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Estado do Amapá 

DECRETOS 

DECRETO W 0064 DE 09 DE JANEIRO DE 2002 

Estabelece requisitos de hardware, de 
software e gerais para desenvolvimento 
de equipamento Emissor de Cupom· 
Fiscal (ECF), os procedimentos 
aplicáveis ao contribuinte usuário de 
ECF e às empresas credenciadas e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 'AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso V111, -da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto na Lei Complementar n• 24, de 07 de 
janeiro de 1975, tendo em vista o Ofício n° 590-GAB/SEfAZ, e 

Considerando os termos do Convênio ICMS n• 85, de 28 de 
setembro de 200 1, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica implementado à Legislação Tributária do Estado do 
Amapá o. Convênio ICMS n• 85, de 28 de setembro de 2001, cujo texto é 
reproduz1do em anexo a este Decreto. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 09 de janeiro de 2002 

~<:_.____, ...___:, 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Go~~!]]Jldo,.,_ ___ _ 

---------

ANEXO DO DECRETO N° 0064 DE 09 DE JANEIRO DE 2002 

CONVÊNIO ICMS 85/01 

Estabelece requisitos de hardware, de 
software e gerais para desenvolvimento 
de equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal (ECF), os procedimentos 
aplicáveis ao contribuinte usuário de 
ECF e às empresas credenciadas e dá 
outras providências. 

O Conselko Nacional de Política Fazendária - CONFAZ; na sua 
103• reunião ordinária, realizada em Recife/PE, no dia 28 de setembro de 
2001, resolve celebrar o seguinte: 

CONVÊNIO 

TÍTULO I 
DOS REQUISITOS DE HARDWARE, DE SOFTWARE E GERAIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL 

CAPÍTULO I 
DAS DEfiNIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Titulo estabelece requisitos de hardware, de 
software e gerais a serem observados no desenvolvimento e homologação de 
equipamento Emlssor de Cupom Fiscal (ECF). 

CLÁÚSULA SEGUNDA - ECF é o equipamento de automação comercial com 
capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza 
fiscal, referentes a operações de circulação de mercadorias ou a prestações de 
serviços. 

Parágrafo único - O ECF compreende três tipos de equipamento: 

. I - Emissor de Cupom Fiscal - Máquina Registradora (ECF-MR): 
ECF com funcionamento independente de programa aplicativo externo, de uso 
especifico, dotado de teclado e mostrador próprios; 

II - Emissor de Cupom Fiscal- Impressora Fiscal (ECF-IF): ECF 
imple!I1entado na forma de impressora com finalidade específica, que recebe 
comandos de computador externo; 

III- Emissor de Cupom Fiscal- Te_rminal Ponto de Venda (ECF
PDV): ECF que reúne em um sistema único o equivalente a um ECF-IF e o 
computador que lhe envia comandos. 

ÇL.~USULA TERCEIRA - Para~s deste convênio, considera-se: 
I- Placa Controladora Fiscal (PCF) : conjunto de recursos de 

hardware, interno
1
s ao ECF, que concentra as funções de controle fiscal; 

II- Memória de Fita-detalhe (MFD): recursos de hardware, 
da Placa Controladora Fiscal, para armazenamento dos dados necessários à 
reprodução integral de todos os documentos emitidos pelo equipamento, 
dispensada a Leitura da Memória Fiscal e que adicionalmente: 

a) não permitam o apagamento e a modificação de dados; 
b) permitam a reprodução dos dados armazenados para arquivo em meio 
eletrônico; 
c) permitam a impressão de segundas vias dos documentos originalmente 
emitidos; 
d) imprimam, em cada Redução Z (RZ), informações que permitam a 
recuperação de dados referentes a todos os documentos emitidos após a 
Redução Z anterior. 

