, ainda, desrespeitar os tennos 
constantes da Proposta de Preço fommlada pela AGÊNCIA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A devolução da fatu n de serviço em face da constatação de qualquer irregularidade 
obstará a contagem do prn.o para o seu pagamento, cujo início somente ocorrerá após a entrega da 
documentação fonnalrncnte em ordem, não acarretando Jl3ra a AGÊNCIA qualquer direito relativo 
i eventual compensação fmanccira em razão do atraso decorrente de apresentação de faturas 
irregulares. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Os preços dos serviços de veiculação e dos serviços de produção não poderão ser 
superiores aos prevÍSIOS. respectivamente, na Tabela de l'reço dos Veículos de IJivulgação e do 
Sindicato das Agêocias de Propaganda do Estado do Pará, observados, ainda, os termos da Proposta 
de Preço pela AGÊNCIA na Concorrêocia Púbtica 00 i/95- CPUSEGOV. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A política de negociação de preços c pr87.0S de pagamento com fornecedores e 
veículos de divulgação deverão obedecer aos tennos da proposta apresentada pela AGÊNCIA no 
procedimc:oto licitatório que deu origem a este contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Os descontos obtidos pela AGÊNCIA nos serviço• de produçio ou nos suviço• de 

veiculação dev~rão ser repassados integralmcote ao AN UNCIANTL 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

i\ AGÊNCIA obriga-se a infonnar ao ANUNCIANTE as bonificações, descontos e 
reaplicações que obtiver junto aos veículos de divulgação, sob peno de incidir nas penalidades 
previstlls oeste contrato, além de responder pelos daoos que causar, direta ou indiretamente. · 

CLÁUSULA NONA 

Este contrato vigorará peló praw de I (um) ano, a contar da data de sua assinatura, 
prorrogável por até 03 (três), por períodos anuais a critério do ANUNCIANTE, podeodo, ainda, 
ser: 

a) rescindido, mtilateralmente, pelo ANUNCIANTE, nos temtos da lei 8.666/93: 

b) resolvido, em caso de inadimplemento, por qualquer das partes, das cláusulas e 
condições aqui previstas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de•rescisão, as partes efetuarão o acerto final de contos dentro dos 30 
(trinta) dias posteriores ao vencimento do aviso prévio. 

PARÁGRAFO Sf;GUNUO 

Durante o periodo de aviso prévio, a AGtNCIA prosseguirá ua llf<'tação dos 
serviços contratados e claborarâ relatório contendo a I)Osição dos assuntos a seu cuidado. a ser 
entregue ao AN UNCIANTE no último dia do aviso prévio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Na extinção deste contrato, a AGÊNCIA entregará ao ANUNCIANTE todo o 
matcrialllroduzido durante o pcriodo contratual. 

CLÁUSULA UF:CIMA- SIGILO 

i\ AGÊNCIA deverá manter absoluto sigilo quanto a qualquer iufonnação recebida 
em r:11.. .. io deste contrato, exceto se a divulgação for previamente autorizada, por escrito, pelo 
ANUNCIANTE.' 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A obrigação de sigilo estende-se aos funcionários, prepostos e terceiros contratados 

pela AGÊNCIA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A violação do dever de sigilo •carretará á AGÊNCIA a obrigação de iudeoizar ao 
ANUNCIANTE os prejuíws direros e indiretos decorrentes de tal atitude. 

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA- D.A PROPRIEUADE llO MATERIAL 
PUBLICITÁRIO 

A propriedade de todo o Ulllh:Tial pulllicitálio pmdlUJdo pela AGÊNCIA na vigência 
deste contrato será do ANUNCIANTE. 

ClÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- llO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUI\I IDOR 

Incumbe à AGt:NCIA observar os disposições conSiantes da Lei n" 8078190 -
Código de Defesa <fo Consumidor, bem como as disposições do inciso XXI § I" e 2" do art. 37 da 
Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCII\IA-TEitCEIRA- UOS ENCARGOS 

São de exclusiva responsabilidade da AGÊNCIA todos os encargos decorrCntes da 
prestação dos serviços contratados, entre outros os de naturC7.a trabalhista, prcvidenci:iria e 
tributária. 1 

CLÁ USIJL.A DECIMA-QIIARTA - J)A CESSÃO DESTE CONTRATO 

i\ AGÊNCIA não poderá ceder, total ou parcialmente. eSie contrato. 

CLÁUSULA llÉCII\IA-QUINTA- DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

i\s disposições constantes do Edital de Licitação da Concorrência Pública 001195 -
CPUSEGOV-GEA. bem como as regras aplicáveis da lei 8.666193, integram este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DAS MULTAS E PENALIIJAilES 

No caso de inexecução total ou parcial injustificada, ou. ainda, pel3 execução 
inadequada do objeto da licitação, serão aplicadas as sanções previsus nos arts. 77,78,79 e 80 da lei 
8.666193. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A multa por inexecução parcial ou total do contrato por culpa da contratada serã 
aplicada no percentual de 10% e será calculada sobre o valor globo! do contrato, 6caodo, ainda, a 
contratada sujeita às sanções adminJstrativos dos arts. 86, 81 e 88 da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objetos deste contrato 
pela AGÊNCIA, o descumprimento de seus prazos e condições de execução implicario na 
apticação das penalidades Cst.ipuladas na Lei 8.666/93, ootadamcate as previstas nos seus arts. 
81,86,87 e 88. 

a) Sem prejuízo das disposições da Cláusula Décima- Segunda e da aplicação 
subsidiária das de011is penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da lei 8.666/93, o ANUNCIANTE 
poderi aplicar à AGÊNCIA, quando se verificar de6ciêocia, irregularidade ou inadequabilidade na 
execuçio dos serviços contratados, multa equivalente a 1% do valor da etapa não cumprida e. 
quando nio for possível dimeosioná-Ja, a multa será equivaleote a I% do valor mensal dos serviços 
contratados a partir do primeiro dia subsequeote ao término do prazo fixado para execução dos 
serviços. 

b) Decorridos 15 dias de atraso iujuSiifi cado na execução dos serviços, qualquer que 
seja o montaote das c!tapas inexecutadas. o ANUNCIANTE poderá, a seu critério, rescindir o 
contrato, sujeitaodt>-se o infrator às cominações legais cabíveis. 

c) A ~ulta incindirí, em qualquer casot sobre os valores contratuais vigentes na data 
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da sua aplicação, c, a partir dai, atualizados monetariamcute até a data da quitação. 

d) Os valores de quaisquer multas aplicadas à AGÊNCIA serão deduzidos dos 
créditos que eventualmente tenha direito ou cobrados judicialmente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO . 

Os casos omissos serão dirimidos pelos ditames do artigo 54 e demais nonnas da lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA -SÉTIMA- DA TOLERÂNCIA 

A tolerância das partes não significará perdão, novaÇão. renúncia ou alteração do que 
'roi aqui contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

O presente instrumento será publicado, em resumo no Diário Oficial do Estado, 
consoante dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Amapá. 

Este contrato é assinado em 5 vias. 

'V _z)ÍAS 

e Governo 

INTERVENIENTE 

NOME: ç .. ; f ( I (;J' ,-, j(.< e (" b~' bÁ;rV· Lr 
R.G: '·t >' l tfL -A(J 

:·;·~;:;{;Jig;fim lolitt 

CONTRATO No 0014 / 95-SEGOV 

Contrato de Prestação de •-
Serviços que entre si celebram o 
Governo tio Estado do Amapá 
como Contratante e a Firma 
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 
conw contratada, com a 
Interveniência da Secretaria de 
Govemo do Estado do Amapá. 

Pelo presente instrumento c nos melhores termos de direito, os no fim 
assinados, como outorgantes c reciprocamente outorgados, de um lado corno 
Contratante, o Estado do Amapá, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
CGC(MF) n• 00.394.577/0002-14, sediado ~a ma General Rondon n• 259, bairro 
Central, representado por seu Governador João Alberto Rodrigues Capiberibe, 
brasileiro, casado, residente c domiciliado nesta cidade de Macapá, c de outro como 
Contratada a Firma Locavel Serviços LTDA., situada à Av Padre Julio Maria 
Lombacrd, n• 959, inscrita no CGC(MF) n• 63.798.49010001-33, representada neste 
ato por seu representante legal Senhor J OSÉ EMÍLIO HOUAT, brasileiro, casado, 
Engenheiro, portador da Cédula de Identidade n• 6975- D CREA -PA/AP c do CPF 
n• 122.321.142/87, residente c domiciliado nesta cidade de Macapá, c ainda com a 
Interveniência da Secretaria de Governo do Estado do Amapá, representado por 
seu Titular, Dr. ·Manoel Antônio Dias, brasileiro, casado, engenheiro, residente c 
domiciliado nesta cidade, resolvem firmar o presente Contraio, com sujeição às 
normas consubstanciadas na Lei Federal n• 8.666 de 21 de junho de 1993, nas regras 
norteadoras do Edital da Carta Convite n• 033/95 - CUSEGOV, bem como às 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

. O presente Contrato tem respaldo legal .no Processo Lícítatório n• 
28.760.001924/95, na modalidade Carta Convite n• 033/95. devidamente 
homologada pelo Exmo. Senhor Secretário de Governo Adjnnto em 07 de novembro 
de 1995, sob a tutela do disposto rio art. 22 inciso III, da Lei n• 8.666/93 c Art. 3 7 
caput e inciso XXI, da Constituição Federal e nos Artigos 12 parágrafo IV, 11 6 e 

· · 119 incisos I e XXVII, da Constituição do Estado do Amapá bem como nas demais 
di$p~si~ões legais que lhe forem' aplicadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto, a prestação de serviços de 
J.ocacão de 06 (seis> veículos. especificados no Edital da Carta Convite · n• 
033/95-CUSEGOV. . 

Parástrifo Qnico - Todo e qualquer obieto s? ~erá ser instalado nos 

· · veículos ~pós prévia autorizilção por escrito da Contratada 

CLÁUSULA TI:RCEIRA -DA DOTAÇÃO E DO PREÇO 

As despesas decorrentes deste Contra~o correrão à conta do 163- R.D, 
Elemento de Despesa 3132.00.00, Prograffia de Trabalho 03070212.035, Notà de 
Empenho , no valor totàl de Rs 28.776,00 (vinte e oito mil, 
setecentos e setenta e seis reais), que serão pagos em 04 (quatro).parcelas mensais no 
valor R$ 7.194,00 (sete mil cento e ·noventa e quatro reais) cada Úma. Sendo que· 
(02) duas parcelas, serão pagas com orçamento· do exercício de 1995, e as dtias 
-restantes com o orçamento do exercício de 1996. O pagamento das parcelas deverá 
efetuar-se até o quinto dia do mês subsequente à prestação do serviço. 

CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES 

I- SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE: 

a- Pagar o valor constante da CLÀUSUI..A TERCEIRA, fazendo-o 
atualizadamente, ca5.1> não o faça dentro dos prazos avençados; 

b- Exercer, por intermédio da Divisão de Apoio 
Administrativo/DAA/SEGOV, através das pessoas designadas, a fiscalização do 
presente Contrato. · 

c- Pagar na mesma condição da Cláusula V, a quilometragem que 
exceder ·a franquia de 3.000 (três mil) quilômetros, do custo unitário de R$ 0,30 
(trinta centavos de real). 

d-Assumir ' a ~arda e vigilância dos veículos e ter responsabilidade 
civil e criminal pelos atos que os veículos derem causa. até a efetiva devolução 
destes à Contratada.' 

e- Pagar indenização do conseno em caso de acidentes ou má 
utilização dos veiculas. 

f- Pagar as multas de trânsito ocorridas entre o inicio deste e a efetiva 
devolução dos veículos. Caso a Contratada pague as multas, a Contratante fica 
obrigada a reembolsar a Contratada. 

11- DA FISCALIZAÇÃO 

a. A CONTRATANTE fisca lizará a execução dos serviços contratados 
a fim de veri ficar se no seu desenvolvimento estão sendo fielmente observadas as 
disposições deste Contrato; 

b. A Fiscalização ·se efetivará no local dos serviços pela Divisão de 
Apoio Administrativo da Contratante; 

c. A Fiscalização é exercida no interesse exclusivo do serviço público, 
não excluídos nem diminuída a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

I 
d. Compete especialmente ã fiscalização: 

1. Esclarecer prontamente as dúvidas que formalmente lhe sej'!'" 
apresentadas pela CONTRATADA; 

2. Expedir, por escrito, as comunicações dirigidas à CONTRATADA; 

3. Autorizar providências junto a terceiros quando expressamente 
convocada pela Con~J?tada; 

.4- Qar ciência a DAA/SEGOV a ·ocorrência que possam levar à 
aplicação de penalidade ou rescisão de Contrato. 

lU -SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRA "fADA . 

a. Executar fielmente o que está ajustado como objeto, neste 
instrumento, com zelo. dedicação. técnica e com integral obediência a execução das 
normas vigentes, permanecendo responsável pela segurança, eficiência_ dos veículos 
utilizados; 

b. A Contratada deverá colocar à disposição da SEGOV os veículos 
especificados neste instrumento em perfeito estado de funcionamento necessários à 
execução dos ser\'iços. Em caso de qualquer paralização l!or problemas técnicos, 
deverá efetuar a substituição imediata dos mesmos. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Em consonância e em ratificação ao disposto na Cláusula de Preço. o 
pagamento a CONTRATADA será liberado até o quinto dia do mês subsequente ao 
da prestação de serviço, condicionado a. apresentaçã~ das respectivas faturas até o 
dia 25 do mês da realização do serviço. O atraso na entrega das faturas implica em 
igual atraso no pagamento. 

CLÁUSULASEXTA-DOPRAZO 

Este Contrato tem seu termo inicial na data de sua assinatura e seu 
prazo final 04 (quatro) meses após o inicio, ·prorrogãvel a critério da Contratante, 
podendo ainda ser: 

a) ser rescindido, unilateralmente pela CONTRATANTE. nos termos 
.<la Lei 8.666/93; 

CLAÚSULA SÉTIMA - DA MULTA 

Obrigá-se aPARTE INFRA TORA a pagar à PARTE PREJUDICADA, 
multa de 1% (um por cento), sobte o valor da última fatura, pela inexecução parcial 
do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO 

·Fica o presente Coniiato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

· a) atraso injustificado, a juízo da Administração na execução dos 
serviços cóntrallldos; 

b) paralização dos serviços sem justá causa ou prévia comunicação à 
Administrnçil'!_;____ 

Pág.Js 
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r c) subcootrllaçlo toCai ou parcial do objeto deste Cmlralo, associiÇio 
da fusio e cislo ou incorporaçllo, que afetem a boa execuçio do presente Contrato; 

CLAÚSULA DÉCIMA - PRIMEIRA- DO AMXO 

d) desatendimento das deterininaçOes re@Ulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execuç!o deste Contraio, assim como a de 

seus superiores; 

- Ajustam as patcs. que é p1rte iolqrlllà ._ Cqlblo. • -
do Edital da Cana Convitt n• Oh'95-CLJSEGOV. COIIIO a lqlli esth-._ 
fielmente tnDSCritas, para todos os fins de cfuáto. 

e) cometimento reiterado de faltas na execuç!o do Contnto; 
CLÁUSULA DÉ~-St~UNDA- DA PUBIJCAÇÃQ. 

f) decretaç!o de falência ou instauraçAo de insolvência civil; 

g) dissolução da empresa; 

O presente contrato deverá Ser publicado no prazo roixímo de 20 

(vinte) dias a contar de sua assinarura no Diário. Oficial do Amapá conf~ 
estipulado no art. 61, Pará~o Único da lei n• 8.666193. 

hl alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa. que. a juizo da Adminisuação. prejudiquem a execução deste Contrato: 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mlalpá, ~ dirimír as queslllcs 
oriUDdas do presente Contrato, com ccpressa remiDcia a qualquer ouuo, por 1D11is ·, 

, • i) protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente privilegiado que seja. • I 

provisão. que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA DISPOSIÇÁO FINAL 

j) razões de relevante interesse e amplo conhecimento público. 

k)ocorrencia de caso fortuito ou força maior. regularmente 

comprovada. 

A Contntada se obriga a manter durante a exec:uçio do Coolralo. todas 
as condições de habilitação e qualificaçllo exigidas na Carta Convite n• 0331'95, 
realizada em 30 de outubro de 1995, na qual foi vencedora. 

I) descumprimento de qualquer condiçAo aveoçada. 

Parágrafo Primeiro - A rescisão do Contnto poderá ser determinado 
por ato unilateral c escrito da administraçlo nos casos assim enumendos. amigável 
por acordo entre as panes e judicial nos termos da legislaçllo vigente. 

E por btarem justas e acordadas. firmam o presente Contrato em 05 
(cinco) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Pará-grafo Segundo - A pane que der causa a rescisão, deverá 
notificar a outta, formalizando a notificaçllo no prazo de 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO 

O presente Contnto poderá ser alterado mediante consentimento entre 
as panes com as devidas Justificativas. lavrando-se Termo Aditivo. tendo sempre 
presente o interesse público nas hipóteses previstas no an. 65 da Lei n• 8.666, de 21 
de junho de 1993, tendo. ainda presente o disposto no an. 58 do mesmo diploma 
legal. 

CLAÚSULA DÉCIMA -DA FORÇA MAIOR 
I I 

I a) As obrigações mútuas ou ajusuidas. suspender-se-ão quando no 
desenvolvimento dos serviços. ocorrerem circunstâncias fortuitas. alheias à vontade 
das panes contntantes. causadas por motivo de força maior conforme previsto no 
anigo 1.058(cap. XI !I - Das consequencias da inexecução das obrigações) do Código 
Civil Brasileiro. e desde que a sua ocorrência seja comprovada e alegada no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas à fiscaJização: 

$~ct:etarias de Estado. 

Administração 

POOTAAIA 
N956}j /95-f'E.AD. 

D SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Estado do Amapá , usando das atri 
buições que lhe são conferidas pelo 
(E) nQ 0295 de 16 de de1embro de 1991, 

R E S O L V E: 

Decreto 

Designar MARIA ALBERTINA GUARANY PENNA
FORT e WALOÍVIA JUCÁ PENALBER, Administradoras 
Classe A, Padrão III, pertencentes ao Quadro' 
dF Pessoal do extinto TerritÓr io Federal do A 
mapa, para viajarem de Macapá, sede de suas a
tividades funcionais , alé a cidade de BrasÍlia 
OF, Fortaleza-CE e são Luiz-MA, a fim de tra
tar assuntos de interesse da Administração Ame 
paense , no perÍodo de 20 à 24 de novembro d; 
1995. 

Macapá-AP, 16 de novembro de 1995. 

JAROC~T~NÚr-.ES 
Secretári{ d~ efstado da~dministração 

(P) N9 __2Q!__/95 - C. I. A. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
INQUERITO ADMINISTRATIVO, designado 
pela portaria n2 3080 , de 21 de Se 
tembrp de 1995. -

R E S O L V E : 
Des i gnar a servidora ALTAMIRA 

FERREIRA MACIEL, Datilqgrafo Classe 
" D" Padr ão III , pe r tecente ao quadro 
?~~ane~te de empregos ~o Extinto ter 
ritorio Fede~al do Amapa, lotada na 
SESA, para desempenhar a função de 
~ecretiria da mesma Comissão . 

Revogam-se as disposiçoes em 
l:::on t r irio . 

COMISSÃO DE INQUERITO ADMINIS 
~RATIV0 1 em Macapá (AP) ·, 14 de NÕ 
~emb ro de 1995 . 

J:Ol!ri ~ /u_t ~ •11. :o 

ANTÔN ORGE ROSA PINHEI RO 
PRESIDENTE COMI SSÃO DE INQUERITO 
ADMINI STRATIVO; 

Fazenda 

( P ) n2 091/95- SP/SEFAZ 
O Secretario da Fazenda do Governo do 

Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes que 
lhe são conferidas por Lei , e tendo em vista 
o teor do Melro . n2 037/95-SW/DM/SEFAZ. 

RES O LVE: 
Art . 12 . - DESIGNAR, ADIL.'nl SAN'K6 

Gl:IISm, Tecnico en: Ccntabilidade, Classe A, P~ 
ctrão I 1 pertencente a Tabela Pennanente de Em 
pregos de "x. Terri to rio Federal do Mapá, lotã 
de na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ~ 
pera viajar da sede de suas atividades Macapá
AP, até o rrunidpio de Laranjal do Jari, a fim 
'de oroceder o levantanento de tcdos o Bens MÓ -
veis que carpÕem o acervo Patri.m:Jn:ial desta Se 
cretaria, no per.Í.oclo de 16 à 21.11 .9S. -

Art. 22 . - Revogan-se as disposiçÕes 
P.ll1 ccntrário. 

Dê-se ciência, publique-se e curpra-
3E: . 

GABINETE 00 SECRETARIO DA FAZENDA, en; Macapá:_ 
Ap, 13 de novenilro de 1995 . 

GEIÚLIO 00 ESPIRI'Iü SAt-ll'O KYrA 
Secretario de Estado da Fazenda 

Educaç~ 

CONSELHO lSTADUAL DE EDUCAÇI O 
CÂMARA DE PlANfJAKENIO, ~EGISLAÇAO E NOR MAS 

PROC ESSO N256/95 -C EE 
PAREC ER 1 1022/9~-CfE 

APROVA D " PR OJETO DE I MPl AN 
TAÇIO DE ACELE RA ÇÃO DA I 

AP RE NOIZAGEM /C BA, DAS ESCO -

Macapá, 16 de aovembro de 1995 

~ ........ tN. I S«rdtlritJ de Gt1""1"D 
INTER VENTE~ 

LAS ESTADUAIS MA RI A JVO NE I 

DE MENEZES E PARA O TR ABA 
LHO . 

I - HISIÓAJCO: 

A t raw~s do Oficio 
n2 0$$13/ 95- GAB/SE EC , • Secretaria de Educ • 
ção e Cultura encaa i nhou a este Conselho ; 

"P rojeto de Ioplan t •çao do CBA/P r ocesso de 
~celera çã o da Aprendizage a" nas Escol a s Ma 

ria lwo ne de Me nezes e Para o Trabalho , pa 
ra que est e Co leg iado ' an a J1se e ea it a Pare
c e r . 

ApÓs cu apri aento dos tr âa ites ' 
protoco l ares, o pr ocesso n156/95-CEE fo i e~ 

ca a inha do à Ci aa ra de Pl ane j aa ento, legisla 

çã o e l or aa s , cabendo a esta re l atora a 7 
análise e res pect i vo Parecer . 

Faze • parte do presente Processo 
- 6f(tio nt 055 13/95 - GAB/SEEC; 
- Projeto de Jopl antaç i o de Cla! 

ses de CB A/P r ocesso de Ace l er ação da A~ ren

dizage • nas Escolas Estadua i s Rari a l woné 1 

Menezes e Para o Trabalho; 

- RelaçÕes dos al unos e teste 

diagnÓsticos das escolas. 

11 - ANÁLISE: 
O Processo de Ace

l eração da Apren di zage • foi ! • plant ado no 

en tão Territ~rio Fe deral do Ae apá e1 19 75 , 1 

através da Reso luçio nl 04/75-CET A, poster~ 
or 1e nt e rev ogada pela Reso lução nt 02/89 - 1 

CEE, co • o objetivo de "corr igir a distar -
ç ao id ad e /s~rie~ . 

Co o a i opl•taçio do C~clo Bisito 
de Alfabatizaçio-CBA, aprova do pelo Parecer 

da Asses s oria Téc ni ca nt 07/ 94 . que deu ori 

9•• ~ Resol uçio n• 09/94-CEE , o Pr octsso d; 
Aceleração da Aprendizage • sofreu as a dapt! 

çÕes nec es s~r i as , especia l•en te no qu e res ~ 

peito aos procedi 1entos 1 etod olÓ gi ~os . 

A Escala [sta dual Ma ri a l vone de 

Meneze s , localizada no Bai, r o Perp ~ tuo l o· 

corro , onde a •aiori a da p opulação é or iu n-
da da lona Rural, coa ua grandt n~ ae ro 

a lunos na Faixa etária de 09 a 14 anos 
dt 

que 
nunca fr eque ntara • a escola e outros ·que 1 

Fr eoue nt ar a• • as não possut l docu •e ntacã o I 
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Macapá, 21-11-95 

e enco nt ros para d i scuss Õe s a respe i to 

prática pedag~gica . 

Segundo i nforcaç~cs dos t~cn i cos 
da Divi são de Apo i o Pcdag~gi co /Seç ão de Al 

fabetização , os res ul tados obtidos ao lo ng o 

dos 20 (vin te ) anos de i ap l antação do Pro 

jeto foras satisrat Órios . A oa i o ri a dos 

alunos conse guec pronoç âo para a 3 ~ scr ic 

coo ua dc seape nh o ac i Qa da m~d i a . 
111 - VOIO AS RElAIORA, 

Con s id eran do os 
objetivos propostos , be m co~~ os res ult a

dos a lcançados ao longo de dua s d~c a da s s o 
~os de Parecer favor;ve l ~ ap rov a ção do 

Proj e t o de Ia plantação de Ace l eração da 

Ap r endi zageo /CSA . 

Mac a pá , 31 de outubro de 1995. 

ELHIRA FONSECA H AG Al~I ES . 

Re la to ra 

IV - VO TO DA CÂMARA ' 

~ Câmara de Pl ane 

ja ;ento , Leg i s lação c N or~as ap rova o voto 
da Re l a t ora. 

Hacapá. s al a rie r eu niÕ es de Câ 
-a aras 11 Prof ~ Reinal do Ha,ur ic i o Go ub crt Oa

c<Jsce no 11 , ·ea 31 de outubro de 1995 . 

fLH!RA FOJISECA HAGALIIIES 

PAUlO ROBER TO ANDRADE DE HELO 

CARLOS NILSOII OA COS H 

V - DECISÃO 00 PLEN ÁR IO: 

O Conse lho E st~du 

a l de E duca~ão, em se ssã o P l ena re a li zada 

nest a da 'ta, dec idiu aco mpanhar o \' o t o da 1 

ci~ara de Pl aneja ment o, Legislação c Hor

aas nos ter:~os do vot-o da relatora . 

Hacap i , sa la de reuniÕes Plená 

ri a s 11Prof2 Hi ri o Qui ri no da Si lv a '' , ea 1! 

de nov ea bro de 1995 . 

PAU LO ROBE RTO ANDR ADE DE NELO 

CARLOS N!LSOII DA COS TA 

ALSERTIIIA GUEDES DA SIL V1\ 

IIORHA IRACEMA DE BARROS FERR E IRA 

HARIA VITÓRIA OA COSTA CHAGAS 

EOUAR~O SEABRA DA C,OSTA 

~ARIA DIAS ALCAIITARA 

HARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 

RAIH UNDA DA SILVA PON TES 

JOSE ADAUTO SAIITOS B!TEIICOUR T" 

ARHIIIOO OLIVEIRA SOUSA 

PAULO FER IIANDO BATISTA GUER RA 

KÁTIA DE II AZARE SANTOS· FO II SÊCA 

ELHIRA FOIISÊCA MAGALH ÃES 

j " 

DIÁRIO OFICIAL 
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RESO LUÇÃO N2016/95-CEE 

HOMOLOGO EH , 18/10/1 995 . 

JOÃO ALBERTO RODRIG0ES CAPI 

BERIBE. 

· GOVERIIAOOR · 

P.ROCEDE ALTERAÇÃO EH OISPOS1 

TIVO , DO REGIMENTO DO COLEG IA 

DO DO CEE/AP. 

O Presidente do Co nselho (st a du 

al de Edu c ação, no uso de suas a tr i bui~Ões 

legais e consi dera ndo a decisã o tomada pc

lo Plenário, sessão r ealizada no dia 06 

(seis de se t embro do an o em cur so) . 

R ES O VE 

A r t . 1 !:! - A I l c r d , . o fi• · t i 9 o 1 7 ' 

do seu Regi mcot o que passa a vi g o r~r coa 

a segu in te r edaçã o: 

'! Art igo 17 - Conse lh o Est adu 

ai de ( ducação co cpoe-se das seg ui ntes câ
Ciaras : 

I - - Câm a ~ a de Ens i no f unda-
o e n ta l; 

Il - Ci ma r a de Ens in o Supl cll 
vo; 

III - câoara de Pl anejaoe nto , I 

leg i s l ação e Nor ~ as, c 

IV - Ciaara de Ens ino ~;dia e 
Superior . 

Art . 2Q - Estd Re so lu ~ãó en t ra 

em vigor a partir desta data , r evogad as a s 

d i spos i çÕ es em contrário. 

Ma ca pá-, s•a 1 ~ de R eu n i Õ e s P 1 e n ~ 

r i as 11 Prof2: H.irio Quirino da Silva 11 , em 06 

de s et enbro de 19 95. 

PA UlO ROBERtO AND RAD E DE M[lO 

- PRE SJO [IITE -

CONS ELHO EST ADUAL DE EDUC AÇÃO 

RESOLUÇÃO NO 1 8/95-C~E 
r 

EST ABE LECE NO RHAS PARA. O 

PREEHC~IHENTO DE l ACUNA 

11~ VIDA ESCO l AR DE AL U 

NOS DE QU E TR ATA. 

Pr esid ente do Co nse lh o Esta dual 
de Edu caç ão , usando das atribui~Ões que lhe 

sã o confe ~ ida s por Lei 'e com o obj etivo de 

d i sc i p lin ar o preenchimen to de · l ac una na vi 

da esco l ar de al unos do Ensi no de 12 

da Rede Esta dual de Ensi no , te ndo eo 

o teor do Pare ce r n2 02 1/ 95 - CEE. 

R E S O 

Gr au,. , 

v i sta 

Ar t . lQ - O preench imen to de la c una 

na vid a cs~o l ar de a lun qs do 12 Grau da Rede 

Estadua l de Ensino que de i ~araa de cursar 
co~ponente curricular ·I ngl; s , ea virtud e da 

fa lt a de provi;ento de rec ur so hu a an os , por 
pa rte da c ant~nedora, se r á fe i .to , ea ca ráter· 

de ex :cepc ionalid ade , pe la !J anca Pe rc ane nte 

de Exaaes da Div isã o de Ensino Supl et iv o. 

§ 12 - Para os fins de que trata 

es t e artigo , dever á a S e c~e t aria de Estado 

da Edu ca ç io procede ~ o lev a ntac ent o de todos 

os a luno, que ie · encon tr ag ri esta s itu a~~ ~~ v! 

sa nd o à oferta dos r e f er iio s exaraes, o con 

tro l e de s ua e xec uç ão c a nec essaria apro v! 

~ão ·do s Ges ao s , por pa r te de s t e Con se lho de 

Edllcaçãç . 

22 · - Ante ce dendo oferta do s re 

fe r idos exaaes , _deve r i ·a Secretari a de Esta 

do da_ Ed ucação . pr opOrcio na-r a · pr.eparaçã·o dos 

ca ndi~ a t o ~ in sc r itos, vis ando a garan t i r - lh e 

c on~iç~ es ~fniaas de aprov~ çio . 

Art. 22 - .Esta · Rc so~lu ç~o ent éa r á" eo 

· i~o r na d;t~ de su a p ub lica~io, . ~ ~ r eyogadas, 
1 as di s po s i çÕeS ea cont r á rio: 

I P~.40: 

GABINETE 'oA PRESIDfNCIA DO CONSElHO 

ES!AOUA.L DE: EOUCAÇ AO, e o· Maca.P ~ 1 07 de nove o 

b~ o de 19 95 . 

. PAU LO ROBE ~ T O ANDRADE DE HE L6 · 

- PRESI DENTE -

{ P ) lill . 156/95-SOSP 

O SECRET.(RIO DE ESi'ADO DE OBBAB E 
SRRVIÇOS l't.BLICOS DO a.ovmnJO DO ESTA 
DO DO AHAI>.!, no uao de suas atriA!I 
ções l egaia a· tondo em vtsta o t eor 
do mamo. n A 021/95-DESDU/SOSP, 

RESOLVE: 

Desijgne..r a servidora TliU.A UARIA 
IDUTO BOTELHO DE OLIVEIRA., Chefe dà. 
Di visão de· Urbanismo/DESDU 1 CÓdigo 
CDS-1·, parn se deslocar .de Ii&oapiÍr SSl, 
de de Blles atividades, até à Escol.L\ 
Família Açicola da Peri.jnetral ll'orte 

· no munic:lpio de Peirio :Branca do .Am§ 
pari, no dia 21.09.95, com o objetivo 
de :fazer >l evantamento para Oonsttução 
de uma Praça/Centro de Ee}lortes,nacttt!. 
l e local. 

ro 1995 
' 

PORTARIA p N!l 157/95-SOSP 

O SECREIDIO DE ESTADO DE OBRAS ' 
E SERVIÇOS P!t:BLICOS DO GOVERNO DO E§. 
TADO DO AMAPJ.~ no uso de sues atribui 
ções legais e tendo em Vista o teor ' 
do Memo • . nll 07/95-DPP/DOSP/SOSP, 

RESOLVE 

Designar a servidora .ANA MARIA ' 
DA SILVA P.ANTOJA, Arquiteta, Classe D 
Padrão v, pertencente ao Contrato A~ 

!Dinístrativo , lotada nesta Secretaria 
para se deslocar de Macapá, sede de 
suas atividades; até o· riunieípio de 
Mazagão, juntamente com t é cnicos da 

, SEEC , no dia 11.09.95, com o objetivo 
· de verificar o local e es condições -' 
para illlplantação d Escola. Família 11!! 
quele MuniCÍpio. 

:t!aoapá-.AP, 11 

o 

PORTARIA ( P ) Nn 158/ 95-SOSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO E[ 
TADO DO AWJ?Á 1 no uso de suas atribtq. · 
ções legais e tendo em vista o teor 
do Memo. 010/95-S. Fi sc./SOSP, 

RESOLVE: 

Designar o servidor GI OVANI Vl 
EIRA SEcmrniNO DE SOUZA, Engenheiro 9 

Classe "A", Padrão III, pertencente ' 
ao ·Quadro de Pessoal do Extinto Terr,h 
tório Federal do Amapá, lotado nes.t a 
Secretaria, para se deslocar de . Ma~ 
pá, sede de BllBB atividades, até a l .Q. 
calidade de 3 IRM7í.OS, :Mu.nidpio de M!!: 
zagão, no per:lodo de 27 à. 28 .• 09 ~ 95 , 
com.o objetivo de Fiscalizar a Obra 
de Construção da E. cola com 02 seles 
de aula, na referi localidade. 

mbro 1995 



Macapá. 21-11-95 

PORTARIA ( P ) Nll 159195-SOSP 

O SECRETÍRIO DE ESTADO DE OBRAS E 
SERVIÇOS MLIC.OS DO GOVERNO DO AJIJ.:P1. 
no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o teor do Memo, nR 631 
95-ASS. COIW .ISOSP, 

R E S O L V E 

Designar o servidor ELIZEU CORRU 
DOS SANTOS, Arquiteto, Qlasse "D" P.!!; 
drão V, -pertencente ao Contrato Admi 
nistrativo, lotado nesta Secretaria 1 

para se deslocar de Macapá, sede de 
suas atividaDes, até o MunicÍpio de 
OUPOQUE, no periodo de 18 à 20.10.95 
com o objetivo de fazer fiscalização• 
dos Convênios firmados com a Prefei 
tura do referido 

Macapá.-AP, 18 bro de 1995. 

.Eng2, 

- Se 

PORTARIA ( P ) NP 160195- SOSP 

o SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o teor do Memo 
nP . 012195- S.FISCIDOSPISOSP , 

RESOL V E : 

Designar o servidor BRASILINO BR! 
SIL LOBATO NETO , Engenheiro Eletrici~ 

ta, Classe "D", Padrão V, pertencente 
ao Contrato Administrativo , lotado ne~ 
ta Secretaria, para se deslocar de M.!!; 
capá, sede de suas atividades , até o 
Municíp~o de OIAPOQUE, no perí odo de 
20 à 22.09 . 95, com o obj etivo de fisc.!!: 
lizar e realizar 1 vantamento da Usina 
Termoeletrica , daq ele MunicÍpio . 

Eng2 , 

ro de 1995 

TO COUTINHO 
io -

PORTARIA ( P ) N2 161195- SOSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTA
DO DO AMAPÁ, no uso de suas atribui 
ções legais e tendo em vista o teor d; 
Memo . n2 64195-ASSESSORIA DE CONV!NIOS 
SOSP, 

RESOLVE 

Designar os servidores NELSON FER 
NANDO FARIAS BRASILIENSE, Engenheiro ~ 
CÓdigo NS- 5ll , Classe "A", Padrão III , 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Ex 

!
tinto TerritÓrio Federal do Amapá e AR 
DRE BARROSO DE SOUZA FILHO, Técnico em 
Edificação, Classe "D", Padrão V, pe!: 
tencente ao Contrato Adminietrativo,lQ 
tados nesta Secretaria, para se deslQ 
carem de Macapá, sede de suas ativid.!!: 
des, até os MunicÍpios de TARTARUGALZI 
NHO, AMAPÁ E CALÇOENE, no período d; 
24 à 27.10.95, com a finalidade de rea 
lizar a fiscaliza ão doe Convênios fi; 
madoe com as Pref · turas doe Munici 
pios supra citados 

bro de 1995 

o -

PORTARIA ( P ) NR 163195-SOSP 

O SECRET.!RIO DE ESTADO DE OBRAS E 
SERVIÇOS POBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO, 

DIÁRIO OFICI~ 

DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o que consta 1 

do Memo, nll 013195-S.PISCALIZ.ISOSP, 

RESOLVE: 

Designar o servidor JOXO GOuvtA 
DE PAULA , Engenheiro, Chefe da Seção 
de Recebimento de Obras, CDI-2, perten 
cente ao Quadro de Pessoal do Extinto 

' TerritÓrio Federal do Amapá, lotado 
nesta Secretaria, para se deslocar de 1 

Macapá, sede de suas atividades, até 
os MuniCÍpios de TARTARUGALZINHO, CAJ! 
ÇOENE , LOURENÇO E AMAP1., no período de 
24 à 27 ,10.95 , a fim de vistoriar e 
receber Obras nos eridos Municípios 

bro 1995 

Eng2. COUTINHO 

PORTL~IA ( P ) N2 164195-SOSP 

O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAPÁ , no uso de suas atribuições ' 
legais e tendo em vista o teor do Memo 
nº 66195-SAGISTIDAAISOSP , 

RESOLVE : 

Designar o servidor MANOEL LDAA 
DE SOUZA , Motorista, CÓdigo T~902 , 
Classe "A", Padrão III , pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Extinto TerritQ 
rio Federal do Amapá, lotado nesta S~ 
cretaria, par a se deslocar de Macapá, 
sede de suas atividades, até os Munici 
pios de TARTARUGALZINHO , AMAPÁ E CAJ! 
ÇOENE , no perÍodo de 24 à 27.10. 95 , a 
fim de conduzir a ·atura com os Técni 
cos desta Secretar a. 

Macapá.-AP , 24 ro de 1995 

Engº . ATO COUTINHO 

PORTARIA ( P ) N2 165195- SOSP 

O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO ES 
TADO DO AMAPÁ , nq uso de suas at:ri 
buições legais e tendo em vista o 
teor d:o Memo . nº 67195- SAGISTIDAA I 
SOSP , 

RE SOLVE: 

Designar o servidor OLAVO SA!:!. 
TOS DA SILVA , Motorista, CÓdigo T0-
902 , Classe "D", Padrão II, · perten 
cente ao Quadro de Pessoal do Extin 
to TerritÓrio Federal do Amapá, lotª 
do nesta Secretaria, para se deslo 
car de Macapá, sede de suas ativid~ 
des, até o MunicÍpi o de Al!ifAPÁ, com 
o objetivo de conduz~r viatura com 
o Secr etário desta no p~ 
ríodo de 24 à 25.1 

de 1995 

Eng2. TO COUTINHO 
a.e:rAII~D-"10 -

PORTARIA ( P ) N2 166195-SOSP 

O SECRETÁRIO DE ~STADO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVF~O DO ES 
TADO 00 AJI.A:PÁ, no uao de suas é>rrl 
buições legaie e tent..~ em v~" ta ; 
teor do Mem~. n2 0015195-S.FISCISOSP 

RESO LV E: 

Designar o servidor GIOVANI 
VIEIRA SECUNDINO DB SOUZA, Engenhei
ro, c6digo NS-511, Classe "A",Padrão 

Pég. 41 

III, pertencente ao Quadro de Pe.!!. 
soal do Extinto TerritÓrio Federal ., 
do AIDapá, lotado nesta Secretaria,~ 
ra se deslocar de Macapá, sede de 
sUas atividades, até as localidades' 
de CORRE ÁGUA DO PIRIRIM E Am, no 
período de 31.10 à 01.11.95, com o · 
objetivo de visto ·ar obras , nas !'!!. 
feridas localidad a, 

ro de 1995. 

'ID COUTINHO 
iO -

PORTARIA ( P ) N2 167195-SOSP 

Ó SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista 
o teor do Memo. nll 71195-SAGI ST I 
DAAISOSP, 

RESOLVE 

Designar o servidor OLAVO SA!:!. 
TOS DA SILVA, Motoris ta, código T0-
902, Classe "D", Padrão II, perten 
cente ao Quadro de Pessoal do Extin 
to Território Federal do Amapá, lQ 
tado nesta Secretaria, para se des
locar de Macapá, sede de suas ativi 
dades, até as localidades de CORRE 
ÁGUA DO PIRIRIM E AMBt, no período 
de 31.10 à 01.11.95, com o objetivo 
de conduzir viatu com Engenheiro' 
desta Secretaria. 

Eng2. 

PORTARIA ( P ) NR 168195-SOSP 

O SECRET1.RIO DE ESTADO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PnBLICOS DO GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atri 
buições legais e teudo em vista o 
teor do Memo, n2 014195-S .FISISOSP, 

RESOLVE: 

Designar o servidor GIOVANI VIEl 
RA SECUNDINO DE SOUZA, cÓdigo NS- 511, 
Classe "A" , Padrão III , pertencente' 
ao Quadro de Pessoal do Extinto Terri 
tório Federal do Amapá, lotado nesta 
Secretaria, para se deslocar de MaC.!!; 
pá, s ede de suas atividades, até a 
l ocalidade de TRts !RMXOS , MlmiC:Í];Íio 
de Mazagão, no período de 24 à 26 .10, 
95, com o objetivo de f iscalizar a 
construção de uma scola, naquela lQ 
calidade . 

Eng2. 

ro de 1995. 

TO COUTINHO 
io -

PORTARIA ( P ) N2 169195-SOSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DO GOVERNO 00 
ESTADO 00 .AMAPÁ, no uso de suas atri 
buições legais e tendo em vista o 
teor do Memo . nR 073195- AS . CONVIGABI 
SOSP, 

RESO ..:. VE: 

Designar o servidor NELSON FER 
NAmJ<) FARIAS BRASILIENSE, Engenhei~ 
cÓdigo NS-5ll, Classe "A", Padrão 
III , pertencente ao Quadro de Pe.!!. 
soal do Extinto Territ6rio Federal 1 

do Amapá, lotado nesta Secretaria,p~ 
ra se deslocar de Macapá, sede de 
suas atirldades, até o MunicÍpio de 



Maca pá, 21-1 1-95 

Laranjal do J ari , no perÍodo de 07 
à 09 . 11.95, com a finalidade de H s 
calizar o Convênio nº 12/95- SOSP,fiE 
mado com aquela Pr f eitura . 

!Jacapá--A.P, 07 de 1995 

Engº . COUTIN:JC 

:?ORTf.RIA ( P ) NQ 170/ 95- SOSP 

. O_ SECTI:i':Tk~IO DE ES·r..I(D() DE 03RAS 
E SERVIÇOS PÚB:SICOS DO GOVE:UlO DO 
ESTADO DO .IJ.TAPA, no uso de suas at:ri 
buições '1e3ais e t endo em vista ~ 
teor do/ f.íemo . n2 075/95- SAG/ST/DAA / 
SOS? , 

~:SSO LV E : 

Jesi(9'lar o servidor :.lA?iO~ T_, T,:m~.A 

D:S SOUZA , J:.otor ista, CÓdigo :rü- 902 , 
Classe "A", Padr ão EI , pertencente ' 
ao Quadro de Pesso~l do Extinto Te~ 
ri tór io Federal do Amapá, lotado ne§. 
t a Secretaria, para se deslocar de 
r.lacapá , sede de suas a t ividades até 
o J,luni CÍpio de J.,aranj al do J a.."'i. , :10 

período de 07 à 09 .11. 95 , com o o~je 
tivo de conduzir a viatura com o~ 
7écnicos desta S 

Macapá--AP, 07 bro de 1995 

-TO COUTIN:íO 
i o 

PORTARIA ( P ) N2 173/95-SOSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PúBLICOS DO GOVERNO DO ESTA 
DO DO AMAPÁ, no uso de suas atribul 
ções legais, e tendo em vista o teor 
do Decreto n2 1326 de 18 de maio de 
1.995. 

R ESOLVE: 

Tornar sem efeito as Portarias • 
nOs. 171 e 172/95-SOSP, publicadas 
no DIÁRIO OFICIAL 2. 1197 de 16 de 
novembro de 1.995. 

Macapá--AP, 20 bro de 1995. 

I Sociedades de Econ. Mista 

CAESA 

A. Companhia de Água e ES8oto do Amnp~ • C ..-'\F..SA • totm.r. pôbllro 
qtre: 

a - As pi"'ftS de seleção para o concurso púbtlc:o oUJeto d o Edital n'UOU95 da 
Comb.sio do ConCW'SO HI"''ÍO realhadu nos dias íll e: 03 de- do.esn bro d e 1995, 
de aoorda C'Om a listagem anML 

b • O candidato d t't'e obsenv seu número de ln.s.crfçio e ~ seu nome csti 
anf!do corfttunente. Na ocorftnda de rJTO, deve pl'OCW":U" ~ Ccmk\.ão do 
ConCW"SO pare scUdtu a. dnrida rorftÇCio. 

c . As pr<n'IIS terão lnic:lo rigorosamente às 9:00 horu!.. Ás U:JO hot'nS.j 
Jmprd:eril'efmr:ntc, M portões dU es,co(u serio (eciu:dOS C nr:nhum c:utdldGto 
s.mi. admttldo a putf:r desse borúto, sob nmhurn prtte:z:to. 

d • Q candidato dn·c cht:pr ã csrofD onde fàrÍ !.UQ prov.Q COm D Gntecedêttcifl 
ncccs.sária. munido do comprovante de tns.c:nç-.io, da cui.dn de tdentld• de. 
bem como de ~tt& uni ou.preta, nio podtndo us:.r C2Jlâ d e o~ til!'. 

e - Cuo o csndidato tenha penlldo sua ..rt.!re de ld...tld•de, d.,.er:i I""" • 
C'Ópl11. da ocorftnda poUdal c a carteira de trab:l.lho, nio podend o ~tp~ntar 
um dcxumento que nio rontenba foto. 

DIÁRIO OFICIAL 

CARGO: .'.DMINISTRADOR 
Data da prova: 02112195 
I!scoLt. In~.da de M.c.pa 

Sala: OI 
N" d•lnscriçlo 
000.001 
000.002 
000.003 
000.00( 
000.00~ 
000.006 

Candid.al<> 
l.i!Un• da Cosa Lobato Man:olino 
LWc dos Reis Silva 
J05t!NmtonHolmda 
Simooc do Socorro dos Santos Fom«a 
Luiz !'""""'do Chav<s d. Souu 
Sbeil.s Carvalho d. J .. us 

CARGO: ASS!STI!NTI! .'.D~TRATIVO I 
Om da pro,~: 03/1219! 
Cokgro •lmapo<ru• 

Sala: OI 
~d.Inscriçlo 
Wü.üü7 
000.008 
000.009 
000.010 
000.011 
000.012 
000.013 
000.014 
000.015 
000 .0 1 ~ 

000.017 

Vúü.Ul9 
O<JO.O!O 
01!0.0:'1 
000.02~ 
(iJQ.ü::.) 
000.0!4 
000.0'25 
000_.0~6 
Wü.ü2i 
000.028 
000.029 
000.030 
000.031 
000.03'2 
000.033 
~-~~4 

000.035 
000.036 
000.037 
OOQ.QJS 
000.039 
000.040 
000.041 
'JOO.OI:' 
000.043 
000.044 
000.04~ 

000.0·16 
000.04i 

1\ab.: O:! 
!.'OO.!J.SS 
OOO.íl49 
000.050 
000.0~1 
000.0~~ 

000.053 
000.054 
000.6~~ 

OO"J.056 
W0.05i 
000.058 
000.059 
000.06() 

000.061 
000.062 
000.063 
000.064 
000.065 
000.066 
000.067 
000.068 
000.069 
000,070 

000.071 
000.072 
000.073 
000.074 
000. 07~ 
000.076 
000.077 
000.078 
000.079 
OOO.ílSO 
000.081 
OCO.OS2 
000.0&3 
000.084 
000.085 
000.01:6 
OOO.OS7 

Sili: 03 
000.088 
000.089 
000.090 
000.091 
000.092 
000.093 
000.094 
000.095 
000.096 
000.097 
000.098 
000.099 
000. 100 
000. 101 
000.102 
000.103 
OOO.ICJ.I 
000. 105 
000. !06 
000.107 
000.108 
000.109 
000.110 
000.111 
000.112 
000.113 
000.114 

Cmdidaw 
Ana Florinda Pemn Reis 
M.aú Alie• Araujo do O!iv.ira 
Antoaio CarlDs Nun., da Silva 
Iticb.vd:ion Melo 
Mon:elo Cosa do Sousa 
Rodrigo Piment.t Mdlo 
M..ia das Onças Pcrrnra dos Sontos 
Rosang<l.a MuU M1cid do Almeida 
Valdd. ~ da Cruz 
c~lioF~a 

Rtglna C t-oe~ lo ~Urvio 
?~r.::1~ C !!i: Amd LC'~ 
\"anda dA Silva Viüci.ra 
Hd.Uson das Ü'ral;a.5 Ol.a:s ~.fac•d 
Selma MAria Rios Ram05 
:\L:uia Joaquina Chuc:rt RAmos 
M.aa:toC"l Domingos FowC"Ca <k Almeida 
EKun<t< da Sil\'a Viana 
Paulo Nan=no O.Md SOMM 
.\ndcta !IW!lia Azrvedo d. üma 
Mauricio Pda.. da Silva 
losalà R<is Trindade 
Jos«1~ Cruz ck Matos 
Oni1i5 Soun Quaresma 
Raimundo Ckzivao Ünu Barbosa 
Ciniro d. Fálinu da Silva d. Araujo 
l!hna DW da Silva 
dnúnur de Carvalho Lim:a 
RJwty Andreia Reis Duuú: 
Mato Rúbiada Trindad.lkodmon 
Paulo da Silva Coni!a 
RiU dos Sl!Dios Fom..:a 
Cindida Luzia F......., Nunes 
Arlioda Aym da Silva 
Wmdmon Oi.. Souza 
\V .sgner Sidn")' Palh.S. Motqucs 
ADtooio do Socorro Pires dos Smtos 
MMia T erez:a Bor&es Rocha 
Tati.ne Homobooo Sitva 
Josiloo• Cruz d. Mato. 
Theil.s lúJhieon< Brito da Silva 

V.ulilu de Olh-ei:n Souza 
v .... LUci.< c-valho o;.. 
llrudmo o..,.. Baia 
l!drnar Abdoo V..t..da= 
Aleuandr.s d. O!iv.ira Pinh<iro 
Adriano Jorge FaT<ira do Mdo 
J\loldo da C051a Abml 
M..ia Ocxnmgas Souza da Silva 
~l.lr..ú do Esp!ri!D Santo Ca.!telo 
Dutcdiod.a V al&darts dos Santos 
Jo,.lia Alvto da COS1a 
l!vtnOn Pinhnro Menezes 
S;sndu Regino Oli\'tira 

Mlricétia Cardoso 
Silvia l..dicia Silva Triuira 
El.ain. Cristina Silva dos Soutos 
Rutb L<ne Oo~.., da Silva Corróa 
Mato ~Gonçalves da Silva 
Rozileido Rangd Andnod. 
Claudia Mos. da sa .. 
l.cDM1da Lima Miranda 

~rn=~: 
C1Judio Carmo da Silva 
Eltoa M.tio Vai. T._.. 
!t.lima Quimda d. Souza 
Joio Mino Bubooa Filho 
!urwilso Szntos dos R<is 
Josca.oe Cruz de Matos 
Cristiano v alo Mocid 
Dmidle Lmiz d. Soun P..-.ira 
EniB>tt<>S da Silva 
Gi1ciJeve dos Ssntos S...-.. 
M..ia Otquidia Santma Tavans 
Vinia MAreia M>ci.t d. ~ 
Rosilia do Socorro CIS1ilho Mcndeo 
In•dt.ra Ammd.a F o~ Vim& 
Ana V;.,pnia da Cosa Dias 
Odiley d. Almoida Sartos 
Cmlu:. Jmtino Diniz 

Josl Rooildo do Canno Oonçalv"<S 
JC<Jcid. da Silva Ah"' 
Omid Souza d. OJM,i,-n 
AWeuiz:e do Sococro Com oUvcin 
Maria Elmal;db d. Bn!o Ai= 
Socoao dos Szartos Bruc~ 
Rmcwe HOClObono Bdfor 
tv.ldi... Lope. dos Santo< Monin 
Dilmo Adria:n Mol't':Ua Braga. 
Echu Mmia do OJM,i,-o N<lo 
Acalice Mach.<lo ~ 
A1mo Fnnk Momcito Reis 
l..uciano Rob..-rtD Morais do Canno 
Angdita SollZII dos Szntos 
lldilúc:ia Pclhdo Pacheco 
Ui. Jlloriodo da Silva 
Walcilcy Wcnxnon L=cita N..y 
Ro,Ql Rok<+.o da Silva 
~!tui& AD•ooia d:: Fn:11.:i Oi.s 
Mario Ni>!ia Co.doso do Azrwdo 
l!dna Pp.do ds Silva 
Mzindah,. Jllm.;ds d. Abm. 
Joc.:i.t do Soc.orro Lob.to MvqU<S 
om. Gomes do Aman1 
Tima Cri>lina da Silva Cruz 
Dulci:lcW OIMira do Soas. 
Ab SOOZA d:: Souza 

000.115 
000.116 
000.11'; 
000.118 
000.119 
000.120 
ooo.m 
000.122 
000.123 
000.124 
000.1:!, 
000.126 
000. 127 

Sala: 04 
000.128 
000.129 
000.130 
000.131 

000. 1.!2 
000.133 
000. 134 
OW. I35 
000.136 
000. 137 
000.138 
000. 139 
000. 140 
000. 141 
000.1·1:' 
000.143 
000.)4( 
000. 145 
000.116 
OW.I4i 
000.148 
000. 149 
000. 1~0 

OW.J51 
OOO. ISl 
000.1S3 
'JOO.I~4 

OOO.ISS 
000.156 
000.1S7 
'JOO.I ~S 
000.159 
000.160 
000.16 1 
000.16:' 
000.163 
000.164 
000.16S 
000.166 
000.167 

Sala: 05 
000. 168 
000.169 
000.170 
000.171 
000.17:! 
000.173 
000. 174 
000.175 
000.176 
000.177 
000. 178 
000. 179 
000.1!0 
000. 181 
000. 182 
000,183 
000. 184 
000. 185 
000. 186 
000.187 
!lCO.ISS 
000.189 
000.190 
000.191 
000.19:' 
000.193 
000.194 
000.195 
000.196 
000.197 
000.198 
000. 199 
000.~00 

000.201 
000.102 
000.203 
000.204 

000.205 
000.206 
000.207 

Sala:06 
000.208 
CC0.::!09 
000.210 
000.211 
000.212 
000.:'13 
000.214 
000.215 
000.216 
000.217 
000.218 
000.219 
000.220 
000.:121 
ooo.m 
000.223 
000.224 
000.2:!~ 
000.226 
000.227 
000.228 
000.229 
000.230 
000.231 
000.232 
000.233 
000.234 
000.235 
000.236 
000.237 
000.238 

~do Nascisix.rto Mlcid 
E!im. c....,.;.o do V ""'oocdos 
V anis e do SocOO'o Codlio lb'beiro Roda 
Ana CWodia do Souza o.ia 
l!lid Alvto d. Lima 
OciJ..,. Sogundo Pcrrnra 
Oi1m&r Lope. ds coma 
M..ia Ddiaia Gomes Dias 
Aldincia Nunn do Abreu 
Marinete Nobre- Pn3oa 
A,. Rio bia d. Sou>allorg<s 
Ana C<lia Ouedos dos Sontos 
AJ'oaso Pinheiro Pc:na Filho 

Edna ·T~ 
Rogério Barbosa Silva 
H•lam. Saniman da Silva • Silva 
Paulo Rob.rlo Dunuigbm L<iiJo 

Sidn.th Viana Ribcito 
El:soo Ne7V Pcrcin 
.\ndr.a ~ ' """ Mootoril sat.. 
J"''udio• Sume Fcmandes 
Zulma Cone"; lo Pin1o Trindode 
Célio M.aú Cordcito da Silva 
Célil.\ugum Pemn da Silvo 
M.ua Cmtina do Lima Oliwino 
Ondina Pelaes Amanol 
Bdgkuma Fcrrnra sa .. 
Comu C"'ta ds Silva 
]I.IJ.I.Í.res Dantas 
Lizm Catdoso da Silva 
Cl<"V Clwtes dos Saulos Oi.. 
Em;el= T:n....., Cotd.iro 
~·Wiiogda do F üima Percita Colu.s 
Cimo.., M.aú B&lina da Silva 
M.aú JoséComa 
Edin. Nogu<ira da Silva 
B~ud. F<n<ira do Souza 
R.jon< Homoboao Bdfor 
l'noncisco José Alvto Maia 
Roimundo Rogério p.,,., d. Souu 
Aodn'a Cmtina Tourinho Moia 
Ci]..,. Coutinho d. Souza 
Tenrinha lb'bas dos Sartos 
........ Almcids Gomes 
R.imuuda d. Souza Gaddha 
Ana LUci.< Mlcid da Silva 
Silvia Cristina Mendonça Pantoja 
Rita ok Cicia Pinheiro .Moot<iro 
!'.lilton Vilhetu. d. SoWJI 
S...dra da Silva dos Anjos 
Clnnilda Ma<:bado Nob.< 
.'u>dtt• M.n:da Almeida Smtauo 
Jolm Cés.u A vis da Silva 