m - Software Básico (SB): conjunto fixo de rotinas, 
residentes na Placa Controladora Fiscal, que implementa as funções de 
controle fiscal do ECF e funções de verificaÇão do hardware da' Placa 
Controladora Fiscal; -
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PODER EXECUTIVO 
Governador: João Alberto Rodrigues Capiberibe 
Vice-Governadora: Maria Dalva de Souza Figueiredo 
Gabinete Civil: Luis Nei da Silva Banha 
Casa Militar: Cel. Ricardo Leão Dias 
Secretaria Extraordinária: Tomás Togni TorqUino 
Auditora Geral: MarJValda Maciel Simões 
Procurador Geral: João Batista Silva Plácido 
Defensor Público: Délcio Ferreira de Magalhães, Interino 
Policia Mi litar: Ce l. PM. Walcyr Alberto Costa Santos 
Corpo de Bombeiros: Cel. DM. Raimundo Marques da Silva 
Policia Técnico Científica: Dilson Ferreira da Silva 

SECRETARIOS DE ESTADO 
Adm inistração: Raymundo Sügio Dorges de A. Andréa, Interino 
Agricultura: João Bosco Alfaia Dias 
Comunicação: Marcelo Ignácio da Roza 
Ciência c Tecnologia: Manoel Cabral de Castro 
Educação: Roseane do Socorro Andrade de Paula 
Fazenda: José Ramalho de Oliveira 
Industria c Comércio: Jancte Maria Góes Capihcribc 
Infra-Estrutura: Cláudio Pinho Santana 
Meio Ambiente:. Antonio Sérgio Monteiro Filocrcão 
Planejamento: Charles Achcar Cheia la 
Saúde: Jardel Adailton de Souza Nunes 
Segurança: Raymundo Sérg io D. de Almeida Andréa 
Trabalho c Cidadania: Dinete Regina Pantoja 
Setrap: Ruy Guilh erme Smith 

ADMINISTRAÇAO INDIRETA 
E ÓRGÃOS VINCULADOS 

Adap: Mario Garcia Neta Bezerra 
Agemp: Joelson Mira de Jesus 
Amprev: Edm ilsan dos Santos Cnrdoso, Interina 
Ccforh: Rita de C~ssia Lima Andréa 
DDL: Aroldo Mário Ni na da Costa 
Dclran: Lourh·al do Carmo Freitas 
Dclur: lvana !VIa ria An tun es Moreira 
Feria: Sandra Regina Smith Neves 
Fundccap: Sebastiiio Nelson Silva de Souza 
1-Iemoap: .Jaci Pena Amanajás 
IEPA: Alan Cava lcanti da Cunha 
lpesap: Getúlio do Espírito Santo Mota 
Jucnp: Pierrc Alcolurnbre 
Lacen: Elza Lopes da Silva 
Prudap: .José Roberto Lacerda Ramos 
RDM: Gilvana dos San tos Da tis ta 
Rurap: Wilson da Silva Moraes 
Tcrrap: Ely da Silva Almeida 
IPEM: Ud ielma Cardoso da Silva Nery, Interina 
AFAP: Sávio .José Peres Ferna ndes 
Copen: Sônia So lange Martins Maciel 
Pcscap: Raimundo Afan Kardec Uorges de Souza 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
Caesa: Sergio Roberto Rodrigues de La-Rocque 
CEA: .Toei Banha Picanço 

o 

ESTADO DO AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
ALBINO ALVES DE SOUZA 

Diretor 
LUIZIANE AMANAJÁS C. DA SILVA 

Chefe da Divisão Administrativa 

MANOEL RAIMUNDO MELINDRA LOPES 
Chefe da Divisão Industrial 

ENEIDA MARIA LIMA FIGUEIREDO 
Chefe da l : !são de Comercialização 

Sede: Av. Pro r . Cora de Carvalho, 1643- Santa Rita- Macapá-AP 
Divisão Administrativa: 212-2136 I 212-2 137 I 212-2138 
Divisi\D Industrial- 212-9571 
FAX: (096) 212-2135 