Maria Ro.incid. Oundim 
Kati.a Silm• Pádo üma 
Sonia Pádo d. Lima 
Taiu do Socon-o Mmqucs 
~bria D.oM p._.,..~e, da sih .. 
Gcsi.m• R.mos Pod>c:co 
Ros. Ame dos Sartos Barbosa Benicio Oi.. 
Janrit: Socorro Silva Carneiro 
Odma <romcs da C051a 
Eliztu v at.. B..OO.. 
J05t! Femmdo Fc:nàra d. Jesus 
Arleua d. Andnod. Cou1D 
:\bria ds Conteiçlo Baliciro 0..0. 
Ckooi<e da Silva Pinto 
Ana C1eid. Valoe Pod>c:co 
Jacinira dos Sontos Silva 
R&rru1o Alvto d. Locena 
Rosma Maria d. Sousa Lopes 

~~~ 
furlley Braga d. :llmeida 
Sôni.. Cristina de L Fmm 
LucivaJdo IUsio dos Sontos 
M.uU Elisabeto Nunn da Cosa 
Joaquin.t Souza Ba:tirta 
l!lisongda Vilhc:na Nun.. 
Rmalda DW Oonçalvt-J 
K.ila Patricia M do Nascimmlo 
Rosieb<nJ de: Lima F ......... 
M.aú Nair 0omes Furtado 
R.osikne Raagd dos Sontos 
L<ila s.gu.,do d. Olimno 
Walber~daSilvo 
P....civaldo Gomes Ooaçalves 
Waldicléia Pio:anço d. Amotim 
Rainnmda Claud.<e dos Sartos Sousa 
Rita Angda Pinheiro 
R.gian< do Almeft Furtado 
Hosma Lout.iro Tolou 
l..i1ia M.aú Nob.< Jatdim 

J.....,.J;, Dias MonOs 
Clride Nosc:imcJto Bnmcl> 
AoéUa Chav.s BI'ISi! 
Rainnmda Pin1o da Silva 
CarlDs WashingtDa Sanna!1o P~ 
Maria Lúcia Oomes v,;,. 
Arnaldo da Silva Toninha 
Jibionita Pemn do s.= 
Clt:onilda Fonseca Macrdo 
Cl6.> Maria Vilhen. P..U. 
lmD1dc: Pinbóro Uchoa 
Dilma B....dlo da Silva 
Ca:rmem Laura da Costa 
Rainnmda 1onara Coma Mi1hom<m Santos 
l'Uima F ......... M.nim 
Mm1ene AleUo S.,.,. 

IUmla Sv.:lm Alboqumj~ F ......... 
lncild. Duuú: lnajou 
Maria llemodd< dos Sao!<>s 
Mauricio Fcrrcita Damas<;..., 

AiliDn Gomes Momlo 
BHooor.a Pereira Pao!oja 
......... Ocmos A&uiar 
Solmg. do Socom> o.m.sca.o p~ 
Silvio N-=> Almáda B:aTtto 
M.uia M:cia da sa. .. 
Ndio Femmdo Vilb.na Cosl.o 
Maria do Socom> Ccrvolho Pinheiro 
Si!v.n>dos St:Mo Alvto 
Mlttinho da Silva Almdda 
M.oria Am<lio o;.,. s-
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000.239 l!úol>db Anújo do 1'-.ca 000.363 Nilbôa Sonia Ma:id p.,..;,. 000.417 EliDac<lo do A-..i. a.;. 
000.2.0 Corlo Ptolricio Nnv Monn 000.364 Nm.. do Souza Ma:id 
000.241 Mouro RDborlo rim.Fovocbo 000.36~ liiomédy da Silva V....,. Sola: 13 
000.242 Jocindo RDdrips dos Aajot 000.~ 1-do Socom> B.....dio do Anújo 000.188 v ...dort.i p,.,ft RDdrips 
000.243 Morto Jobaooy do Olivoin do N~ 000.367 h• Poulol'..,.;,. T ........ 
000.244 Oicitloido Lo* ADchdo 000.419 R.oba1o- do Ar.;. 
!.'00.:!4~ Rivdtta do Soc<>m> do M<l>doaça Jeroaimo üma Sala; 10 000 490 Jooi.l ... ~ 
000.246 Corlos A.odre do Silva Fiou 000.368 R.oimuodo Mlnfucs T rindadr 000.491 lliria babd da CuaiY o-los 
000.247 l!lis Rqina Doanosceno Ramos do Olivoin 000.369 Nubia R.p.. da Silva da COSII 000.492 R.osilmo do Cosia Anújo 

000.370 Edsoa B..bo.a B...doin 000.493 Ma Ney p..,.;,. Machado 
Sala: 07 000.371 SiMa Hdma Rei!<p do Soun 000 494 Mano do NGM do C..O e-M 
000.241 Queila üma M-:õdo 000.372 V ...ido do Olivoin da COD::eiçio 000 ·~ Viaia Lúcia VlliC'*<ios dos S.OO. 
000.249 Madtao Siw Ramos 000.373 Bdilma P11110ja 000.496 ~Lwia Aloboôa Molo do Liaoa 
000.2~ M.n.NairJ.dóm 000.374 RoD.eide Bâsta Aroiio 000.497 Ruoh "'-' do NaK:iaoaalo \.. 
OCK),~, l Nm Ouim.rte. Cosu 000.37~ SiMa Bo.Jcs da COSII 000 491 sa-ümoSiw 
000.252 Alo- do Socono do Sousa Meodes 000.376 a..wr Klodoo Lopn dos s..,tos 000. 499 ~laria Odila Soma Siw Conn 
000.2SJ Anai do Mme:m ~ 000.377 l..ucyme Pmolàrt Rabdo 000.500 Sim.y w- Siw da Siw 
000.254 Toaia N'1111Ía dos Slalos Pomlaleio 000 371 Mano ....... Sonlos da Silva 000.~1 R.p.. do Socono ~ do Siw 
000.~~! Simlo dos Aajot Pilho 000.379 .~ ..... Minoda Sonlos 000 ~02 """"'*' Codoo p,.,ft 
000.236 ~Mano Codho M-. 000.380 ~!.ria das Grao;os B~oun Rib.iro 000.~03 ~!.ria Roiaaoda F. da Siw 
000.257 Risoaeodr da Silva Boia 000.381 Mana do~ Hut!a do EspiniD S11110 000.50< Solaac< Cosa do Siw 
000.258 SiMa Dias Olivoin 000.382 Malmia do )...., da Silva Mtdnro. ooo~5 Mana do NGM N~ da Cosia 
000.259 Joelma .o\lmeido Dant.ls 000.3 8~ .~uci=e Sanlos Minnda 000.506 Josinilsca da Siw F ..... 
000.260 Doylmo MAuncio Picaaço 000.384 Rqprto Lúcia do Nascimento Minnda Qt\0.!07 Elnme Mano do Souza~ 
000.261 Elí<v Ma:id l'fts 000.385 Sidlm< v..,. Ribeiro Azrwdo 000.508 Marta Cdo do Siw Rocloa 
000 262 Clice do Socom> dos Sonlos Saocbes 000 386 Carlooa Rocloa doMatllhk1 000.509 Eli-eda Rockipos A-.oo 
000.263 B...,....do Jooluoo v,.;,. da Silva 000 JB' M.yan Souza Paren 000 '10 Hrlm CIIDdia ~ Annco 
000.264 N<UU!ioa Guojio do N..a..-o 000.318 Nat..:ha Moroou de Araujo 000~11 Zuloido do S..... IJrey.. 
000.265 Ooooiol do Olivoin e Silva 000 389 Aaa Rute M-:edo ~ 00Cl.S12 Giau<ulooe do OIMira Siw 
000 266 Mi<:bdr Fmre Sooto 000 390 Claudiomara ~ Sonlos do AlmMa 000.5 13 Esmenldo Viooa Bnp 
000 267 O.Uber v ale MDataro 000 391 l'lori.>o Faren do .<\nújo Júnior 000 514 ~._Mano do Cosia e.t.oa Nascimmto 
000.261 Paulo C... do Soou S..los 000 392 Mórcio lkruadeoe Dias de Araujo 

()()().! } ! l'ksio Pinlft-o ClaMo 
000.269 Aaa JUcbej Alves dos Saalos 000.393 Aaa c.- Nogueira de Atou)O 

000 516 Maria Jow Souza Almoido 
000 270 JUi- Silva da Coocftçio 000.394 Rosmeris Lemos Pi:anço 000 Sl7 J..,.aP ...... Monlrs 
000."!71 Messirme da Silva Oanaque 000 3~~ .\la v., Percn de .............. 000 '11 Jo.naJ>n.iradoümo 
000.212 C...a....Mor ... Cantio 000.396 lWsalina do Paulo Mona., Mooa«o 000. ~19 Cbristina ar.;. ·""'"' do Olivoin 
000.273 Andm Vi<in do Lima 000.397 Andria do Socono P.,.,.;,a da Silva 000.520 Mona D ...... Gocnos de Souza 
000 274 Ademir Pnoja da Costa 000 39& o.a.ddo v;.;,. p....,.. 000.521 Mana do P ...... üma dos Sonios 
000.~7~ ~!W Jacinin dos Sonlos c .... 000.300 ~laria do Socono do< Sonlos p.mr., 000 522 Pnnci!<a Pro1a Manias 
000.276 Oiudio da Silva Cardoso üma 000.400 Leda 11-Lwia Silva Ramos noo ~::!~ Dmilzo - ,<\ln-.do 
000177 Mano 1osó Marques da Silva OU0. 40 1 Cloodoo Roa<rio N""' N"""""""' 000 524 Edvoa da Silva Corria 
000271 Sobostiio Amaro~ p.,..... 000 402 Mari.o Rmft c.v.Jho Dias 000.525 ldeml Sousa dos Slalos 
000.279 1"'1< Vilorio Mdo dos S1111os 000. 10~ ltila de Ca.m Tabooa Tav.m 000 126 Oniona Bâsta dos Sonlos 
000.2&0 Alossaodn Man:da Alrn<oda de SIDtllla 000.404 Fred!oo Jooe M.rques Cruz 000.527 l..ilim da Silva !\kdeir., 
000.281 Doriwldo do Souza COSII 000.405 Aaa Carmem P.dnda Guedes Perara 
000.212 \Dch+1 do Socono Solrcs Silva 000 406 V alde6<. Olivnn de MaiM Sala 14 

000.213 Aaa Claudia Cosia do Abftu 'JQO_ tO"' ~~n !\tontm dt Souz:a 000 Sll Ct.odia do Socooro p.,..;,. B.n05 

000.214 EJWoada Qlointda Minoda 000 ~29 Tllll)' Matr.a de üma Lobáo 
000 215 Mar. Souza l'........des ~· 11 

000.530 Cludes de Mdo l.obaio 
000286 fdii<D< NIISci:mmfo da CMI 000 tl'lR Mamo~oz B~• 000.531 Delzn Amaaoja. do Almoido 
000.287 Daoõde s..,...,. Majalhk1 N\1\ tM lr;m: i: nubi, dr Jt'!rm da Sih'J 000 SJ2 Mari.o das <mç.. Maciel do Olivoin 

:J\Xt ll ú Mu& Cd~ Jo' omt'Ca J.a Siht 000. ~3~ M.rin.o da Coacftçio Lopes S;t,.., Lemos 
s.Ja· OI llW 11 1 Dmur Brldil Corderro 000 534 Gilvaoa Mn P-.ja 
000.2!! .\na Cláudio p..,...;,. üma 000 11 ~ VoiOOrrrn do Alm.ido Poralita 000.535 Moria Alie. dos Son1os Siw 
000 219 Dmiela Silva Nqvio 'Ji'W)t! .' ~.l.lru d.u Orao; as IO'beiro do Soou 000 l36 Rido M.n. v,_ p.,..;,. 
000.290 An<ft.. Maod dos s..- 00041·1 Jur>ndir Tavares V.:tor 000.~37 . ...,.,..,S.OO.doMnos 
000 291 AJ>rla Maria PIIIIOja dos Reis 000.415 Carmem Marly dos Sarrtos ooom Sandra Cerioco de üma 
000.292 ~larcio Man:<llo l.oottiro Cavaleont. ()()() .,. Edinnlson p.,.;,.. Nosue"-• 000.539 N ...... l'ftsA!ves 

000 293 Gian.:arlo de Akmtan furtado "00 11' E61111<1i .'Jfai.o Lac..-da 000 140 Marina Souza p.,..;,. 
OOO.l94 AJex...dno Souza Bellà. 000'11 ~laria "-B.nos l'.......!es 
00029' Mari.o de Pitima v..,. M-:edo \100 418 Carlos T obus Nasamemo Amana115 000 542 l>euu Mono ADchdo p.,. 
000.296 ~laria vilani sih~ 0<)0 419 Si!v.no Machado Morrtm 000 543 W.O...A..W 
000.297 Maria Coocebida Araujo R. de t.Wo 001'1:0 ~iW de Socorro.~ Dns• 000.544 Rocinoide p..,.;,. AMos 
000.291 v alda p..,.. dos Sonlos 000 4.1 Paulo Dias de i\.<J.deiros 000 545 1"'1< ... Banm Barata 
000 299 T....,.a Paula F<>m«a P...., 000.4U Mana Lua& do Fatrrna Pus Bllmcoon 000 546 Joelsoo Silva e Silva 

OOOJOO Romnde Coma üma 000 A2\ L.imndn de Olivoin Pinh<i.-o 000 547 Joav.mia Mono do Soma Nobr. 
000.301 Maru de Lourdes Nery Wood 'Y"'Ji :!1 Er>lrlo Rodrip-s da Sih~ 000 541 Mano Kaolia Olivoin do Canno 

000 302 Jow Corlos O... dos Saa1os 000.4:1 Mana de Lourdes S..es Marques 000 ~49 I.W Ooaz.aa de Soma Ou.des 
000303 M.qaretb do Socono Villma do E Saulo 000 410 Lljpa Pontes C-'ido 000 550 Emilmo Rqprt. Rodrips l.obaio 
000.30·1 Re;ina Lúcia~ Vieira f ilha ()()() 4~7 l.uc1n<1o L.anos Pi:anço 000.55 1 Mana Euaicc V ..... Mona 
000.305 Valrlmi::• RorJriaues Mool<iro 000. i ~! ~guinaldc 0.., de Souza 000 SS2 ~ 5.-... Mmdes da Silva 
000.306 Syt1100< de P.W. N...,.n Toncs Wü429 Eleoni.:e P...U. da Sôlva 000 ~~3 Francisca sa- Bcbosa do M.c1oiros 
000 307 R...tuci do Souza l.obaio 000 430 Eltr.abe<t Nunes do Sa 000.554 Ju!U Choila Lopn Pinhoiro 
000.301 Elho Ale:< !Uyol Picanço 000 4'\1 IArrril<u. Rabelo N~ ooo 5~5 Diolsa do l'oulo f....n 
000309 v eróaica de hrus Rocloa M.oc:hado ~11~ Edrmlson Come Gilnrm 000 ll6 N.tci<loido v- o;., 
000.310 Mana o.n..ceoo Pl<:anço 000 ~3j Cmtrna ~la.cod Acoujo {)()C CC-, Delair Mme= Ribeiro da Silva Pimemd 
000311 Cinara Silva da Silva 000 434 Claudoonor Nuoes S"'*' 000.558 ~Lwia do Socono de Olivoin Dias 
000.312 Diana Atoujo l'n~~~Ça 000 4'\<!i ~C moa N. S...io 000.559 Mwlate COD::eiçio Silva S.... 
000313 Ddcio Gooçalveo Corria m.o~ Sondn ~ioot.iro 00. Sanl"' 000 '60 M&ioa [...,.... do Costa Dios 
000.314 0..... l!llm T.,..., Sih .. 000 4]7 Jarua M .... Soou de Alrnóda 000.~6 1 Sandra Mano dos Son1os Olivoin 
000 ~IS Elúo de M-. Ric:ardino 000.431 Nn11 f=a doSilva 000.562 Oilded. Tolos v .... 
m .3J6 ESelsoo J>nen Palh.ta ()()() 4 19 Willarm Malebn Mannho ()()() <63 a...de de- Slalos ~ 
OOO.jl7 Edoa Maria Alrnóda AMs IU'beiro 000 140 ~!ano J ....... Sonlos dos S..,los 000 ~64 Bianta do Socono Souza do Anâjo 
000.31& Blrndma Silva de Soou 000.441 NetnD<)' Motn do OIMira 000.565 lioldiliiaF....n Vilberoa 
000 3 19 E~PirrtoPontoja 000.44.l V U...a de Olrveira Souza 000.566 Mari.o das o..., .. de Souza Soas& 
000.320 Cláudio MDftira 00. Sanlos ()()() 44'\ Kn1a Cinndr Fmft-• NUDC"S 000 '67 Mabola Con& da Silva 
000321 Cristina de OIMira Roclu 000114 .\na Dtlia da Sih~ Penafort l.<1Lio 
000.322 o.-- 0... RDmpes 000 «5 Jme Julieu da c-n.;.io Sala_ I S 
000 323 C1óudia t.opo. dos Sonlos OOO«o Mana 1 ... M-:.do da Concn;Ao 000 361 Nucia Corlo- Pmin 
000.324 Cri!timae Ke1a Polheta do N.,cirntmo 000 447 Mana Ndõ<• Mlnfucs Cruz 000 569 lzabol Gomos do Souza 
000.325 Mari.o do Socom> Trindadr M.deóros QOO.o~t"'O Dd!imy Ramos T.,.., 
000.326 ~arido Hemxu. de OIMin Plcanço Sala 12 OOO.HI Dinalva Aponcida Barboso Dias 
000 327 Ma Hnl>m P.._, do A"' 000 441 Dinàlda FI(!U<ftdo dos Sautos 000 <7. Mon:to s..tos do Siw 

000«9 ~inp dos s-. s ....... 000 ~~~-l o;.,. do Souza 8c4oh 
s.la 09 0004~0 'o.oilde p...., da Sih .. So1rcs c-~~"'t ~..ioori Pmin do Anéjo 
000.321 Morb:. dos Sonlos Sousa 000451 Carlos Mapo Ramos G....,. 000.l'5 ' "" Poulo Almoido do Silva 
0003'19 Mari.o da Cooc:oiçio Silva C....lo 000.452 IJokna do Souza Bel!"' 000 S76 ~ Rodrips c.wa.o 
000.330 lliria Maao6lia Gonçalves ~ .. 000 4S3 o..r...ldo do Souza Costa 000''17 Clandin. '-~do Almàdo 
000331 Maria Socono Azrwdo l'icaaço Oocs 000. 1 ~4 Maria Rlirmmda Viam Rndriaucs 000 l'i ln.a Mari.o Cardoso l.nl da Silva 
000.332 MarOo Cosia do Souza 000455 ADo Cnstina dos S..... i..iVO ., • .; .,eda Mano Cosia dos Slalos Picaaço 
000.333 Mana OnciloDe Momn da Silva llo<sos 000 436 Madtao Mn ~do Sih~ ooo •so Oib.a-o cn.tina Qainlaa1. Muaiz 
000.334 Mlr.:o Aurélio MDataro Lobolo 000 4~7 lnniJda ~Brilo <>"Al 'I' l<>uosN--.......,F..mn 
000 335 M.in:iA a;,..m r.n.. 000.1<8 Edm.lob do So<.rro l'oo=a . ., !\~ coo·~ •l.-lraou Hdau Brilo Barboso 
000.336 Mano 1osó de Souza Qounm>a 000.459 Mmiltoo Clôudio da Silva IS)O '"!'~ E. ~ l.nl Cordeiro 
000.337 Mar!)- Mlnfucs Bnmo 000.460 Suuy. Cristi.oc IA~lniro dr Soon 001: ·~4 jl&"• R.0S1Da Vieira dt ~ 
000.331 Audilme Chaps da Silva 000 461 MoN o I.Jtt;.M PIIIJdJl:w. l'a1íaM t\{)1..1 ,, .; M.-ia l!dilnua Pinhoiro l.obaio 
000339 Adr:iooa da P.D:.io 000462 Cor>criçlo i'~""' s...t" ~, _. 5o ~!W Sinair Faren B..bo.a 
0003.0 ~c.mbo~ 000 463 Eüraa. . ~ll..:i:mett .. -, CG'Jf'S WiJ li n.n..ir p..,...;,. Borbos. 
000341 AIXdv s- do "'-la 000 464 C..:,.., LAca .:O,""""""''-' ......... o~t)ll<~ ~BoâloN.-
Coo.342 .u.. Furt.do Lobào 000.465 er:r.w,., 1 .,~, JJw:s U:1U "..J .......- do Socono Baioiro p..,.;,. 
000.343 AllioGÕo Carlos J.dóm da Silva 000.166 Sih,,. d" ~ ..... .,. Ribeiro C~'-'"~ <kcry.- Mano Doutas Tibanio 
0003« Adriana Barboso do Amoda 000 467 Luu U.n -ci~~ de- .lÀna 000.5 H ~- Cristina RDiim dos Somos 
000.345 Adriana do Socono T.....,. Silva 000 461 Aldma "ti~ da u.a Pa-à-. ·100~. s ....... Almoido do Mira 
000.346 los~ Dom0-oaos T_... de Souza 000 469 lanr v~~ nrw;, ~~· ......... da Siw Coota 

000347 P..&o s.ao. de A......do 
000.470 a.... dns Sa.io.>> ::.n~ ()o:)(._!Ot MJ<dmo Toiuft do Siw 

000341 y..,. Môdoda Mendoaça dos S.OO. ü00.471 Teb&Ràol.,.~il. •. OOQ ~9( MMio T erua de Pioho B.wn:iroo 
000.349 V aldez M-:fdo da Ttiadatle 

000.4n Jo.DM~r l .. •d.:t~--1:~ ooc ,~. v.- Soma do Pioho 
000.3~ SiMa Cosia Anujo 

000.473 Diooió..' .. ..... l.oolal.oi"' 00: ~"'~' Rr ... Adriaai- VLao 
000.35 1 RDbia IOiia R-.1 ADdndo 

000.474 N<--.•1\.zrirtÍ.:. ·.- :tooo.o= ~n-• .: W"-K " Cristina Alrnóda da Silva 
000.3~2 Woio Vonho4r Bnp 

000 475 L>>ilo-tx; ..... -, ~ ... ~~·? n•."'k• RDbia Mmdes do S.... 
000.353 R.m.&do da Siw-

000.476 i.eztt .( ...11: ).i,. .. ~C! OOoJ ... .., - Amàdo do Mira 
000.354 VolóOo Adoioo Bâsta lmloiribo 000 417 ~··!..C.;.-•. 001>601 ....,._ Alnu dos -
000.3, Jancy Lopn do-

000. ?! Dom:.c~do l...on:o 000.6(12 '•oxlftae F.....dos-
000.336 JnaM.OO Somado~ 000.479 s-b do Stx:nm> Siw Femn 000.6113 Mono doa <mç.. do 05wón Cosa 
OOO.Jl7 S&ia Mano Borbos. F .....dos 

000.410 ~Cristina l'.....dos da Cooao;Jo 000.604 RDmalo César OIMira do Almoido 
000.351 Lucioido p,.,ft do Souza 000.4&1 ,..,.,.ta Brilo s.:..a- 00060~ Loõna v-R.oc1oip.. 
000.359 T.._ Iscbaoa Mdo 000.482 ~N--...., &r.., 000.606 Morio U<ioo do Piobo B.wn:iroo 
000.360 r.-hlrlcio- c.bo 

000.«3 Roiono.da Morio do Assis p,.,ft 000.607 Niltledoi Aboida do 05wón 
000.361 Joop !.C s.-. dos s.ao. 000.414 a.iaa.la do Socono Souza dos s.ao. 
000.362 o-F ....... da jlaz 

000 415 
- c.loa Cooloo Siw ~ 16 

000.416 Kloirar Cando de 5.i 000.601 Josim. p,.,ft üma 
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000.609 lrics>oSiM ooo.nJ Maria p..,..;,.. ele Vascoocdm ooo.a55 Valmir Rib<iro F..;.;,. 
000.610 l!dme.: Cristino C-o Silva ooo.n4 Dutle Rl>clrigun Ani1jo 000.8S6 Ailioa &listo Dias 
000.611 l!dilcoe A. Costro Silva 000.735 Edicl6.a do Socorro iloJg<5 T..,..... 000.851 Maria o.brida Cudoso ele Cuvolho 
000.612 Simooc V alô-ia da Silva Qmoiró< 000.736 .~dri.no Mmdooça ele Araújo 000.!~! Cmnem Santos Corta 
000.613 R<nimc: SiM Bub.na 000.73i W al<k.nilsoo Oliveira ele Souz.o 000:&59 Maria G.ise Vilbcna da Corta 
000.614 Andréa Maciel ele Mdo 000.738 José Eduardo ele Lyra Sousa 000.860 M.u<dina ele AJmOda Teotonio 
000.615 Maria e1e N.uaft xru.,. 0om .. 000.739 Mo;y U.cia Braga Pinto 000.861 Adma da Corta Oliveira 
000.616 Rosma do Socono d3 Silva Fomr-ca 000.740 .~b.din<i Silva da Cost.1 000.862 Rmma Santos de V&!lcoocdm 
000.617 Mariz:m M.cncles da Sôlva Bil<ocourt i}i)0.74l Nmldo cle Ribcnar Campdo OOO.E6J Claudia Conceõçio da Silva Moo1eiro 
000.6 18 Silvia F.osyane Sales Silva 000.742 Maia Lúcia C~lho Vasconcelos 000.864 Clarice do Pcrp<tuo Rodrigu.s l..opes 
000.619 Dicmcnon dos Smrto5 Pnnira 000.743 Edilme~dosSantos 000.865 M.ria Frmcisca Minnda V «<igai 
000.620 Jmé .'>ntonio Alm<ida Olivma {)(}0_744 .-'Jbaci LobaU> Pinh<iro 000.8~ Mary At.ntar Parias 
000.621 Edocia Lima Duin 000.745 C<lia cam. da Sôlva Róla 000.86 7 Lourdes Z..laria Souza p.,.n 
000.622 Oladlia da Silva SII110S 000.746 E~"" N.uaft C1audino Picanço 000.868 IUDnuoda AuU>nia da Silva o.-
000.623 Nelcv Lima cle So~~za 000.747 Rubia Suzana Noscim<nto da Costo 000.869 R.ooey V at.. da Silva 
000.624 ~do Canno Araújo F =<in !lOO.?~e ~úria Oilz .. Cord<iro Avwr 
000.625 l!nnito Maria ele Souza San"" 000.749 l'õilma V as.:onc<los da Silva Sala: .OJ 
000.626 Cristime Castro dos SanU>s 000.750 Simclaia Maria dos SanU>s Qua<lro• 000.870 Nils• Pit.s L.obaw Toninha 
000.627 RcinaJdo Valmte O. Souza 000.751 AnaM.aria~p..,..;,.. 000.871 Ana Maria dos Saotoo ele Oliveira 
OOQ:628 .'ui.> Rita Mo= do Carmo 000.73::! Janr Marist- RAbdo da Sih'tir.a OOO.S7~ Edinei. Santo .w d"' Saol"' 
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!l00.63~ I=< cle Souz> Rilxiro 000.75Q ~ngdA V~nrza F~ dt- Souu 000.879 Aclacil Dias Oouçalvn Filho 
ooo.a><S Yêda M.ria lk=> ele JesU> !l00.760 J~nt- Luiz Corrh dt Frtibs !lOO.!~O Jost Eudo Banhos Sôlva 
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000.639 Cbudiontia Rcnivana S~tt~tl'S de Abnrid-3 000.763 Tt-lma do SocOtTo Quinw FnTrira 000.883 FabriciA dos Sorrtos Sôlva 
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000.708 Andréa Socorro NqrOO de Souo OOO.E30 Francis.:o Augusto Fuias Pereira 000.95l Jucylen• Crutina Monteiro Nune< 
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000.718 .'>nclerson ct.y Anwl•já3 Judim Sdao 02 000.962 Du1cian< N,.., Dmiz 
000.719 Sandro Pda<s Mrlado 000.!39 Ezcquid da Silva Picanço 
000.720 Dilz:a da Silva Paotzltllo 000.840 Joa.qu:ina R.odrigue5 de C~t~tro de Souza Salao 06 
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001.623 Rcjane Cmtin,, Pena Serra 

001.376 Pabi..ano Sma Ptua oouoo Cristiane Sacume111o da Silva 001.bl4 Maryvone Viéra da Silva 

001.377 Valdirm~Virin.Pi:rn OOUOI Edmundo Ferreira Sam:hes 001.625 Jumosan Silva dos Smtos 

001.378 Hefi,~ ?\ú:ria C.vv~.D1o Vicina 001.50~ Ale:undr.t -~p=cido doa SóUltos 001.626 :\ruirá.,~ Cá:ssU Foruec3 da Sih'3 

001.379 Edsoo Nazm do Sousa OOU03 Rômulo de Souz.a Dl..ti 001.62i M•n:u do Luz Nunes de Oliveira 

001.380 Darlcne Borriga doa Santos oouo• Wi!U de Araujo Mira 001.618 Dinny do Si!v. Nascimento 

001.381 üncoM Si!v. Americo 001.505 Palriw Maria Pwtado Quedes 001.629 Mauro Sousa Pinto Filho 

001.382 AmujLJ' Dcrgr-s de .AJnu·.v Junior 001.~06 Rodolfo Fanaodo P. da Silv• 001.630 Renau Colam T"""'"" 

001.383 RoJTUldo de Oliveir• Guinuri<> 001.507 M• ri.a De17.site Ferreir• do Silva 001.631 Nancy Elen Cardoso Monfmo 

001.384 Sherly Van Alves do Silva 001.508 Adriana LeitJD de Pinho 001.63l Eduardo Ferreir• Rodrigue. 

001.385 FrliOC'irnar lleu:rra Msgave- 001.509 Emt'fion Dmv Cativo de Olivelnt 001.633 l...uis C~~:rlos Castro dt- Aquino 

001.386 Hcliane MM3 cb Silva e SiM.. 001.~ 1 0 fdemiboo Leite do Silv• 'JQ1.63• .-\dr!rno Oom~ Pereir.t 

001.387 Ema:ndo Rodrigues. Olivcirs 001.511 Luzinele Ribeiro d:l Silva 
001.388 Jodma Valente Teixeira 5.1.: 16 

s.1., 13 001.635 SamlrJI M.aria da Cunha Carvalho 

S.ia: 10 00 1.!1~ !\·buro Outrnbc'gut' N:t,cimt'TllO Br:u1::h 001.636 Janivlllcb MMinho Oonçalve1 

001.389 Edison ~W:.icl Guinw!es OOI.ll3 Edimil de Jesus PereirA 001.637 Jodma DarOO~a Silveir-a 

00l.J90 L«:i vm"""•Lobo 001.514 Jos~ Raimumlo Barbosa Freitas 001.oJ8 EduArdo Ney M.ag.._~ e Si!v. 

001.391 Orivaldo Oliveir> do Silva OOI.ll5 MA.rtete Rocha Lima FnTM 001.639 Cliudio Roberto Rabdo Cruz 

001.392 Eurico Ani1jo Vasques Jün!or 001.~16 J"'é Carl<n Si}\'a dA Fomeca ()()1.640 o.,.leide Corria B:ui>o,. 

001.393 Jair ~!.arinho Pimentel de: Sou~ 001.517 E~ule do Silv• ViAA• 001.641 Li>oia Robcrt.s Pinto Pimentel 

001.394 los< Jo.quim de Alrneido T eb 001.5 18 CIL"ide Rocha Cardoso 001.6-12 Joana do Socono !\útos de Mtlo 

001.395 Milene Tdes Damasceno 001.519 Móins Oomn 001.643 Lucidelma doa Sarrtos Lóbo 

001.396 Son:i.t Cristi:ru Picanço Fr1'n'ir:a dt Jesm 001.~20 ~ün:U de Sowa n.nx,, 001.64·1 Sandra Crútina de Soun Campos 

001.397 Celso Tadeu Souza de Aâneiào 001.521 Aracy F «tOra da SM 001.645 Muú ~brinde Maciel Ferráca 

001.398 M.aryslanne Jamsyra da Silv• Seabr• 001.52! Antonio Rosa de otn-ma Filho 001.6-10 Smana B:ui>osa de Almeida 
001.399 Jot111a Oomn Fnrcira 001.523 José Frtirn Negrftros 001.647 Rulh Oigliola Barbooa doa Santos 

001.400 Prancisco dm Santm da Costa 001.~~4 RoberliViDioro Cordeiro Calilo 001.648 Ruth M.tri.:. BJUbos:1 Smtm 

001.401 ();ilene Mooteiro Cantidio 001.525 Cebo M.!heir<n Pinto 001.649 UW. Cristina Almeirla de Souza 

001.401 Valkia do Socorro N.T~ Fa,·acbo 001.526 Samuel Luis R.u da Silva 001.650 Clicla l loana Vilhena Vieira 

001.403 ~iari.a l:!dna Cos:ta de Souza 001.527 ~Wion Quintas Fnmr- 001.65 1 RosNa! Santos da Silva 

001.404 Sudy Silva dos S"'1"' 001.~~s Josünr de 1\.bgalh.lt. v .. :on:dos 001.652 D.wl s.,_. de Miranda 

001.405 Jodma Cosu do 1\-IDr= 001.529 Jvaniz.t Ci:od.ida Ptrci.ra Üma 001.653 SCrgio Fre<kri..:o Vi.ana Jucá 

001.406 MW do Socorro d3 SiJv:~; Bezena 001.530 Cidoei Montdro Cantídio 001.65. T.,;,. Lucia Castro de Oih-.ino 

001.407 Carlos Robtrto Oamdr1:ra 001.531 Elv do Socorro do Carmo T eixm 001.655 Luiz José Rodrigu"' Baia 

001.408 ~ bn~l Perér-.1: do NMcimmto 001.532 ~iw ~1orly Gonçalves Monl<iro 001.6~6 ~1.út'lu Pi:anço de :\hm:icb 

001.533 E~ZAbclh da Cos" Anis 
001.657 Mali Castro Ferreira 

001.409 P.lie-tt Teixeira DiM 001.658 Fabricio dt A.lmeid.t Santos 
001.410 Luiz Assis d~ A~ ooq34 Nayló Duarte do Silva 

001.659 Jubu Bi.anor de Cristo Favacbo 
001.411 Luiz d.ot Silva F em-ira OOI.S35 M.vcondes Pertir~t Oom;&M-5 

WU36 J\1isiomM Lopes DU.1: C:udo!o 001.660 Nelm• Barbosa Rodrigues 
001.412 Jorge Augusto Marques P...cbeco 00Ui61 Raquel dos Chagu Sodn! 
001.4 13 [,.am do Socono DW: Pi.:anço OOU37 Sih-iÃ Cluia Parira Alfaia 

001.661 Arlcide de f..1.!atos Menezes Neves 
001.414 Paulo Cf".iar Silva de Almeida 001.538 K•tia Regirl3 de Ahneida 001.663 MAriA de N~ Leal de Souu 
001.415 DUna Cri5tin3 pcrmn_ da Cunh~ 001.539 MariA lvaneidco Trindade de Sousa 001.664 Rosõngela R.ob<lo Cruz 
001.416 Ilm:w1do Sombra B.!.Silio 001.~40 ~l..io de NaZMo Mdo do Silv• 001.665 Adikon Andr~ Rodrigues. 
001.417 Walquiria do Socorro Ooes t..ta6d 001.$41 Ormldo Pin.helro do Esp:irito Santo 

001.666 M..tilde Ourjw l)e Figueiredo 
001.418 Ruth Rogéria Coutinho Carv&!.ho 001.541 Mario Dcoedil. Silva Smehes 001.667 MMinett Braga Benjamim 
'JQI.419 Joebon S>nto. de Az<'...lo 001.543 Mie hei A!meido M"'h.do 001.668 Rooiv.ldo doa s.,tos Gomes 
001.420 1\buer Gucdei Vieira 

001.~44 IranildoAh'eSOome:s 
001.669 Leliane IVI.uy Coêll1o Fernandes 

001.421 V anuz.a DW do Si!v. 001.545 Ardatetc Dan01o de Moraes €k Sousa 
001.670 Ghw loni Brito da Si!v. 

001.422 Odalh de Nan:ré doo Santos ~hado 001.546 V era lucia Santos da Silva Ouirrwies 001.671 Samvrim's Drito da Silva 
001.423 !\l.uia Bem3dtth do Ros3rio Bz:bosa 

001.547 l\.f.ttia Clra Olivcira Borges de Sousa 00Ui71 Coo;..;,io M.ui• de J=s de Bmodo Reis 
001.424 Suuna Sousa da Silv• 00 1.~·18 Sandro Rogkio Balieiro de Souu 001.673 M)TN Ltny Brilo do Si!v. 
001.425 Silvaoa Cbodia Soares M.ci.l 001.5-19 ALma ErU.:.a C()('U1o dt- ,\br~u 001.674 Reginaldo doa Santos Campos 

OOJ.S50 Jaih:on dos S llntos S" 
001.426 AntoniA ~t.>dia da.CostA 84:-ttna 001 'illl Adriana Cristin.a d .. .Souia Barros 001.675 Oeorge dos Santos Barbosa 
001.4:!7 ~ali:ra J.muiri.t Silv~ de Souu 
001.428 Sue~ Cristina W.id<d: do Sou1..> t'oJ l ~~:! Domingos Cluves Brito Sal.o: 17 
001.429 AJdiJeM Matos de Sou.u ~ala: 14 001.676 ll.b&ali FertWldes do Nascimenw 

001 . ~53 ~UJn:io Andn\ da C~~ Ch.aVM 001.677 Almir BritoCallins 
Sala: li 001.551 ~lmod Wilson de Freit.os 001.67! Comilo .~ugusto de Oliveira Filho 
001.430 lvanele Paula de l\1iru.oda 001.555 Rogn- do Na.scônm\o de Araujo 001.679 Cliudio Mendes JUnior 
001.431 Rorikila do Pnpt:tuo Socorro Rihnro Ucl.õa 00Ul6 ~ iaria Su7..('Q da Silva Amoras 001.680 Edival Santana Prado Ribeiro 
001.432 ~hu10 Bdtm Cardciro o-::u .~~~ ~!.an .<\Jves doa Swtoa 001.681 M.ari.a ~ia Sodré Cotrim 
001.433 l!men:on Augu..~ da Silva I.ima 001.558 Joa:ua A!nw:id& de Abreu 001.682 Claudio de Soua Weuilk 
001.434 Teresa Cri!tina P.n~~· Fl!m.wt!e:i 001.559 Ros~ Madeira da Silva 001.683 Lcila "lt-ira de Souza 
001.435 Sandra Suely M&la Crlli' 001.<60 Mario ed~ou 1viarinho de Oli~a 001.684 I verti Baia doa Santos 
001.436 Wrllington dos SI!:I!ÍOS Ouedrs 001.~61 D;m:i Ah"eS Annh:~. 001.685 Ana Ulia Uite do Cunha 
001.437 Jo!o .W Graças \ icint l'o:;mk 001.562 E'..llze~ OlCvM.• Fdi.:lo 001.686 Miriarn das Neves Bn:rn-to 
001.438 Rosangela da SilvA Pinh<iw 001.503 Ana Rosa l"inl1mo Viana 001.687 Josilene V .u dos Santos 

001.439 Man:e» Ceosar Rmc.ón d; Silv~ 00l.l64 Angd• Augusta CJll'doso Guedes 001.688 Jocilent" FrUJça Sale'S Pli:anço 
001.440 Valmir Olivcira ~ Mr.!o;. 001.!6< Dienm:· CtUtinll Brito d,, Silv3 001.689 s.lvino A],..., da Silva 

001.441 V altria Cunico Leal i)(Jl.l66 Maria do Conc<i>io v;.u, Reis 001.690 Joriane Drlto Ouirru:rin 
001.442 M.ucilio Dantas Ferrcir• OOU67 Oriwldo Mú.<ndo Guedes 001.691 E<kados do NucirnentD Castelo 

001.443 Dorúne Si!v. da Cosa 001.568 ~leae Jorge Frmendtos Sique-ira 001.692 Luciana Leite l.ob.to 

001.444 1\ot.ri.a do Socorro Vi..~ Fôto:s.& 001.l69 Orbndo Homobono Jt'mior 001.693 Carlos Rodrigues de Souza 

001.445 M.vili• de !'aula viu,. 001.570 Ism Vicer.te Goo;aives de Lim:r. 00!.694 Mma da.1 Or-1:Ç.1:5 Morrtaz.o om.-cr~ 

001.446 Manuel Gamdeira Filh<; OOI.l71 Ttreu Mir.::Í!l C. do N~cimc:r.to 001.695 Mmoel do )...,. Si!v. 
001.447 Rmy V al<ria Pas>os Minndo 001.572 Olopm.io J01l Ps:nloj~t Frm:::o 001.696 Ncmiane: Vilhena dos Santoo 
001.448 R dUma do SO<:ono Smtia.go r_;na OOU73 M=oli..llritc Alfm 001.697 Luiz Uzaro Cirilo Fem1ra 
001.449 Antonio ,o\h.., do Cosi> 001.574 Ddaino QIJ..·.m. de A!m.õda 001.698 José do Egilo Viana Smnpaio 
001.450 Juci::rme de Jesus Ba~~~ 001.!75 Dm'..de Ccdoao Auumd 001.699 MW de Nauré Pinheiro Fnmça 
001.451 Ana Cristin.a !Uyol Allmqu"'~"" 001.576 Ddci de Obvei.ra Nmcimenl.i> 001.700 Rosineide Rocha D"'*" 
001.452 f!lc:i Bn:nd.io da Sil"' 001.~17 W~r Maria .-\lve! Pmin. 001.701 JolD 1\iir.mdo Cordeiro 
001.4,3 M.moel l\úrtins Cz<do!o Pilho 001.5i8 .Eounoel Agui.-..!do Rodrigues Ferreiro 001.702 Nw..d Per-eira Isrl=n 
001.454 Smdro Puén Nogutira 001.579 Oilv .. a s""'"' B.&t. 001.703 Josemir do Si!v. ~ 
001.455 Joio do Deus Souz:a <h Cosia 001.580 J~tlin.. S:r.otos d. S:k-1:1; 001.704 Clm:!ia Cristin.a DW da Si!v; 
001.456 Sil-la:n FtrTtira dm Ssn!m OOUS! R.sinnlnda Crinina Amanl dos R.u 001.70S Din.>h ~hri:> Fem1ra IUmo> 

001.457 Jolo AnUmio Pt'drC!a <b Cost.' 001.582 Mnia Cleide M== Cliv.ir.t 001.706 Paulo Emllio L>p<i do CUnha 
001.451 Clodonilda Forueal\.úci<lo 001.583 • .\ngdo M.......;, P= doa Sm!o> 001.707 Luiz M=do de Mmdoaço Cerqucir> 
001.459 los~ Jm dol'onte Me&oiros 001.584 W:dbia M Pm.b. Pt':ll.a I.im., 001.708 l!lc:ilme da eonc..;,Ao da Cosia M.Jche. 

001.460 Ckione Corta~ 001.585 Gloucia Sons• do Cone..;, !o 001.709 . .o.min.ad.b <k Sour:a Dr.to dos Sarrtos 
001.461 Claud:ilene MoriC'S Fau.·lt.s 001.586 Ur..J ~ .. Pinho Vi<W 001.710 Ana Wd. do Si!v. V a>conodos 
001.462 Rodind da Silva DL-booa 001.587 Claudiona Torre> Pdl..-grini 001.711 Anto:rio José Coutinho Pc:reirn 
001.463 Dione Miehd.a Nlllcim...to dos s.r.tos 001.588 M.n.. Bomad..-11. da eo.t. Gonç.lv.o 001.712 Jair l..ima Lopes de Vasconcelos 
001.464 Dewi1a Cosia Seml 001.589 O<~úlio José Rodrigu"' G""'H=• 001.713 M.n. do Ro>mo n.roo.. ~ 1\hrlins 
001.465 Manoel R.airmmdo A=...lo de Souza 001.590 Cannm Sueli do Trindade s.,lo> 001.714 MUio Jcxxe Rocha Uma 
001.466 Domingas A=..do doa SUitos Souza 001.591 Orcid& do Olivoúo L>bolo 001.715 Ozid Oo""" Penirn 
001.467 Almir Tominbo do Trindode 001.592 los~ Maria CO!Têa Cruz 001.716 Klrio Janile Mor1ins do AnOjo 
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Sola: 11 001.1-13 Alyuoa Wmdor FloftDcio da Siva 001.961 Jocialo Oomos do Noscimomo 
001.717 C.-los A.-.io Tutuii-> 001.1« Mooulo Afomo elo Souza MescDU1o 001.962 Ruth~P....,. 

001.718 Kdv Simone Ma1D elo Araújo 001.963 An1oaóo ~ ... Bóio 
001.719 T~S..ivado .~ CAROO: AUXD.lAR OPI!RACJONAL O OCU.964 Mon:do Quóudo ... Souza 
001.720 Aleuadr. dos Saalos Costa Dota da prova: 03112191 001.965 Ednndoün.P..mn 

001.721 Mlriviuia lnacio do Anujo Escola : Tirodcnte 001.966 lrlao do Almeida -
001.722 Odileno 8modito Pinheiro Oooçolvn 001.967 l<m R.oimuDdo Balista do Corvolho 
001.723 Assuuç.lo do M.oria RDcluo ümo Sala : 07 001.968 Amiltco Ma1D R.odrip. 
001.724 ~ onffil do Valk N" elo lmcriç.lo Cmdidalo 

001.725 Mon:os Jodsoo da Silva Piconço 001.845 .\ndrta p...;,.. da Silvzya Sola: I J 

001.726 1l.iano da RDcluo Barros OOU46 Moood elo ksus elo Souza dos RQs 001.969 friDCÍsco ck Oliwin Na..-imeato 

001.72"" !>.úttclo elo OlivcD-a llcnl<> OOU47 Antooo l'mlaudo simoes 001970 Clcudoo Marq.,.. Balisla 

00l.72i Lara Lúcia Souza Oooçolvn OOU48 M.rMtb Rib.iro Pcrm da Silva 001.971 E.dilsoo M....t.s elo OlivcD-a 