ORDEM 
OI 
02 

PREÇOS DE ASSINATURAS 
ASSINATURA 3 MESES 

Assinatunt 38,79 
Assin11.tun1 cJ remessa posta l 126,31 

REMESSA DE MATÉRIA 

6 MESES 
77,58 
252,63 

12 MESES 
155,16 
505,29 

AS MATtRIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26cm DE LARGURA NO CASO 
DE BALANÇO, TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar .... . ..... .. .... .... ................ .................... ...... .. ............................................ RS 0,76 
Exemplar Atrasado ...... ...................... ....... .. .. ............................ ....... ..... ...... .............. RS 0,86 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
Centímetro composto em lauda padrão... ....... .... ......... . ........................... ....... R$ 

. Ccntlmetro para compor ......... ......... .......... .... ........................................ ............ .. R$ 
2,96 
4,15 

354,95 
32,49 

Página exclusiva........... .. .... .... .................................................................... RS 
Proclama de Casamento ..... ... ... .. ................ .... ............................ ... ...... .... .............. R$ 

Ao PIO reserva-se o direito de recusar a publicação de matérias apresentadas em 
desacordo com suas normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 c Das: 14:30 às 18:00 horas 

IV - Memória Fiscal (M F): conjunto de dados, internos ao 
ECF, que contém a identificação do equipamento, a identificação do 
contribuinte usuário e, se for o caso, a identificação do prestado r do serviço de 
transporte quando este não for o usuário do ECF, o Logotipo Fiscal, o controle 
de intervenção técnica c os valores acumulados que representam as operações 
e prestações registradas diariamente no equipamento; 

V - Memória de Trabalho (MT): área de armazenamento 
modificãvel, na Placa Controladora Fiscal, utilizada para registro de 
informações do equipamento, do contribuinte usuário, acumuladores e 
identificação de produtos e serviços; 

VI - Modo de Intervenção Técnica (M!T) : estado do ECF em 
que se permite o acesso direto para: 

a) alteração de conteúdo da Memória de Trabalho; 
b) inserção de informações na Memória Fiscal, referentes a: 

I. contribuinte usuário; 

2. prestador do serviço de transporte, se for o caso. 
c) ajuste do relógio de tempo-real; 

d) no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe: 
I. iniciação da Memória de Fita-detalhe; 
2. impressão de Fita-detalhe. 

VII - versão do Software Básico: identificador de versão 
atribuído ao Software Básico pelo seu fabricante ou importador, com 6 {seis) 
dígitos decimais, no formato XX.XX.XX, em que valores crescentes indicam 
versões sucessivas do software, obedecendo os seguintes critérios: 

a) o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a 
partir do valor inicial O 1 (zero, um), sempre que houver atualização da 
versão por motivo de mudança na legislação; 

b) o terceiro e o quarto dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a 
partir do valor inicial 00 (zero, zero), sempre que houver atualização da 
versão por motivo de correção de defeito; 

c) os dois últimos dígitos podem ser utilizados livremente, a partir do valor 
inicial 00 (zero, zero), excluídas as situações previstas nas alíneas 
anteriores. 

VIII - Logotipo Fiscal: as letras • BF?' estilizadas, conforme 
especificação constante no Anexo I; 

IX - parâmetros de programação: parâmetros configuráveis 
que definem características operacionais do ECF; 

X- número de fabricação do ECF: conjunto de até 20 {vinte) 
caracter es alfanuméricos composto da seguinte forma: 

a) os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabri can te oa 
importador, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ; 

b) o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do 
equipamento, atribu ído pela Secretaria Executiva do CONFAZ; 

c) o quinto e o sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação; 

d) os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante ou importador de 
forma seqüencial crescente, para individualizar o equipamento. 

XI - registro de item: conjunto de dados referentes a 
registro, em documento fiscal, de produto comercializado ou de serviço 
prestado, composto de: 

a) código alfanumérico do produto ou do serviço, com capacidade mínima de 
13 {treze) caracteres; 

b) descrição do produto ou do serviço, com capacidade máxima de 200 
(duzentos) caracteres; 

c) quantidade comercializada, com capacidade máxima de 8 (oito) dígitos; 
d) unidade de medida, com capacidade máxima de 3 {três) caracteres; 
c) valor unitário do produto ou do serviço, com capacidade máxima de 11 

(onze) dígitos; 

f) indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do 
produto ou do serviço; 

g) valor total do produto ou do serviço, compreendendo o valor obtido da 
multiplicação, executada pelo Software Bás ico, dos valores indicados nas 
alíneas •c• e "e" , com capacidade máxima de 13 (treze) dígitos. 

XII situação tributária: regime de tributação da 
mercadoria comercializada ou do serviço prestado, devendo, quando for o caso, 
ser indicada com a respectiva carga tributária efetiva; 

XIII - Fita-detalhe: é a via impressa, destinada ao fisco , 
representativa do conjunto de documentos emitidos num determinado período, 
em ordem cronológica, em um ECF específico..Q_ 

§ 1° - Quando a homologação do ECF ocorrer pela unidade federada, 
as indicações de que trata o inciso X, serão estabelecidas pela respectiva 
unidade federada. 

§ 2° - Serão adotados as siglas e os acrõnimos indicados n o Anexo 11. 

§ 3° - Os dados das alíneas •a• a "f", do inciso XI, que constituem 
argumentos de entrada obrigatórios do Software Básico, não poderão assumir 
valores nulos ou em branco. 

§ 4° - O dado da alínea •a•, do inciso XI, poderá assumir valor em 
branco quando se tratar de item vinculado a totalizador tributado pelo ISSQN. 

CAPÍTULO II 
00 HARDWARE 

S~ção I 
Dos R~quisitos Gerais 
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CLÁUSULA QVART A - O ECF deverá apresentar as seguintes caracteristicas 
de hardware: 

I - possuir dispositivo eletrônico que possibilite a 
visualização do registro das operações, integrado ao ECF, sendo facultado em 
ECF-IF; 

n -possuir mecanismo impressor, com: 

a) mínimo de 38 (trinta e oito) caracteres por linha; 
b) densidades máximas de 22 (vinte e dois) caracteres por polegada e 9 (nove) 

linhas por polegada. 

m - a conexão de dados com o mecanismo impressor deve 
ser única e acessível somente ao seu circuito de controle; 

IV - alem da conexão referida no inciso anterior, o circuito 
de controle do mecanismo impressor deve possuir uma única conexão de 
dados, acessível somente à Placa Controladora Fiscal; 

V- possuir dispósitivo semicondutor de_ memória não volátil, 
sem recursos de apagamento por sinais elétricos, para armazenamento da 
Memória Fiscal, com capacidade para armazenar, no mínimo, dados referentes 
a 1825 (mil oitocentos e vinte e cinco) Reduções Z e que: 

a) possua recursos associados de hardware semicondutor que não permitam 
a modificação de dados; 

b) esteja fiXado internamente, juntamente com os recursos da alínea anterior, 
em receptáculo indissociável da estrutura do equipamento, mediante 
aplicação de resina opaca que envolva todo o dispositivo; 

c) com a re~oção -do lacre de que trata o inciso VIl, permita acesso direto ao 
seu conteudo por equipamento leitor externo. 

VI - opcionalmente, ter um ou ~ais receptáculos para 
fiXação de dispositivo adicional de armazenamento da Memória Fiscal; 

. VII- possuir sistema de !aeração que, com instalação de até 
d01s lacres n~ parte externa do ECF, impeça o acesso fisico ã Placa 
~onU:oladora F1scal, ao dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal e ao -
Circuito de controle do mecanismo impressor, sendo permitido 0 acesso físico a 
atuadores e sensores desse circuito de controle, desde que estes não estejam 
na Placa Controladora Fiscal; 

. VIII - as aberturas desobstruídas na parte externa do 
gabmete ~ão devem permitir o acesso fisico às partes protegidas pelo sistema 
de lacraçao; 

IX - possuir plaqueta metálica de identificação do ECF 
fiXada externamente na estrutura onde se encontre o dispositivo de 
armazenamento da Memória Fiscal, contendo de forma legível: 

a) marca do ECF; 
b) tipo do ECF; 
c) modelo do ECF; 

d) número de fabricação do ECF gravado em relevo. 