001.729 Sudy elo F6bma Sousa Oooçolvn COI.!i9 .\dalbcr1D Faro do Rourio 001 972 '\no ~bria do Sousa Con-.!ho 

001.730 s-h do Socono do C...... OlivcD-a oouso !!no Paulo dos Smtos Pcdroso 001.973 Alaa o.raoa. Moali.do F.-:bo 

001 731 Roimunda do Socono Soam Pic.onc;o 001.151 C.-los AlLmo Barbos. do Cou1o 001.974 Mona._BnziodaSilva 

001.732 e...- RDbcrlo Silva dos Saotos COU52 Ràmundo Tado.o Mosqaita Cunha 001.975 Oncilma da Silva Roclrips 

001 733 NiltonP...,.;,.aBIIIÍ.«a 001 8~3 !...tino das Onç"' Araújo Cabcal 001.976 S..._ M.ad .. do Soalo 
001.734 1zabd Maria V a1mt. Vilhcaa da Co> !.a 001.854 Alnio Goma P..-m 001.977 l..ilia Su.aoy B.ac.._ Pinháro 

001 73~ N'tlton Ricardo B"'"" Nun., 001.855 M.arciko. Socorro Barbos. da Silva 001.978 Said Jorr Barbosa OU.. 
001.736 l"'<ilclo Ooma Araujo 001.8l6 BmodMOomo.P"""'ja 001.979 Francisco Tdrs Teiuira 

001 737 M.tucia B.:tist.a Fraoco 001.857 Valnn Oonçolvn Mxicl 001.980 Edikn< Smlos do A.....J 

001.738 l!lba MuJam< p...,.;,., Brito 001.858 sax;o Hnuique MOI"KS fenei.-a 001 981 Edo< Cid f1n.a do Almeida 
001739 DilcsM: M.wria Pm Fomin 001.819 Ros.a M..,. Cost.a Pao10ja 001 982 DienoT...-.sPu 

001 740 Gncilm< Corvolho da Costa 001 160 F rm.:isco Ha11.on dt Alrnottda Pinbetro 001 983 E.r=tino Baliciro da Oama 

001 741 Oriandina....,.., Barbos.a da Coocn;ao 001.!61 l<><r Alfrrdo ümo N .. cim<nto OOL9U 0..00 AMs elo ()IM;,-, 

001 74::! o.lva Maria Rodri@un elo Carvalho 001 i6Z Claytoo Ribaro S...tana 001 Y8< Roamo Rqd Anlbl. 
OOL"H Frii!ICÍ>ca da Silva Cnu 001 86.! Chlvan.l< dos Saalos ~ .. 001986 Adriano B.tlisla ~ lacqur 
001744 Mana do Socono Urna R.ibriro 001 &6o4 Sboóla MMI<tro s.n_,....., 0019!7 Roa<rio 8IIIÍ.«a P..,..ja 
OOl 74~ Lôliac..Juwno.l!<' 001 86-Ci rc~o;.,., ...,.,.. N..,.;ro. 001 918 los< Claudio Oli.... da Silva 
001 746 Rmma do Socorro Du.utr Ob\.~ 001 Sóó Josr R1bamar C.Valho Mwuz 001989 Selma Socorro da Silva elo Souza 
001.74"J ~ dt> So<ono da Sil\'a 001 S67 U aubort da Silva Barbosa C -lo 001990 Pd.on Almeida Vida! 

001 7-18 Migu<l r....., R.ib.iro 001 S68 Ja'O Catdoso de- Almnda 001991 \lancio da Silva p..,..;,. 

001 749 M.na L..uU~ de Souza Cunha 001 869 oJuUú> Sampaio ck Qti,..U, 001992 los< Aroldo do Soou da C:C..:ào;-.lo 
001.7l0 Shâla do Socono Trindade- Cmta 001 s-o R'IP"aldo d;o rot>.<i.;io Braga 00199.! Ed<rulson W ........ Rodrigun s ..... 
0017"'1 .\n.a Patririo 0W da Cunha 001 S71 Mia,tttl do SOl. OITO R~ J. Om~t 0019<14 Almildo Punado da CO<t.a 
001 712 Dar"t1>&otueu SiquOra Jt ArauJO Jmu.JI 001 sn AJ!"aldo ll<ku Coma !>0199' -~R""" Piconço Rqo 
001 1$3 Simont Patn:~.a Mrlo dr Sousa 001S"".1 V :mdnit1 {)utúcz Oome'l' 001 996 Walln Vqas da Silva 
001 7S4 Dmo<á do Soou Cunha 

001 ·~· Raunund.~ Jo~ llm Pas~ ~rlo 001 997 W auodsoo da Silva 
001 H( Oardou \1mrzn dr .tu"aUJt' 001 S7< \llton t<tn('lf'l Wandrrirot· 001 9'18 M.an:os Robson do Auwdo dos Saolos 

001 ~·6 Cnsli.mri\.IO<.,.., M....., 001099 IM< lWmundo c .... da Sih~ 

001 757 Patn.:" Valo< úoo.;al\-.. B11~1a ~Ma og 

UOI s-6 o~ f MTCVa J._.., SarW.h Sala 12 
Sala I~ llOI S'7 Jouney do S«OfTo (jornn Oin.YVa 002 000 M.....l do c...., Almada elo Sousa 
001 7S8 <1audaa M..vu ~ S•1tm Card.no• 001 8'8 I .Ale"~~; IN. 1\monrn da Silva IJO~ 001 l.il.a Tm<1n1 p.,..ja 
001 7~9 M.a=a (' R'i-..l)o.ao elo Andradr IJOI g~.., fl"'t- "-\are~ d.. SiNa fmt"D'"a U0100~ , .... ,. AniÔIIÔo AraJjo elo Bn&o 
001760 t rao.....duo..~tO Barbosa lavu-n 001 sso \\ anubta J.. C \h~ Ma.M"I 00.? 003 R.mnundo Naunno Macirl elo Almeida 
0017~1 J2Cirmt Pinto CO"U llOI SSI -\rlwdo Prrnra Pa110JI 001004 PV>Ido da S.tva Vi.ana 
001 762 Antoruo lldobio \.stor Orlt:l!;" 001 ss~ Joumar O(')mM ~ JMuJ 00! ()()'i \dmaldo Oui:DJc.m. Barros 
001 76.• Rosilt"I'M: \1 aLr Parmtt •)Ot S! ~ Sf"'lPn NalJ'Itinc. Pinto d,, Silva 002 006 Edooy Paulo Pinháro Rocha 
001 764 JaM Dare da Silva Albuqut1qt~~r UOI8U :-.Un:o ,-\LJebo lÀa.\ Ch~~ OOH>07 F <mando Soam do Sá 
001 .,6~ t.uciJta FMTN'a do-I Santo'! 001 SSj Arav Mua lntma 001 001 Zaqud Pan10J.a do Ma... 
001 76<> M.wt-aa Cmtu:n~ Lana dr A1mnda 001 SSo \In C'harie1 dos Santm Lobo 002 009 Rutt Hrima d.a Siva Mf"Dt'~ l..dr 
001 767 lo.lo Crlio IÀu elo Aodnoelo 001 88' Luu rutM Pinbaro ~ 002.010 Paulo c.,. Dias 0..."' 
001 "'toS lmr Ouilhmnr Rodnj;u« do C arme 001 iiS Fduudo AnJraclo Smdh J..,.,. 00.!.011 RO<DliiiV da r .... Tnndadt 
001 -69 \lana Dioo.:~ln do N ..... :unmlo Sou .a 001 lSY l=nuCodho~o 00.!012 !"""' Mnr<los da Silva 
001 7'0 Mona <Jiaoo ~"'I""' do Sou-a 001 8!>0 fr~ao~ d. Silva 00:!01.' Rrta elo Cauia dos I!Qs 
001."'11 Mananal.qoe Nqvio 001 891 J~r do ~c-D'11n'tto r Sih'11 00~ OI-I lm< Mona do R...,. Barbosa 
001 ~~2 Robn-al I:lu.uu Tounnho OOI.i9! Ivan J. Siva Nf'\lf' Jwuor 002 OI~ \niOnOo C .-los dos SaniDS Rodnau<s 
001 :-:-:; \'aldoluo Bubosa M.ra 001 893 Sunon< Aodrado da Cost.a 002 016 lo.lo llolista AlrMda do Nascimcalo 
001 714 OdilN elo ~ Ribaro 001 194 Zi2.rv..an.v Cost.a Moubnho OO~OP Pmm0<1daSilval...rit< 
001 77~ Armraldo ck Moi"' Oonçolvn 001 89~ ~ ck \J.um do ()ti, -.ira ~~ uo: 018 Rqpnaldo Souza Con.:c~io 
001 Pt. Frand:sra Olivrira cU Sih'l 001 896 Od&naldo J. Silv1 Corru oo: 019 {'lodoaldo Barbosa Smtos 
001 n- Hrdival Fonw>do Codho J. ()unr,>Z 001 SY7 Alfrrdo Castro dr Akhna 00:! 020 Hcnurallo AnúJnio Dias P"""'ja 
001 778 Socorro Mano Salva SalvNa 001 898 Rbmodo A"'""" llrubou da Silva 1)()2 _0~1 1\'mdcD Rmso Coma elo Sousa 
001 779 R~Mmw'\1 do So..·om'l ck Sou1.a Lr,tr 001 !99 E~uz.a Santos Soam 002 02~ OWaid dos Sonlos ümo 
001 '80 \rirltoo Dw do< Santos 001 900 lo« M.ar<do Ouarnm.a elo Alm..da •.lO.! OH Paulo OObcrlO Mono Mendes 
001 -.1 F abn~ Cordnro 8.-.rCM 001 901 Anlbal Banha Corm ()().; 024 Paulo R.olw<1o do Sma da Silva 
001 7S.! Ndc< da ~a-~ Sobnnho 001.901 \maldo furtado elo A.lrneda 'lO! 0~"' Frmrisco P~ Marinho 
001 78_! V albrrlm< elo Olrvnra Silva Qucuoz 0019QJ D.vildo dt ............. PmloJ.a oo~ o:6 GUson Catl.n Silva elo ArauJO 
001 '84 1\'lUIII'a Ourrn•k-< Fcrrwxl<-5 llOII>Q.I ~t.u Anloml dl Sâh·a foennn 00.! 017 Waldnnrr T""'aoo Nunr.! 
001 :'6 '1 RJt.a e1o r..,.. Bdby l.nnos Guirnanon 00190~ :o..lorcoo 0... Cbag., 00! O.l:l ......., Oonçolvn elo Brito 
001 i'Sb ~tan. Fh:r.ua Nuon \/wna ()OI 0()6 'tocl:l'lt'lr dt Sow:.a R'"' a OO! o~.:. eboQ...,.,p.,..... 
001 717 Ang<h<a do Socorro Barbos.a ck Abnnda oo: OJO Aldair dos Smlos da Silva 
001 788 Rosdy Almc..- ck Cunpo• ~ala 09 
001 789 lvanildr Mm<los elo Paula 001 907 Frrnando da Silva Brago f"'oiA (manabara 
001 790 S1iano Leal V""JU<Z 001 oes !vtW 1 rajano d01 Smtm Nm 
001 791 !.,... Corlho Costa 001 909 \dnanu Ornnrs Pk:~o Sala OI 
001 792 Mula ck Nazort M.acludo Rarrno tilll9h) Ra.~m1u1do !,.ouu ,la < ;.'0\.'t" .:t•J N"dolrucn;áo Caodidrdo: 
001 793 Rm.tla Glounda Ro<ho .._.... 

rJ(II.~II ( · t>l.o IJwo ande~ da SJ.t...a 002 0.!1 Alc..ndr. Dias dos Santos 
001 N 4 M.areos R.avcJ Magalhi.. dt Abmr '~\~~'! u!!. \tlrwlco f.,hco M .. •ntC'a';,• dr \Ltru 002.032 Cleydilmr Cooc:cir;.lo Cardoso p,..;,..., 
001 79l K.ty do Socono da Tnndadt Amaral Wi o)J.; -\ng~la \lan.~ fkzma .-\, ""'~ 002 033 ~ .... ,o AniÔIIÔo ~ Alm<>da 
001 '% Mon:o ........... d< Olr.-.n Palh<u v0111J Patn~~UI ftrf'U \ wn dm ~anto'i: 00.?.034 Edolsoa Iuca Ouc<los 
001 797 M.an.o Mootaro dos S"""" 001 Yl~ n ... 1ao RJ.harJ ck Sou1A ()onr» 002.03~ Mipldo Nazari Oliwira T ..-.;,. 
001 798 Andr• Luiz Obvnra dos s ..... '~14Jt Eduardo ~lalafau T"......, 002 036 Sctxio Luiz Rodrigun 
001 79') Prdn<>a elo Lowclos Calan<hu elo ALrw<J., 

UOI.~17 loso MamalJo Ourjio p..,.,. 001037 Ourbao Rodrips Anujo 
001 800 Junnt .'t.lbuqutTqm Brazio dr Souza M~couto 001 918 Catlos l.ucltl Brwlo do Souza 001 OJI Ac<bildes da Luz Sousa 

001919 los• Ri!lOn P"""'j.a elo Sousa 002 039 Olwvo p...;,.. do Melo 
Sala lO 001920 lu)' r.,., lorx• ümo B<U'ord 002.040 Tkcio M.acicl Oom.. 
001.801 Ma.<clo Luiz dos Saotos·Salln 001921 Rubvao ksus do Rosorio V alml< 00.!.041 Hurnbmo Caldas o..,., 
001.802 Moni::aRochaNllrl<> 001 922 José Mana Pcua Abn.-ida 002 04:! Ivo l"'t dos Santos ANn 
001801 11.-l.arcos Anti!nio OIMira ck Souza 001.923 lvanis OtiveVa Puias 002.043 Rui Alb.rto Silva Amorirn 
001.804 l!haldo CioSio dos Sanlos Ribeiro 001.924 Paulo Rob.rto Picu<rndo 001.044 Annoodo Souza dos Rm 
001 80S AdaáuM.ario Pormra Pinbaro 001 92S Ronilda Monl<iro Pm.alort OOJ.04l fút!aonmon Oliwira elo Sousa 
001.806 Jondh p...,.;,. dos Sonlos 001.926 Cloudio NOGalo do Aquonu 002 f"'!b \ ani.a Kdly da CO<t.a Ouirna-llos 
001 S07 Wond<rienr Lop.. p..;., 001917 Edina R.odnaws CorTCO 001 o : \l.orinilda Cardoso M.acicl 
001 i08 C.._... E-da Silva M.çal 001 9!8 Nihoo Oon;al\-n da sih~ 00:046 Adriano dos s ..... Coutrnbo 
001109 KlinaouY da Silva Pmofort 001919 Luiz caro. B.....U. Gornn 001.04Y Julio Ooazap Riboir-o 
001.810 Adinaia p.,..;,. da Costa 001.930 l!dlnaldo Dias da Silva OO!O~(j Rob5oG Luu Barbos. da Sih .. 
OOUII Atica<u Paatoja l'irllft-o 001931 Fnnos<" das Chagulk'""' ltrmo< 'lC!.O~I JU.bcrdino da Cost.a Lol>alo 
001.811 M.oria Edin<l< L<n Pcrrnno da sih .. 001.932 loOo R.air:nmd.> Soou elo F mio-: 00!.05~ ( l.odia Oomos do Maios 
OOI.Ul Ronaldo c-Riboiro 001.933 JoâoN~ t'Oz o~ 1 IJbrr.aci daSilva Nun<:s 
001 su Rq,inaldo 0..-bosa ck Matol 001 9J4 t'-~bOI'I P~:rtira Ja Tr::nciacJt. 00! 0~4 D«:lo Ao1onio da Silva 
OOI.SIS Aru M.wria M.ai.o N..,.., 001.931 Marlmr Salol< l.ambiani 1\tn<U> 'lOJ-.0 '1.-; C'..niJdo Mc,....,AJw. 
001.116 l!dinei da Silva l...rit< 001.936 .\lmrMa"•l ~Ar- 1: u_~c J .. "'"' Caval:anl< dos Santos 
001 817 N.,a Paulo Filho 001.937 W~"'Y Conta Fmara ;Ji. l;'i: ~"""""Carlos p..,..;,. x.,.;.,. 
001.818 Mon:rlo das N...., Bittmc:ourt ()t! o J Joo.t p_,lOja da Silva 
001819 Antonio Silva Anujo \ ala: 10 :YJ2 0'" rlaodimr C.ardoso p,..;,..., 
001.820 Maria 1..lloa Amorirn da Silva 001.93! fl'..r~x;,.,n l.r.1""d _()I.; ,,. da Silva Amoral 
001121 Connoo> Robamw do ksus Costa 001.939 W..o: ~ .o\r.,t.> ck Sou<-• 00. (li\! ""' R.inaldo dt Amida Costa ooun J.U. c.lostr Auwdo elo Avu: 001.940 JouRo~k· ~M,.Jd 
001.823 C.W.. Taiao.a das N. Furtado 001941 e .. lu.a"d.J r · a.--v&IK S.t."!\1. ~~ 
001.114 M..t.ódo do Souza ümo 0...... 001942 ,>.maldo s..J9o da Lc:r- Pu..,-a ?02 •>o2 low do Deus PWxn do Anlujo 
001.825 Lmi do Souza cotar.. 001.943 Amti,•l r-! da COSlll .J('l.06~ lo.< Luiz da Silva T<iuin 
001.826 Oimfrmco Omrn.lo do Auwdo 001.944 Sudm elo Ro>& ~l.atid O. !.=a 0\~z ex'"' f!! ·O loho Oliwôra Ouirrurios 
001.127 Momdrn.a F .......... do Saol&a 001.94l Sà>oaMa;.do!onu.ro Otl!.Vt t. .._ .Ania Oar:rt&t ferreira 
001828 o.ov.D Martins Salos 001.946 P!nuldo 4~~IC"''' d.s S:ln Wl Oi-!! l•'"*<lcan do Vilbma Silva 
001 829 Pablola dos Soo1os Paçmba 001.947 Joio Rodrrw:-< R.amos l~"..i.H~J Vagna- dat.nz So.,.p...,.;,., 
001.830 L<nni<• c .... Monn 001.948 MI:.O \lo onJa elo OiM:Wa c;,u.s l•'<'imieloAn'cWdoJma 
001.831 P«<ro Doarl< lnajou Júnim 001.949 l'ftdsoa ·'\D!UI"' r>""' R.oo""') J)l,~(') :.ri,..., Silva dos Saolos 
001132 Dorci Cooc:oiçlo Baoroso Pcrm 

001.9~0 Jm c ..... Pn.a c~~ 00. " Rolrdiao Pipndo Dias 
001 133 MiaU<! Arc..,..Jo Silva dos Soolos 001.9<1 C,,MU,.....WS t•\.!.!a Si·.._. 002.f Sorrrud Srmlos do Roúrio 
00Ul4 M.noair Jtodriaue> Jardim 001952 WmK&oa< . ..m.eloS<or..a 002.07l A!fr.do M.acicl dos Saolos 
001 13S Zila Ada M.aôcl da Sih~ 001.953 Norildo Sarorva Pdo.s 0020'7.\ C.-los Joú Barbosa do Ux:"" 
001.836 v.._ JUis Amorim 

001.954 ~ Clrytoa B.amn elo Mirmda 002.074 Paolo Sqioüna 
OOU37 1Uquol Souza elo Uma llolista 001.95$ Mlrcio R..poa do S.... da Silva 002 075 F,_._ do Socono PWxn s-bosa 
001.131 Rqjc1eum.a Mmdoaça A!<irdcs 001.916 Joso Maa.a do Amonl CO<t.a 002.076 Joú M.ario do Josus dos Saolos 
001.139 Eaclólia Cosido F .......... 001.957 JWj M....t.s o-los 002.077 J<M m.llildo da Silva 
001.140 Cadoo Nihoa Cod>o v""~""' 001.9$8 Dom Wall.acc !'moa Ncry 002.071 Abimod F.n.. Silva 
001.841 M.ario do Nazari Rociã&uo Awior 001.959 C1d>r:noa Wmdo:: Booolho Map1hir:s 002.079 Cl:irb.x Oomo Barbosa 
001.1-12 Cado Andrto FloftDcio da Silva 001.960 Mario Oomo Vilbcaa Nc>w:s 002.010 MaarYt< Vilbma do Ammçlo 
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002.081 Oéce Barbosa M.cid 002.202 Clci1on Alveo Picanço 002.324 EwonDW Vilhena 
002.082 lo.< Ronaldo N"""' M.uq""' 002.203 Oilson L&uné de Aguiar 002.325 Carlos Mogno Vilhena Soares 
002.083 Dion. dos Smloo Coutinho 002.204 Anlonio RDdriaues Car.'llho 002.326 Mazrud do Carmo A=oedo de Abreu 
002.084 Tinia Rubi.a dos Sontos N=Dnctrto Calrrd 002.205 Edcley Araújo da Silva 002.327 F~a Braga P.mr. 
002.085 José Aurivan Oom<:~ da Silv• 002.206 l'lhw l'omeca & Figueimlo 002.:!28 Benedito Antbnio Anújo & Souza 
002.086 l.ami<ne do Rosmo Almoida da Silva 002.207 Samuel Barbosa Sodn; 002.329 Juvcnildo Alveo P=oa 
002.087 Aurtlio Hu&Q Silva dt Souza Muimim 002.208 Radamés Doyan Ouimart<s Pinto 002.330 M>n:os Robc1o "N..,., Trindade 
002.088 Edmir dos Sontos Silva 002.209 Ptdro Santana Tavan"S 002.331 Cliorlon dos Santos 
002.089 AndnU dos Santos Owjio 002.210 Joio BaJUt. Maciel de Sowa 002.332 F~o & Assis Pantoja No:gOO 
002.090 l..uciclc;too T rindadc Min 002.211 Benedito Picmço Lemos 002.333 Edindroo Santma Mdo 
002.091 ludomor da Silva F....Ua 002.212 Os<as Maduroint Pacheco 002.334 Pedro dos Saotos Morais 
002.092 Wesllry ~ M.ogolh!es 002.213 lunocy das Neves Brito 002.335 Manod AnwUdo Pinheiro de F..itas 

002.214 !1-Wi> & I<Sla F....Ua Diniz 002.336 R<>oildo Pastma C.olido 
Saà: 03 002.215 Maria l:OCia C&valcmte Cardozo 002.337 Moteos Aotooio da Rocha 
002.093 Oin:.~u Brito dos Santos 002.216 Ãn&cl.. Dclna M>--id dos s.,tos 002.338 José Ângelo Tcln Smdim 
002.094 Raimuoda F....U. dos Saoto. 002.339 Luciano Andrry dos Sontos Maciel 
002.095 Mlluro Antonio~ eLa Silva Sili: 07 002.340 W.tlmir MotheUll'igucir.J 
002.096 Luciruoldo dos Aojos Gwjlo 002.217 Binckon Ferreira dos Santos 
002.097 José Ronaldo de o~n..;,.. l.oJl<S 002.218 Alvmi de Sousa Melo Escol..: Oabri.l de Aln.nda Caio 
002.098 José R;cardo de Souza A!v.:< 002.219 M•rcio Silva Rodrigu" 
002.1>99 AcWbc.1o Corta da Silva 00~.2 20 Josecley do Socorro Oome-5 OlhTira Saà:OI 
002.100 Simone Braga Dias 002.221 Ouaraci Assis Pastma 002.3~ 1 Luiz Carlos Souza de Miranda 
002. 101 Jucilan Loba1o Santos oo2.m lo.< Cl.iudio Pndo da Silva 002.342 Rodindson Silveira Balbi 
002.102 W~dtB Sousa Nascimmto 002.223 Deizeman Pahnerim Rocha 002.343 Edinaldo l\olltto1 PequC'Do 
002.103 Nc:hm. Fc:rieira do Nascimento 002.224 Eu=do Peneiro dos SIUltos 002.344 José F....U. de Melo Filho 
002. 10·1 Elu. Maria Tmóoo dos Saotos 002.225 Marl.Xe Oliv.D-a lhg< 002.345 Arnaldo Moatci:ro l...c:ite 
OOU05 Maria de NIIZIII'<' dos Anjos da Silvo 002.226 T dma Cordoso Codho Osm:l<> 002.346 Edvar lonlim do NB3cimcnto 
002.106 OiJ1M:rto Oli\'t'in. Gon 1.1.ga 002.227 Ju~ CocR1o de: Brito 002.347 Jose Fnac:isco da Silva Vilhena 
002.107 Janettc Torres de Olivc:in 002.22S Jasid F~~tdaSilva 002.34S l:!din~ dto OlivMu n.m~ssemo 
002.10i H::nrique Carnei.u PCI't'ira 002.229 Sé<gio Silva Pereira 002.349 1vandaSilva 
002.109 Maria da Silva Mora.. 002.230 Aguinaldo dos SUltos 002.350 Oz:u•l.oJl<S Oliv<Ua 
002.110 Marincte de Paula Rodriguo;; oon31 WilliftJJl Dione Silva dto AnuJjo 002.351 CArlos Andrt da Silva Souto 
002. 111 M.vcelo da Lu;:: FariAs 002.232 Augu.s1o Antonio Pedrosa da Cost.1 002.352 Jod Per-Ou Fe:tmn 

002.112 Maria Carolinc Oomes da Silvo 002 233 Creozincl de Souss Sirotheau 002.353 Jubinm dos Santos M.acbodo 

002.113 ~Farias d.t Castto Júnicr 002.234 Almir dos Santos Quaresma 002.354 Jose Cos\A de otn.m Neto 

002. 114 Fllhiola Fonse<:a de Figueiredo 002.235 Jme }l..i.a.t:fflo Nun~ 002.355 ()djlardo Cos1a dM Santos 

002.115 LiJiA Tatiane O ama Barbos• 002.236 p,,ulo OiovllJ'lll.i Montc:iro 002.356 Crisb.mo UiLe C.mrall10 

002.1 16 M..ülson Junho Com:tiçio Cakte 002.237 Jdúry Viana Sullyvart 002.357 Início Harley Ribeiro Corria 

002. 117 Rildo Silva d. SoUZtt 002.138 Odina.el da Cruz Morein 002.358 Edson Mor.., do Nascimonto 

002.118 W.!lordaSilvoF=<ira 002.239 MArli de Sousa RochA 002.359 \V.Jter Amorim de Abm:ida 

002. 119 RenAto de 01ivt:ira No!eto 002.240 R:Umumlo Nonato Lim.s NMc-illtmto 00~.360 Eloi>a kmnçlo da Silvo 

002. 120 l!linaldo Farias de Assis 002.24 1 Morcio We~ton F<=ira de Oliv<Ua 002.361 Joio Conn Oucia 

002.121 Maria das Or""as CostAl 002.242 l!dsoo de Sousa ViU1ena 002.362 OiJv.,ry Fc:rrciD. de Almeida 

002.12:! Aydime Vilhtn3 Pi::.mço 002.243 K~ttiusc.U. Montoril doi Santo:. 002.363 Aldri Pcreint Duarte 

002.123 Eruang<l.. 11. Melo F em andes 002.244 IOrJ!< Amartdio Oóes de ünu 002.364 José Carlos Costã Nascimento 
002.2~5 Gwrge Gonç-al~ de Leão 002.365 Hudson Rogirio Dot-gcs Pinheiro 

Sal..: 04 002.246 J~dmu de Oliveira dos S:uuos 002.366 Oz:.éas da Si1w Nunes 

002.124 Pedro P~.ulo da Co.sta O rito 002.~47 Nihon Auguslo ~tA.~i~l Gr~a 002.367 Arnaldo da Silva Lima 

002.125 Sudy B&ncto Ros• 002.368 Aroilton Cornio Mrrttln 

002. 126 Atumo do Nucin~ento Oarrciro.s Montt"iro saL.,· os 002.369 Mauro Roberto Pena de Cuvalho 

002. 127 E.lemld.a Gomes da Gr~a OO!..NS M.vco r\ntouio Mcrccs dA Concf1ça.o 002.370 lhorthon José Carvalho da Cooc<içio 

002.!28 M:m1e:ne SUva Rod..rigue1 00.!.1·19 I....11Ls Carlos dos Sanlos 002.371 P~~oulo OroU 

902.129 J~ Silva Cavaka~1te 002. ~(0 Addmo R.odriguel dos s,niO."' 

002.130 Fabricio Auguno Silva Pires 00~.25 1 MArio llorgcs dos Sxntos Sal..:02 

002.13 1 Ume dt Jesus Dantas da Costa 002.252 V<"ndel P&dll'CO CalnAl 002.372 R.Aque:l Pe:reira dos Santos 

002.132 Ali pio Pcrein Duarte 002.~53 M.:mod dt Jesus Sih-:t dos S.mtos 002.373 Klemi.son Luiz Souza de Araújo 

002. 133 Ale..und.re F'cnundcs Ribclr" 002.254 Dcucdito Cardoso Duartt 
002 374 llenedila Queiroz dos Anjos 

002.134 Nesiomaz Rodrigues ~loi.o 001.!55 Ronaldo Mauri---io Rocha 
002.375 Eli1o Barros NW1es 

002.135 Raimundo p..,.nn, da Silva Filho 002.256 Pacilitt> dto Jesus MorW dos Santos 002.376 Jost IOinnmdo de Souza 

002.136 Luiz Antonio d.! Silv~ BMTelo 002.2S7 Juljene N3LVh Oiurti 
002.377 Joio Alves de Olivrua 

002.137 Marlindo Nuo"' Almeida 002.258 M.vinaldo F.,....,Ua Barbosa 
002.378 Elinaldo llibciro dos SanW. 
002.379 Aibcr de Souza V ascooce:los 

002.13& Orcione de otnm Lobato 002.l59 l)inod Pa1mmm da Silva 
002.380 Rosemary SouZA de Almeida 

002.139 Ahnir da Silva Barrei<> 002.260 1\.lan:iki Utp<S da Cosi.& 002.381 Bernardo Ol.ivci.ra Costa 
002.140 Alfredo Souza da .SilvA 002.261 L<orurdo Se<Wo dos Santos Almcid.• 002.382 Luiz OusL>vo do SiM Corta 
002.141 luveoilde Santos d. Silva 002.262 Roniel Vasq11rs FJeu 002.383 Edmibon Ac.Ocio da Silva 
002. 142 Manoel Mir.,da Trindade 001.l63 Jos~ 8 entdi<no Oorm1 Corre-a lsal&3 Balista dos Santos 
002.142 Geraldo ~{AgdA Nogueira Tont':$ 002.264 Admno NMC.intcuto de Sales 

002.384 

001.1 43 ll.vniro R.tmos Qu.\Clros cb Roch2 002.:!6S Raimundo PauJo J\1.vqu~ de Ahneid.'l 
002.385 Mauro Augusto Chuc:.rt' dos Santos 
001.386 Alei Alencar c -o 

002.144 ~únoel Edvaldo de lviAtos Sousa. Junior 002.266 ~fanoc.l Elso ~ Souz.a Pcrc:i:ra 002.387 Londcmir Campos da Silva 
002. 145 Josivan Ribeiro Pnsoa 002.267 Paulo Rogério de Alincida FurtAdo 

002.388 Mauro Sérgio Nunes TrindAde 
002.146 M.vlme Gomes Gon~alvt1 002.268 JUMez: Ahnl'"ida Snlom~ 

002.389 R<>gério Posl.aua Calixto 
002.141 Valdonir do NIUcirnento Co.u 002.269 M=o Aurólio de Mirond.• B:ubou 002.390 Wmdefi AI~ de Sot= Voln 
002.148 Migud Antújo Souza da Silva 002.270 V aldeci Nu.nt"S lh Sih.·• 
002.149 Cristovam da Conceiçlo Gomes 002.271 AJ('x ~b.wo Barbosa da Silva 002.391 Clludio Célio Oóes Conrado 
002. 150 Jmé Dc::meure Ouad.ros dA Rocha 002.272 Joié de PaulA dos Santos Lobo 002.392 lrineu Silva de Souza 
002.1 ~ 1 11rM:·i3co Ton~ dr- oli vcir~ Filho 002.27J Jo.!é Robffio ck Lima Amaru:jã:! 002.393 Michel Moura Morais 
002.152 Clynger~ Aguiar Dias 002.274 José Adnilton Oliveira Fnn:ita 001.394 Manuel 1vanildo Letra F....Ua 
002.153 Dcoi;.. da Silva < Silva 002.275 Carlos Cardoso da Conc<içio 002.395 Jos~ Dila:m.v Mmttu" 
002.154 Poulo Set)!iO Rodrigu"' da Silva 002.276 h.tuques do Socorro d.ft Silva FerreirA 002.396 Frllllcisto Guanabara Soa:rrs 

002.27:' M..an:c:lo T ad.eu de Mouro. ~-touieira 002.397 !Wbcrhn de Soun Rodrigues 
Saà: 05 002.27i Manoel M.ulitcio Vilhma RabcJo 002.398 Oilbt:rto Josi Virira 
002.1 55 Pabio Augusto Luz da CllrY-'t"tÇA,:) 002.399 Sclma Lucia Codho 
002.156 Rliel Peres Santos Sal.. :09 002.400 Clsudemir Pereira Nunes 
002.157 Sslmxu Fc:nu.nd.e-5 de AssunçAo 002.::!79 t\ureo Ammo do:s Sanlos 002.401 Fnnciv= dos Surtos Silvo 
002.158 Elcilene RO<lrigues 1-lagalhi<> 002.180 Marlos Luis Pd= Freire 002.402 Ruzo Rodrigues MourAo 
002.159 Osv3ld.i.no dt Souu Lomto 002.281 Ailton Ff'I'Tt:in Lima 
002. 160 ;\lmir Picanço Ramo~ 002.28:! Clodo.aldo Cardoso da Concei.yAo Sala: 03 
002.161 JoMtuin• Lopd d.3 Sih<J 00?.283 !Uul Sur..hes dos Anjos M.::edo 002.403 Alecs::ndro p.., dos Sontos 
002.162 Josanet.e: Xavie-r de O~O:r.a. 002.21>4 Adaekou Josi Faria. dos Santos 002.404 Teofilo Akolumbr. da Silva 
002.163 ~'ilton Robson de- ~11.'1 Orito 002.285 Batista da Silva Duute 002.405 Eli .. de Almeida de SouZA 
002.164 Osv.Jdino da Silva Sales 002.286 Edilcne R.o<Ligut"J Pcreita 002.406 MAria do Socorro F. Smio 
002.165 RosNaldo Mira lU belo 002.287 Jo.ID-aldo dos Sa!lt.m Co:sL'\ 002.407 Nófio dos Reis do Silv:a 
002.166 Eldrr Andrade p...,.,. j_..., 002.288 Joosoo Modesto de ,\bmt 002.408 Manuel ll.!irtUtda Carvalho 
002.167 Maca Suely Pimentel de l·noitas 002.289 R.•irnu:odo Non.li.to Marques So~ 002.409 !ldinaldo Nascirnml<> da Cost. 
002.168 Rodevaldo Miranda Pim 002.290 Edirtaldo Dia• U. Silvo 002.HO Lc:uci da Costa Anújo 
002.169 N~ N.ucimento Barlx>sts 002.291 Paulo Shgio Jm Son!OS Navegontr 002.411 Paulo César Oomes Pires dA Cana 
002.170 KàÍia Simon< F.l.op<S 002.292 J"'é C.ompos Sot:« 002.412 l!l~n Jean Mookrio üma 
002.171 Edilana Montriro da Paix!u 0.'1:!.2YJ Nebon Nny Cl•~M Dnn.uccno 002.4 13 JoAo Batista dos SAntos Carvalho 
002.172 Marcus Viniciw Dia1 & .-l:.nmjo COl.29·1 Wr.slríngt.on José Mn1dcs Pinl-.ciro 002.4J.I Ocir Santos dos Passos 
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T•lma Luci. Lopes Nunes 
Marloo CJrucr. do C..... 
Pranci:u:o d. Moloo Oono;.Ms 
Paulo St.]!io Mmdr. Mnquno 
Santana MDm.iro Ooo<,:aM> 
Jun BritodosS.onlos 
O.boo MAcedo R.odrips 
Josr V ltl>dcriey Lei!< d. Araujo 
~il1on Goo;.Ms d. !..do 
Mari.ino dos s....., da Silva 
Jo..--ivaldo d. Quàroz Ataid. 
I:lonDngos f1Mo p;,.., !'>:onça 
Ala Sandro Mowio da Co.u 
w aldcoilsoo Lima dos s ....... 
Oucival P.olnwrim Bari>o<a 
l•l p,.;,. badwoc 
Waldeny Compos Tov•"' 
Rna d. c.cio do SiMin d. Souzo 
Jose Elóto d. Atm.;da ~ 

Amiraldo d. O!Mira c..tro 
R.ctnaldo Barbou d. A....do 
Lui7 Carla, d. Um. l'>:onço 
Ano Rita d.. Anoojo Pimenle1 
Rmi Rosa Rocha 
Staunuodo ~ Sousa Pan«l~l 
Rn lf'dit.o Vascoocdos Sald.antla 
llanulton H=ique do Silvo Nt<o 
( it"rson Santos de Araujo 
llin M.unH d.. )..,.. ALDd. Gooç.Ms 

Olu-npa do Socorro Frn-m-a Fan.a.1 
Edno Santa Rosa Bentn 
Leon.:c de Vilhmo l'u\boiro 
~dgar AUf!U'IO Quadros 
Ronaldo Dln...U. d. Souza 

1\.t.r.:o An!Dnio P.drosa da CO"Sta 
R.n. C omu da Silva 
I ilda da Silv• P....Va 
o\kid<ia da Silva P....V. 
Raimundo Rooaldo Bnto da Silv• 
Agnpulo Pnftra M Sousa 
Aldo B•aodio da silva 
Jb O.Jmacio d.. Oliveiro 
I l•IYti Ouálo do Conc<>;to MD<aos 
Ak'u Rooaldo M.OO.. d. Je<m 
Adnano Macio! Silva 
Na.t.ali Srnui N"nhi 0W 
J"'..uoo sav. Sou,a 
vi.,~rr•te Mo"'J'T dt Uma Ju:mor 
Raummdo Uyaco da Silveaa 
Eli= Tor=do Silveira 

Jost C ar\os Obvma dr Sour..a 
l' aul.o R~ Costa dos Santos 
MMtoo dt OlM-ira Barata 
Man');) l~ur Je Pinho Bam:-i.rt)i 

Ana Claudia do• SantO'S V alo 
Alb.cv Amua! Fl<u 
0 f't'al& Pma Cordaro 
Janil.:-e do So.:on o S ilvara dto Souz.a 
Dmi> Albuto Cas"b 
N~ C orrf.a Bc-lem 

Wrhon Avdmo VW:ro 
SWna Cristina Oomn da C os La 

Ptmando Oou101 Ahneida 
Wil""' Mar<:elo d. Almeóda Santana 
Mana Clna d. Sou7.a Machado 
Nu.art do Socorro Dias dos Santos 
\V ando F.hoo I.mu Pinlo 
M.ulon M.agno Cruz de Soou 
l.ino da Ponlt M~ros 
,,_.;,.,. dos Ch"llas Marq""' da Silva 
Deu.1;ianr Larnario cb. Silva 
Alvaro Ak" l kbõa Ambras
Ond Santus DW 
Sidswv NI$CUTimto dr Lima 
R<gi~ Pilgueiras Nno•' 
Rosivaldo Melo Silva 
E Ido Nunes do R"'*"" Cardoso 
Anionio Dson l\.t Pc-mn Junior 
Oto L<mos Barbo>a Fõlho 
Pra:nd~co Laz.aro S.v1tos do Nascirnrnto 
Den.dito dos Santos Moreira 
Raun1mda da Silva Macirl 
Joio T ... ofilo Oouvea Bati!tot 
Robnto Fr•itas do Carmo 
,, ~ F.spu>dola o ...... 
Prmeu DW Picmço 
Jnu AIM Fnrm Bania• 
Lw· c.,~a, da Silva N~ 
lr""'hldo Pinheiro Uchõa 
F.Jmúl Reis Pache<:o 
\ia. "'' Rob<rto P....Va d. F~ 

c.bna Rocha do Nuci:mento 
AuarJ .o\lrneid.a dto SoUTJ 

i: •. .JU DW Santana 
JcL Vil!in FerR:in 
Paolo liXJ!• Tonw d. O!Mir• 
Raummdo y.,.,.;,. R.vnm 
KJ.. vtnOn Dutos Cardoso 
i\ll.,n Corv>lho Silveira 
t oMÜ>on Ch.ajjas Barbo>a 
Luowal Jmr Pinhoiro da Silva 
f,.atiJ~oo ~urs Cmt..mbêdc 
' ·1-on de Souzo c.bral 
• ,fflC'_ Lima r Sitv. 
P..t:o Mor... do ,..,anl 
tz"""oerio Martins Ntmn 
h >J.m~ Costo 

"'rBritodosRm 
kr .-Ctlida Be=ra Barba> a 
Fog;naldo T ovom da Silva 
~wi.a V old.te Coma O ao.., 
Dlbora da Silva Souza 
Mana IYimo5 Pocbe<:o 
J"'é Cláudio Lima Ma:hado 
Mona o-. Maciel~ 
Ndma P....Va Marques Coma 
C.umcm p.,.,.;,. da Silva dos Reis 
Roimaado RoFio p,.;,. d.. Fipir<do 
Andenoo N.....,., Lei!< da Co.u 
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002.813 Dorie!ber Si de Souza 002.935 Oscar Dam&1Cmo de Mdo 003.056 Luis s..p. N........, de Jcsm 
002.BI4 H.!l;o da Silva Souto 002.936 tsrad Vimo de S~o 003.057 Pabi.ino Luiz de Bamn Campelo 

002.115 Allisom Qu=a ~ 002.937 1õsemar Nunes Linu 003.058 Robcrt Kctn.dy !'ir.s do v alie 
002.938 Pranci.co das Chaga.< OIMino 003.0S!I Clwl<s do< Santm da Gnn 

Sala: 16 002.939 Rui T.indad. Alfaia 003.060 Fabiano Fnocilino de Sousa 

002.816 lldileoo AMos de Carvalho 003.061 José JUU<z OIMino da SiM 

002.817 Man:clo Braodlo da SiM Saio: 20 003.062 RaD;nuodo Rosmdo do< Smlos 
002.118 J.,....j] Santos O!Min 002.940 Ocnival V asques Nunes 003.063 lUimundo da Conce>;io Amoras Filho 
002:819 Ditthson Cunilo l'i= 002.941 R.Umundo J~né Costa da SiM 

002.820 José Roberto SC'Da \úud 
002.942 Frmlcisco Pinhmo &-Soma Saio: 03 

002.821 Edson Ramalho Rodrigu.s 002.943 Lundro da SiM p.,.., 003.064 a..;, Rob<rto Mdo da Silva 

002.822 Daniel Lopes Mmqu.s 
002.944 Edson Luis Brito da SiM 003.065 JO<é Itamar Rodrigues da Costa 

002.823 l!liz.t. p.,..;,. Du.utt 002.945 Raúlde Monos da SiM Rocha 003.066 lran ParaguassU Madurcira ~ Mlnr:n:s 

002.824 JICbon R.mos Ou<des 
002.946 .'Jmir dos Santm p.,m,. 003.067 Valdcci Cunha Melo 

002.825 A demo Alves V olt-ntt 002.947 Raimundo de Souza Figueira 003.068 Ana Auxiliadon Miranda do< Santos 

002.826 Maria do Socorro dos Smrtos 
002.948 Pl>W> Oooçalvts Campelo 003.069 Mario Augusto Pem:in Alves da Cunha 

002.827 J<né Ribeiro do< Smt<n 
002.949 Juan Carvalho de Oliveira 003.070 Carlos Antonio )l,l>ire!es Pinhmo 

002. 82~ El=andro da Conc.içi<l Lima 002.950 lwnnmd.. Nonat. da Sil•~ p.,.;,.. 003.071 NeulJnar da Silva R.ru 
002.829 Rogério da Silva J>mhmo 002.951 José Jarbas QuuestnA Brito 003.07:! J.r..ael de Pontes Mortis 
002.830 Antorúo de A7.evedo Costa Pilho 002.952 ' Lconibon Oonç~ Gomes 003.013 Oeovani Percin. de Oliveira 

002.831 Aminldo Sardmla \.kndos 002.953 Josirnar VUma dos Santos 003.074 Pn.ncinei Jos.t Santos da Luz 

002.832 Pedro Neves Bahia 002.954 Aktbidos Almeida da Silva 003.075 J<né Luis Monteiro Valodares 

002.833 Raimundo Nonato de Souu Lima 00!.9 ~5 Iva Mari.a Nascimento 
003.076 Hmenon da Silva Cordnro 

002.834 Mona Apancida Bubosa de Snuzo 002.916 BenNlito l!dils.on Cunpos de Freias 003.077 Adamilton dA Silva N....., 

002.835 lz.a MW Socorro O.Picanço d.1 Sih'll 00~.957 W.!mir .'Jmtida .U, Amorim 
003.078 Juc: iclcv<k ~tos de Olivma 

002.836 Cbristian Rodrigu., Ribeiro 001.95S ~l..,od llo•gos Gonçalv.s 003.079 edson do N33Cimento Mrid 
002.837 Dttio Est<ws P.úhtt. Mou 002.959 Jrtmort Aihon O~Tira da Silva 003.080 ,\g~Gama Ba.i.a 

002.83S Omildo Pinhei.o do E•plrito s.,to 002.960 Ronaldo de An<Usd< dos Santos OOJ.OSI Pedro da Silva 

002.839 Mourlc:io ~ d. Luis 002.%1 Wilson JoR GonçAivts do! SMtm 003.0~2 Mona Elisa da Silva Castro 

002.840 Odijom. de Minnda Rib.iro 002.9<>! Sdma das Graças dos Santoi Costa 003.083 Jurailde Linu de Soma 

002.841 Simoo< ~ c!a SiM 00!.963 Ua Maria de PauL. Bubosa Salgado 003.0U V a.lmir dt Jesus dos Santos Lima 

002.842 Rouna Maia Ch~'\"S Nascimmto 002.964 Luis RonakL> da Silva 8UT'l'to 003.085 Omivaldo P=and.s 

002.843 M.vtus Josi P.antoja de Castro 00:!.%~ CJ.JI<n Clry R.uno. p.;,, 003.086 SebastiJo Carlos Padilha 

002.844 Joio Alacy do< Santos T.indad. 002.966 lld, hior Cost. Salgado Filho 003.037 J<n< Ehon w Cosa M.rit! 

002.845 Jod de Almnda si!...;,. Junio, OOl.9o7 Na.zar~ Rodrigues Amorim Cardoso 003.088 Gcrcrniasl'~ 

002.846 Mucia K.ila Casb!lo FÍJIU<Ír<do 002.968 Roberto Gom~s Campos 003.089 Ju n Ma...-itl Pire-s 

002.>169 Alfrr:<lo Rodngu.s Pnm• 
003.090 Cl<h<rt de Almcida Saraiva 

Saio: 17 002.970 R\)11ielson Sllva dos Santos 