X - possuir d~spositivo próprio, acessível externamente, para 
coman?ar manualm:nte a emissão dos seguintes documentos, adotados os 
procedimentos especificas: 

a) Leitura X; 
b) Leitura da Memória Fiscal; . 
c) Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe. 

. _ XI - possuir uma única entrada habilitada de alimentação 
p:rra _bob~a de papel, devendo esta ter largura minima de 55mm (cinqüenta e 
c~~o mihmetros) para ECF alimentado por bateria e 70mm (setenta 
rmhmetr?s) para os _demais e no caso de ECF que emita Nota Fiscal de Venda a 
C~nsum1dor ou Bilhete de Passagem, uma única entrada habilitada de 
alimentação para formulário; 

. XII - possuir rebobinadeira automática para Fita-detalhe -
com capacidade de aten~er às_ especificações da bobina de papel, exceto no~ 
ca~?s de ECF_ com mecanismo Impressor térmico ou jato de tinta e de ECF que 
utilize exclus1vru_nente formulário que, neste caso, deverá possuir mecanismo 
de tração apropnado; 

XIn - possuir Placa Controladora Fiscal única, contendo: 

a) pr:ocess~~or único indepen5!_ente, sem área interna de memória programável 
nao volatil: ( \ 

_b) Memória de Trabalho implementada em dispositivo semicondutor de 
memória, com capacidade de retenção de dados por um periodo mínimo de 
1440h (mil quatrocentos e quarenta horas) na ausência de energia elétrica 
de alimentação; 

c) dispositivo único semícondutor de memória não volátil, sem recursos de 
apagamento por sinais elétricos, para armazenamento do Software Básico, 
afiXado à Placa Controladora Fiscal mediante soquete ou conectar; 

d) dispositivo de relógio de tempo-real, com capacidade de funcionamento 
ininterrupto por um periodo mínimo de 1440h (mil quatrocentos e quarenta 
horas) na ausência de energia elétrica de illimentação; 

e) interruptor de ativação manuill, com dois estados fiXos distintos, para 
habilitação ao Modo de Intervenção Técnica, sendo que: -

I. em estado de circuito aberto habilita a entrada no Modo de 
Intervenção Técnica; 

2. em estado de circuito fechado habilita a entrada no Mod-o de Operação 
Normill do Equipamento. 

f) porta de comunicação seriill padrão ElA RS-232-C, com conectar externo do 
tipo DB-9 fêmea para uso exclusivo do fisco, para conexão de cabo com a 
seguinte distribuição: 

I. linha 2 para RXD (Receiue Data); 
2. linha 3 para TXD (Transmit Data); ' 
3. linha 5 para GND (Ground); 

4. linhas 4 para DTR (Data Tenninal Ready) e 6 para DSR (Data Set 
Ready) em curto; . 

5. linhas 7 para RTS (Request To Senci) e 8 para CTS (Clear To Send) em 
curto. 

g) po~a com conectar externo para comunicação com computador; 
h) opciOnalmente, recursos _ dedicados de hardware semicondutor que 

implementem a Memória de Fita-detillhe. 

condições: 
§ 1° - O mecanismo impressor do ECF observará as seguintes 

I- no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, poderá ser 
de ·impacto, jato de tinta ou térrrtico; · 

II - no caso de ECF sem Memória de Fita-detalhe deverá 
ser_ de impacto, ex:eto no ca~o de ECF para emissão de Cupom Fis~ill para 
reg~stro de prestaçao de Sei'VIço de transporte de passageiro, que poderá ser 
térmico ou jato de tinta, desde que o ECF possua recursos para emissão do 
Mapa Resumo de Viagem. 

_ .- . . § ~o - A resina utilizada para fixação ou proteção de qualquer 
d1sp?s1tivo .preVIsto neste convênio, quando exigida, deverá impedir a remoção 
d_o dispositivo sem o dano permanente do receptáculo ou superficie onde esteja 
aplicada. 

§ 3° - Dispositivos Lógicos Programáveis integrantes da Placa 
Controladora Fiscill, do circuito de controle do mecanismo impressor ou dos 
recursos associados ao dispositivo de .armazenamento da Memória Fiscal: 

I - devem ser afiXados sem utilização de soquete ou 
conectar; 

II - devem estar programados de forma a permitir a leitura 
de seu conteúdo; 

III- não devem estar acessíveis para programação. 

§ 4 ° - Deve ser bloqueada quillquer comunicação . efetuada por 
meio de conectar de acesso externo, enquanto estiver ocorrendo comunicação 
por meio do conectar previsto na illinea •r, do inciso XIII. 

§ 5° - O ECF deverá sair do fabricante ou importador com os 
lacres previstos no inciso VII , observados os requisitos do § 1 •, da Cláusula 
Quinta, devidamente instalados. 

§ 6 ° - O fisco poderá exigir a colocação de outros lacres no 
sistema de !aeração previsto no inciso Vll, desta cláusula, em ECF 
homologado, quando verificado que o sistema iniciillmente aprovado não 
atende aos requisitos previstos. 

Seção II 
Da Placa Controladora Fiscal 

· CLÁUSULA QVINT A - A Placa Controladora Fiscill deve apresentar as 
seguintes caracteristicas: 

I - o processador deve executar exclusivamente instruções 
provenientes do Software Básico; 

II - os únicos dispositivos de memona acessiVeJs ao 
processador devem ser aqueles que implementam a Memória de Trabillho, a 
Memória Fiscill, a Memória de Fita-detalhe, o relógio de tempo-reill é o 
Software Básico; 

UI - a Memória de Trabillho, a Memória Fiscill, a Memória 
de Fita-detillhe, o relógio de tempo-real e o Software Básico devem ser 
acessíveis exclusivamente ao processador ou a controlador a ele subordinado; 

IV - o dispositivo de armazenamento do Software Básico 
deve ser protegido por lacre físico interno dedicado que impeça sua remoção da 
Placa Controladora Fiscal sem que fique evidenciada; 

V · em relação aos recursos da Memória de Fita-detillhe, 
serão observadas as seguintes condições: 

a) caso sejam removíveis, eles devem ser protegidos por lacre físico interno 
dedicado que impeça sua remoção sem que .fique evidenciada e devem 
exibir a identificação do fabricante ou importador e o seu número de série; 

b) devem ser protegidos poHncapsulamento que impeça o acesso físico aos 
seus componentes; )....J_ 

c) no caso de esgotamento, somente em Modo de Intervenção Técnica novos 
recursos poderão ser acrescentados no ECF, desde que atendam aos 
requisitos estabelecidos; 

d) no caso de dano irrecuperável, somente em Mo.do de Intervenção Técnica 
·poderão ser substituídos por novos recursos, desde que atendam aos 
requisitos estabelecidos. 

§ 1 ° - O ECF deverá sair do fabricante ou importador com os 
lacres previstos nos incisos IV e V, devendo os lacres atender aos seguintes 
requisitos: 

I - ser confeccionado em-materiill rigido e translúcido que 
não permita a sua abertura sem dano aparente; 

n - ter capacidade de atar as partes sem permitir ampliação 
da folga após sua colocação; 

III - não causar interferência elétrica ou magnética nos 
circuitos adjacentes; 

• IV - conter as seguintes expressões e indicações gravadas 
de forma indissociável e perene· em illto ou baixo relevo: 

! -
a) CNPJ do fabricante ou importador do ECF; 
b) numeração distinta com sete dígitos. 
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V - não sofrer deformações com temperaturas de até 200°C. 

§ 2° - O fio utilizado no lacre deve ser metálico e quando 
utilizado internamente ao ECF, revestido por material isolante . 