003.091 R.tgitWdo Silva Runos 

002.847 M.via da Graça do Rosirio 1\.taia 003.092 Lori GarcW ChKVeS Nascimmto 

002.848 Poulo de Sou"' An<!nde Saio: l i 003.093 P.li.•beth Barbosa Fommato 

002.849 Ediln Mona Rl>drigl.., T•v=s 002.971 Luiz L 1liss"' Corckiro 
003.094 AL:ino Rogerio Brito Summio 

002.850 Higino Su-afi:m <k Souz.t Junior 002.972 Erin~do AIYd de Almeida S11la: 04 
002.851 Paulo Robmo Brito da Silva 00!.973 f\.-~1 Antônio M.a.cid Quar~ma 003.095 RegiJen~ F~tra DMTÍga 
002.852 Jonh Aln Soarn dt Souu 002.974 ~lvi.ll. LW.1 Alrnt'ida Coelho 003.096 R.úmundo Nomto Üm• 
002.853 lzabd Crirtiru Sma da Sih~ 002.97< l)onncio Soun DW 003.097 SheJdon \Vild: VWu, P.v1toja 
002.854 SêJxio !Qc..-do Matido da Silva 00!.976 l..tHrrival O.•ciroz AkáJ1lMa Júnior 003.098 Morlene da Conc:ciçio Salis Pinto 
002.855 Jovenía.no dos Smtcs Júnior 00!.977 lrincu F~r-ira Lima N~to 003.099 JeAn Carlos ou.. .. Conceicrlo 
002.&56 Pibio Al=ander Guna p..,afort 002.97! Antonio 1\ugusto da Silva Banos 003. 100 l..<onidas F..it.u do< Santru 
002.857 /\ntbnio Culns Rcxbgu., Lõbo 00:?.979 ~ddeuma Nut1es MAglllhles 003. 101 Raimundo Nonato ck Morais Pontes 
002.858 Jairo da Silva Oliveira 002.9SO Neúival Que-irOz Santana 003.102 AJonso E&as da Sltva Oucia 
002.859 'R.osincide Oonçalv.s de Carv&!ho 00!.98 1 Jose Si~bra N~to 003.103 Oalgisa de Magalhile> San!<n 
002.860 Udia de Ca.<sia e Silva Pedrada Di.s 002.981 RoRerio dos PAuos Pi:rC"S OOJ. IO~ Heüo Silva d. Andnd< 
002.861 And.erson Mendes dM SantO'!: 002.983 R~amdo NorWo Vieir2 Perein 003.105 Cooctic;io do Socorro Balisla de Carvalho 
002.862 Iracy Barbosa do< Reis 002.98·1 Elton Amdmo V a.z dos SIUl~os 003.106 Eriedison do SocorTo Pma Quedes 
001.863 Sandro Rogerio ck Castro .r..1ira 002.985 ls.i&! Maia de lkus 003.107 Jurenu. Gonçalves Jor&e 
002.864 i!linett F errc:ira Oo.a."tt 00l.9i6 AL·mü dos Santos Pwtoja 'J'J3.10S NJJ:m.cl & o&...ir.. Snun 
002.865 José da SiM Pinhmo 001.987 ~tuilson de Mor3i:s Brito 003.109 Josê: Ale.u.ndre Bnaga ck Mo.-aes 
002.866 JO<é RDnaldo Cruu Silva 001.9SS C1Admi:r Amnlca da Silva 003. 110 Jucilio Snu., d. Almeida 
002.867 üd.baldo Castilo de Figumr:<lo 002.989 Edivan Vida! da SiM 003.111 CIAudomiro Nobr. 
002.868 J~ l!ulson Viana Sullyvan 002.990 P.rika Cristina \..oneei.;t.o da Silva 003. 11 ~ Mmm:io Mvtim Nm limiar 
002.869 !voa V. Bodist. 00.!991 Joio Cris6stomo 1-•útos D~ue 
002.870 Sttg;o E ..Ido L<ol Vieira 002.991 Uirlen< Regina Viana Sih .. CARGO: DIVIÇAL · 
002.871 l..indalmira l..ol"" Cosio 002.993 MariA Apar<'<ida Rodrigues P•ança IJata da prova: 02/12/95 
oo2.tn Rich•d An:nando \(Lal*. Lim.a 002.')'') 4 Anlno Si de l...Üna ~Jcob: JI! J'A 
002.873 !>tario Doming., M.ru<s da Com 002.99~ RoMt Pranldün Carvalho Di.s 
002.874 M.wooldo do< Santos Cô<k> 002.996 Suzinaldo Chagas da SiM Sola :OI 
002.87l Adamir Vieino d. Lma 002.9<)7 Juvenal Santos AlmeidA Filho ~ de lnscrlçàn Candidato 
002.876 Paulo de Nazart S.v.cht"s Vukâo 002.998 RaimunOO Paulo Oalto dos Sanlos 003. 113 Luiz Souza d.t Costa 
002.877 Francivaldo dos San·.os Ch~M t'JJ:!.:)'J'9 !o.Lvlon Picanç-o D:un~ceno 003.114 lím:ules Sanios da sava 

003.000 Antonio Márcio Pires Picanço 003. 115 Joio !!mCTSon Pinto Otmaque 
Saio: 18 003.00 1 P•ido Rómulo Dias d.s Cunha 003. 116 l111bio Mucelo da Silva Nascimen1o 
002.878 Dionisio dos Santos furtado 0')3.117 J<nê Ch..ga.< da Silva 
002.879. Nelson Braga do< Santos E!('OL. PriocC":"~a lubel 003. 11& Jos~ Guilherme Carneiro Pma 
002.880 MArluci Abdon Tavues Sal• : OI 003. 11 9 Rutl1! 0n da Costa Dlanc 
002.881 Antônio Roberto da ConceíçAo SousA 003.002 Rr-Wn&ldo SMttos dos Santos 003.120 Antonio LAcerdA 
002.882 Skgio Orott 003.003 SUvú Cristina da Silva Pcffi:ra 003.121 Cl..udemir So= lkhõa 
002.883 .~ !di Monteiro F~ocrtl<J 00.! .004 Jdlenon Boubma , ih.M 003.122 Elevir dos Santos Gama 
002.884 Sandro Muc.~lo Fm ein. 003.005 Reginoldo de Souu Silva 003.123 CJcodon Gnson dos ·sttntos 
002.885 Jostd!oo Banos .U, Almeida 003.006 Orcir F mundo SousA d. OÜ\~ira 003.124 Benedito de Mdo Santos 
002.886 Eliz.1 Nun~ do Nljcimento 003.007 Cl<ydson Ned M.aranhlo Sma 003.125 Silvano Smlgado Fuias 
002.&87 Jom.sr da SiWa fnTei:rll 003.008 José R.ibamar dos Santos Siquóu 003.126 Antonio do Nascimento da SiM 
002.888 JAiro Silva da Guna 003.009 LlÓ> Antonio L<al da Silv• 003 . 1 ~7 1\.aurilo Martins Pdaes 
002.889 Emmon Plcan~.o SampAio 003.010 l!d.tmihoo Oomt"S ck Oliveira 003.128 Raimundo Nonato da Costa 
002.890 L<onardo da Coru Rodrigto., 003.011 Maria Tereza Soares de Si 003.129 Joio L<mos do< S101los 
002.891 Da.;.) Pinh.iro da Siv• 003.012 Zoraia Muia AMs Lob.to 003. 130 Daniel d3 Silva Araújo 
002.892 Edvaldo Vi!htna 003.013 Gu1enberg Alves dos Sarllos 003.131 Antoaio M.mod So~~res Martins 
002.193 Carlos do Socorro ~·eira Santos 003.01·1 B<n<diu Mira N<yio 003.132 Lourival B•z=a da Silva 
002.894 Sidnei Riluldo d. Limo 003.015 Douci Alves uma !l03.133 Edson R.aimundo Baia d<n Sont<n 
002.895 KleiJson Antonio Gouvt'i.! Fnn1u 003.016 ldenibon Linu Pacb.co 003. 1 3 ~ Francisco Jorge Pantoja Cardoso 
002.896 Rob<rto Maci.l Bosqu. 003.017 Pedro Poulo Lopes 003.135 Josi Btnildo do< Santos Monteiro 
002.897 Djailto do< Santo< 003.018 Riva.< Cltber Rodrigues G.maqU< 003.136 Hamilton Pereira 
002.398 E'~" M.rid do< S:nios 003.019 lraldo Antonio v alente Guna 003.137 Frank Sidoey om...;,. SiM 
002.899 Nilz<te Mendes CosiA 003.020 Jxboo dos Santo5 Araújo 003.138 ,\dolfo Conia da Silva 
002.900 R.aâd Tibúrc:io de Snuu 003.021 Ednamar Melo SiM 003.139 Jost Ribamar Teixeira 
002.901 Antonio Mucus da Roclu F~eira 003.022 Ubir.ci das Cbog"' Ltit. 003.140 Josê do< Santos Agenor 
002.902 Fenundionor de l..ima F~_, O~ 003.023 Cristiani Monis 003. 141 S.abino Ferreira Sem 
002.903 t\dalton Nobre DUs 003.024 Hosmo Om-eiro da S~·.-. 003. 1~ 2 l.-.ércio Santos Cardoso 
002.904 Carlos Nelson Santana ~-ú=h..do 003.02l l!:r.eni1da n11.1isb COt"Iho 003. 143 Justino Oom~ do Nascimento 
002.905 Benedito da Silw Bezerra 003.0~6 ~·tviA Dcurinu.r Can,.:iro da SilvR 
002.906 Seba.sti.lo Linu d. B>rros OOJ.027 JonAS Ml'r.:cdes d.1 Silva Saio: 02 
002.907 Edson Di.s Coêlho OOJ.OlS 1\ilfo d,., Silva Queiroz 003.144 Aluizo D.Wn.!cio da Silva 
002.908 Elclides Cordeiro d. S Ü•~ OOJ.019 Paulo Roneldo i'"MTl"lra Negr.\o 003.145 Coaraci Pites 

OOJ.030 MArlene S"ntos <b Silvs 003.146 Ivaldo Pereira dos Sautos 
Sal.: 19 003.031 Marlon Luis Ntm~ PereirA 003.147 Antonio Rodrigu" Beu:mo 
002.909 Luiz Gonzaga Sou:n<k sava 003.032 ll!$s.va Barbosa DW 003.148 André Luiz Volentino Freitas 
002.910 Maria Eltoice Nery dos Se:otos 003.149 Rnúldo d. Sn11ZJ1 Batina 
002.911 José das Ne'VC'S Mencb Cima:ra Sala: 02 003.150 Manod Saraiva da Rocha Filho 
002.912 .>J;c:io J"'ll' OIMino 003.033 Gilson Mtirde Xrucr 003.1ll Agostinho Lobato do< S&rJ!<n 
002.913 Wanisley Alves de Souu 003 034 Lucivaldo Furtado Palmnim 003.152 José Antonio Vinagre Morais 
002.914 F enuncio da SiM M:lo 003.035 Ckonido Morxs de ~-edo 003.1l3 J<né Jorge Run<n Matos 
002.915 José Roberto Brito 003.036 Silvuodro Almcida Ba=to 003. 154 P.dimldo Viein Cudo<o 

002.916 MrzUm Mene= de \úlos 003.037 M.m<n Antonio Ribeiro Linu 003.155 Antonio JO<é Ah-.s da SiM 
002.917 Mario Leite Roch.o 003.038 Sonda Monm Moi..n.... OOJ. IS6 M.m:o ~ Amorim 

002.918 Poulo Codho L<il< 003.039 Christi.v>< Rodrigues Ribeiro 003. 157 lradt!soo Pantaltio da Silvo:iro 
002.919 JO<é Benedito Dalmkio de OIMino 003.040 Luiz An<!tó p.,.;,. do Carmo 003. 158 Pibio de Souza Coutinho 
002.920 Adinaldo Penha Nur.cs 003.041 Loum-::l da Ccnta Furtado 003.1S9 N>ir Antonio M•cid N<gdo 
002.921 Silvio Rogerio Rodrigues Seab.a 003.042 Ilcimigcl.o RDdrigu.s o&.-.in: 003.160 Reoilsoo da SiM 
oo2.m Joio de J..., oo. s&~M< .;. s ;;. ... 003.043 Stba.sti.lo Clissio Alfoi. da Trindule 003.161 Afoaso Snun da SiM 
002.923 Rosivaldo Mirwoda G\..oedcs 003.044 AI.,. Di.s de SOUZII 003.162 M=ias Nazaré Costa do< Sarlos 
002.924 . Evzodro do Socono :\Xo!mu~ €!.'l Sih'3: 003.045 l..uàb Seu do Espiri<.o S..Oto 003.163 Rubdioo Auvedo da SiM 
002.925 JO<é M.arfúcio Ak.mt= & Alm.;d,. 003.046 IUDmmdo Nondo Footende 003.164 lUimundo Lopes BasUn 
002.926 Lauro d. Souza Roch 003.047 M.rl!x:io da Cunhs L<mos 003.165 Valnúr Rodrigues da SiM 
002.927 T,...;,;, Raio! da Silva 003.048 H.J;too Ribeiro da SiM 003.166 Manod do< Smtru Mon1<iro 
002.928 MW do Carmo Fip-iro:<'.o 003.049 CISodia P.trici.t l.il,.;.;,. Rodrigues 003.167 Edrnilson da SiM Cordeiro 
002.929 Antorúo JO<é Lacerde 003.050 Joilo Rob<rto Figueu.do O. Sik·o 003.168 Hdio J<né Coêvo de OIMino 
002.930 Aroldo Pcm:ira da Or.:1A 003.051 lkmdi1o Rob.no Mau<. < Silv• Filho 003.169 Ubintan Brito & Amorim 
002.931 Marint!soo Amons Fl:r..cdo 003.052 . Enidcio da Silva Monteiro 003.170 Roberto do< Santos Vilhen.a 
002.932 !!licte Socorro Oou, .. n Alfaia 003.053 J<né Luiz p.,..;,. de Araújo 003.171 !!mandes Lopes Peitou 
002.933 Edson do< Sat~lru Serrio 003.054 Rosimar Naiva Dantas 003. 172 Fnmc:ivaldo Lima da Silva 
002.934 IUirmmdo Enilsoo Vaz & Lima 003.055 ~ R&rolo P.úhtta MDta 003. 173 Mariná da Costa 
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lmio Silva da Costo 

lw l!duordo da Silva Botbo<a 
Rodolfo .oJmada clr Souza 
ff~'O JCM" Oiniz. 
Eron M.r1 clr ~!Dnod Pon!M 
Roooldo c .... Pinháro 
on... Maio c1r o.u. 
Rosinaldo Bali<iro clr Souza 
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,, ... Alliado Mmclrs c..valho 

R.mundo Pantoja Prrmn 
.-,;<Imo da Silva Minoda 

o\u•omo Oocnn clr Soun Paho 
....,.. Riboiro Sma 

1 .....,.l..uisc so ..... 
õ....Jdo clr ksus Rcdriguos da <lama 
I ...Jô,ey Bari>o5o Td.s 

Rubem Santos Poula 
~r...O.Co clr Msis ~..opto PtÍioza 
Mona L<aita Coutinho M.qurs 
;ondl dt hsas dos Sonios Momm> 
Scmoot T olosa do Silva 
M.-cio~Tciuin 
a.-lilo laci clr SouD Soma 
Car\oo Alb<rto ~elo Canno 
Assis Ramos clr SouD 
Ml<n:io Rás clr Am.ida 
Jooó Marimo Pmba Pi<:onço 
ldl'=oo OIMóra da Siw 
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003.502 10fJ!< lnjles Nepounr""' 003.613 M-.1 Vi.ma de O!ivm-a 003.728 J~P..-.irodeMdo 003.503 M.uiz.le p..,.;,. Morein 003.614 M-.1 Pires l'>:mço 003.729 M.n:os V al.odor.s c..v.Jho 003.504 Ala SIZ!dto Pinheiro lDp<s 003.615 R..ginaldo do Camo L .. ! 003.730 Luiza Rosa M&a D.rros 003.505 Roberto Carlos Pcmin Feirosa 003.616 Jenhooow- da Cosb de lima 003.731 Oz.mir F ..-r-eira Baro. 003.506 Wil<s Rodrigue< M.nd 003.617 Palio C<ur Sousa das CMg115 003.732 Eduardo de Soma Mino 003.507 Marinaldo de Brito Nunes 003.618 ltarM P..mra da Rocha 003.733 Clóvis Pires de Olivan 003.508 Palio Santiago Brito 003.619 Jos< Ca-lo< de Almeida Baia 003.734 Roberto M.oo.. dos Santos 003.509 Jo3t Erasmo MC1lc:z~ E~ter 003.620 Rtimundo Mor;al M..to-1 de Melo 003.735 Aguinaldo Fcmin dos Santos. 003.510 Ivaias <k Souu C01Têa 
003.736 Al::idts Macedo Trindade 003.511 MAreio Cosa dos Sontos Sala: 03 

003.512 lieraldo !Wol Mõllcr 003.621 Bcn..!Oo Feirosa de Soun 003.737 Moac:ildo Soeiro Cosa Junio.-003.5 13 V aldcci Moateiro 003.622 Harlon A>sis P..tana 003.738 /uy Monteiro Mmdooç& 003.514 Dtozimar da Cruz Costa 003.623 An&<lo Oouçalv.s Façanha 003.739 Edibon da Cooct:içlo Rodrigue! 003.515 Nauma.l Soma Ro<friaues 003.624 los< Macedo Saldanha 003.740 T alima de Pinho Vida! 003.516 Anc1renil1oo M....,.. Oomos 003.625 lnocio da Cosa Meira Neio 003.741 Orovan T.....-.. da Silva 003.517 los< Antoaio Amaral ~l=donça 003.626 !m-on Ponte Coelho 003.742 Froncisc:o Nogueira de An.Jjo 003.518 C<bo Luis dos San!o< Motos 003.627 Washingúm Carlos Pootc Mo.-... 003.743 los< Augusto Canlo.o Campos 003.519 Roberto OOOl<S Costa 003.628 Caubi Jos< de Andrade Campos 003.744 Washingúm Lt.;. Vieir. 003.520 Rénmndo oo Canno Teixeira 003.629 los< Raimundo Am<rico Rodrigues 003.745 AWnir de Almeida Ribeiro 
003.630 Mário da Silva Sou1o 003.746 l!sp..!Oo Pmoa do Nascim.ntn Sala: OS 003.63 1 F "*rico Oliveira da Silva 003.747 Joio Aquolto l'llrlado Melo 003.521 André lkm Nun<'S 003.632 Marcos Ckar Lopes Dias 003.148 Fcrnll!ldo Sérgio Castilho S=ão 003.522 Luiz C&rlos Queiroz de Oliwira 003.633 Palio da Silva D-.urt• 003. 749 l!devoldo Oonçal..,., Baia 003.523 lWnnmdo Puein. W. Silva 003.634 Man:<lo So= de ~úgallü.s Rommi 003.750 Luiz Ca-io< da Sil•• Araujo 003.524 Ch.ules Paulo S oraiva da Silva 003.635 Alaci Penira Sac.n.mmto 003.751 Osm.rin. Maia O-onça!= 003.525 Palio Robnt<> Barbosa de Mdo 003.636 Oilmsr Mnques Tourinho 003.752 Jorge do Socorro dos Saotos 003.526 lkm.vdino de M.lo F..mra 003.637 Alvuo Brito de Minnda 003.527 Álvuo Aotõuio de Melo Cmdeiro 003.638 Roos.--.h .~cl<hihon RP= Ribmo Sala: 07 

003.528 1\d:inilson Sao1os Favacho 003.639 Jose Claudiooor Fcrnira. 003.753 Jos< Raimundo Prata P= Jlmior 003.529 Josafi F<mira Gad<1h• 003.640 Ari Marcicl Rodrigu .. 003.754 Romulo R>:ardo lOfJIO F......OO... 003.530 <.;arlos Lobaln CuOO.O 003.641 \Valter de Oliveira F~ Junior 003.755 Ndsoo c.valcant< da SW. 003.~31 Júlio Canlo.o de Sousa C03.642 Jonas O.T~ f'Jeu Jwtior 003.756 Jos< Lu::<Do Matias da Silva 
003.643 Paulo Snwo de Souz.a 003.757 Antonio de Sousa Mmim 
003.644 Romsriz de Melo Biltm<:ourt Sobrinho 003.758 M-mod Machado da Silva Filho CARGO: MENSAGEIRO 003.645 Francisco Augusto DatistA dos Sanlos 003.759 los< Oonçalves Namio D•t.a da provo: 03/12/95 003.646 Antonio Saraiva da Coou 003.760 B<n«lit<> AI= da Silva Escob: IETA 003.647 José Américo Gam• 003.761 Elon Madureira Rodrigu., 
003.648 ld .. aldo de A1mcida V ab 003.762 O.Orx• Carlos Barhosa Smtana Sala: 12 003.649 Sizcnando P.dro Jl,lo<aes Luz 003.763 los< Niltoo Araujo da Silva N" <I< lmcrr,~: Candidato C03.650 IUimiUJtlo Carlo, P~ 003.764 Sl:.-gioMonl<itodaF<>m<ea 003.532 Grtgório Barros Pi.dade 003.651 !saias Sal.s Andrade 003.765 Urubat.n de A>sis Malcher Motta 003.533 Rostnildo Coutinho Mos.., 003.766 Adriano Ângdo da Silva 003.534 o.v.tdo Peseira Silva 

CAROO: OPI!RAOOR DE MÁQUINAS PESADAS 
003.535 P.dimiba Maria Nun<S Calda. Sala: 04 
003.536 Elivaloo Minnda Nunes 003.652 .~nw"Y ChujJo Pamtino Vimo Data da pro .. : 02112195 

003.653 Da;id Dias EscoL.: IETA 003.537 Fn<ncinci Pantnja <I< Can-a!ho 
003.654 P.lmir oos Santos Cardoso 003.538 lvt&ria José S. Corrta 

003.539 Rcinaldo B<to..!Oo Nunes do Rosario 003.655 M~ns Picn-e Morai!; de Sousa Sala: os 
003.656 Molzt.s Cardooo Campos N"delnacrr,Jo Candidato 003.540 PrMcilM R<xhiguôol dos SMtos 
003.657 Alu BO!]!t'! da Silva 003.767 Aotonid Cllm<Íro P...U. 003.541 Coliano <I< Souu Chii§RS 
003.658 OonçaJo Bruno Quaresma 003.768 !v!.oood P..-.iro <I< lima 003.542 Edicleum• 1-<>h•to <k Aoclrok 
003.659 Edson N..,... Calda. 003.769 Joluoo França doo Santos 003.543 Naidivano M.ln:ia Rodrigu.., Silva 
003.660 M.lrcio Jost L. Oom., 003.770 M•nod Prancl,co P~ l.âk 003.544 Marcelo Paslana oos s.,tos 
003.661 José Maria Ment'ZL"S de Cartuiri.. 003.771 Adriano Braga Izidorio 003.545 Aldemir dos Santos F..U. 
003.662 Jost Ribamar Mdo Silva 003.772 JO!t NllZILre NMC"immto Pinheiro 003.546 ~úria Jos< Ah-.s Costa 
003.663 L<odegario de lima Santos 003.713 Josias dt Sous~~o Dmiur 003.547 Wilson Dutra dos Santos 
003.664 ~.fanod Conea Ddr-za 003.7?4 Robson Soam da silv. 003.548 lusc<lioo dos Sanlns Dias 
003.665 Ndson Urubatan de Souza 003.175 Albmo Oomes Pint<> 003.549 RooJ.y de Vilhoma Qua=ma 
003.666 Oilvandro da Silva Sancll.s 003.776 San<ho do Roshio Almeid. da Silva 003.550 Oi1vam Azco.-.do 
003.667 Osvaldo P~a Fonseca 003.771 Josias lima da sa..~ 003.551 Giuliao Mira Paot<>jo 
003.668 Zaquru Cost-' de So= 003.718 C>zlos Sidon Barbosa O!Mino 003.552 Jandson Pantal<lo <k SoULll 
003.669 Antônio Sbgio oos Sanr;, N<ry 003.779 Jucc.lino Ramos de Sousa 003.553 uocimar Sounpo;o Bonfim 
003.670 MAnoel Sousa Alvt-S 003.554 Rrn€ de Oliveira Lima Junio< 
003.671 l!dinaldo de Oliwira Souln CARGO: Sl!RVI!NTI! 003.555 Eli Dianor dos Sonlo< 
003.672 Evaldo oos SMios Data da pre>a: 02112195 003.556 Charles Silva de Sousa 
003.673 Rubnls Neves de AlbuqUOlJ.ue Júnior Escola: IETA 003.557 lnon Ouilloc:rm< Oonç.U.-.s <k lima 

003.558 AnAci AI= Cosa 003.674 Anl<>nio Angdo da sa .. dos Santos 
003.675 Carlos Albalo Palrncrim Santos Sala:06 
003.676 Aluizio dos Sautm Monttiro N" & Inacrr,lo: Candidato CAROO: MOTORISTA 
003.677 Pedro do Nascimento Lemos 003.780 l!lita Ouillocmo< Mira Data da P'"""' 03/12195 
003.678 A1uirio Cavalho Santiago 003.781 M.ilena Sacr8mt'Dto de Souza Escol>: T.-.denl<s 
003.679 l!dnilson dos Sant<>s da Silva 003.782 Silvia Silva de Soun Siqoeira 
003.680 M.ircio Coutinho P<Oafort 003.783 Altindc de Morais Anójo Sala: OI 
003.681 Aquibüdo Tav~ Feio 003.784 lracnna dos Santos Souza N" & 1nscri;lo Candidat<> 

003.785 Adel.ide l<mo3 P..-.iro 003.559 Mltn:io Arnélio de Soun Dln"C'ira 003.682 Rénmndo Carlos Smtos Rodrigll<s 
003.786 K<bon Josimar Araújo cosa 003.560 I<IIII Chsrl< da Silva Lcit. 

Sala: OS 003.787 Dmli<:e Roquês d.t Sm~ 003.561 J~ Nascimento de Jesus 
003.683 Mm:os R. Amora Rodrigues 003.788 Rivelino d.t Silva 1\nogio 003.562 llm«lit<> Darhosa Moob.OO 
003.684 Joio Carlos Oonçalvn Barhosa 003.789 Maria Amilia Sou7.a das N.-v.s 003.563 PWicio Pa:rW So~ 

003.790 Adena Silva <k Olivr:ir. 003.564 Otoniel Cordeiro dos Soutos 003.685 LcnoSilv.So...., 
003.565 OT.<Ías da Silva Pinheiro 003.686 J<roaimo Nolbcrto AI= 003.791 Aoadir P..-.ira da Cosú 

003.687 CIM Jan,.. fumy 003.792 Mui& de Fitima Pinto de Souza 003.566 Palio Alberto Pmt<>ja de Soou 
003.793 Antonio Dias de O!ivm-a 003.567 V al<jues lsacksson Monteiro 003.688 Roberto de Almeida Fcmin 
003.794 Maria da Concáçlo L. de Almeida 003.689 Prmá.<o Minnda dos Saotos 003.568 o.nJdo Walúido Bmtes V .almt< 

003.690 ~hn:io Roberto B&m~< Ca..lcant< 003.195 M.trindc d< Aodnde dos Santos 003.569 l!dinaldo Barros Brito 
003.691 R<ginaldo Barhosa cosa 003.796 Maria Vitorina F..U. Ribeiro 003.570 CdMI da Silva R.omos 
003.692 Salomio dos Roi. Moura 003.797 Sh.ila do Socorro Gomes Rommy 003.l71 Luiz Carlos D. Lei!lo 
003.693 Arlinoo Sou"' Furtado 003.798 Sônia Maria & Almcôda Silva 003.572 Ney Oliveira P=ira 
003.694 José lvt.ria de Souza cosa 003.799 Dldooc Datbos.a Ylla Nava 003.573 M..noo1 Tolosa M&clwlo 
003.695 l!woo Carlos Cunha 003.800 Fem&noo de Almeida Silva 003.574 Adru'hoo da Silva c Silva 
003.696 Jos< da Co!ta Conia Junior 003.801 Saodro Paulo Az.l!wdo Dias 003.575 Wal<kcy Brito de Oliv.ira 
003.697 José Palio de Souu Rodrigues 003.802 Prancisc1t Nascimento Nunes 003.576 Paulo Sant<>s da Costa 
003.698 José Matia.s Pcràra Alfaia 003.803 Roraima Amorim Ribeiro 003.577 Mário Luiz da Silva Ramo. 
003.699 Ani<nHo Carlos A!m.ido da Sil.a 003.804 Maria )..,.te de Ammçio O!ivm-a 003.578 Moacir Estácio Pcrcir" Filho 
003.700 LaOO Nol&lino Nauró de Araujo 003.805 Maria 00 Socorro Cortia Rodrigues 003.579 Alo. Sandro Martins da Sih~ 
003.701 Jod Schi.tvoo Fl.ousmo 003.806 Auzrnir Cristina Santos de Mirmda 003.580 Jos< Maria Cabnol Q<w=oa 
003.702 Maood dos Saolo< Pinheiro 003.807 Ndà dos Santos Wmdedey 003.581 Adriano Jc:<6nimo F em-ira i.laotu 
003.703 Alb..'rlino Matias de Queiroz 003.808 Marli Trindade Pinheiro 003.582 Jaime l..obalo Rodrigues 
003.704 And..-noa Aoxh~ N..-~ Darbosa 003.809 Marcos Andrade da cosa 003.583 Osmar B&rTOO Moreir-a 
003.705 Raimundo de Almcôda Duros 003.810 Maria Teima Brito de Amorim 003.584 Ronaldo Luiz Claudino <~< sa,. .. 
003.706 Jodsoo Costro B.roo.. 003.585 Jeronimo L<opoldino L<>:os Polzl 
003.707 M..t<us Minnd:. dos Saotos Sala: 07 003.586 Ney Jos~ Cor<kiro de C:urlu.irit. 
003.70 2 Ikr1jamim l...uc&l De.t.c:na Filho 003.811 Cália Regira P...n-. 1JW 003.587 los< Souza dos Pu=., 
003.709 100115 Dias M=l..-, 003.812 Jucelina Drandlo d< Anójo da Silva 003.588 Cid.;o Mor.., de Scouz. 
003.710 Euquia Meudeo do Nascin~<nto 003.813 Seb..U..,a Dias da Cruz 003.589 Admlrson Carneiro Feri~ li 
003.711 los< Ediberto oo N..cimarto Souza 003.814 Sinéia Lob.sto Oonçalv.s 
003.712 Jos< E>eraldo 1!3U>!ono da Silva 003.815 Marta Saocb"' da Silva Sala: 02 
003.713 Jos< Rob.rlo Nune~ Manjut:S 003.816 Raimundo Rodrigua de Brito 003.590 Enildo p..,. do Am..-.1 

003.817 Rogndson Moul<ito Castelo 003.591 los< Carlos Oomos Pont<> 
S.!a:06 003.818 Ana Lourdes Hcmiquo Cavalc.aote 003.592 Elitlb<r Machado Co:doo-..o 
003.714 P..ncisco das Ch<gas de A.Camu&> 003.819 Adio Silva da Pcu=a 003.593 UJWe~ p..., Duutr 
003.715 Oilb<rü> Pires <I< Soun 003.820 Simooe Mo;ialhks de Fr<itas 003.594 S.bastilo Carlos S"""' Woade.i'Y 
003.716 Sidn<y Nun<s do Amonl 003.821 Frmcimara 0001<S Romaoy 003.595 Roberto de Olivoin 
003.717 Ramon w. s .... te Schust.n<:hitz 003.822 Rosemiro F..mr. dos s"""' 003.596 Eduardo P. Americo !>'L da Cunh> 
003.718 O<OfBe Fr<clctto Queiroz.F..,..-.,. 003.823 Claudia Hdena Cmdeiro AJm.ido 003.597 Aotoaio Carlos Boro<O de M:n:= 
003.719 Hd:Ofl Bahia Comlu 003.824 Maria de Fatima Coelho 003.598 M.ircio Silva v.n.e...., 
003.720 M~~tinaldo Soom de Olivan 003.825 Jucileide 0-onoc:s P..-.iro 003.599 lOfJle Pinheiro Ma<!do 
003.721 l'romcim.y Cavalccol< ~ 003.826 Marin<l< da Silvo 003.600 J~ Coocáç&> Pinto .b Silv• 

003.827 Maria & Naurl da Luz Costo 003.601 Aotonio Célio c..,.... de oo,.m. 
CAROO: OP.I!RADOR DB ETA 003.828 P.dro Cosi> dos Santos 003.602 Antonio Wilson c.Im.l Clurid D.oto da prova: 02112195 003.829 1 ocilen< Maciel Almeida 003.603 · V ald:z Oomes So.J.s 
l!soob: O.!orid da Alm<ida c.fl 003.830 Mui& ct.r-. Mocloado Sonch:s 003.604 Moacir Ple:u de Ol!veir> 

003.831 Roscni Cmdeiro da Silva 003.605 Antoaio Ca-io< c. Õ• Af""'!'=;l'• St.la:06 003.832 Nruzo Pinheiro M®teir-o 003.606 los< AI= de Arai>jo N"de~ Cmdidato 003.!33 Rodolfo S. de Souza 003.607 ,_ Cob c.n.!l:o Sohe;ho 
oo3.m Aol.!soa dos Saotos Bá:t. 003.83-4 Raimuodo Simclio Nazatio do ~ 003.608 E1oin dos Santos Cruz 003.723 PrJ:lo:U Pa.!lxta Lobolo 003.835 Aoa C4udia N1mos dos &dos 003.609 Mácio H.e.lriqoe Vill>o:na 1-"f"' 003.724 Palio SoP, de Somo 0.U 003.&36 Ddma Fnreira do NIO:!Óm=to 003.610 Carlos Antoaio Nm:M F. J:o::.::ú 003.725 R.oimuudo Uaobdito dos f.njos Cruz 003.837 Maria Minlci Salom!o eLo Piodade 003.611 Url=oBnmo 003.726 Rosdioo da Cosia Pá 003.838 Tmia L6c:ia Clups Alloab 003.612 cmos ~ SacnaD=mo & ~ 003.727 Jolo l't:llllcisco n=io Filh<> 003.839 Bst::li!A Anliljo dos SCD'.o> 
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1!lvin Ux:ia CJomos 00. Souto. 003.962 SbJio 00. Souto.- 004.082 Josl1'1111o- OO. Saolos 003.840 
004.0l3 1!"-T._..elo~ 

003.841 Celimo de Cunho Moateiro 003.963 l!liaJe Nuoos Polmerim 
RDb.m o.iodo ~ v..r. -lloscdiao Ouimorks RDcba 004.014 003.964 
Maoia lw..iso Toms ~ 003.965 - M..qDes o.m.qu. 004.015 Sola: OI 

004.016 LucMI p.;., R.aos 
003.842 J.,;Jdo Oliveino de Silva 

004.087 Rossildo Siva v .... 
003.143 Mareos Aur<lio NosOmcnlo de Luz Sala: 12 

004.081 A uno c.\os B...!io Clomos 003.84-4 Solange Pinho J...eik 003.966 Josl RDber1o ~ SatmeDio 
Moria Ux:ia CJomos elo SGuD Maood do Nuan! Nobre OU.. 003.967 Joio Oilwira do AmoOn 00..089 003.145 

003.846 Francisca do 01iveino P...V. 003.968 RaDmmda Smt'ana Ribmo 
Sala: 03 003.847 1vooe 00. Rris P;p;..do 003.969 Ana Cloia Limo Baoros 

,..., K.lsoo de Luz Somo Prmcioca Wcia Limo Queiroz 003.970 Ruth Mardlía Lopes de Silva 004.090 003.148 
Suei do Paulo CostA 004.091 Moria do Socom> Pemi<a elo Souza 003.849 Moria l'.liuthe de Silva 003.971 
Orilene do Socorro Oliveino Polba 004.092 Edithe Sooto. Anôjo Aarino MnurJo c_, 003.972 003.850 
Edna elo Quei..oz At.oide 004.093 Clodooldo Qsa- de Silva Morques 003.851 Waltn- Pd;pe Ouimorks de Silva 003.973 

Addsoo 00. Saolos Nuoes V oldicia Rabelo do! Passos 003.974 Josl Augus1D do Nasc0n.u1o Gomos 004.094 003.8S2 
Cacia llema<ido Ulisses CO<dàro 004.09S SbJio de Silva R,.q.... 003.8S3 lvono Polmerim Pao1oja 003.975 

Moria elo Nuan! Noguein Mmdos 003.976 l!volcy Cb>p <Jome 004.096 Wilma do Socmro CJomos • 003.8S4 
Mady Ponira de SiM 003.8SS Ana Mo~JJ...& Nunes 00. Saoios 003.977 Maoia Oonte de Pmha ~ 004.097 

003.156 Reaina ~ Rongd 003.971 Moria Odinalva TOOIOZ Abnçado 004.098 Douócio Nopõn y......, 
Josl Ribaouot t.or.do 004.099 OilbertD Cruz Rris 003.8S7 Ana Moria Pem:ira 003.979 

003.8S8 l!lils de Silva 003.980 Waltemei 00. Souto. Ooma 004.100 l..ucZI Botista da Siva 
I!~B..tos.M.wtd 003.981 l).m.l Booi Claudino Saalos 004.101 Aldmora Ponira C«rioa 003.8S9 

Jucdiao Preisas V ascoocdos 004.10'2 Josl Mona Rocques do! Saalos 003.860 Addo Joaquim Macido de Cooc..ÕÇio 003.912 
003.161 Alcinéia RDcba R.odrips 003.9l3 HiJdo de Silva Ouod.s 004.103 Linclow1 Mftlda l'artodo 
003.162 Moria do Canno c-o V al<n1o 003.984 CBia Beatriz OU.. de Silva 004.104 Maoia do Soeono da Siva S.,.., 

003.863 Carlos Qsa- Be=- do Lima 003.98S l'.livan de Silva OU.. 004 !OS Cloudanir o.m.qu. do Monos 

003.864 1!didson Almeida Bnsa 003 986 Moria Tcnzinha C•doso 00. Saalos 004.100 R.aimuodo Toloz:a 00. Sooto. 
003.865 l!nl<tina do! Anjos p..;.., 003.917 Teo61a p..,.;, 00. Souto. 004.107 llildoln.- do v alt Mana 
003.866 Ana Anôjo 00. Somos 003.988 Mattr Carlos RibeUo do S<.usa 004.108 Mmcia Noc:mia MoobSo 

Moria Suelina t.ik Silva 003.989 Maquilao do OIMn p.,.,.;,. 004.109 l.coocitk FaMr. Bàk, 
003.867 

Moria Jos< Souza 0..0. 004.110 Juddo Oomos Pemi<a Lucidóia 00.. Loboto 003.990 003.868 
003.991 Jvono de Silva 00. S..,.,. Olivma 004.111 RaDmmda !!doa da Siva 003.869 Oorcival Joot Vi<in R.mos 
003.992 Rub.m Bcoj.omim Nopiro 004.112 Lociooe Rris do Limo 003.870 lleu<dila Fenoira 00. S..,.,. 

l'.naldo S.... Brito 004.113 Acileoe Abrou elo Souza Aldaléia 00. Samos N..cimmto 003.993 003.871 
003.994 Atnhoia Silva S...., 004.114 Klober Boqes C...,.Jho 

003.172 Moria Josi Cambrúo do Cas"o 
003.995 Jooilson Pins AMo 004 115 Anilda 00. - AnPo 
003.996 l!d.ont N..., MoobSo 004 116 Moria l!diloN Souza MocÊI 

Salo:09 
. 004.117 Moria Walm<ir. elo~ Saniva 003.873 Moria Hdeoa Nobrt Nopiro 

Sala. 13 004 118 Moria ltaaildo Ponira do Noscimealo 003.874 Prmcioco Furtado 
003.997 Lucila da Conc..õçlo 004.119 s.th Souza Balisla 003 87l 1mad do Jr= Sau'"' 
003.998 Locio do Socorro Castro Pocbeco 004.120 Aotooio Almoido Limo 003.876 Simooe ~udy do Dew B<lfJI<S 
003.999 lleu<dila Marques Barnto 003 877 Andr.a /ordena Mmdes da Paixlo 
004.000 Moria Sdrna Cavalc...., do Farias s.Ia: 04 003.878 Clwl<s Maredo do Araujo Barl>ou 
004 001 Moria Crinoura Viaoa do Araújo 004.121 Dimiboo F emita Alws 

003.879 Jos< Rob.tto PaniDja o.vid 
004.00:! Silvaoa Aloncar Rucbo 004.122 Maria do Socom> Ap.. OIMin 003 880 Cr.uza Silva Pnnin 
004.003 Adinal..~, llves Lima 00..123 Clanndo l.OOoio c-doso 

003 881 o.m.rina Caldos 
Adriana CJ.udia de Silva As3ump;lo 004 124 Claubdo v-... p.,.-

003 812 MJacia N..., Miraoda 004.004 
c...n.. Céa- Amono oo. s-. Cleofas Ronoldo p...;,. Lopes 004.00S lóda 00. Saotos Rudrit!u<'s 004 125 003.883 

004.006 Wmdd Socorro Ponlc:! Ouimarks 004.126 Maria Apoftcida elo S<.usa 003 884 Marinaldo P..-.ira de Lima 
004 121 Leude Assai v .... 003.88S lorwn Padilba de Sllva 004.007 Maria dos R.....dios Mmd.. N<1D 004.128 Moria IUin>..Jo ou.. ela Silva 003886 J:dna s..rtos da Sih• 004.008 Moria das Onças Carnarlo de c .... 004 129 C1mdeir 1! ...... da Cooc..ÕÇio 003 887 Maria do Nazar< 00. San!Ds Mor.ira 004.009 R.imuuda Farias PinU> 004 130 OarcyR.ooss.nf 003.888 K.tia Cylcuoe do Sousa Baia 004.010 Moria das <lroçZI Fruio Romos 004.131 Frmcioca Sales Vibeaa Monos 003.889 Antõoia Perni:n de Souza 004.01 1 Rosidtia Pinheiro Ferreira 004.132 M.rU.;a Momtdo Orqorio 003 890 Moria do C.nno dos S..., Agemino 004.012 Moria do Fl.tima OU.. Pi<:anço 004133 Albouila !!lima ~ do F...C.. 003.891 Moria do Somo Rma 004.013 Edna Moria Maciel da Sih• 004 134 Maria Osvaldina Souto. do Limo 003.892 Aloundcr do Souza Ban"' 004.014 M•ria Eudivme do Melo Almeida 004.135 Deusa elo Araújo Barl>ou 003.893 Admilsoo de Silva 004.01S Eoedina do Soeono OU.. MDnis 004. 136 Josl RDber1o de Souza p..,. 003.894 o...Jdo Costa Qu<O-oz 004.016 Cbwdomiro Rooivondro SUIIo5 do A1mo-ida 004 137 Morinalda elo Sousa S.,.., 003.89S Jw do Rlbamu Satn"' Barlxna 004.017 E.Jiunada elo Almeida Furtado 004 138 l'.1ieOOo elo Souza Rudrit!u<'s 003.896 Joio F.ilma elo Sousa 004 OIS Moria do Nu.< Saocbe> Pa>a 004.139 Rosileoe Almo do Sousa 003.897 OlMo SannmiD de Cooc..ÕÇAo 004.019 Maood Pmtoja p..,..;,. 
004.140 Rlimuado Ueiro Fl!ro de Almeida 003.898 lleu<dila Ooma Dia< 004.020 O.U.. Coelho 00. San~os 004.141 Moria de Fiolima OIMin do Almeida 003.899 Sl!nia u.cia Bnmo Romalho 004.021 Maria do Jesus 8org<s Muoiz 
004 142 Moria l!dna 00. Smtoo Lemos 003.900 Maria do Soeono Cbeg., do O.US 004.022 l!lidtoo Bdo I.oba!Q 
004 143 R.aimuodo Saniva 00. s-. 003.901 Ana Lucy do Almnla p..,..n 004.023 Roinnmdo do Socono da Cos,. Zaqueu 
004.144 Moria do Pespótuo Soeono A. de Silva 003.902 M.uiltia F.,.,.;,. da Silva 004.024 Sebastiaoa 00. SaDios c Silva 
004 145 Alic:e do Cama c...lho 003.903 AWn Robson Cardoso Mootoríl 004.02S Edmilson Feuo Bahia 
004.146 R.aimuodo JU,e;ro M.nJua 004.026 P...Jmho 00.. Lobalo 

s.Ja: 10 004.027. Cleooice Rusa do! Souto. Silva 004 147 Bleuda Paula OU.. do Araójo 
003.904 Joio Carlos 0<>0><5 004.148 R.aimuodo Pomeca Preisas 
003.905 Odivan Pacheco de Silva O.U de pnwa: 02/1219S 004 149 Jordiv. R.mos 00. Rris Toamho 
003.906 Tome Picanço do A1mo-ida Escola. T.-ademes 004.1SO Moria do Socom> OWein de Silva 