CAPÍTULO III 
DO SOFTWARE BÁSICO 

Seçé!o I 
Dos R~quisltos G~rals 

CLÁUSULA SEXTA - O Software Básico deve possuir acumuladores para 
registro de valores indicativos das operações, prestações e eventos realizados 
no ECF. 

§ 1° - Os acumuladores estão divididos em totalizadores , 
contadores e indicadores. 

§ 2° - Os totalizadores, de implementação obrigatória , destinam
se ao acúmulo de valores monetários referentes às operações e prestações, 
estando divididos em: 

I- Totalizador Geral, que deve: 
a) ser único e representado pelo símbolo "GT"; 
b) expressar o somatório das vendas brutas gravadas na Memória Fiscal mais 

o valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária, para o mesmo 

número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição 
Estadual (IE) ou Inscrição Municipal (IM); 

c) ter capacidade de dígitos igual a 18 (dezoito); 
d) ser incrementado do valor do registro quando e, somente quando, ocorrer 

registro relativo a item ou acréscimo sobre item, vinculados a: 
l. totalizador tributado pelo ICMS, compreendendo: 

1.1. totalizador tributado pelo ICMS, com carga tributária vinculada; 
1.2. totalizador de isento; 
1.3. totalizador de substituição tributária; 
I. 4 . totalizador de não-incidência. 

2. totalizador tributado pelo ISSQN, compreendendo: 
2.1. totalizador tributado pelo ISSQN, com carga tributária vinculada; 
2.2. totalizador de isento; 
2.3. totalizador de substituição tributária; 
2A. totalizador de não-incidência. 

e) ser irredutivel, exceto na hipótese de reiniciação; 
f) ser reiniciado com zero quando: 

I. da gravação de dados referentes ao número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal 
de identificação de novo contribuinte usuário; 

2. exceder a capacidade de dígitos; 
3. da fixação de novo dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal em 

ECF, sem Memória de Fita-detalhe. 

g) ser recomposto, no caso de ECF sem Memória de Fita-detalhe, com os 
valores gravados a titulo de Venda Bruta Diária, até a última Redução Z, 
gravada na Memória Fiscal, na hipótese de perda dos dados gravados na 
Memória de Trabalho. 

II - totalizador de Venda Bruta Diária , que deve: 

a) ser único e representado pelo símbolo "VB"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 14 (quatorze); 
c) representar a diferença entre o valor acumulado no Totalizador Geral e o 

valor acumulado no Totalizador Geral no momento da emissão da última 
Redução z, emitido para os mesmos números de inscrições estadual, 
municipal e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

d) ser irredutível, exceto na hipótese de reiniciação; 
e) se; reiniciado com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e 

quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda 
de dados gravados na Memória de Trabalho. 

III - totalizadores parciais de operações e prestações 
tributadas pelo ICMS e pelo ISSQN, que devem: 

a) ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze); 
b) estar limitados a 30 (trinta) para ICMS e 30 (trinta) para ISSQN; 
c) ser expressos pelos símbolos: 

1. para o ICMS: Tnn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária 
correspondente; 

2. para o ISSQN: Snn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária 
correspondente. 

d) ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z 
e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, 
perda de dados gravados na Memória de Trabalho; 

e) ser incrementados do valor do registro quando e somente quando ocorrer 
registro de item ou de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo 
totalizador de ICMS ou ISSQN; 

f) ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer 
registro relativo a: 
I. cancelamento de item ou de acréscimo sobre item, vinculados ao 

respectivo totalizador de ICMS ou ISSQN; 
2. desconto sobre item vinculado ao respectivo totalizador de ICMS ou 

ISSQN. 