003.907 Undinalva Maria Fonseca Mlrqueo Sala: OI 004 ISI Balbina ~ Balisla Cabnl 
003.908 Neivaldo Miranda Martim 004.028 Moria Alcinta Coma Beloza 
003.909 Rosiugela Feito. o 004.029 1!n=o Carlos do Freitas Nuneo Sola: os 
003.910 K.tia da Silva Jacaaode 004.030 Niliekoo de Silva Cab-al 004 IS2 Ooeide <liMa Poolc:! do Cas1ro 
003.911 Dinad 00. Saotos c.,.,. 004.031 Mario SérJPo RocJriaueo Am•al 004 153 Socoun elo Maria 00. Souto. 
003.912 ~zarino Fcrrein 004.032 BcoedOo O!Min do Souza 004.154 Moria Jos< da Silva l'ican;;o 
003.913 Lindalvo do l!!pirito Saoto l..cmos 004.033 Carlos Alberto Soam Macrdo 004 1~< Omival N= da Silva 
003.914 Moria do Nascimento Lemos 004.034 Moria ,.,. Silva 004 ll6 FfWk'innr Pinheiro dos Santos 
003.91S Diltia da Cooc..õçlo Fenoiro 004.03S Pedro Oooçalvos 00. Samo 00-1 ll 7 Jesonrta Pnmn dos SantM 
003.916 M.rcio üncoln Fmeira de Conc..õçlo 004.036 Diva Moria Teiuin Costa 004 158 Mora Nilce da Silva M.vques 
003.917 Cooc..ÕÇio do F~ de Silva e Silva 004.037 M.uileide Coelho 00. SaDios 004 1'9 Maria Miralda 00. S.Quor=no CO<dàro 
003.918 Oraça Hdena s..,..,to AMo 004.038 Reaina Kótia. s;q..,.;,. do Olivcio-a 004.160 Pedro Agapito do Cuvalho 
003.919 lvono Sobnl Sampoio 004.039 Rosalva de Almeida eco .. 004 161 L<dir Miranda 00. S..,.,. 
003.920 Doricélia B..tos da CO<ta 004.().10 Mon1z:a do Sousa Nascimento 004.162 Oilmon Costa 00. Souto. 
003.921 Aodr6a Czi,1ina Bll(la Brazlo 004.041 Moria JuciooidePachrco de Costa 004 16J !'.tias Pcrnaocies Pacbko 
003.922 Joana Don: CostA de OIMin 004.042 Alcir Souto. elo Auuoçio 004.164 Jardd Araujo Cardoso 
003.923 Alllôoia Sdrna do Souza Santos 004.043 Locid.t. Moria 00. Santos Paoio)& 004 16S B1ide do ~ RocJ.:iaue 
003.924 Moria Zmila Lima Teiuin 004.0« Moria Adalpa do p..;.., Mool<iro 004.166 P.-.ncineW da Silva Souto. 
003.92S v a1mino Pires llartoosa 004.04S Maria do Socorro F.,.,.;,. Batirla 004.167 edinal c-doso 0u.or1r 
003.926 AlmiT Lima oo. s...., 004.046 Marlu x.Mtt do Limo 004 168 u.n.dda da Siva Paes 
003.927 Júlio Pmtoja do DNs 004.047 ReoiJdo do Rqo Souto. 0041W Ahmiro Oomos 00. Souto. 
003.928 lzooeido Bez=a do Limo 004.048 l!dmoia Tavar<s do Olivcio-a 004.1"'0 A....W.O Balista llartoosa 
003.929 RDber1o Carlos Cost. 00. Smtoo 004.049 RoiDilce l'urTu 00. S&IJÚ>! (l()4 171 Moria Morto do! R.Mochado Pinheiro 
003.930 Moria Júlia Monos de Cruz 004.0SO .l!line Maoia M•odes do N....:imm~D iJ04 I , Nubia Cmtino de Silva Santos 
003.931 Morinfa de CO<ta \' az 004.0Sl Camoo Jesus do AJm.;de 004 liJ R..~ da Conc..ÕÇioo Borros 
003.932 Moria IJ-aDida Oama 0..0. 004.0S2 Joio Maciel 00-4 )74 G....derice Bnoodlo da Sllva 
003.933 Orl.mdina Souto. de Lima 004.0S3 !!dôo J"'ó Canlo<o do p..;.., 00._ ,711, Emenoa Alws de Silva 
003.934 Osvaldino - da Silva 004 OS4 R.irmmd. sa.... roemSra '-J4 17~ M•oia Joelma Ponira Soor.. 

004 oss Mma Sà..ir 11~ Panto>- ~ .c r~ ~..,.I Meios da Silva 
s.Ia:ll 004.056 Lobenoinio M...b d. lina t.c.• •n ~Lilod R.,;)do Mnoda R,.q.... 
003.93S Raquel 00. Souto. Viprio Motos 004.0<7 Rem-lo J..lio Cooc:eiçl.> Naocin><alo• ~ ~ i7Y c .-linne Melo da Silva 
003.936 Josll!dsao L. OIMin 004.0SI J6IN ......, no;. v•.L'" J~>quioa Cardoso de NIIIMdode 
003.937 sa.- da Silva do Jesus "'1}.-:. !~t 'nmcisco !dehw de Silva CostA 
003.938 Carlos Auprto do Souza e Silva s.aia: 02 00-. f ,P P. da CostA 
003.939 Sidney MocÊI Ponira 004.0~9 Mó r't!ri"'.WI Vraeslin <h~ 
003.940 Midoao talcc ADclrade -r..,... Mochado 004.060 Adoru>.. -; EJ.oa }'...,..,... t~ .• .... 

003.941 Alis.oajooys Goma de Silva 004.061 ~L-::ti.:~Ooro.•hoes~ ~"!t. !C ,, • Mlrodo Soor.. 
003.942 Moria do I..ourdes Queiroz Mochado 004.062 ~~ t-..ru.-.!'.nq.,.. -o4.itt n •b.a Nascirnallo da Silva 
003.943 Jooia COI"dàro c..toc 004.063 Jcsim.•ll<ttoPoob.-<a C")J 18~ p", ....az. Maria do Rosázio Valmir 
003.94-4 Sbidoy Cristina p.,.;,. do Almeida 004.064 Selor"' C...wlo de c.mo '···.i.),(' t .d!r.o R.jme Baaos da Silva 
003.945 Oilcila>o do Cama Motos 004.06S Dcli.. Jo ~~lJIIJO d. lto•.:0..\1~ ·~ ... ~~7 ~;.~P.OO.SIIIIos~ 
003.946 o.oliOOa Tomaz do Bóio 004.066 R=o.f N"""" ""'"' i)'J4 ~~~ •• ~..:. Allmâra 00. s-. Rodoipn 
003.947 z...ilme do Cama Mljos 004.067 Marll"...deó.L -~<• >IWI<» OOaltt:'i """" Moria p.,.;,. da Siva 
003.948 &m.PoalalclosN.,.. 004.068 o... 'v~ ..Í\ t;llva ~ •.w-'i..x"! l}''i 190 ·'-"·...til<> Amado v ..r. da CostA 
003.949 l!rMido Nascimeato da c .... 004.069 P.,,o l<w.i 1'-~2 do! San10< 'lV-4 l'll olilsoo Souto. do! Sàn 
003.~0 Ana Ux:ia dos s.utos Farias 004.070 lW Cnt,.. O.:goo ........., '"-C"''.:. ~ ~ ..11 José Pl"fftira dos s.Bos 
003.9S1 LDcio Holma elo Sousa M...Jc. 004.071 ~õ.JI'Itf~ts;! ... ,l"{«r.r » . " . ..... Roimaada s-
003.~2 "Maclt.t.- Oiniz- 004.on .IJ:b..· r:.l:.~:-"J..~ ~ !)0.•19·1 Moria Oclrtc CO<ta elo~ Amonl 
003.9S3 Joc...ido v ... 00.- 0040T.l ti. :.O~ 4o..;._ '" ... ...u.l.cma 0041!/S Maria ela Cooc..ÕÇioo 00. A. de Silva 
003.9S4 Rosali... ela Silva F..,.....o 004 074 MAria do Socom> da CostA r...n 004 ;'l(j Füôo Luiz F emita da Silva 
003.~S AnFo Mllllimo C.doso da Silva 004.07, ADioaUt Silva elo Aviz 004.197 Hiltoa CostA Muaiz 
003.~ M8um Mol*iro .-.jo 004.076 R.tirn-ta Alariaa p.,.;,. Mftlda 004.191 Pllllo Robalo y...., Ocaç.Ms 
003.~7 Bcooi Brito Pinboóro 004.077 c.ú M.ia Oaoç.lws- 004.199 Neunci Amono do Almada Souza 
003.~8 s-lra &leaa Almeida da Silva 004.071 iiDoaiO>a IWõota Plllloja 004.200 Maria doo ~da Silva Moon 
003.~9 N.....a Cobnl do Souza 004.079 Mlrpdll C4dho elo Souza 004.201 LeU Rqina elo Jesus Mor.ira 
003.960 Aldmon c-doso ela SiM 004.010 -~Cala Somo elo Souza 004.202 Moria lnocinbo Costa F emita 
003.961 J:::locrim. A1:ódos Moon MoobSo 004.011 ,._;w., " ..... P..trom 004.203 !to OWein da Siva 
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004.204 V onibe Meno= da Silva 004.326 V alquiria do Socorro CuiU Nep 004.443 Oilcóh da Silva Somes 
004.205 R1J!h da Cosa Souno 004.327 Diboo Clcy Costa Homobono 004.444 Antonio M.tróo d. Souu Pd= ·-· Daniio Oo~ Monta.-o 004.206 AntonU de Souza 004.328 
004.207 Benedil. do. Santos Pinh<iro 004.329 Rámunda Romos d. Souza soia:ro 
004.208 V ald.nora Brito dos S.onlos 004.330 Aldmaía da Silva F..,.;,.a 004.445 Ant=io ~.~are.,. da silva da cosa 
004.209 Sun.lina Bar"' de Olivtm 004.331 MariA Jo!~ Teles de A. Menezes 004.446 Rmangd. da Silva Coutinho 
004.210 Osmarin.a do Camo Oliveira 004.332 Mui. Oricina M.cid da Costa 004.447 Ano M.uta da sava Pemfort 
004.211 Mui. do Carmo Alfaia e Silva 004.333 Mui. do Socorro Babosa da Silva 004.448 Florimo da Rocha W &nd.rley 
004.212 M.aria Ant.on:ia de Naza:re 004.334 Mui. Luzenildc de Oliveira 004.449 Alwkrsoo lk Soun Ol:iwira 
004.213 Mui. da Trindade Viãeir> 004.335 Maquikud. dos Santos Vilh= 004.450 Pedro Rodrigue< da Silva Junim-

004.336 Davino Macedo Nunes 004.451 Nubia Mugaret< Picanço Neri 
Sala: 07 004.337 NM1Z.11 da Gama Lac~rd8 004.452 Dani.ela Santos Picanço 
004.214 Mari. da Paix.lo Pereira Paotoja 004.453 l'&omede. dos Santos Cordeiro 
004.215 Mui. Célia da Silva S&Dtos Sola:ll 004.454 Oi!lrne Ih Siln S:trues 

M.a:ri.a. cW G-raç&"' Lima Nascimento 004.338 Mui. M.uta Sousa üm.t 004.216 
004.339 M.oria d. Jesus Ar anjo da Trindade CARGO: TÉ0.1CO EM I!LETROTÉCNICA 004.217 !v.Jdo Matos 
004.340 Edidsoa de Andrade R~es Data da prova: 02/12/95 004.218 V ária R~ Souza de M.Brito 
004.341 M.onod Mortiru da Silva Júnior Escol.: llibriel de Almeida C.fé 004.219 Graci.ete da Sltvt..Cavalcanlt: 
00-1.342 Am: Fr&neio>c.11. Batis.t.a 004.210 Mui. da Cooceiçio Miraada dn Ama..! 
004.343 Mui. d. NW~Té Lira Sala: 11 004.i21 MariA lsmêia Alves dA Silva 
004.344 DilzA Marina ~ Souu N"delns""'ID CandX!ato 004.222 CleitoD do. Saalos S10tos 
004.345 Denilion Clug.u Alberto 004.455 c.n., Coelho L<ite 004.223 José Rib.mua: AI.... Gomes 
004.346 Valdcnice Corrêa Fnreira 004.456 Emanud Bastm 004.224 Maru. do Socorro Pinto de- Sou7A 
004.347 Mui. V ald.cy Moraes Neto 004.457 Luiz Alberto da Silva F..rnn. üm.t 004.225 José Rnberto Rodrigoes Monoes 
004.348 J~U"CoBriio 004.458 Fn.nc:inaldo da Roclu. Cord.mo 004.226 .\donW Al=mdre de J.inu 
004.349 Wi!m. do Socorro Ferreira de Oliveira 004.4l9 Leozit José da Sitva Benj.mrin 004.227 Horlalina Ba-bosa da Silva 
00-1.350 Ail!oo de Almeida Pic:tnço 004.-l6ü Jean C.uloo Rocha~ SoUZ4 004.228 Jmilde Barbosa da Silva 
004.351 Maria do Socorro Pau!. Ba-bosa 004.461 Miguel B.bsla Pereira Filho 004.229 Estelita Ferrm. Dnutr 
004.352 Fabiano Araújo MArinho 004.462 Elízru Rooa dr Ahneida 004.230 R.osielson Mmdes dos Smtos 
004.353 UJci3. Hde:n.a dos Santo! 00-1.463 Benedito Ciro üm.t de Mendonça 004.231 Drinio José do Nl.3cimento Melo 
004.3.54 Mui. Oneide Tomóz dos Santcs 004.464 A.L:Icrrttro da Silva Cost. 004.232 Regina Cá!W. Peceira P~~eheco 
004.355 MtaiA R.egiane Rosa dos SIUltos 004.465 Pedm Panlo Faria de Almeida 004.233 }>..tanro de Souza Monteiro 
004.356 V aldomira Souza dos Prazeres 004.466 ct.vm.r :K.jay de Oliveira Montmo 004.234 Antonio do Socorro Oom~ dt: Oliveira 
004.357 Lei1a Vieir-.1 Vilben., 004.167 Carlos Antonio Oonçalvt-s Pmtoja 004.235 ~I R.osiv.tm de Soul..ll Cosi:~ 

004.468 Sebastiio Araujo Corru 004.236 Edson Luiz AI= PenhA 004.358 Joari Borxes Ttixcira 
004.237 JanE>te Rocha da Silva 004.359 Ieda Ramos Cost111 

CARGO: TÉCNICO EM PITOME11UA 004.238 Paulina Rocha Pandilba 004.360 Jucilene Ntwd de Oliveira 
D•ta da prov.: 02112195 004.239 V altt:r da Silva P~~rxnse 004.361 1\,l.o:ia Esmeralda Fnrtadn da Silva 
Escol.: Gabnel de Almeida C.fé 004.240 Clodoaldo N"'cimento FBV>Cbo 004.362 Cl.eonicc Oliveira dos Santos 

004.241 Jeremia.s da Silva 004.363 Maria OdaUa SoarrS Sou~a 
Sola: 12 004.242 M.oria daW!.t da li><;• Darros 004.36-1 M.oria Oneide Jesw de Almeida 
N" de Irucriçlo c ..,didato 004.243 Hnmlmo Barbosa dos Santos 004.365 M...oel de Almeida 
004.469 Aun'o Almeida S<tubal 004.244 (vanele Ccrdciro de AraUjo 004.366 CatarinA No= Bahia 
004.470 Roberto da Coaceiçio da Silva 004.367 Fcm..mdn Pinheiro Vasques 
004.471 Jolo Bosco Ptt:rtu da Silva Sala: 08 004.368 !1-iaria Leci Ferrcir., Pereir.J 
004 ..172 JoyR.t:i.s Oonçah.~ 004.245 MMU. Antorri.3 Souza da Silva 
004.473 Cêsar Augusto Pttcira <k Carvalho 00-1.246 HelenA dos Santm Ftttcira Sala:l2 
004.474 Clodoaldo do. S&Dios Rodrigues 00-1.247 Ckber da Concci;Ao Amkad. 004.369 Jose Edimíhon Reis Lobato 
004.475 lvaldo Morais dn Carmo 004.:!48 ~l.vUni M>::hoào dos S:~~>!o:~ 004.370 Oneide Gomes Vit:in. 

004.249 Pa.ulo Sérgio Marques R.odrigue5 004.371 M.uilt:ne CarvHlho Duarte 
CARGO: TÉCNICO EM SANEA.'-IENTO 004.250 · V anctt- Barros Lima 004.372 lAurAod Santos da Silva 
Data da prova: 02/ 12/95 004.251 Lucinuia R&moo dos SRJltQS 004.373 Adriana Santm Rodriguos 
Esoo!.: Gabriel <k Almeida C.fé 004.252 Elizrk d.,. CostA Pemnk 00-1.374 Ana Alice de Araújo SantA Antt 

004.253 Rosilene Amorirn Cumuü 004.375 Sandra Hdena Cruz da Silva 
Sala: 13 00-1.254 Carlos HcndeD de Olivnn. Otn-o 004.376 Nadir dos Santos Lima 
N~ <klmcriçiD CandX!ato 004.255 Nalalija eLa SilveirA e Souu Fillu 004.377 lmledito Tenorio Oóe$ 
004.476 Aa!llnio Culos Camilo Pinto 004.2~6 M.oria Dun~ !'=ira de AuV<do 004.378 Ana Lúcia Outn Qu.ursma 
004.477 Sergio Antonio CoocOçio Couto 004.257 Augusta do Espirito Santo 004.379 Jussr: R.aqud Nunes de Oliveira 
004.478 Mário Telmo da Silva Costa 004.258 Josê dos Santoo Frncira 004.380 Azenale Cardoso de S&:rlt(>llio 
004.479 Culos Aatonio Almeida de MeUo 004.259 Raimundo Nonato Li:m..a Moreno 004.381 Ja.ciruna Bureta ThortULZ 
004.480 M.onod Benedito Rabdo 004.260 Francisca de Sousa Fcmande,; 004.382 S>ndn M.oria Ar.Wjo da Trinct.de 
004.481 NÍtbia Alves D<niur 004.261 Yzonete Sem Costa 
004.482 Marinatv. Almeida Maciel 004.262 Mmlotl de Oliveira [h-mdio CARGÔ: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
004.483 Kdron Antonio Silva Surtos 004.263 Danid do. Saatos Data da prova: 02/12195 
004.484 F.díen do Socorro Sem Pena CXH.264 ?\fu-lene Melo l:bfuU. EscoL.: Gabriel de Almeida C .fé 
004.485 Waldecy da sava Carn.Uo 004.265 Alcinda Santan.s Ctmba Figuciredo 
004.486 Muro Anumio do Cumo Silva 004.266 Rámunda FArias dos R.eil Sala: 08 
004.487 Elias da Silva Sobeinbo . 004.267 Nabr. Ribeiro Pcrcira Foro N" <k InscriçAo CADdidato 
004.488 .-ll<xmdre Gomes de Allmqu<>que 004.268 llnu Maria Morais d. Silva ooog3 Rns:mgcl.l Alf.U de .\lmeid.1 
004.489 José Roberto Grrunimo 004.269 1o8ll& Dán: dt: Qutiroz dos Ssntos 004.38~ Adt:mir Santos de Alm~ Júnior 
004.490 Rnnaldo Almeida Pereira 004.270 Lucikne Zuzarte \'ilbena 004.38l Cart.Bmd:. 
004.491 <Jilberto da Silva Romos 004.271 Elizabcth. Cavalcante P~mtoja 00-1.3~6 CarlOS' ~o de Sousa Com:a 
004.492 Arlindo FenmaPm 004.272 Mui. Alme Gomes Arnijo 004.387 Genon CJ.udio da Co>!a Rocha 
004.493 Hadnaocy Corrêa Sitva 004.273 Edna Maria da Silva Lubalo 004.388 Sllvi.a M&ra Pereira 
004.494 Mulúcia Araújo Cabral 004.274 ConceiçAo de~ MorAeS Fcrreir11 004.389 Nivaldo Ribeiro dos Santos 004.495 Edson da Silva 004.275 ~tariA do Socorto dos Santos Nunes 004.390 Maria Yumi Tak.akuwa 

004.391 Ademir dos S""tos Mirao da 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TR.,\B,\LHO Sala:09 004.392 Urbilõndio Cost. da Silva 
Data da l"ova: 02112/95 004.276 MMlmr: Freitas Costa 004.393 Iradnéia Paes do Carmo 
E"oi..: Gabnel de Almeida C.fé 004.277 Di.ane N&Scimmto Pl~ 004.394 Ebert de Almeida Costa 

004.278 Jm1na Sant.t Rosa JUmos 00-1.395 Genon Si d. Coo!.1 Sala: 14 004.279 Mula do Socorro CanAUba da Silva 004.396 Juciron. da Rocha v;..,, 
N" de lrucriçio Candidato 004.280 Cloumar Aadrad. ;\ragio 004.397 Jeil'erson Nog~ PdMs 
004.496 Cloob.Jdo Costa dns Santos 004.281 Silvia Maria Mend.."' ();niz 004.398 Sebastilo de Jesus Nascimento 
004.497 R.úmundn Roberto de Mnun Madeira 004.282 Rnfrlllll Ganu DJm.lSCCIIO 004.399 Aldi1ene C~dtU-o Pma 
004.498 Leonudo de Miraada Palheta 004.283 lv.milda Pereira Ribe-iro 004.400 Eva:nildo Silw W.. CosiJI. 
004.499 Jodma Pertira de Souza 004.284 Claudionor V&Sconcclos Sowa 004.401 Vr:n Lúcia Silva de Miranda 
004.500 José ArdasJt: Monteiro 004.285 José R.alrnundo Corre:~ SAntos 004.402 Raimundo Non.t.o Fcrrt'ira Darroo 
004.501 . .\.ngdo <h Silv:~ P~.a 004.286 Lnair Soun de s; 004.403 Amtti:o dt Jesw Silva dm SMJtm 
004.502 Di.&nOI" ~1Agalhães Corrêa 004.287 Maria Oraci.ana Pr:rf'ira. üma 004.404 Edidson ;r..lo,U, de Olivein 
004.103 José Ribarrm Abandr. da Silva 004.288 Dolores Nogueira da 08ma 004.405 Fnmcil~ saruv.. Brito Rodei~ 
004.504 Cutos Jooe de Sousa Oliveira 004.289 Hcdi.bon Cirilo de Sou.u 004.406 Luiz Cados Cardnso Ferreira 

004.290 lldo Monteiro das Mrrrês 004.407 JoiUl.S dos Santo! de Oliveira 
004.408 Anderson Batista da Silva 004.291 Donatila Souu R1unos 
004.409 Mônica H~a Rodrigues Seabr3 CARGO: TELEFONISTA 004.292 Maria Dr-atriz F~a d! Almtddx 
004.410 Poulo Cesar de Almeida B"'l!"' Data da prova: 03112/9l 004.293 R&:rmmda MMb de Souza Pt:rt:in. 
004.411 Elm!C Cndom Cxmeiro Escob.: IETA 004.294 Lecoicro Barros~ Offvcirt: 
004.4!2 Antonio Furl&do Darnasct:no 004.295 MBria dt: Fatinu Coutmho WaMq!:~ 
00-1.413 ~eM MAcedo~ CoocMçio Sala: 13 004.296 Maria do Socorro Oon:;alve; M&J.ai.c. 

N" delrucriçio: Candidato 004.297 1\rttônU Pmll Na.scilm:nto de Mclo 
004.505 Jocidma J>uzTu Coa& 004.298 Jvanete Bastos Ca:-d'-">o ik Fml&!ol Sala:09 
004.506 Zilnu Silva de Souz.o Ni1do Rodrigue:'! Pr.st&U!! 004.414 P«ho da Silva M.duroir& do Souza Filho 
004.507 Fraadnd. Ferreira \V &nd.rley 

004.299 
004.415 Od.lade Oliveira da Silva 

Ans Cristin.a Souto Mendor»• 
004.300 Clctuna de Souu Silo.-. 

Adri.t.:u do Socorro Mc~o Bastos 004.50& R..egjna I...úcia Souu d, Sil-,.a 004.416 
00-1.509 ~ Beztriz Darbma Somo 

004.301 
004.417 J.,é Augusto l\hrqnes doo Sontos 

MMi&IrisP~a 
004.302 Maria de Jt:SUS Smtz:a d.'\ Cost.ot 

004.110 004.303 Rmnunda Souza dos S:tntm: Fill:~ 004.41~ 1\,Wr.io Rnberto s ... tos de Mendooc;a 
004.511 R.enilda Lubnto Macl..do da Silva 004.304 Manoel de Jesus Favocbo C04.419 Regina Lucia Costs Mo:tins Daghu 
004.512 José Anchieta Silva d. Miraada 

Mui. M.adakm da ConceiçSll 004.420 \Valle< Nevt< da Silv• 
004.513 M.m-:iA Cicrn. do Na.~cimmtD S_Rodrigues 004.30l 

004.421 Bmcdito de Soun~; Di.ao! 
Minoiló< Mmde. do Nascimento 004.306 Maria Doralice B&:ldt:ttn Fmz.W 004.514 

004.422 En~:nilde ~L....Qeros d• SilVõa 004.515 Ode .. Gom.s Lobato Sala: 10 00'.423 Lwin..~ da Silva Coutinho 004.516 Hozm.a Maria Fetn:iralk PaM. 
00007 Aaa Jalia Fi~ y.,.,.,;, 004.424 Msuro Livr·mnento Ooale5 

004.517 M= Lúcia Costa Sontos 
004.308 Juracy dn Carmo 004.425 Nú!r .. & Ah>eid. Mootc Verde 00018 Kulen. do Socorro D.T.CMg" 
004.309 Maria dt: J~ Picwço do Nascit~nto 004.426 Na;.""l.8 Jovino1. Ooed..--s P~ 004.519 Nil::imon de Vilb= üm.t 
004.310 Elenice do Socorro Arrelil.') ~ At.aide 004.427 Pouto 1 • .., da eos .. I:lucte 

004.520 l!liane Brison do. S.mtoo 
004.311 Maria Madal=a da Gama M::cbdo 004.428 Sullmo Aiice l.e•l Cnoba 004.12! V alddiz de O. Pereira 
004.312 Elias da Silva Araújo C04.429 Estdio T..C M=dor»• do Araújo 001.522 M.oria da Coocôçio Rndrigub Barroro 
004.313 Niho Ba-bosa do A!m,.j:à 004.430 Alamrna Cristin= E=& & Armljo 004.523 ADa M.oria do. S...tos M=<." 
004.314 Alice Minlnda da Co:d.'l 004.431 M&rci> Dw..k Cb<gu R..iol 004.524 Alda dos p,,.,., Lima 
004.31l Andréa Rndriguet R.cci:o 004.432 v,j.. de Al=Ub B.WO.a 

004.52l Marcia Cmtina de Olivtm D= 
004.316 Lcliane da Silva Queiroz 004.433 Rnu:osels N= dos Santm 

004.126 Mafalda Luiza da Coocôção 
004.317 ~iaria de Nazaré dM Sl!.itos 004.434 Daldr.,.,p..,.;,.,r..u 

004.527 Waldeci RDdnguês Pereira 
004.318 A::lgela M.oria da Silv• Soma 004.435 Carlos~ c.v.l::mtc 
004.319 Ckudooor Arnorim de !.ir.-.. 001.436 Suzrttc Smtos Gooç.!= 

C.-\RGO: VIGILANTE 
004.320 Kkber Ferreira M.a:iel 004.437 Luuriv.t Silva Pimmtcl Data da prova: 02112/95 
004.321 M.oria !!Lena da o..,. Moch!.do 004.438 Rn<&n.l Castro SiM: Escola lntqu1oda de M.o<apá 
004.322 José Lirna Pinheiro OOU39 R.enilda do. S..Utos F~ 
004.323 ~de vilbena d• cosa 004.440 Ntra Rida Fonseca Vi::ira Sala: OS 

Candidato M.arly.tbe Magalhks & F~ 004.441 Ro.<!i da Silva Noscimarlo N" & lrucriçlo 
~de Ams Nol:n Jfrr:Íor 

004.324 
004.«2 ~ "-"' Pinb.*o Mosldooç4 ' 004.S2B 004.325 Rui de Soaza Bdisio 
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004 529 Alciclei N~ Vilbeoa Sala· 09 
004.530 Erinaldo P........,., P....,ja 004 652 
004 .531 l!du.do N.......,da Silw Mcaláro 004 6S3 
004 532 Jw M.cio p..,.n ~ 004.654 
004 S33 Cooc<Õ\"Ioo M.;. dr Anujo 004 655 
004 534 Neboo Nmriodrc.vah> 004 656 
004 53S Mainoo a.idsco dr AnDjo Co.ta 004 657 
004 S36 Droclim da Trindadr da o.m.. 004 6SI 
004 SJ7 )OS< Ammojós dr ~ 004 619 
004 SJI Voldn dr Lima Fovocbo 004 660 
004 539 J~ Poialoo Monim da Co.ta 004 661 
004 140 Rui dr J.,., Silva 004 662 
004.14 1 Joo. Pmlc Chopo Porias 004 663 
004 542 lvonildo dos s ...... Mmdn 004 664 
004 S43 c.m, Albatc Bcbosa Siml>es 004 665 
004 S« Jcnr Hooir Voo da Costa Marob.r 004 666 
004 S4S Joah.oo Soom AliMdo 004 667 
004 l46 Ric .. do dos s.,.,. Ro<Jriaur. 
004.147 Jaimr Robrno Prrmn Silva 004.661 
004 <48 V ald.ors DW MeDe. 004 669 
004.149 Vicntl< Miraocla dr Sousa 004 670 
oouso Luiz Carlos Pnta Paz 004 671 
004SSI Daoiol Barros dos Slltlloo 004672 
004 ~·Q ~dri.lo PmtojaP=ira 004 673 
004 S<J Raimundo Stbastiio F....Ua Atm.ida 004 674 
004 <14 LW Rob.no Oomr. da Silva 004 671 
004 lll Lwz Mana Silva Sm"" 004 676 
004 «6 JO<t Rubms p..,., da CO!Ia 004 677 
004 <S7 Mono da Silva Cale .... 004.678 
004 <18 Antilmo dr Souza RJtmos 004 679 

004 080 
Sala 06 004 681 
004 159 Mano"' Rob.no F...., dos s"""" 004 68~ 
004 <60 Nilzao Ooo;;"'--.s .... S.,.,. 
004161 Milloo Costa Mai:xl s..s. 10 
004 ~62 C rbo Cbaw. B....., 004 613 
004 l6J Roimundo liilbma 004 684 
004 l64 Rob.no Bmrdilo dr Souza 004.6&5 
004161 Jw Adrriknar Rodngueo Vi<tra 004.616 
004 ~66 D<OOoro <Jom<> foa=a 004 617 
004 167 lorhon Vidrora Pir<o 004 688 
004 <61 Anrtru Oomt1 Siq~ 004 619 
004 <69 Almtr Assa dr OliYtiro 004 6\10 
004 170 Eudo Mtodr. da Slva 004 691 
004 l71 Raonundo Sidomo dr ALrvodo c., .. 004 692 
()().4~':'.? Adtnaldo fnmnt dr Souza 004 693 
ao• <7J l<><r Nildo s....br Oi>n 004 694 
001 <74 MOV>t. dm San"" .'Jmnda 004.695 
004 l?l oWalclino U.... c.,,. 004 696 
001!76 Adrjplson Oundim dr Macodo 004 697 
004 577 Jo<r Mana Almndo da sa-. 004 698 
004 !78 w ..Jdtri Macio I da sa.. .. 004 699 
004 l79 lknrdt!D ~-....,.,. da Silva 004 700 
004 <8o Pmlc ROjl<Tio MalaftÔa da Cmo;a 004 701 
004 <SI Admur Srna da Silva 004.70l 
004 ~82 lo.< c...,. dr Olivnra 004 70.! 
004 <&1 ).,.. c.m. dos Sllll10< Ptnh..-O< 004 :'04 
004 '14 tlildr dr Souza Roolriguos 004 70S 
004 .cs~ <: arlos f"oriunalo do. SantO! 004 706 
004 <86 Sandoval da Silvo Cmu 004 707 
004 ,,, Jo-.r Brd J. RU'\a 004 708 
004 •as l<><tR ......... ftJlUIDd.. 00-1 .709 
004 <19 Mivalclo Bahm-o Casttlo 004 no· 

004 711 
Sala 07 001 711 
004 '90 RMmavln F1rblto d.. <:ih.-. 00<4. 713 
004 <91 lw Augusto Souu Bon<><D 
OO i..CO! Jasoo dr .'Jmrida ~ Sala 11 
004.!93 Paulo SnJPo Sm"" 004 714 
004 <94 11atlton 1...,. Outro 004.71< 
004 1119"1 Mo .... da Luz dos s .. .,. 004 716 
004 '96 Jn-ommo P~ da SÜ\."a 004 717 

004.718 
004 !97 Adiboo va~ac~ar .. o. Obv.tra 004 719 
004 <98 Lronardo Ro<Jngue siq ...... 004.no 
004 <99 Sandro .~ugmiD S"""' da Silva 004 721 
004 600 Dtusdrir Moreira C&)trO 004 72l 
004 601 f.bon Oui]b.,mr M:ra 004.723 
004 602 Jorlma Pirrs Co<lho 004 7l4 
004 603 Jomo PiniD do Canno 004 72S 
004 604 Onvaido F~a Pantoja 004.726 
004 60< f.dnS"""" 004.727 
004 606 Jw Robto Mm:b da Silva 004 .728 
004 607 Pranck Sinotra Almtida Brl= 004.729 
004 608 ~ Pacbrco da Silva 004.730 
004 609 Watian Cro"dl COâa dr Mrorus 004 73 1 
004 610 J.,. Alodrs Silva dr MJnuda 0047.!2 
004611 F.-...:iseo dr i\sns Proa 004 733 
004 612 loboy Mo).Lon Fipn<lo Lm>a 004 7J4 
00461J I<OV6 da Co.ta Sdv. 004 731 
0046U Miodo da Silva S...tos 004 736 
004 61' Orciley Oomos da su.~ 004 7J7 
004 616 !Julcdro. Sdubal dos Smt.>< 004 731 
004617 1rlaodoa N...cimc.JlO da Silvo 004.7.!9 
004 611 w.., l<M c-doso T~ 
004 619 Rnnaldo s~ F~ 

004 740 

004 620 RnnaiJo Botmr ~· 
004.741 
004 742 

Sala OI 004 743 

004 621 Barulioo L.au!oa Macrdo 004 744 

004 622 Anto.Do IDrJ!< c .. dm Lrik 
Sala 12 004 623 1-ltnmno Vilbma L6bo 

004 624 H.woldo J<M Lopn dos S.,.,. 
004 741 

004.62~ Pmlc~Bruoo 
004 716 

004 626 Waudrdri da Costa 004.747 

004 627 Jliro Viana da Cruz 004 748 

004 621 l!dilsoo da Silva COil"Óa 004 749 

004.629 Josi.as Soma da Silva 004.750 

004 6'0 1Uirmmdo Brn<diio ~ Jr 004.m 

004 6JI wa.... c.mr. Brap 004 712 

004 632 )......., da sa.. Co.ta 004 71.1 

004 63] ADiemo 8orJ" Rocha 
004 7S4 

004 634 Pr_,;,.,o dao Cbaaas p...;,. dr c-o 0047~~ 

004 63S M.lno ,....,. Lobtoo 004 7~6 

004 636 J'rwx=o Sampoio dr c:>livon 004 :57 

004 637 0tn1c1o da silva r.m.. 004.7SI 

004 638 1odsoo dos Sao4os s...-. 004 1S9 

004 639 Roban Cloy Nobro 
004 760 
004.761 

004 640 Aloouoclrt Souza da CoacaçJo 004762 
004 641 Wibon !.Ao Duln ()0063 
004 642 v ... AM. dr Souza 

0(;4 764 
004 643 ~ dr Souza c-o 00-1.76~ 
004 644 o.wldo das N.-1.. w....u.r 004.766 
004 641 WiiUnoo N.... dr Altrx:ida 004.767 
004 646 Rob.no Conta da Silva 004.761 
004 647 Nu- llrz=o fm:aodrs 004.769 
004 648 R...a... Souza o.xn.. 004.no 
004649 R..limundo do Socorro Mmr2z:s F~ 004.771 
004 650 Antooino Punira Correa 004.772 
004.61 1 Edinaldo Ourdrs dr Souza 004.773 
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ADIDaio J<M p.,..;,. da Co.ta 
1Uirmmdo Lopos dr Lima 
Jw Luiz da sa.. 
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1<M Pedro RccJriauos da Silva 
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1Uirmmdo JUP> c-doso dr Somo 
M.cio da Silva Machado 
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NVt.on C.S. C' adro F ~~~'1m 
... dmilson Cardoso SanfM 
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Jw c1r AnmaU.a p.,...., s...... 
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aas... Ma.Jd sa.. 
AaiAmo AM. p.,.,.. 
RaOmmdo NODak> dr OiYein 
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Tdm.a do Soc:oou Paçaaba F. Coimbn 
Aaizd< Ourdrs Bnp 
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Edmilsoa AM. de s...za 
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I PODER LEGISLATIVO I 
Tribunal de Contas do Estàdo 

I'Olll'i\KI,\ NO o 2 s St'l5- GAI3/I'RF.SI/TCF. 

1\ 
TI< I lllJNI\L 
t•:STI\IJO 1>0 

PHfi:S IDIO:N TF. DO 
IJ I•: CON TAS DO 
1\M I\PÁ. '"' fui< ro 

1, '>I tl11 ), .J (,i C.nmpltmt•nt ~tJ 
spl.-rnhro. 11 I . cl • dt 

H 1·: S () L V F. · 

~0111~11 t. N/ UiON MtlRQUt:S 
1'/,RU/Itl, P rcsulcn te. 1/.tlD/1. PENA SH/Uitl, 
11 OR,\C'I AI. V/:S. Mcru uros 1-.fetivos. EDNA 
1,1111/ROI. /1/: 011/ll.:'fi/A !1/IAI.ÃO, JtlCKSON 
IIMi/ltJS·\ IJI- 0/IVI'/1/tl. Mcmuro Su plen tes, 
1'11 1 ~,·, rnpn! t..·m :-t l'n rn i..,~iln Pt·I rnancnte d e 

! 1\,.ll.H. h l d~1 I thunal dt- C"onl!l.s do Estado dn 
H ll 'l('d 

11 "~ trabalhos da referida 
lHIIts "' " , ')l.'lltt.l t •nn l de nado~ pelo Conselhei ro 

I"' r ~, c· olnr llt. JOS( VI:'RISS/MO TAVARES. 

111 - kl'HJ~arn-'l' a~ d ispo...,ic:ões 
,fi !1' T ,tf I \ 

fll· .. ~ c.· ~..il·ncta . cumpra-se c 
1" JI tq u 

~' ""''"' ,\r. ll> ele Novembro 

!"''"''· Mt\111;.'\líl'l'i": Stl/.OMÃO DE SANTANA 
*l'rl·stdcnl c do TCI,- i\Pt 

[PODER JUDICIÁRIO I 
' 1 Tribunal Regional Federal 

)UII federal 
Dtr Sccrctono 

SEÇÃO JUDICIARIA 00 A MAPA 
SECRETARIA DA I' VARA 

F.XPEDIF\ITE 00 DIA 17 DE NOVE\1BRO DE 1995 

MARCUS VINICIUS RElS BASTOS 
Man:os An!ômo Doun!do de Aragão 
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AliTOS COM DESPACHOS 

94.0000039-1 
AMIRALDO MONTE ALVERNE CARDOSO E 
OUTROS ('I?) 
A1'053 -Ru" Apolonho de Oli"ciro 
UNIÃO FE-DERAL 
Maria Madalena Carneiro l.opcs 
.. Arqui\'an-sc os iNIOS com ba1xa na dislnbtnçõo c 

danais anotações de lei I. Mcp, 17.11.9S MARCUS VINICIUS REIS 
BASTOS - Juiz Federal." 

MandSq;ur. 
lmpctr.mtc 
Ad,·os.OO. 

Impetrada 

9S.00009K7-7 
MARTOPCONSTRUÇÓES E TOPOGRAFIA Ltda 
PA2(,J8 • Josê Aloys.o Ca\ .:tlc~mrc Campos c 
PAl,IOO ·AO;) Crislin;), Soares 
COMISSÃO ESPECIAl. DE LI ClT AÇ,\0 DE 
OBRAS E SERVIÇOS DO INSTITUTO 
NACIONAl. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA- INCRA 
·-viStoS, etc.. Assino :i lnqx::tr.lntco pra1.0 de lO (dc:t) 

d1as p3r.:l. sob pcn3 dor indcfenmcnto instrcer o imc•al com COJU3 dos 
scgwntcsdocumcnt05' a) Edital n• OOI/95: b)rcsoluçãodo CONFF.A n• 
2 OV73, c; c) pan.::ccr do CRE.tVAP. T31s documentos. L.·mbora 
mcncionMos a Os. COitlO incluso no rui d.nqucles papCis IJIIC lll~truCm a 
micial, não foram JCOStõldOS, sendo certo que iHJucle indi \·i du<..~litat.l.o sob 
a alinca '"a·· C indispcns;hcl ao julgamento dn aç!tt) (CPC arts l R3 c 
2~4) I Mcp, 20.11.95 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS • Juot 
Fedem! -

F.xcc F1SCJ.I 
Excq,ücnte 
Pn:x:ur.Jdor 
Exccutóldos 
Ad\1>'0ado 

'!3.0000333-0 
FAZENDA NACIONAl. 
Dênio Sih·a ThC Cmloso 
MADIESEL Ltda o ODMIR RARRIGA DIAS 
AP3 14 • JOSCflildodc Oli\Cirõ~ Cuimar 
.. Em fõtCC dos termos da ccrttdào acima C\:lt:lda. 

aoolhoaofcrt.:! feita pelo E\ccutado ODMIR ll·\RRIGA DIAS; n IK2 
Rcdut.a-sc <1 pcnhor.:l il tcm\0. devendo o Ex-:cutildo S\:r pcss<Jalmcntc 
inttmdo par.~ ter ciência do nto c ilssunm o cncar,go de Ocposu~no 
lntcmcm·sc Mcp, 17.11.9S MARCUS VINICIIIS REIS 13ASTOS. JUII 
Federal " 

F_,cc. F&S<al 
ExcqU(..'O!C 

9S.IK)()0(.4)-f, 
SlJI'ERINTENDENCIA NACIONAl. IJO AIJAS· 
Tr:CIMENTO- SlJNAO 
Jooquin1 Gomes de Oli\ CN'J 
PIERRE ALCOLUM13RE & ('IA Ltd> 
.. Junlc-sc. fÀ::SJ,gnc-sc do1\J p..1ra o lcJI5o do:. h."'S 

pcnhOt"ados às fls. 13 c 26. servindo como l....ctloclrJ a Sr3 J.xlal"3 
Couunl~ Dini~.:. lciloc:ir.t pUbliCJ Fixo sua conussào em 5% (cinc-o I~ )f 
O.'Oto} A Cont.adona parJ atualii'.JÇiio da di\'id~ c chts J\ aliaçõcs (ns l·l 
c27). 1ntimcm·sc. Mcp, 17.11.95. MA RCIJS VINICIUS REIS UASTOS 
- Jui' Fedem!." DATA DO LEILÃO: Primcuu dco 12,02%. is I> OOhs 
COSCIJUndod!a OI O) I)(,, às 13:00hs 

E..xcc Fiscal 
Escqücntc 

'J5 .ll011()(>1~-0 

SUPERINTENDI0NCIA NACIONAL DO ABAS
TECIMENTO - SUNAIJ 
JO:Jqu1 m Gomes de O li\ cu~ 
SUL AMAZÕNI,\ COM E REJ>RESEl\TA('ÔES 

Ltda 
r A6113 - Jos< Mana de D.:us c Sika 

-Jwltc-sc. F.x:cJGOI'k:Ordiincu dJ Excqflcutr.:.tonkl .;em 
.:1~-ito as p;;n.horns de Os 13 c 31. Ofictc-sc ;i TEI.EAr\'IAPÁ dch;:mt lnado 
o cancckuncnto das pcuhoras t.::l'cli,adas ~obre JS 1inh:~s tcldõmcas 
penhoradas {fls. 13 c 31 ). rcolli\·ando rcferid3S hnhJs 2 · Penhore· !'C o 
bem 10d1cJdo pela E:~ccutada (Os. 36/J~) E\;pcça·sc milJttlado de 
pcnOO.a c., aliaçiio 3- lndcfcro o pedido de rt~noção do bem ofcr1ado. 
CISque o dcpósalo deste lUit.O não possu1 condições par.~ 11\.''ilillaçào do 
\x:m pc!lhor.:Jdo. c.k."\cndo rcfcndo bem fiCólf em p<Xicr da E\t'Ciltildól. Cl iJO 
n..;>rcscnt:mtc legal fiCJr.i com o "-·ncargo de Fiel Ocposltitri(). int1mcm-se 
Mcp, 17 li <J.i MARCUS VINICIUS REIS :lASTOS- Juv Fcdcrol .. 

Excc ()J,·~a 

Excqucnte 
Ad•ogadus 
E,ccutados 

'J5 OOOOK00-9 
CAIXA ECONÔMICA rEDERAL 
AP~O I A - Somur Nxm1 FratlCISCO c outro'i 
RAIMUNIJA CF.LIA MIRANDA DA SI I. VA 
··Digól a Exeqüente sobre:~ certidão da Of1C1a!a de 

Jusuça (O. 49,) lntunc-!c Mcp. 17.11.95. MAR CUS VINICIUS I\ EIS 
BASTOS- Jui, Federal " 

Dcclar.ttória 
RcqucfQltc 
AdH)l)Jdos 
Requerida 
rrcx:uradora 

9S.OOllll'J00-5 
JOVENTINA CARDOSO IJA COSTA 
AP2CJO- CIJC\· Santanil de Sout.a c outros 
UNIÃO FEDERAL 
Maria M3d:tlcn;~ Came1ro Lopes 
.. Vistos. etc. Reconsidero o despacho de O Sl•. eis 

que. tendo sido a açiio proposta pela Defensor•• 11ública do Estodo do 
Am:Jpá. ~se faz a fonnali,aç5o 00 pedido a que :.1lnde o ;,n 
4" da Lc1 u" I .0<.0/50. É que referido Órg3o I"Ubhco dcslma·~. 
pn.:cisnmcnlc. a proporcionar aiCndimcnlo oos tld:Jdão.~ t.:UJ3 si lu:~ç5o 
soci:1 l foi alcançada por :tqudc Ato Nom~atl\'O 2.- Cllc·sc :1 Ré. 
oonfonnc rcqucrido. Expcça-semandodo I Mcp. 17 I 195. MAR CUS 
VINICIUS REIS DASTOS -Juiz Federal ,. 

Emb E,cc 
Embarganlc 
Ad\'Ot:;óldos 

. Embargodo 

9S .OOOORR7-4 
LOJAS IJRASILEIRAS SIA 
AP34K- Luiz Ricól rdo GooçnJ\'CS de i\ss1s c outro~ 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAl. DO t.RAS
TECIMENTO - SU~All 
AP033A - Joaq01m Gomçs do 011\'0lr:l 
··Junte-se. Espccifiqucm·scprrnas.lnttnla'll-~ Mcp. 

17 11.95 MARCUS VINICIUS REIS llASTOS- J"" Federal." 

Emb. E:'licc. 
E.mbargan!c 

Ad"ogadus 
Emb:ugada 
r\d\·og.óldos 

'!2.0()00659-0 
OOUTILLIER - COMÊI\CIO E REPRESENTA
ÇÚES Lida E OliTROS (+I) 
PA 1924A- Fernando A h.-. Soares 
CMXA ECONÔMICA FEDERAL 
AI'JOIA -Samir Nacim Fmnc1sco 
"JLmlc-scas ns. 3 c 18da Cnn:. Pnx...1.:óii:t dc\Oh·ul;: 

Dig01 " E.xcqUcutc. Intime-s~.:. \1cp. 17.11.9j. MARCUS VINICIUS 
RF.IS BASTOS- Ju~< Federal." 

Aç. Cnntinal 
Autor 
Réu 
Advo~ado 

Res 

Ad,·ogado 
Reus 

Advogado 

94.000 1544-S 
MINISTERIO PÚI3UCO FEDERAL 
ARCELINO GERALDO JE IJ.~KROS FILIIO 
A P255 - JosC Sidou Gocs Mi~ionc 
LEILA DE MIRANDA SAM~AIO c RP.IMUNDA 
ASTERlCA DIAS DE CARVALHO 
AP282 - Walbcr Lui' de Sou'.a Dias 
MAR CUS AUGUSTO CA VALC,\NTE 13E~TI.:S 
c CÃNDIDO RODRIGUES \lAIA DA COSTA 
APOI &A- Cícero Borges llordolo 
"J, Em razão de não tcn:m os réus MAURÍCIO 

' DIÁRIO OFICIAL 

CESAR DE SOUZA MESCOliTO, EDMAR SOUZA DAS NEVES c 
FRANCISCA IONE DO COUTO BENTES. os dois primccros 
<Xllxblados, ofcm:idcupclaçiio, clctcnnino, com cspcquc no art 60 I, ~§ 
I" c 1: do CPP. a c~tr3Ç5o de lrnSiado. parn posterior remessa ao F.!J. 

TRF- 1' Região. O trMiado se dara as expensas dos Apclallles. I. Mcp, 
17.11.95 MARCUS VINICIUS REIS BASTOS- Juiâedcral." 

Aç.Cnminal 
Aulor 
Asslsh.Titc 
Ad\·og<tdo 
Réu 
AJ\Og:ldo 

93.0000fo17-7 
MINISTÊRIO PÚOLICO FEIJER,\L 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 
AP317A- GcrsoctSclmab 
LUIZ FELIPE DE CASTRO SILVA 
AP373A- Kcila Chrisline Danha Baslos 
CARMEM FÁTIMA GUTIERREZ DOS ANJOS 
PAB25/IIrll • Bcmar<to Nunes de ~1orJc.s 

AMAURI CARDOSO MARQUES c MOISES SA
MUELLEVY 

R Cu 
i\d10s;>do 
Rêus 

Advogado ll.:fcnsoria Pública 
"Intime-se a Assistente de Acusação (CEF) pa ra 

rc:~pondcr às Apelações de ns. 1460/1473. Mcp. 17.11' !5. MARCUS 
VINICIUS REIS B,\STOS- Jui1. Federal " 

AUTOS COM SENTENÇAS 

Emb Tcrcc1r 
Emhnrs>~ntc 

94 011012)4-3 
SEBAS'fl,\0 FERNI\1';))0 CARDOSO n;\ 
COST,\ 

Ad\'<>g.1dOS 
Embargado 

API94- João AmCnco Nunes L>tnu 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S()('IAL 
INSS 

Procurarlor ]Q;~Qtlllll Morcim Rocha 
-·Vistos. CIC ... R.- r'or todo () c-..:poslu, JULGO 

!•ROCEOENTES os Em~'OS. par.~ o lim de dcsconstilUir a pcuhora de 
ns 21/22 dos autos de execução liscal n• 9·1 000030fo--l . l ) I' R I 
Mcp. 17 11.95. MARCUS VINICIUS REIS llASTOS - Juot Federal." 

Emb E\cc. 
E11thar,;:1ntc 
,\.J\·ocado 
t:n1bargado 
Procurador 

95.000033 1-7 
RAIMUNDO MAGALI IAES DOS SANTOS 
APOOf•A- Eloilsou Amoras d;~ Sihcira TtJ\·oról 
FAZENDA NACION,\1. 
OOnio Sil\'allk: (ilJ'doso 

"Vistos. ctc ... 7 · Por todo o "'posto. JULGO 
I'ROCEDENTES.os E.mbart;os opostos. pat~ o funde dcsoonstumr o 
111Likl (:;\;C~,':U[l\'0 CTL"Cj3dordu c-.ccuçào riscai n" 94.000170:\-7 { ... ) p R 

I Mcp. 17.11 'l\ MARCUS VINICIUS REIS llASTOS - J&~~âcdcral .. 

TERMO DE El'C'ERRAMENTO 

- Contém o presente- termo. li feitos C'Í\·cis c Ul 
cnnuna•s para ronhccimcmo de dcs1lnchos c 

1
SCIIICnças 

Macapi-A P. 01:o Tttc I<J9S. 

MARCOS AJ ÕN10 DOORADO DE ARAGAO 
DIRETOR' DE SECRETARIA 

Tribunal Regional Eleitoral 

Cnrtóri o Eleitoral da Sl!'lgunda Zona - Mac11pá (l1Pl 

Edital N• CJf ct /95 • CEM 

O Doutor ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, MM. JUIZ 
1:1.1-!lTORÃI. da Seguada Zona de Hac:apá, no uoo do 

ouaa atrihuiçõea logaio, etc •.. 
F ;.. 7. S A B E R, a · tc;xioe qu4ntoo vire::n o 
prooonttl Editi\l ou dolo conboc ie~ento tiverem, 
quo 1\D pcnno;ul abaixo ro l .:u:ionadao aol i c i ta r a.zn 

Op•raoão SEGUNDA VIA 

Muni c~ 

" 
11 

Uo=ne do Eleitor Inucriçio 

lJ~A M1\RI1\ GONOJ..VES :.'ONSECJ\ - "())õ0543052SSO 

l\1r!'ON10 Ck."'f.'OS 0;\ SlLVA n LHO 00017706"12550 

:.P.CELW'O ZACARlh.S BEu-liRO DE SOU2l. 0000389122593 

ELCY GOMZS DA COSTA 

ELISBETE DA SIIN.\ SÃ!rroS 

i::!H::Dl ;~A AFONSO DE AB~EU 

EXPED I TO CARDOSO DE SOUZA 

JOSE ADEl.trlO SM.fi'OS LH>1A 

JOSI:! DE SOU!:J\ PAiUAS 

JOSE SOUZA 

t.t.\HOEL CABRAL?.l t:HO SOUZ,\ DOS 

00008S5622500 

0002M66925SO 

0000165102518 

000232304 2~42 

0000•\04102569 

0002'169072SJ ;; 

0000500252S91 

000092G9t;2SSO 

12 HARH\. 00 SOCORRO DE SOUZl\ COMES 00008'19662550 

ll MARJ EI.SON DA CONCE: ICAO DE LJ NA. 000134 ll1Z585 

,, 

" 

M.ARINt. MIRA VtO,\L 

MILTO:Z DO C.kRMO VIJ,fi::NA. 

llELSO!-l DIAS DOS SMITOS 

llli.SGrl ,\lo«ORIM DE L! Mri 

Rf,lJ-ttJriOO FEHREIRA OA SJLV,\ 

ROUER1'0 1'R i !lD,\DE C0ST•\ 

0000229222593 

000047,382500 

0002653002518 

0000"101702500 

0000076552542 

0000?.669J2SOO 

E, para oe~ecimcnt;o dCI todol'l, expede:Oe o- proocnte 
Edit11l , co01o pra:::o d e 1 0 (DEZ) dia.e, quo oorã: 
-'\fi.Juado no 1ug.l.r de cootu.me e publicado no Diá rio 
O(icial de e te Ee tado. ~do o pao8ado, ncnta aidad ,.. 

de ).lacapá.- AP , 400 trint,.u. dittu d o ltiÔD de out ro do 

hufl\ mil novccf'nt7n Ó nOv.e nta. c cinco. ....--? 
- )/ .-.f7-• 
I Í' 

/ ""7//'~r ~: 
- /\..,. - RO~L ..r.AA6JO DE OLIVE IIU> 

.Juiz &leit:oral 

Cnrtório Eleitoral da Segunda Zona • Mae11pti (AP) 

EditAl N' 04 ~ /9S - CEM 

O Doutor RO!o! .. 'iEL UAÚJO DE OLIVEIRk, HM · JUIZ 
EL&ITOR.IU. da Sogu.nda Zona d e Maco.p,, no u oo de 

•uan atribuiçõe• loga io , etc. -. 
y A z S A B E R , a todoa quo..utoo vi~o= o 
pr~ncnte Editi\l ou dole conhacimento tiverem, 

que au P•HHIOAB abaixo rnlaclonadao oolicit.a.ro!Uil 

Opo"aoão TRAt~SFERÊNCIA ENTRE UF·s 

Muniilii.2 Itaubal 

N o::l.ft d>J Eleitor I naa:doiio 

NANOEL RAIMUNDO PIC/illCO ~622sJ4 

Pág. 5,6 

Muni c i p io Maca pá 

Nomo do Elei~or Inacriç_!2_ 

:úJOIAS PAES DE MELO 0002707102518 

lL!),\Q OLIVElRl• DE SOUSJ', 0002694052500 

AOF.LIA TAVARES COSTA 00026 936&2'569 

ADILSON RODRIGUES SMHOS 0002695272585 

AGENOR Y.ARCEL1HO t.ff:VES 0002690002542 

ALCIDES MEDEIROS U.\SCIM.Elrl'O 

ALDECJ T0.'1AZ DA SILVA 

t.LE:X FERrllUIDf:S 00 MONTE 

,'\.LICE HARY CONCALVES ESCOUA.R 

;,unRA. All1r.tDl• DOS SANTOS 

ALTA IDE DE Ol,IVEIRA FREIRE 

0002648152500 

ooo26870725ô'o 

000271595251.;, 

0002689892585 

00026 9<1 )<1254.2 

000269)262577 

AKERJCO DE JESUS SJLVf, DOS S.\Jrt'OS 0002227512577 

ll ,'\ll,\ :i.A.RIA GI RAO DE QUEIROZ ~002716812569 

l1 /ü~A SlDELt/, DO !:ASCIMEtrro 1-:0R,'\.ES 0:70026900~2577 

l~ ,\Ni\ TAVARES DE LH1T1 0002691282500 

16 ,\NCEL..\ LUCRtli\ Oh SILVA 0002647022585 

P ~õTOXIA i\R:..UJO SILVA 0002'115362542 
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M:TC:.;IA AR.l.Eil'E BRITO SlLVl• 

lürt'ONIA Bl\J;BOS/, !.,..ACHADO 

AJITOHJh DA SIINA DOS SMIOS 

lJfrONlA OLIVEJR!, PE:DROSO 

,urroN : ET•\ />JtORAS TELES 

,\!':TO::to CICERO DF. BRITO L0·1•i 

,·.z-:-ro:-:ro COELHO DRJTO 

1\t:TC:HO DA S l LVA LOBA TO 

i\lrJ'ONIO :.·r;ttCIO DA SILV,\ 

/i.NTONIO JOSE D1i CONCElCliO 

,'\H'TO!HO JOSE !lOUSA Dl• SILVA 

,\N'I'Cm:o LUIS ALVES FERREIIV\ 

A!;-:-o::ro :-tJ\RQUF.S DOS SMITOS 

;.:.-ro:;JO V.OT,\ OLJVF.IRA 

ANTONIO RIJ'l:iEL COSTl, 

lüiTONtO S/Uil'OS NUNES 

;\NfOU!O SERGIO DE saus;, CO$TA 

A.lH..E~:t: A."tORAS TiWORA PERES 

ATl.!:U't.Z!:. ALVES DA SJJ.Vf, 

i\UGGSTO Cr"SA.R DE SOUZA HOR#\ES 

0002691982518 

0002691212569 

00026 91}';2500 

0002692062569 

C0026!i0192550 

000269152253< 

0002G48S42S17 

00026962'12500 

0002707132569 

000261,8902534 

0002694862577 

0002687282514. 

00026919725];; 

0::102691032550 

0002693b92500 

0 002691022577 

000 26935!112534 

0002691542500 

0002647802!-00 

00026.; 786259) 

t\L'R.E:A üRI TO OE ClôtVAL!lO 0002690972517 

BENEVl T~\ DO SOCORRO Y.ATOS S1\l'rros 0002693832569 

u:-:NEDITO f10RA.IS RODRI GUES OC02690612S69 

BEHEOITO RAH-:t.niDO VI .AltA DE /\UOR.A.DE 0002689832593 

BEUEDITO RO!>RICUES DE AIIDN\DE 0002696612500 

Cl.RLOS 1\LBEi':TO o;\ SILVA ZJ,Cfú..O 0002689672577 

Ct~LOS ,\t.fJ'O'HO ,\RAUJO DOS S ,\tn'OS 0002687752550 

c:,RI . ..OS .\h'TO~IO I,,PES 0002696292500 

CW.UDll-. w..r.;:RIA PERE IRA 01,: QIIEIROZ 0002696332593 

CLAU:JIO SIL:JA NASCIME..'\'1'0 0002693362542 

CLAY Vl'JlDER VIEIRA CORRE;. 00:)2696122S6'J 

CORDEiRA LIM.:.. DA SILVA 00\12627582526 

CREUSA DE BRITO t•!ELO 0002694442518 

CR I 5TlNt\ MJ\RlA ROCHA LHlA 0002687992526 

DAI..VALINA ô)AN1'0JA DA SILVA 0002690U25l8 

DANI LO A.I.BER'!IUI BRAZ DA SILVA 0002696232514 

OARClLl"'NE DO SOCORRO SILVA LUlA 00026'.H752526 

OARIELSON P:UIIEIRO DE MORAES 0002G90&625l8 

DEONJLSO:-l DA SILVEI RA E SOUZA 0002694o;125H 

UF.R t V.\LOO DE !lOUZf• LOBO 00026966625~0 

OORCAS ASStRõCAO DA SILV1\ 0002688222500 

DOR::EL..O AGOSTINHO MOREIRA 0002692352500 

F.DE".:ILTOII ALVES TEIXEIRA 0002688l62SOO 

t:DICLELW, f~ORAES DE SOUZA 000268955253<: 

!::DILBERTO COtlCEIC,\0 SILVA 0002643262518 

E:Dl VALOO SA1fl'OS V.ORAIS 0002687902593 

F:O:!A DO SOCORRO 1\ZE:VEDO 00 ROSi\RJ0000264 8222593 

~DN,; :i.A.RJA M SILVA OLIVEIRA 0002690742585 

EDflA RIBEIRO LOBATO 00026 96042550 

EDVALOO F'i'RHA!;DF.S C.ti..lo"T.ri.lfllEDE DI• 00026948825)4 
st:..v;. 

!::LEO!V',ROO LODATO SILVA 0002689662593 

F:J,JAS t.:ORSJCI,JO ~fARTINS 0002694522526 

r.:.:UJ.JILO,\ 1-'ARl/, Cl\RDOSO COSTh 0002696212550 

I::I.I ZEU ,\IRE! oo::c,\LVES 00026881725 4 2 

a.z;\ t-:;\RIA 1\0SARW DE AVJS 

EM.ENO MARTH:s !~ORi\.ES 

Et.;:; I CE BEZERRJ; DE PA.tn.~\ 

I::UZE310 SILIJf> 

00026e.7102500 

0002687212569 

0002689922585 

00026917"12593 

Ft..WlO BATISTA DOS s~\liTOS 00026957225H 

FLORIJ"Il:Q SEVER IANO DE MOURA FILHO 0002692092500 

fRA .. 'IiC:SCA AlVES DA SrLVA 

FRANCISC;\ cctlrJ!nJO HELO 

00026SS0l2S4 2 

000269~772542 

FRANCISCA l.SOUDA SOARES CAVALCANTE 0002716032585 

FRANCISC;\ LJ\111\fV\0 AZEVEDO 0002690132518 

FRMl Cisc:, MESSIAS DE OL IVEIRA 0002"115552512 

FRJUõCISCA S1"J--TOS FIGUEIREDO 0002691582526 

í-"RA!~CISCA So;..RES o;, SILVA 0002689782526 

FRANCISCO ~ MliCHAOO 0002696G82518 

fRiü~ClSCO DI1\S DE OLI VF. I RJ\ N!:."TT 00026911112577 

F'Rl..NCISCO DOS S.UITOS LIM•\ 00026896)25<12 

FR.AHCISCO LUIS SOUSA E SILVA 0002716572577 

F~\NCJSCO LWA LUCENA 0002647912550 

;:~u;czsco 0 1\LHETJI. AY.ARO o002EíS9862Sl4 

FPA:<ÕCISOJ PELLEGRIIli 0002646852517 

Gt:ORGE DAtill~:> MOTA OOS SANTOS 000269344 2550 

GEOVA.N D/, Sll.V/> FERRE IRA 00026·1 8952542 

<..:F.Rf1LUO BARDO!iA. DE J ESUS 00026901025lS 

C2Rso:; LUIZ VICEl<'TE OOS So\ln'OS 0002691862585 

GF.SSI GONCALJES 010\S 000264&69255 0 

C!l,FREJ TRJ,c;.toJ~Y DA SlLVl\ 00026389'12585 

GILSON DOS S.\N'TOS OLI VEIRA 0002716122577 

CIJ..SON Mf,CEOO MENDES 0 002696072500 

GIOVf. .. .'·H MUSt .\L 00026901f"l2500 

CRo\CI LEHE OO:i SA.!'õTOS VASCONCELOS 0002716692500 

IOl GUAD;.I.UPF. DE F'REJTf.S MONTEIRO 00026483225'9 

00027161021)00 

0002696202577 

0002689612585 

00026939'Õ2Sl8 

0002692052585 

0~0268,952';2, 

0002649722514 

0002687912514 

oo02694472S69 

0002715412542 

JOl llL-:iBERTO MAURO ANDRADE CRUZ 

I CO,\R.'\CY DA SILVA SOIJI'O 

t!l~ fLOh"TE ALVES DE MEDEI ROS 

~0'- I~ DE Jf.SUS SANI'OS 

IltANILDE.S OLIVEIRA SILVA 

1~1 IRF.t:R r"E OLI'IEIRJ\ FREIRE 

.. '_'' 1Sri1'El t"RI!:'I".fh\ C"J..}{VI..LifC OE' Sl\ 

110 ITAMA~ PAULI~O DE SA 

Ul ITANAN UCHOA. DE OL IVEIRA 

l.ll IVM"ETE OLIVEIRA DOS SANTOS 



Macapá, 21-11-95 
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IVAJURA GUIKARAES FERNANDES 

IVONE CARVALHO ROCHA 

IVONE LIKA 

IZABl:."'L CRISTI NA BRAZA.O F'ROZ 

J AIME DO NASClMEN'l'O LIMA 

JAIRO APARECIDO FORTUNA 

JANETE F'ERREIRA LIMA CAVALCANIT. 
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0001890732550 

00003704)2569 

LElLI\ FREITAS OOS SANTOS 0001306572500 

LE I LIAH SocoRRo oos s ANTOs CASTRO oooo57&091569 

MENF.ZES 

'" LELIO PEREIRA PiNHEIRO 0 0 0074 098255 0 

0 0 01,,1202550. 

0000027,52500 

00004 1 , 22251i 

"' LENl PA"nti CIA SOUZA DA COSTA 

100 Lfl'l SA.NT'OS SILVA 

I.EN I DE IM. SI LVER l _A BARJIOSA 

'" t.EONICE 00 SOCORRO PUIHEIRO HELD 0001007252542 

LEONICE LIHHARES ALVES OOQlU0502500 

,.. l.EONTDAS FREITAS DOS SAHT'OS 0001l01,225'l 

t..EONJTA COSTA FERREJ.R.A 0001U74 '125'' 

LEOVALOO MACIEL TOLOSA 0000751152542 

LtOIA CARNEIRO OLIVEIRA 0002023012514 

LJD IA L.EJTE DA SILVA 0001HSU2577 
,., I~IDUJNA MARIA BE.ZERRA f'ACANHA 00021401fí2518 

110 I.ltmAURA f'RANCA OOS SAliTOS 0002007732585 

LI NDOVAL DE SOUZA 000076&112526 

LI NOOVA.L PEREIRA SAH<.."HES 0002003772550 

f,JNO SERRAO n:RREJRA 0001526342500 

IJJIJ\ IJF.R~ SJ\N'J"'S; f"IUIA DOOU64l325U 

11., LOURIVAL 91-':RNEROO DA SILVA OODO,TI2,2500 

I..OURI VM RODRIGUES IE CAaVALHD 0000291902500 

lll LDURI VAL VllJIFHA SOARES OOOOSSlo.&2S26 

f~IJANA C'JõlSTlNA 1\KAJIA.JAS Ma!rttfRO 0001374022585 

LUC'A.'J VJIJlt:NA BATI STA 0000221072542 

"' 
"' 
'" 

!.IJn::I,JNA DO ~()("ORRO SILVA DE S&U DDOll504125U 

I.IJC"IA ltfU::NA PJHTO DA SlLVA 0002357342~5 

UJC'IAHt: DOS ~·AHTOS cmtaEA 000052l7725U 

" l.tK"JANO Ol; l'AVl.A 1.o01.5D1C0 00001724~1542 .,. l.uc"lct.J..:J\ l'.IO CARHO PJIITO PltAXIi.1ES 0000482522S&5 

U.K'It"l..t-:ll>F DO CARMO Pl.-t'O 0000247322542 

l'l. t.I.X"IDI\f,\'A AM()RAS <"USTODJO 

JlJ UJC'tOAL\"A 005 ~AI'I'TOS SILVA 

IJt Uk"IDF:I/. KACIEI. DE JESUS 

l.tK" I t:Tr. t:Atn'OS C'OSTA 

UJC"ti.DA DO CAJ(M() OLIVEIRA 

LUC lU:; I/. KAA I A O& MAZARE 
C'J\N'lVARIA Db Qf,JVEIRA 

ll I.IJCIMAR 0~: t,IMJ\ CARNEIRO 

111 I.UC"IHl-:RI CD1AQUF. Ol: P.AULA 

I.UC.'IO 00 rtASCIMEJITO BATJsrA 

T,I'CIO .JO"'l: 00 HASCJMDITO alST1t. 

J,tJ<"IVAf.OO C"'STA UA SILVA 

I.IIC't Vf\NOO C'l-:L.ESTl.NO DE SOUZA 

0000010212550 

00000454,252' 

0002084102550 

0000292U2!114 

00002212225&5 

0001 003452514 

00008'1200258S 

00026469825409 

00002213025,3 

0000112732!»18 

0000251972518 

0002042122~69 

f.llf~; C"AIU.A>r. IX>r. f.ANTOS COS'1"A 000024 7 402SSO 

'h') LUI~ (.:.1\J:IA<; VENAHCIO DA SILVA OOOUJl112S85 

I.Ul ~ DI/~ NUNt:!i 000022~152SOO 

1 t I !.UI!!: MAP.OlJi-:5 UO.'l NASClKDn'O 0000117122585 

UJf!; OTAVIO CO~nf,!IRO NASCIKDn'O OOOD0132:l:Z550 

UJI~ ('AJU.DS AUt~IDA DE SOUZA OOODUOU :ZSU 

t.I.HZ C"'AP.I.O.': I'INitEIRO 80RCES 00012216 &2526 

14~ WIZ CLAUDIO DE OLIVE IRA PAN'TOJA 0000129622~26 

lU. I.C.H?. CIONII.SON PIHUEIRO 80RCES 0001520102591 

UH?. ('X)ft?.A.CA PJ.:REIRA DA SILVA 00024761112550 

"'41 t.UI Z R llii.HAR DF: MAZAR.E CANruARIA 00001'13092569 

"• H UH 1. !'.oAR~ 00006 ,1552500 

,.,., UHZ TAVARES DOS SANTOS 0000!:»24112511 

1'1> 1 UHZ Wf:LLIHCJ'OI\I DOS SAfn'OS M OOOOU 7 612515 
!;ti.VA 

1.1117.1\ PICANCO Ot; BARROS 

f,ttziA m: 1\l.t-:.lAtfOKJA 8.\itBOSA 

I..UZ lA HARJ A c:n:ITA 

1'>8 I.UZIA TAVAJU".S DA SILVA 

I.UZ I RI-~f.: KOURIGUt.:S llA CDSTA 

1 c. o MAUSON MJ RANDA cx:ttF.S 

"I MAGAL'Y 8Ht1'0 DEZ~ lAVtER 

·1 6..1 MAGDA BEV llAC'OUA fut.L.AN 

~u MAGNOLJA J1IIU\lfilA CXMES 

IC.4 MAIA (.'RISTI NA SCXTt'O DE NSLO 

·~ HANA.4!WES MDIRZt;s ot: MATOS 

'I" MANOEL ALTINO 8A.RB05A TAVARES 

,,., K.ANOEL ~A DA 0nJZ 

"lU I1ANO&L BRAGI\ BRA.l.A.O 

MAHO•::t. ~ DA SILVA MARTI NS 

KANO&L o..AUD I NO BARBOSA 

MANOt; L ~ S ILVA t.JMA 

1 1l MANOEL DF. AUIE I DA SOUZA 

0000171112542 

000044075252' 

00002,27112 s.&~ 

OOOOS41 102Sl4 

00000332525111 

000l.l56572515 

0001,,5825l4 

0001.,148 2591 

00018951825-42 

0000090162569 

0001351272514 

00026,3732591 

00020307525 fí9 

0000,9512526 

00005241025 18 

00005 0171125 00 

0000262282550 

0000580012550 

0000621422500 

OOOOUU9251& 

I1ANOKL DE .JESUS P'DUiJRA DA ROCHA 000017345252' 

KA.Nor.t. DE JESUS RIBEIRO DA CRUZ 00008016425 00 

' '~ HAHOEL OE NAZARI-~ OOF.S DA COSTA 0000441322550 

00018, 6672526 

0000656~1 2517 

lU KAfotOt:L li& SOUSÃ ALVES 

fUU,"'CJ, :>E !'OUSA "ELO 

11• KANOfd .. DO UI\.<:' 'I KENTO SOl1T'O FlLUO 00008538725,3 

MANOEL DO PUJ\R CORRF.A CARDOSO 0002lll7 8251& 

"~•O MANCFI, OC"'ftiC'IO FREIRA 0000311222500 

.,., Ml\.tr.: h'l.. JAPDIJol 000241084.12">00 

11l MII.NOr:l IUR.A<"Y !:ODRTGUES BA I A OOOOJl7Jl2542 

1111 MAN' .• .,.L Jl11-M:OIP CLARO BARRE'TO 000081430250 0 

.. 
,, 
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"' ... ... 
'" ... 
'" .. •o• 

MhUOi-.J , f.ORA'!"' VJnAL 0 00029164254 2 

HMli"'U~ '\1\tl'O!.L UIS Dt-: ANDRADE 0000851182514 

M.A:lf'lt.:.L H ~ P.Arõ1.1A t.1JlillES 

,.._;,,ut~J.L,. '<"'UE.t~;. . ~Mn'OS 

MANO~ t•f.~h.~PJ\ ur: SOUZA 

!•.Hi0c."9 l'F.Rl" HA 1•1:; SOUZA 

00020004 22534 

00006U092550 

0000707062S'9 

0000442042569 

"t:J.- • JL\UU.tn.Xl Dl LIMA RODRIGUES 0001757 292569 

~Votv'll. P"JS í<'!l SANTOS OOODU22S259J 

AANO~!. ~RtGt'E::r DA SILVA OOOD4l1S225l4 

KM:.;f..!, S.\.: .,,~<..Jol GARCIA DA SILVA 0000835282550 

~1\HO::W... JI::Jffi <r. I' DOS SAHTOS 00007ll64 2542 

1-ã.\..'f!'t:'. '~ '!.,... DA SILVA 0001l'144J2550 

to\ '". "'- •~ • J l.VA SOAAES 0 002 4 78772534 

JoJ .. ~F:.. ~ILV.'·" POCHA 0000 5 44242515 

H~Jii\_ 1.~ • ~ 1 'E IDA DA PDfHA 0000247912500 

lo!"' .t:i3.. ..u-... o.l.Z: ..»BATO DA SILVA 0000090602534 

~C ,.:.C f".:~[ IRA OOARTE 0002443712569 

KARf"E.LL TRfNDAnF. PIRES DA COSTA 0000173&92542 

f'tAACIA DO SOC'ORFO DA. ROCHA CAHPOS 0 000864152534 

BATISTA 

MARCIA DO ~OC'ORP-0 SILVA DE ANDRADE 0001029592526 

MARCIA J.A.Nl-; o\Ul~lDA GI BSON 0001711782542 

KARCIA MARO\IES MARTINS DINIZ 00000,074 2534 

MARCI A REOJNA CASTILHO F'ERREIRA 0002101 201534 

HARCIO GLEY CASTILHO BARBOSA 0001240272577 

MARCIO LOPES CORREA 00021241 92500 
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MARCIO WELlTON FERREIRA DE 
OLJVEIR/o 

MARCO Nrt"'tlJO DE JESUS KOt.rrHmO 

TORRINHA 

0001893002593 

00002229325]~ 

MARCOS 1',W t\RES 8 ,\RBOSA 00020lS202SOO 

Ml,RGi\RETE CAROOSO P I MEtfl'E L 0000193012518 

MARGi\RJO,\ COMES CARDOSO 000210196253.; 

HARGARIDA PEREIRA DA SILVIo. 00 00873932542 

MARGARIDA RI BEI RO FERREIIU. 0000<1<123.US.;2 

MARI.\ ,\LUl'"TJZJ\ DA S I LVA RIBEIRO 0000<1 120S258S 

MARIA ALCHID,\ LOUREIRO 00!: Sl\.m'Os OOOO H 2082526 

M,\RlA ALDF:S IRJ, DA COSTA LE I TE 

MARIA J\LICI:: DE AlJt1El DA PICAr:co 

Mf,Rll> ALVES DE MORAES 

KARlA 1'\N;\ Uf-: OI~JVEIRA CHUCRE 

KARIA AliDRONlC.\ DA SILVA FORO 

0000'127152~00 

0001 888~82550 

000097S302534 

0001035112542 

00004431 32518 

IJJ HhR-iA lLNGI-: l.A CIRIA Dl', SILVA Ntr.-.'ES 00007'10242585 

~H M,\RrA hNG8 l. I CA COELHO DE S:>uz,\ D•\ 00000910225:6 

Sli.VJ\ 

120, M.;\Ril, ,\IlTONJ,\ PINHEIRO OOS Sf..m'OS 000129 l 7l25'2 

"' MAR! A AJrrc>N I •\ SOU?..", P.EREI R.\ 00021385 6:?: S50 

fi.II.Rlf, Al'AREClCA OOS SAUTOS CUERRA 0001 <;3 1762SOO 

Hl! l"w'\RH, ,\SSENCAO DA COSTA St~UEJRA 0000 4-13 31:>569 

8H Kl...R i i\ AURI:: LIANJ. SAMPAI O 00:1 S1\J'ri'OS 00009 oJ S762~SO 

no MARI A AURlCLErl'~ DE SOUSA LS in; 000030016~SOO 

131 MARTA AlrX'fAI'IOPl\ ~kNTOS RJlCO 

CAWU..C.'.NTE 

00001)9 1 7:l~J 1 

to'.ARIA BENEDITA OE AUCEID.''1. ~ROUES 00015~81125'?. 

MARIA BENI::DITA OOS SAm'OS JARROS 00007S H O:SSO 

8H M,\RJ ,'\. llERNADF.TF. Pli.LM ERI />1 R>J·: OS I,)0001 '/<;432"i:'li 

00 0!006 "f2Z"i•l:! 

oooo~:sJ 8:! s 14 

oooo.:.; 3.1)0~SH 

IH Mli.Rl1\ URAGA DF. SOUZ,\ 

MARIA Ci\.RMITA VIANA 

1)7 .,, 

'" 
'" ,., 

... ... 
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Ml~IA CELIA. DE SOUZA PE!lA 

MARIA CELIA PMJJ.J\ OOS SAtlTCS SILVAOOO O•I1:!7!2S3 .: 

HARU Cl.M\UOETE OLIVE IRA IT.Rtl,\J:DE:S OOOOH5~l::!~'Jl 

Ml\R J .'\ CLIIUDETI N,\SClMEN"'TO 00004128 32500 

KARIA CLEMEtrJ' JNlo GOMES D,\ S!I.Vl, 0000U65725:!6 

KARJA CLEONIC'E NF.VES TRWDADF. 0 0000461i4259) 

MARiA COELHO DAS r.r:v-"r.S C00075:!!3ZS50 

tA.II.Rll\ COST~ O,\ CONCE I CAO 0000700:!0:!'577 

KJ',R:!J, DA CONCEICAO 00 CAR."''O SILVA 000040!tlj2S4:! 

M,\RII\ DA CONCE J C,\0 r~E::Ll X V: LHENI\ OOO 'lH 2 l '/2!l85 

M.A.Ri l\ DA CONCEICAO LQB,\TO Q,\ SILV/. OOOOJ5l ll:!534 

MARIA DA CONCEICAO PA!Vl, DE !õOUSA 000:0~617253 1 

MARli\ DA CONCEJCAO SI:..v;.. Dt SOUZA 0001150J02S85 

KARJ,\ O,\ GLORIA PE:rl!- ROCEi\ 0001025452577 

1!01 .MARIA DA WZ DIAS C\NTJilRlh 00001143 1 :!:")')0 

IS2 MAR I A nA PIEDADE Brl~BOSl, Dli 00010·1505~S9 3 

OI,JVf:IRA 

8Sl Ml\.RI,\ DA SILV,\ OOOO·lll~7:5S · 

t54 MA.Ri;\ DA SILVA BJU'.GA 0000919110:5:'1, 

IS) MARI:.. DAS DORES COST;, 000001':!,.1 ::!58• 

as' !"'.1\RlA n;,s OORES DOS SANTOS llERY 000011684:!500 

8S"~ I"J•Rl A Dl.S GRAC/\5 Ci'iJ"'POS DOS 5!Jf1'0S 0000 13988 2!126 

858 MARI ;, DA~ GRACAS CORRE;• DA SlLVl1 000019363:!518 

1~9 W.RIA DAS CRACAS DE ABREU E SOUZA 00021 02:::!02SOO 

KAH.ll• DAS CRACAS F:..:n;~,s Dh COSTA 0001075 J 6:!Sr)o 

lU r-'.ARIA O.\S GRt.CAS FERRE!RJ; 0.\ COSTA 00007Sl4~:!~4:! 

IGl M.\RIA DAS CAACAS LEITE DE Ol.IEIR.'\ 0000331182'iOO 

DoS SANTOS 

U l MAR I 1\ DAS CR,\CfiS NASCHlEHTO 0000t. ll86:!SOO 
FERRE I RA 

lih MJ'~IA DAS GR,\CfoS ?I:OIEmA SOI\R.ES 000017511:!SOO 

IGS KARl;\ 01\.S GRACJ.S RODRIGUES iüNES 00 0078Z?'i:O::"i3 

' " MJ~IA D.\5 GRACAS RODRIGtrc.S \:Ot.r.tAO OOOOOn7 42c;S r> 

U7 MAR I A DAS GRAC•\S TE lXEIR/1. f-l,EXA OOOO<õ811il2"lH 

8U Ml\Rl l', DAS CRACfoS TRINDADE PIRES 000017Sl52~a5 

1),\ COST,\ 

tU MARIA Ot\S NEVf:S DOS l'J:XJOS 

110 MARIA DE Fl,T IMA BE!ITO 11.1\CEOO 

111 ,...,'\RH, DE 1-'ATJI':.A CliJ\GAS CQU ,;tES 

00007481\ 1:;!1;~~ 

OOC0770762SOO 

00001752'12577 

17l KJ\RlA m: F .... TIH.l\ DOS SAH1'0S COELHO 00000727:12!:t6q 

87J M,\RJ i\ OZ..: FATI Mf, Rll.I·:Cs DE BARROS 0 00218•a0:::577 

8? 4 MARI A DI:: JESUS BARBOSA DE LU•\,\ 000206 11l257'1 

875 M.\RJ,\ UZ..: .JESUS CARVALHO VJ~IAA 000068443:!500 

I'?G MARIA DE J ESUS DA COSTA 000062.; H:~OO 

117 KARlll DE JESUS DOS SAI'ITOS FZRRE!?.A000019l92:!S5C 

871 MARJJ\ DE LOURDES COUTO DA ct."!\flh 00004449S:'l~'l'l 

87' MAR IA DE UOURUt:s DOS SANTOS SOUZA 0000504S82500 

tt80 MARI A DE LOURDES HASC:.RENHliS 
HO!n't,:IRO 

111 MARI;. DE LOURDES PriULo\ 

00000'12!1•1 :::!5VO 

OOOOJ.I06l.!S9l 

lU MARli• DE N.;ZARE ccur:~lHO o,·, t'OST;. 000007:!9',2SOC 

UJ MARTl1 DE NAZARE DE OLIVEIRA AGUIAR <f JOOO~l'/9 2c;;oo 

118 ~ MARJf, V .. ~ NAZARF. FERREIRA Vf, Sli~Vh 000 (l 04'15'í~~.:'!t; 

te~ Kt.RI ~\ DE NA7.1\RE FORTV'::•'ATA DF. J'It!E0 0000 ::.S~6:'.~':i0ll 

18' MAR lA DI:: NA?J>.RE PENHA BRUN O 

... 
'" MJ\Rrl. lJ.E OLIVF:IRA B,\RDOSA 

U2 MJ\RJ:, DE SOU?J\ Pl Cl.tiCO 

lU MARIA Df:MOCY 1-:0Ri\ ES m: OLJV..IFA COOlO<; I J7] ... 'j') ... 
"' ... 

XAR::A OEUSUITf, Dli~ 

MAR!A DilU~•\ RAJ'.OS .U..C:.JITl•RA 

I'L\RIA DI,'\$ •"<CU lAR 

197 MA.RlA DlA!; DOS S~'\'TOS DE SOUZI\ 

C'"004 4564 ~ .... '-l 

OOO:!lJ 11:',5~5 

00C•' I)7t,1~::~r:~ 

OúCC.S0~0·1:5:'!1i 

01)0 ~ 76 6 !1.4 2S6? 198 MARIA DO AMPf~O O~ OLIVEIRA 
FIJRT,\1)() 

"' 
"' 
'" 
'" 

H.AR ! A 00 c.'.RHO DE AlY.ElDA Si-.LV>..DOR00000.: 770:t!:~c; 

HJ..RIA DO C,\R.'10 UE JESUS GOMES 00006846'/:?~65 

MhRIA lX> CARMO J.,li1S CORTE {10\lOO'f:::O!>:~H 

MARI A 00 Ct\R!~O S ,\NTOS llARBOCll 000!~ 0'1 1 825:!(, 

90J !1;\RIA 00 ROSARIO LEITE MUNI ::, .)0005 :!t;;.!'I::!IJ·1:! 

MARli.. DO SO..."''RRO COSTA OZ fl.i\;.\JJO C.OOO! 17519:7.51: 

,os HARIJ.. 00 SOCORRO D.UIT:.S RQC',..). DE OCf)0484 0tl:!·~3~ 

SOUZ.'\ ... 
MAR!/, DO SO<."ORRO DE JESUS JX:.:; 
SANTOS 

901 MARY.\ 00 SOCORRO OOS s.urron DA OOI)l~71UC .. · ~ l 

S ILVA 

tO, KARI.\ 00 SOCORRO LOPES OA S!:.v;.. OOOGM '/S!J:OSJ4 

t10 MARIA DO SOCORRO HAGXO CORD~lRO 0000352052550 

f'l1 l-tAlHA DO SOCORRO Mt.G:W DE SCíJZA 0001730342577 

UJ MARIA DO SOCORRO JÚTOS 1\T;\l l:t:: 0 000194 $22526 

DIÁRIO OFICIAL 

91l MARI A DO SOCORRO :iO~ElRO TAVARES 000171Ul2542 

~.ARIA DO ~RRO Jli\SCUlt:t-rro DE 00013 49502534 

cnsTRO 

'" MAR I t\ DO SOCORRO ROS,\R 1 O DOS 
SANTOS 

Mf•~ T l\ DO SOCORRO STLV,\ 

fi/.RIA DO SOCRRO DA SILV1\ LOPES 

OOOOl7SCHí25H 

000022573258~ 

0000176112577 

.,, 
'" .,, Hf.R.IA DOHERClLIA PE REJRl> Di\ COS7A 0000)521.; 254 2 .,, 
920 

"' 
n~ 

"' ,,. 

:-tARJA DOR/,CY SA!TI'OS DE : ·REJTAS 

HAHil• DOS iUIJOS DE SOUz,"', 

~A!U f, DOS R~:JS 0/1. SILVl~ 

RJ'.R. If~ DOS Sf\N'J'O~ O,'\ COSTf, 

M.\RIA DOS SI\N'l'OS PA!-~;\ 

:-tAR!l~ EDlLAKl..R GIBSO:l SILVA 

MARIA ELIANA DA SILW, 

MARIA ELIANE SJ l.NA Al1-1EIDA 

9~7 tt'J..R IA EL!ClA C1\STRO VILiiENJ\ 

926 t1ARIA ELI S,\UETE 08 BRITO 

NASC I1-1::.NTO 

000033191 2500 

0000!.3723 2577 

0000751 552:5H 

0000526.;72:5'J3 

000138702:2526 

000022:6122:526 

00001765)2 5:1:6 

000171) 18254::! 

OOOO<i8 4 l t1 258!:1 

OOOOH13825?7 

9H !V\RIA ELIZlillETE COSTA DE OLIVEIRA 0000073512:526 

no H,\RIA ELIZABETE OOS s;...\'TOS 

OI,JVEIRl\ 

" ' t•ii•R ll. EL!Z,'\DETH CAVi\Lt'AJlTE DE 

J',ZE:VEDO PlCI\r~CO Dt: CASTRO 

00002~ l!12585 

000004798~58~ 

I·!ARIA EL!Zli.OETII DA SlLV,\ OO>UNGOS 000011 8 <1 2 2~77 

~}J f-.V,R I ,\ i:Niii::lll.A L..o\CE:UDA r:cnm::tAA 

'H 1-lf~IA E:SKER.\LD:O LOPES VILiiE!lA 

H!. MARIA ESTER RODRIGtJES 

9H :1ARil~ EUFROZifl:', V,\Z PORT .... L 

7J7 1·1;\R tA EUNJ CE NATOS OLIVEIRA 

~ l8 1-'.l.JH;.. FATII"J• BARRIGA FORTUNATO 

00007:!090:!55<1 

0000263852500 

0000·18418:!500 

0000092rl4 :!511 2 

00001'16682500 

"' " ' 
Ki\Rl;. FLOR GOMES DA SlLV.; 000007lSS::550 

M.\R:A FRAJICISCA FERREIRA 000085)042569 

! ...... RIA FRANCtSC,\ FERREIRA DIAS 00004a77:!'i77 

t-t.\RI A F'RllliClSC/, 001·1ES 000066:!882577 

"' ' " ... 
MAR IA F'RA.~ClSCf, NUNES DA COSTfl 0 0 00:3'/SSl ,593 

MAR li.. GE::NEZIJ', DE ABREU CORREi.. 000058 6812518 

:.t.~\RIJ, GORE1'11 OA SlLV;. 1·~\CiU.IlAES 0000298382577 

H( ~ARJ,", GOrlETl COSTA SILVA OOS OOOM4701253 4 

Sl\riTOS ,., Ml',Rl ;;. HELEUJ\ DE OLIVEIRA E S I LV,'\ 000004 811 2593 

H,"..Rlll. HELENl\ OLJVEIRI\ BEZi=:RRA 0000176862593 

RJBE! P.O ,., 
?>C 

:·11\RIA Iif:LEtiA SILV/; Dl\ S:LVA 0001149652526 

M/,RJ;, I SOLEJDF. BRITO , • .J .. JJIAJAS 00007l<õll2500 

" '•I !·:;,P. J A !\'l<.."!'E-: J.U,CH.'\00 DA Gl\riA 0 00044763:!514 

J'>~ Hf,RIA lVOliTE J)J\ CRUZ ,\IJDRADE DE 0 00 0 11 8952:585 

SOUZA 

~H.l MA.Rih lZ•\BEL BRITO fo!ORf,ES 000040 '102569 

ss.; t·1ARIA J?.,\BEL t-:o::TEIRO RODRIGUES 0000176982526 

1-'.t.Rlo'!. l~EL P U:HEI:tO CUilHA 000037579:!59} 

9!t' 1-'J'LRIA l?.:..BEL V;\LE:lffE COtrriNHO 00004<17?92500 

H':' f.IARI ;;. J,\CIR/, SIQUEIRA NERV 

~SI.I H1\RIA JOSE AR1\UJp C,\RNEIRO 

)!)9 HARII\ JOSE Bf•RRIGf, Dl\RBOSA 
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O Doutor ROKMEL AltAÚJO DE OLI\"EIR.A, MM. JUIZ 
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LEOPOLDO DE SOUZA PICANCO 

RAIMUNDO LUIZ SANTOS RODRIGUES 

=u=""='a=··='·~-------~MACma~PÃ 
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DIÁRIO OFICIAL 

ELIS BETANIA MIRANDA DA SILVA 

ELISANGE~lMEJDA DOS SANTOS 

ELISNEJ CARDOSO CARNEIRO 

ELIZABETH MOREIRA MUNIZ CARVALHO 

ELIZIANE DIAS COMES 

ELSOM CORDEIRO DA COSTA NUNES 

EMERSON ROBERTO MARQUES 

EMISON VILHENA LOBO 

ERASMO CARLOS DA SILVA GONCALVES 
ERINALDO LIMA DA COSTA 

ERVETON MARCOS CARNEIRO DE 
OLIVEIRA 

ESMERALDO PEREIRA DE FREirAS 

ESTELITA VALENrE LOPES 

EUZELE MARIA MARTINS DA COSTA 

EVELIN CRJSTIANE NERI DE OLIVEIRA 

FABIO ROMER/0 FURTADO DA SILVA 

FLA VJANO IAAOSON NUNES PINON 

FRANCILENE COSTA PESSOA 

FRANCILENE DA SILVA BEZERRA 

FRA/ICJJ.!ARA DA SILVA LOBA TO 

FRANCJNALDO DA COSTA RAMOS 

FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA 

FRA/ICISCO BORGES DA SILVA 
FRANCISCO JARBAS PIMENTA SOARES 

FRED WILLIAN OLIVEIRA CAVALCANTE 

GENIVAL FERREIA DOS SANTOS 

GEORGE BORGES MAIA 

GILBERLAN DOS SANTOS NUNES 

GILBERT OLIVEIRA NASCIMENTO 

GILDO BENEDITO DOS SANTOS 

GJLVAN JUNIOR BRANDAO 

GLAUCJANE VILHENA DA COSrA 
HARLEY SANTOS DE SOUSA 

HELENA DAS CHAGAS LEITE 

HENRIQUE AFONSO DE ABREU 

HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA 

JRACELINA DIAS VILHENA 

JRACEIAA DIAS VILHENA 

IRA IDES MENDES DAS NEVES 

JRANETE DOS SANTOS MENDES 

IRLAN PEREIRA VJECAS 

ISAURA BRITO TAVARES 

ISMAEL FRANCO NEVES 

IVAN ZANONI NASCIMENTO MAGALHAES 

IVAN/RIA SANTOS BARROS 

IVON ALVES DE MEDEIROS 
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JAIZA DE NAZARE SILVA DA SILVA 

JANAJNA DO SOCORRO PJNrO DOS 
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JOSE FERREIRA ROCHA FILHO 
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JOSE PEDRO NERI DE SOUSA 

JOSE RAIMUNDO DE SOUZA MORAES 
JOSE RAIMUNDO PEREIRA OOS SANTOS 

JOSE REINALDO DOS SANTOS 

JOSE WELLINCTON PEDROSO SOUZA 
JOSENILDA OLIVEIRA VIEIRA BRITO 

JOSIEL DOS SAN TOS DIAS 

JOSIL ENE DA SILVA MARQUES 

JOSIMARA LOUREIRO ALMEIDA 
JOSIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO 

JUREMA CARDOSO DE OLIVEIRA 

KATJA CJLENE DA SILVA 

KISEANE SILVA MACHADO 

KLEBER CARDOSO CAMBRAIA 
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NA TANIEL RESENDE DE SOUZA 

NAZARENO DE MATOS MARREIROS 

Nf!!!DE ALESSANDRA VIANA MARTINS 

NERIVAL DOS PASSOS OLIVEIRA 

NEUZETI L IMA DA SILVA 

NEYDE CLEIDE PANTOJA SILVA 

NJLZA OL IVEIRA CAMPOS 

NIZIOMAR BRAGA DA SILVA 

NOEMIA DE SOUZA ALMEIDA 
ORCILENE PEREIRA VAZ 

ORMINOA DE JESUS DOS SANTOS DA 
SILVA 

OZEIAS SEI/A COSTA 

PATRICIA AGUIAR DA SILVA 

PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS 

PAULO DIOGENES QUEIROS DA SILVA 

PAULO ROBERTO TAVARES CONCALVES 

RAIMUNDA FERREIRA GOMES 

RAIMUNDO CARDOSO NEVES 

RAIMUNDO COSTA BORGES 

RAIMUNDO DA COSTA NERY 

RAIMUNDO NONA TO DE OLIVEIRA 
MAGINA 

RAJ/AUNDO PINHEIRO DOS SANTOS 

2ll RAIMUNDO VIANA CARDOSO 

221 RAYLIIdELO FROTA 

7/9 REGIANE FIGUEIREDO FERREIRA 
llO REGINA LAURA LUZ DA GRACA 

1l l REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 

112 REGINALVA CIPRIANO 

2ll RENILCO NOGUEIRA DA SILVA 

l l' R/SOLENE DA SILVA DE CASTRO 

lll R/SOLENE DO SOCORRO BATISTA 
FERREIRA 

ll6 RITA HELE~A DOS SANTOS ARACAO 

1J1 ROidOLOS SARON COMES DE ALMEIDA 

lU ROSANGELA SILVA 

1ll ROSANY MARIA MONrEIRO RODRIGUES 

240 ROSARINA SOARES DE OLIVEIRA 

241 ROSEMIRO NOGUEIRA DA SILVA 

241 ROSINETE CARDOSO CAMA 

l4l ROSIVALDO RAMOS DA CUNHA 

l« RUI OE JESUS FERREIRA 

241 RUTE LEA DA SIL VA MONTEIRO 
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210 SANDRO DE SOUZA MATOS 
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212 SERGIO AZEVEDO DA SILVA TORK 

213 SEYLA DE AMORIM 
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ISS SILVANA ALMEIDA COSTA 

lS6 SILVANIO LOPES DOS SANTOS 

251 SILVIA ELA/l/E GUEDES DOS SANTOS 

214 SIL VIO ALEXANDRE DA SILVA NUNES 
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16(1 SOLANGE ALFAIA LA CERDA 

261 SONIA MARIA CASTRO PACHECO 

262 SOPHIA COUTINHO FIGUEIREDO 

163 SORAIA ALMEIDA COSTA 
l6l SUELI CO/iDEJRO DA SILVA 

261 SUSANA BARBOSA DOS SANTOS 
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261 TANIA MARA MORAES NUNES 
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111 VALDIVANIA LOBA TO DA SILVA 
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2!2 ZENILDA DOS REIS MACIEL 

11l ZILDEQUIAS MENDES DO NASCIMENTO 
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ROHMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA 

J ui:: Elei toral 

f:Xri~TO I) E ATAS 

Ala tia 405" ~cssilo (Ordln:i d a) 31 .10.95 
n--senles cos Juizes DÔGL.AS F:VANGELI&TA, Presidente em 
a.ero """· ~'1ARCUS BASTOS, CONSTANfiN·o BRAHUNA, 
ANTÔNIO CAFlRAL, PAULO SANTOS < o Procurador 
R<p"ual El••t<•ral, Dr JOÃO BOSCO FONTES JúNIOR 
3\.'CrctiSfaou a 3css~o o Bel. Jod Maria Montalro Da,·Jd. -x-x
!ls 17 horns e OS mmulos foi aberta o Sessao. -x-x- I -~: 
Lida c aprovaàa a at.:l d3 Sess:1o anterior. -x~x- ll -
F.XP.EDIENTES: 01. Ofid o - Cl rculRr n• 3.136/95 - T.S.E . -
S-J! icna av Prt-sident~ destu Cortt> (' ao Tribunal de Justiça que llS 

mdicaçóes para preenchimento de vagas de Jufzes Efetivos e 
Sub~tilutos , classe dos Juristas, sejam encaminhadas uma únicn. 
·1cz por inle•médio do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal 
dec1diu que se oficie ao Tribunal de Justiça do Estado. 
Unamm1dade. -x- 02. Oficio 1\0 510/95 - GAB/D.JR/FÓRUM -
Comunica seu irnp€dimenlo de int.egntr a Con.e du.""aJ"lte o perlodo 
em que comporá o Tribunal de Justiça O Tribunal decidiu 
c~t~r.zar o Presidente a consullllr o Tribunal de Justiça do Estado. 
X · (\3. Roquerlmonl o - Dr. Décio José Sllllt os Ruflno- Requer 
(lu~vri(;}çâo para empreender viasem ali a cidade de R lo Branco ~ 
1,r;, no oerlodo de 01 a 05.11.95. O Tribunal deferiu, designando 
o Juiz Regina! do Gomes de Andrade para responder pela 6' Zona 
Eleitoral (Santana} -x-x- ID - COMUNICACÓESIPROPOS! 
COF.S: 01. Do P•·ocurador Roglolllll - Saiu o resultado do 



Macapá, 21-11-95 

- ~oncuno pan ProCI.ndores. Foram aprovados openas 55 
candidatos. -x-><- IV JULGAMENJOS: OI. Proc. n• 435.195 

1 (Ciure VD) - Registro de Diretório Regional. · Interessado· 
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado • P.S.T.U. • 
Relator: Juiz Antônio CabraL - Declllo: O Tribunal Regional 

leitora! do Amopá, por maioria, vencido o JUiz Relator que 
deferia o pedido, julgou prejudicado, pela perda de seu objeto 
(J)eaignado Relator o Dr Paulo Santos. -x-x- Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a Senào às 17 horas e 45 minutos 

AlJl da 406• Saulo (Ordinária) 06.11.95 
Presentea os Juizes DÓGLAS EVANGELISTA, Pres1dente em 
exercic•o: CARMO ANTÓNIO, Vice-Pres1dente e Corregedor 
em exerclc10; MARCOS BASTOS, CONSTANTINO 
BRAHUNA, JOÃO BRATTI, PAULO SANTOS e o Procun~dor 
Reg10nal Ele1toral, Dr. J O ÃO B OSCO F ONTES JÜNIOR 
Secretariou a Sessao a Secretaria Jud•c•aria Sandro Pilar 
Sporry Brattl -x-x- Às 16 horas e 55 mmutos fo1 aberta a 
Sessao. -x- ><- I - ATAS: L1da e oprovada a ala da Sessao anler1or · 
x-x- TI - EXPEDIENJES: P.A. n• 438195 - Assmto F1xa,;ao do 
rrumero de vagas para o ~argo de Té~mto JudiCiilriO o 
procurador RegJon&l Eleitoral ped1u YJSta dos autos -x->t- Nada 
na1s havendo Htrat&.r, o Preludente encerrou a Sessao às 17 horas 

10 mmutos 

ta da 407' Senlo (Ordinária) 0';.11 .95 
resentes os Juízes DÓGLAS EVANGELISTA, F'rt'Sidente er11 

xcme~o, CARMO ANTÓNIO, V~ee·PreSidcllte c •:vrregcdor 
exerc!rw, MARCUS BA&'TOS, CONSTAN'llNO 

RAHUNA. JOÃO BRATTI, ANTÔNIO CABRAL, PAULO 

asl ns 1-'rnpór qu(' St:' aguard~"" n r("tomo cin JU!:· Ltu;: 1"'~10:; 

<:u".s a <tprt•:ia\'50 da rn1nut~ x 02. D(J Pr·ol'urador Re~ional 

.Jrm.ull( a t:Xf.JCÚIU U fl.-10 Ctr .ui <i!" tiC•s .•U1:e:; Eit'Horats tkl 

I
EIHítrlO, t•r:'dmdo mfonna.;óes ..tl.t•rca dv r.umer' ~~ t"!t:ltnr t-:-. 
tndWS c.."Y.IStf'nteS ern C~hÍa l.on::t, bem C'f'm0 oia!' (o"\tV11o,t'lr-l: t"ITJ ·t·lr

f~~falll fett~ as m:-~cn•, Ót'-:i t"'lf"ll1Jnu :s •h.•s lftc:';>rH>~~ -;~·:-.· tJ d<~ 
01AIS haveudo d tratar. o Pres1drn!t' ··n· t'O"•"~lt it :.;,.~sà ... , <1!õl i i ) ,l,r~~ 

t> i'15 !!ll'1Utns 

Ata dlíl 400• Se-uAn (Or d iuá ria) 09.li.Y.5 
Pr n•·utc-s c..JS Juize~ DÔGLAS EVANC:Jr;LI~JA. !'n::>t·:q,:( • :· 

exfruuu, CARM.O ANTÔNIO. Vtc..r · Prt::s! olt·J oh: c..· ,",ln"n:,r •l:··r 

rm •'>W.I'·"'• MARCtlS BASTOS, C01'1STANTII'IO 
BIW!UNA, JOÃO BRArT I, ANTÔNIO CAHRAL, P,\1'1.0 
SANI O S t' ,) J n' ·u.ntdor R c~•· ,na I E!.-1r,,r tt. C.:- JOAO HO SC0 
FO~fiES JÚNlOI~ $e: r tl.;lüU .;1 :.it""ssdi'l .... :;( r,-:,H·J,.~ .u·~:·.ur 1 

~andl'n Pll wr Sp(' rJ)' Bratll x ,_.. A.~ 1' t·- ·r ~~ ~ "~ l!nnn• ,, 
fui -.~bdt<~ a :c:iS~t' ·X'- )l I ATAS: L1·l.! ~~·r~.-"J.J•; 1 j 1'-1 1.:~ 

:k-. ... 1 • -1nlr-nr·r ~ x (J - ~:XPEDI EN'I F;S: 01. Oftci,, n• 025~~~ 

2* J.C .. I. MHcapH Do ,11117. M l~h·l R~lutHJIÔ'• Vlr~u 

P•ix"l<• -x x- IH COMHNI<'A('C)F:S•l' IWI'OSI('Of:S: OI. 
Do .PrPs;id.:•nti• Rc~t$tra ;j pr r scn; ·. !0 l'.r.h•('I.,:Jd•.., .: . T :JT 'J 

Dr SPr"JO Au~'USto l-'mt" 1...ll1v~ara ·X x N..sd ;.1 rnJlíl ~:a·~,..nd•.· -1 

tr.:1tar, (\ f'rl"~ltientf> rn~ ("TT'(\11 õl SI"SS:'!•""' :ts .17 ru•r-::t<>: 

A! a , .. .a 40']l S<"ssao, Vrdmanal 14 11 5 
~'rese;ott~s os Jui:!t'S L lllZ CARLOS. 1':-,·s Jl!t'r,:l, OÓ( :t..i\S 
1!:\.ANUi<.:LlSTA, v,\,.e · hesPJtntt> t' ~·.-rrr ~r·l·•r. MAI~C'l1S 

BASTOS, CONSTANTINO BRAHUNA. J OAO BRA I TI. 
ANI ÓNIO CABRAL, PAUl.O SANIOS , .. , ::,. u:·,.J,: 
R<~l"ml Fiel<oml. f'r ,JOÃO AOS('() FONT~.S ,11 Nl(lR 
3 t"•.rt:l.arll.•ll ;,~ 3t"S~d~' u B\.1 Jo~r i\·h ri a Mt.o~ llt• irn David. ~ ,. 
As l t h0rss e 50 rr'l:anuws fo 1 .Jb€'!13 l 3e:iS~tl' x \' I A f AS: 
i..1d l c dprov:1d~1 .J a1 a dJ ::;P::;t;tw 1ft' ,...nor x \' li 
COMUNICA(.;ÓESIPROPOSIÇÓES: 01 D<• Pre•ld•ulo· 
E..~ ·)f Jef:•>U fúSSf' diStflbU!d:í (lf'IJ .j •i: lt1t••S dl' Í" l ~l!""WTI' 

illt~Oll" L tJ,.., i·;t. b"U:.d"Bt'llll.' J;J 3t..• J'L'' .• 1:"l.J, p:-'C'1"l1JL.!l.' l n·'.Jit . .;., .h.• !L 

3t"S"S80 nc"• d1.-t Ú.~ Jl J•dfa tJI:~I"liSSà L' J:, 0 Jdit"'fl<1 ' ·:-nl·tUIJ 

'lf'f'f.I'Jf.\l. ~jrHrlllnid •• rit· x 02. Dt• Di~~. Df,!;:,l a ~ H:::un•.l" Jv.l . c1l' 
t"tildfd \lldJdiH.\!• 1:10 1)1dJ->\1qUt' pdl"'d ( <1Lt'f •.• •ITt I•, .ÍU X 03 f)l , 

Prnrura dor Reg lon $41 ~ F.:t .. !'•"'~h·-l f:! s eJarll ~~~~ .. t i-"" •'fi 

JUI;amcntv ,JS Pro.::essus paradvs i-'>11"'3 yue 0 TnLnual .jt· t•l·j ;..,..,_ 
as Sltl.l.Jçóf's ll· 04. Do J uiz JoAo Bratt.i 1-'ropbf• n. 111ST~ , : •.. •i f' 
um v ... ·tu de •.t•ngratulísr;:w p~k.· O.iLJI:' !1.• .Jo Dt"'s L'{·;.;,l.t·· L_J1 r)l'~·. 

v ... omdo n0 :-:abadl., ulllmv O TnLunal <~~·r•>Y<.'IIJ U!~<trnm • ,\;vtf'". x 

x ill F:NTREGA DF. AUTOS: 01 . P ro\', n• -1:\5,<)~ (í"IHUt• 
Vl.l) kr·g11;tro de Dtrttónv i(f'~II..'IJ.tl • lrt!r•rt·l'!'.td<~ j.',u1r·l" 
SoCialista dos Trabalhadores Un1fr<"arl\) · P::; T 11 • h·J,, .I tu: 
Relator com Acórdão J:ssu1ad1J 'Jl x Nad..~ l l ldls li..~'J,·nJ\.• ...1 :: ,,t,u-.. 
o Pres,dentf' enc errou a Sessão às 17 l.ons t· l o Jnu,ut"~ 

Tribunal de Justiça do Estado 

CÂMARA LiN ICA 

RECURSO ESPECIAL 
NA APELAÇÀOCRJMINAL N" 4J.V95 - CAPITAL 

Recorrente : ESTERUNA REIS OLIVEIR A 
Advogado Dr. CÍCERO BORDALO 

JÚNIOR 
Recorrida rusm;' A PlrBLIC A 

DESPACHO 

"Tratam os autos de RECURSO ESPEC IAL 
interposto por ESTERLINA REIS OLIVEIRA. com 
bãse nas alíneas "a_" e "c", do inciso ill do art. 105, da 
Constítuiyão Federal, ent face a córdão da Colenda 
Câmara Unica desta Cone de Justiça, assim ernentado: 

DIÁRIO OFICIAL 

PENAL E PROCESSUAL PENAL - JÚRI 
HOMÍCIDIOS . DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À 
PROVA DOS AUTOS E NULIDADES NA 
QUESITAÇÃO- INOCORRÊNCIA- PENAS
JUSTA FIXAÇÃO CONDENAÇÕES 
MANTIDAS. 1) Se a decisão dos senhores 
jurados não é arbitrária e dissociante da prova 
dos autos, inocorre di5torção da função 
judicante, daí porque deve ser mantida. 2) 
Inexiste nulidade do julgamento por 
contrariedade nas respostas do Conselho dr 
Sentença que acolhe, concomitantemente, a tese 
defensiva do homicídio privilegiado e a da 
acusação de qualiticadora objetiva (traição), 
porquanto perfeitamente compativeis. 3) Sr 
desmembrados os quesitos da legitima defesa, 
respondem os smhorrs jurados negativamente a 
um deles, o relativo da injustiça da agresão que 
repeliu a agente, imperativo reconhecer a 
rejeição pelo Consrlho de Sentença da tese 
defensiva da excludente de ilicitude, à falta de 
requisito previsto em lei, essencial à sua 
configuração, (inteligência do art. 25 do CP), 
não mais se e1igindo, por obviedade, que se 
prossiga a quesitação daquela tese, já rejeitada 
quando negado um dos essenciais requisitos 

legais da descriminante invocada. ~) Corrrto u 
magistrado que deixa de diminuir a pena. mesmo 
que rrconhecidas atenuant<·s genéricas em f;wor 
da ré, se já fixada a pena-base nu seu grau 
mínimo. 5) Não padecendo n prore, so de 
nulidades e encontrando a decisão do Conselho 
de Sentença ressonância no conjunto majorilõ\ rio 
probatório, mant~m-se o deci.mm popular ,. a r. 
sentença. 6) Apelns improvidos, i1 unanimidadt'. 

hTesignado. alega o rc;oJT~nle. em sim c'"- qu~ o '. 
acórdão guerreado. ao manlcr :1 dccisiio prolc1i<b pdo 
Trihunal do Júri. o lú wmra lo<b a c\1d0ncia de 
provas. ewccialmcnlc contra a prova ,·1en1il ica. rniio 
pela qual negou ,;g.!ncia aos :n1igo' I··. 711 c 71 do 
Código Penal llrasilciro. Tr:m<:~rcvc. ainda. ll<:lJIICno 
lrccho de acórdão da I' t ':imara t '1iminal do lnhunal 
de Ju\liça do l·.swdo de \ linas CicraJ'. quL . no wu 

o;nlcndn. ad01a inlcrprcta1ào di\·crgcniL' ao1 p1inc1pi<•1 
da legalidade c d<.~ anlt:TioriJaJe ~.oon tido' fl( ' .1r1 ::;. ~ ·. 

XXXL\. da ( 'onslilmç:io Federal. 
Rog:mclo a admis~ào do recurso. rcqu~1 " h.:d'rn..:nlc.. 

o >cu conhccimcnlo ~ prmimcnlo pdo Sup•lior 
Trihunal de Ju;,li<;a. a lim de que. t~lom1atlo .1 ' 
acórdno. se ja ahsohidn 
Rcgulann~nlc inlimada. a Pmruradun.1 ,k Ju,111a d<o 

)\!,lado do Amapa opinou pdu conhcdmcnlu do 
recur ... o .. c no melito pdo seu seguinH.:n"• ...:nm h:l'-c 
apenas na aunca '\"do inci'o 111. d1 > :111. lll'. d.1 
Conslilui~ào Federal. 

Pn•liminarmrntc. mani!c,lo-lliL' "'hn: 
Jcmpcsti, idadc do pre;.cnlc rccur;;o, illiCI'J' '"I<• que l<•i 
anlcs da puhlicação do> acórdão no orgTu• ol>c1al 
l: mbora 11fcnado pr~mal u ram~nlc. "' 'i;.kl\a 1\'' lnu '"" 
litwlidat!e. r31lit• pda qual há de se 1e1 o me,nu•. no 
meu ~cntir. corno l~mpcstjvo. 'l 'a) P\'"I(Hltl:lllh.'llh' 

encontra corrohm ação em dc~is.'iP dP J·.grêg.iP 
Supremo Trihunal Federal, va;wda JHI' tcnno' a 'cguir· 

" .\íào r intempestivu, ll<'lll pudl' M'f rt'fU!oi iltiO O 
recurso interpo~to antes da publin tÇ<i" dn aronbi u 
do tribunalloc>~l (STV, AR n" 778-IH. l'lt•nu, 1-ri.J 

de -19/361 )" . 
() Recurso Especial. ponanlo . .; lempc'll'•' · p," ém. 

d,J/(1 \'t;m<.l do cOlcndim cmc.:nlO da <L Pro~..ur :u.t~ni~l 
Geral de Jusliç:•. não merece ~e·gUimcnlo. pdP~ 

lundamcnlos que passo a cxpcndcr 

A) PKI'IÇ..\0 Dt::FICmNTt:: 
A petição de inlerposição do rccuJ'\O t·spcu.>l dc,c. 

obrigatoriamcnlc, obedecer os r~yuisilm, procc"ua1> 
·exigidos pelo an . 5-11, seus incisos c paragralo umu• 
do Cúdigo de Prnco;sso Civil, que rcgulamcnlou o' at1., 
I 02, ill e 105, lU da Conslirmção F~dcral de I<Jl(X. ).o 
caso concre1o. o Rccw'So tspo;ci:tl niio pode ser 
admilido lace as graves deficiências <k qu<' '" rc\·cslc a 
pclição, como adianle exponho. 

1\.luilo embora recon·a com fulc ro na alínea "a" do 
inciso m do an. I 05 da Cana :O. Iagna de: i 988. não 
demonstrou, o recorrente, em momcnlo algum, em que 
consis1iu a negaiiva de vigência aos arl!o. i''. 70. c: 7 ~ 
do Código de Processo Pena~ que são simplesmente 
enumerados na petição recursal; isto é, não 
particularizou quando e como, o v. acórdão ofendeu as 
citadas normas infraconstítucionais. Tem exigido o 
Egrégio Superior Tribunal de JtL~ti ça que o recom:nlc 
demonstre, especificamente, essa agressão à lei federaL 
exigência essa que não se mostra observada, quando o 
recorrenle se limita à simples citat;ãn dos disposilivos 
ditos afrontados ou negados. 

f - . 
pjg.63 

Sem a demonstraçio convincente da negativa à lei 
federal, o recurso excepciooal nio prospera, porque 
caracteriza, nesse caso, mero inconformismo do 
recorrente. Neste sentido é pacífica a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 

"Não se conhece do recuno especial se o 
recorrente "não fundamenta a aleglda 
vulneração"de lei federal (RST~ 161348), ou nio 
indica os tertos de lei · federal infraconstitucional 
contrariados pelo acordlo recorrido ST J-4• 
Tunna, Ag. 2.699-SP, AgRg, rei. Min. Barros 
Moteiro, j. 8.5.90, negaram provimento, v. u., 
DJU 28.5.90, p. 4.736, 2' col., em., STJ-3' 
Turma, Resp 4.957-SP, rei. Min. Nilson Naves, 
2.10.90, não conheceram do recuno, v. u., DJU 
29.10.90, p. 12.146, 2' col., em., STJ -6' Tunna, 
Resp 30.510-3-GO, rei. Min. Pedro Acioli, j. 
25.4.94, não conheceram, v. u. , DJU 16.5.94, p. 
11.789, I' col., em.)" 
"Em tema de recuno espKial, com fundamento 

na letra "a" do pemlissivo constitucional, deve o 
recorrente explicar os motivos pt"los quais, ao seu 
ver, houve ofensa à lei federal, não hastando, 
para tanto, simples referência a dispositivo legai, 

desacompanhado de maiores razões"(STJ-RT 
6901160). 

Por conseguinte, não demonstrou, o recorrente, as 
razões de relonna do acórdão recorrido, o que impede 
o prosseguimenlo do recurso, uma vez que é da 
cs~ência de lodo apelo. a exposição motivada e 
lumiamenlada das razões e o porquê da neces.~idade da 
clccisão recorrida ser reformada. Comeleu, o 

· rccoJTcniL'. vicio imperdoável e insanável, já lendo a 
jurisprudência reconhecido como inepta a petição 
rt·cursal onde estejam auscnles as razões de reforma da 
dccisã<' reconida. que não podem ser substiluídas por 
mm• pedido de ".iusiiça!". 

"Cabe ao n'COrrrnte, ao interpor o recurso, dar 
as razões pda.• quais entende ofendido, pelo 
;~riml:in, o texto de lei indicado. Caso não as 
furnrra. ou as dr de modn deficiente, o recurso 
1unm-s(' inadmissivc·l" STJ-3' Turma, REsp n• 
~- 17 -1-S I' , rei. \fin. :'oiilson ,'lHvrs, j . 28.5.91, não 
Cllllhrceram, '- u., I).Jl ' 1-1.6 .9 1, p. 8.637, 2' col., 
(' Jil . ). 

',,, me~mo 'cnlidn. "' d~cisõcs: 
:ti .\<I n'' 20.23 1-SI'. DJL'-1. 7 5.92. p. 6.225, I ' 

~.oi.. in fin(). 

h) r\ t i . n" E 790-SP. DJl i-1. 17.2.93. p. 1.900. 1• 
col.. in linl': 

L) .\li. n'' -~~.K09-SI'. l)Jl --1. 14.9.93. pp. 18.728/29. 
13) I' I~EQL ' ESTIO'\IA'V1 E~TO ~: 1-H:nAME DE 

I 'RO\·. \S 

'\ão pn,.pa~. ainda. a alegação do recorrenle de 
ncgali\:1 :to arL I". 70 c 7:1 do Código Penal Brasileiro, 
pois la i~ :~n1gos não !oram atvo de dchalcs no v. 
:tcórdiio rccomdo. aiL,cnlc, ponamo. o imprescindível 
prcqu~,iionamcnlo. o que fa l incidir os velo~ das 
Sumulas 2~2 c 356 Jo Supremo Tribunal Federal, 
pknam,;nl~ apl.i.:;í,·ci;. ao Recurso Especial, conforme 
orienlac,:io p.1cilic.1 do Cobtdo Superior Tribunal de 
Justiça. 

"l'ar.1 qur se t(•nha como atendida a exigência 
do pn•qut'stionamcnto, necessário que a matéria 
'rja "r rsada na dedsãn recorrida, não bastando 
que " ll·nh~ sido, prlas partes, no curso do 
prore"n. lla,·rtuln !)missão, pndr ria ser suprida 
mm " I"'' dos dedaratórios" (STJ-3' Tum1a, 
l~r'Jl 2 ~ .JJ2 H . \ :\1, rei. Min. Eduardo Ribeiro, j. 
1-!.9.93. n:iu ,·unhererdm, v. u., DJ U 27.9.93, p. 
19.1119. !'rui .. t•m.J. 
" .'\ào foram nhjrlu d<' · exame pelo aresto 

ohjurgadn. m·m tampouco foram opostos 
emharg<" drdaratorios com a finalidade de 
~nprir eH'ntual um1ssao; daí incidirem as 
'umuh" 2112 r 356 do STF" (STJ - Agln n• 
-19. -IS2 i HS t9-1.0006S08). Rei. Mín. Barros 
\ lrmlriru, ll.Jl dr 09106/9-1, pâg. 14.710/14.711, 
Seção 1). 

~ãt> h,.,"C o :..;irnn arrat.oado suficicn1c para 
in\lahilit.1r o M:guim<'nlo do prcscnlc recurso. haver
se-la de se levar em conta que o rccom:nÍc. em sua 
irresigna~oão, visa simples reexame de provas ao aleg,u 
qu~ o acórdão gucJTcado contraria a evidência das 
provas co~giJ.1.~ r. por isso, nega vigência aos ans. t•, 
70 c 73 do ( 'ódigo Penai. Ora, como é por demais 
sabido. em sede de recurso especial não há lugar para 
reexame: de provas, conforme cn1cndin1cnto 
consolidado em ilcrativa jurisprudência do Supt.'Tior 
Tribunal de Jusliça. que deu ensejo a sua Súmula n• 
07, cujo enunciado transcrevo in ver bis: 

"A pret•nsào de simpl•s reexame de prova não 
t>nSE'ja Recurso Especial". 

Sobre o tema, leciona o eminente Ministro C'.arlos 



' 
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Mário Venoso, In Recmso no Superior Tribunal de · 
Justiça, pág. 36: "o que precisa ser esclarecido é 
isto: no recurso especial não se reexamina a prova, 
devendo os fatos da causa serem considerados · na 
versão do acórdão recorrido, porque as instâncias 
ordinárias decidem, soberanamente, a respeito 
deles." 

C) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
O Recorrente menciona como paradigma, a 

evidenciar dissldio jurisprudencial, decisão do Tribual 
de Justiça de Minas Gerais, através do acórdão 
~c da 1' Câmara Criminal, relator Dcs. Odilon 
Ferreira, que supõe · favorecer seu entendimento, 
deixando, iodavia, de cumprir comando regimental que 
exige demonstração analítica da divergência e 
identificação do julgado, nos moldes do art. 255 e 
parágrafos do Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça, e em desconformidade com a Súmula 291 
do Supremo Tribunal Federal. \ 

Dissertando sobre o tema, leciona o eminente 
Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, In Recurso no 
Superior Tribunal de Justiça, pág. 43: "Torna-se 
necessária, outrossim, a demonstração analítica da 
divergência, quer dizer, o recorrente deverá 
demonstrar que os pressupostos fáticos da decisão 
recorrida são idênticos aos do acórdão padrão 
(RISTJ, art. 255, parágrafo único)". 

Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL RJI:CURSO 
ESPECIAL PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE - ALÍNEA "C". I - O 
cabimento de recurso especial pela alínea "c"do 
permissivo constitucional exige que a decisão 
recorrida haja dado a detenninada lei federal 
interpretação diferente da que lhe tenha sido 
atribuído outro Tribunal. li - Faz-se necessário, 
ainda, (1) a demonstração analítica da· 
divergência, com a transcrição dos trechos que 
identifiquem ou assemelhem as h i pó teses 
confrontadas; (2) a juntada de copms 
autenticadas dos acórdãos paradigmas ou citação 
do repositório oficial ou autorizado de 
jurisprudência onde contida a integra dos 
acórdãos apontados (art 255, §§ 1" c 2", 
Regimento Interno - SI J). lii - Recurso não 
conhecido (Mio. César Rocha)". - (Embargos de 
Dh·ergência no Recurso Especial n" 871 -7-São 
Paulo, D.J.U. de 23.09.93, p. 195011). 

No me-.mo diapasão: STJ, AI n" 344-SP, publicado 
no D.J.U. de 29.08.89, p. 13. 723; Rcsp n"s 2.094-RN 
e 6.338-DF; RSTJ 19/529; 24/457, 27/467, 28/19, RT 
662/175, 6711190 e 695/211. 

Ressaile-sc ainda, que não ocorre dissídio pretoriano, 
nem há comprovação de divergência, como 
consequência, quando o padrão trazido a confronto 
discute outra tese de direito, pois que a discussão ; 
jurídica, na interpretação e aplicação do direito federal, 
há de se repousar sobre o suporte fático idêntico, 
semelhante ou semelhado (STF, RE n" 96.420-60, 2' 
I., RTJ 109/293). Também não há dissídio pretoriano 
quando a matéria não foi prequestionada (STF, Ag.Rg. 
n" 82.835-SP, I' T., RTJ 99/180) e, 
consequentemente, se mostra estranha ao acórdão (SI J 
- Rcsp. Crim. n" 401-SP, 6' T. , DJU-I de I ".10.90, p. 
10.456), hipóteses que ocorrem no caso concreto. 
Ex positis, não vendo presentes os requisitos de 

admissibilidade, nego seguimento ao Recurso Especial. 
INTIMEM-SE. 
Macapá, 14 de novembro de 1995. 

(a) Des. Mário Gurtyev de Queiroz - Presidente do 
Tnounal de Justiça do Estado do Amapá." 

Macapá-AP, 17 novembro de 1995. 

Ordem dos Advogado:'\ 

O Conselho Secciona l da Ordem 

dos APvogados do Brasil , Seccional do Est ado 

. do Amap{i , a t rav és de seu Presidente e no uso 

das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo 

.. _E_statuto da Entidade ; 

DIARIO OFICIAl: 

• Comunicar que os Advogados 

abaixo discrimiéados, satisfizeram suas abri 

gaçÕes estatutárias e ; .em consequência, tiv! 

'lfl!" suas prerrcg'lri vas profieysionais raesta

belecidas pa~ o exercÍcio da Advocacia , 

- Adão Francisco de Oliveira 

- Alba LÚcia óolares Caldas 

-Andréa. C. Pinto.Coutai ro 

- Carlos Orlando F. de Souza 

- Clara Regina da S , Neri 

/ - EriclaÚdio A. Rocha 

· - Francineudo de C, Morques 

- Iaci Pelaes dds -Reis 

- João Soares de Al $icta 

- .Jorge Borges !7.alarlo 
' • I 

.- Jose Edson G. LOP)3S 

- Josinar de Souza t 

~ Lourival Pinhe~rr Borges 

- Manoel F, Pereira Cardoso 

- 1/arlon da'-Luz F~rias 
- Marylena G. dos. S. Rebelo 

- ·~13uro Xavier de Barros 

- Milton de .:s.• Corrêa Filho-

- Rui da Silva Vidal 

- Sérgio QJina~es 1/artins 

- Veranilda TenÓrio C~rqueira 
- ',\agner Fernando da Silva 

Mac:apá- AP; novembro de 1995. 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

. . 1 
CARTORIO JUCA 

PROCLAMA DE CASAMENTO 
O Oficial do Cartório Civi l de Casamento desta 

cidade de Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do 
Brasil, faz saber que pretendem se casar: GEORGE HUGO 
DA SILVA PEREIRA' e RAIMUNDA DE ALMEIDA BORGES. 

Ele é filho de Antonio do Nascimento Pereira e de 
Elisabete da Silva Pereira. 

Ela é filha de Arliquimimo de Souza Borges e de 
Francisca de Almeida Borges. 

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

Macapá, 17 de novembro de 1995 
SÔNIA REGINA SENA DE ALMEIDA 

Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil .de Casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: FERNANDO FRANQUES DOS SANTOS e 
ANTONIAALVES COSTA 

Ele é filho de Pedro Franques dos Santos e de Maria 
Andrelina de Jesus. 

Ela é filha de Pedro Rodrigues da Costa e de Cristina 
Antonia Nascimento. 

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

Macapá, 20 de novembro de 1995 
SÔNIA REGINA SENA DE ALMEIDA 

Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório Civil de Casamento desta cidade de 
Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: MAURICIO CORDEIRO TEIXEIRA e 
RAIMUNDA CELIA FERREIRA LIMA 

Ele é filho de Silvestre dos Santos Teixeira e de Maria de 
Lourdes Cordeiro T eix.eira. 

Ela é fi lha de José Ferreira Lima e de Maria Alves Lima. 
Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 

de casar um com o outro, acuse-<lS na forma da lel. 
Macapá, 20 de outubro ·de 1995 

Bel' . LÚCIA M•. SENA DE ALMEIDA 
. Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO OLIVEIRA 
COMARCA DE SANTANA 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 
A Oficiala de Registro Civil deste Municlpio de Santana, 

Comarca de Santana, Estado do Amapá; República Federativa do · 
Brasil, faz saber que pretendem se casar. ANTONIO CARLOS DA 
SILVA e CLAÚDIA DOS SANTOS BARBOSA . 

Ele é filho de lnez Sarmento da Silva. 
Ela é filha de Milton de Sousa Barbosa e Raimunda dos 

Santos BarbQsa. 
Quem souber de quatciuer impedimento legal que os 

inibam de casar·se um com o outro, ac.use-os na forma da lei. 
Saritana·AP, 13 de novembro de 1995 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Tabetl~ 
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TELECOMUNICAÇÕES D9 AMAPÁ S. A· 'ffiLEAMAPÁ 
CGC 05.965.42110001·70 

EDITAL DE CONVOCAÇ~O 
. ASSEMBLELA GERAI. EXTRAORDIN'ARJA 

. Ficam os senhores acionistas da Teleoornunicaçõc:s do Arnapà S. A! 

;~~~~u~~~=·;~l~.-7m7u~tr;"cc;::i~O:.'~~r!!_~~·~~:: i 
horas do dia 30 de novo-a\bro de 1995, p.u-a del iberar sobre a sc:guintc.Ordem do Dia: · 

a) altcrnyâo Ço &ututo Social, de contOnnid.tde com o que di.spõç a Lci.n• ' 
Rl67, de 16.01.9.5 (capta.ção de recurws do Fundo de Im.·estilllOlto da Am.uênia _; 
FINAM); 

b) Aumento do C:~pital Social de RS 19.167.448,70 {dezenove milhões, ocnto 
e sessenta c sete m il, quatrocentos e qu:m .. 'flb c oito reais e selenu. ccnla\'os) para RS t 
21.697.34~ ,34 (~ntc e um milhões, sciliO.."'fllos e novmta e sete mil, trez.emos e qunenta el 
quatro ~1S e lnnla e quatro etn\.1\·os~ decorn:nte W. capitali.uçio de cn.\l.itos & : 
TELEO RAS; 

c) altcr.J.ção da n;d:u;lo do art. 7' do Estatuto Soéi.1!, referente à fix.ay!o c 
composição do C.!pital ~i:d. 

Macap.I,Ap, 17deoovanbro de 199S 
JUAREZ MARTINILO QUADROS 00 NASCIMENTO 

ITesiCente do Cono;elho de :\dministnção 

SrnDICATO DA INIXÍSTRIA DA mNSTRUÇÃO CIVIL 
J)J PJW'À- SINDUSCON-AP. 

ASSEJ>tBlÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Pres i dente do Sindicato da IndiiS 
t ria da Construção Civil do AJnaeá- S~ 
OON-AP, no uso de suas atribuiçoes legais 
e estatut.árias, convoca os associados em 
pleno uso de seus di reitos sociais para a 
reunião de PS:>EJ>tlllÉIA GERAL ORDINÁRIA, que 
será realizada no dia 28 de noverrbro de 
1995, a parti r das 08 :00 horas cem a f ina 
!idade de proceder as ele lçõés para esco 
l ha da nova Diretori a do Sindicato para o 
perÍ odo de 12 de janeiro de 1996 a 31 de 
dezer!Í)ro de 1998. Assentlléia será reali za 
da na sede da Federação das IndÚstrias ciõ 
Amapá, s i ta a Av. Coriolano Jucá, 538 , sa 
l a 04 , onde funciona o Sindicato da I.ndÚS 
tria da Const rução Civil do Amapá, SINllUS 
OON-AP, onde taTDérn será realizada a e lei 
ção ' conforme estabel ece o Edital de con 
vocação datado de 31 de outubro de 1995 -; 
publicado no Diário do Amapá, Editora Grá 
fica Diário do Amapá ltda, de º 284, edi 
ção lº de noverrbrO de 1995, 04 . -

Sala de reuniões do S · 

PLATON 

Prefeituras, Câmaras e 
9rgãos Municipais ! 

&* -

I'rJOfeitura de Maca![~ 
TER.10 DE JUSTIFICATIVA 

ASSUNTO: I nexigibi l idade de Licitação- Lei 

Nº 8 .600/93 , 
EMPRESA ADJUDICADA: Soci edade de Assistência· 

Soei al "0 Bom Samaritano 11
• 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Gabin12t e do Prefeito 

VALOR QRÇ ~OJ RS 2 . 300 ,00 (Dois Mil e Tre~en , 
t os Reais) . -

RATI F ICO: 

DATA:_!:!__/ // / 1995 

~~p~f 
~~ MUNICIPAL DE MAC/lPÁ 

SENHJ R PREFEITO: 

Sub~etemos à superior consideração · 

de Vossa Excel ência a Justific ati va aÇaixo 

para e fei to de .ratificação ao pagamento no va . 

. l o r de R$ 2 , JJO ,00 (Dois Mil e Trezentos 7 ; 
Reais ) 1 em f a \.IOr da Soci edade acima mencion~ · 

da, objeti vando a compr a de 1.000 (mil) Disc o ' 

com Capa do Coral 11Madrigal Harmoni a de Fé n. 
A despesa acima foi utilizada pelo 

Gabi nete Municipal - Programa :03Dí0202 .DD2 - ; 

- 3 .l . 3 . 2 .00 . 00 - F . P .M - 02 - Outros serviço s e 

Encargos , enquadr ando-se nos t e rmos do Art . 24 

- I nc i so I V, da Lei nº 6. 666/93. 
à 

' I 

Diante do exposto, solicitamos 

Vossa Excelência , que r ati fique a presente 

Jus t i ficaÚva, mandando publicar no Di~rio 
Oficial , nos termos d o Ar t . 26 , do mesmo 

plana legal. 

di ! 

Macapá- Pj:J , 17 de novembro de 1995 


	