IV - totalizadores parciais de isento, de substituição 
tributária e de não-incidência: 

a) os totalizadores para isento devem estar limitados · a 3 (três) para as 
operações e prestações tributadas pelo ICMS e ser expresso~ por "In", onde 
n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três); 

b) os totalizadores para isento devem estar limitados a 3 (três) para as 
prestações tributadas pelo ISSQN e ser expressos por "ISn", onde n 
representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três); 

c) os totalizadores para substituição tributária devem estar limitados a 3 (três) 
para as operações e prestações tributadas pelo ICMS e ser expressos por 
"Fn", onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três); 

d) os totalizadores para substituição tributária devem estar limitados a 3 (três) 
para as prestações tributadas pelo ISSQN e ser expressos por "FSn", onde n 
representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três); 

e) os totalizadores para não-incidência devem estar limitados a 3 (três) para 
as operações e prestações tributadas pelo ICMS e ser expressos por "Nn", 
onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três); 

!) os totalizadores para não-incidência devem estar limitados a 3 (três) para 
as prestações tributadas pelo ISSQN e ser expressos por "NSn", onde n 
represepta um número inteiro de 1 (um) a 3 [três); 

g) devem ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma 
Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita
detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho; 

h) devem ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze) ; 
i) devem ser incrementados do valor do registro quando e , somente quando, 

ocorrer registro de item ou registro de acréscimo sobre item, vinculados ao 
respectivo totalizador; 

j) devem ser dedu zidos do valor do registro quando e somente quando 
ocorrer: 
I . cancelamento de item ou cancelamento de acréscimo sobre item, 

vinculados ao respectivo totalizador; 
2. desconto sobre item vinculado ao respectivo totalizador. 

V - totalizadores parciais dos meios de pagamento e de. 
troco, que devem: 

a) ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze) ; 
b) corresponder a apenas um para cada tipo de meio de pagamento 

cadastrado, limitados a 20 [vinte); 
c) corresponder a apenas um para o troco e ser representado pela palavra 

"TROCO", impressa em letras maiúsculas; 
d) ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z 

e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, 
perda de dados gravados na Memória de Trabalho; 

e) ser representados pela expressão cadastrada para cada tipo de meio de 
pagamento; 

f) ser incrementados: 
1. do valor do registro quando e somente quando ocorrer regis ro do meio 

de pagamento vinculado ao respectivo totalizador; 
2. do valor registrado como troco no documento fiscal, no caso do 

totalizador de TROCO. 
g) ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer: 

I. cancelamento do documento em que o respectivo valor foi regis trado; 
2. troca do meio de pagamento. 

VI - totalizadores parciais de operações não-fi scais, que 
devem: 

a) ter capacidade de digitas igual a I3 [treze) ; 
b) corresponder a apenas um para cada tipo de operação não-fiscal 

cadastrada, limitados a 30 [trinta) ; 
c) ser reiniciados com zero imediatamente apõs a emissão de uma Redução Z 

e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, 
perda de dados gravados na Memória de Trabalho; 

d) ser representados pela expressão cadastrada para cada tipo de operação 
não-fiscal; 

e) ser incrementados do valor do registro quando e somente quando ocorrer 
registro de operação não-fiscal ou acréscimo sobre operação não-fiscal, 
vinculado ao respectivo totalizador; 

f) ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer: 
I. cancelamento de operação não-fiscal ou cancelamento de acréscimo 

sobre operação não-fiscal, vinculados ao respectivo totalizador ; 
2. desconto sobre operação não-fiscal vinculado ao respectivo totalizador. 

VII - totalizadores parciais de descontos, que devem: 

a) ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze); 
b) ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z 

e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, 
perda de dados gravados na Memória de Trabalho; 

c) ser único para operações e prestações vinculadas ao ICMS, representado 
pela expressão "DESCONTO ICMS"; 

d) ser único para prestações vinculadas ao ISSQN, representado pela 
expressão "DESCONTO ISSQN", se o equipamento permitir registro de 
desconto sobre prestações vinculadas ao ISSQN; 

e) para operações ou prestações sujeitas ao ICMS, ser: 
1. incrementado do valor do registro quando e, somente quando, ocorrer 

registro de desconto sobre item ou registro de desconto sobre subtotal , 
vinculados a totalizador de ICMS; 

2. deduzido do valor do registro quando e, somente quando, ocorrer 
cancelamento de registro de desconto sobre item ou cancelamento de 
registro de desconto sobre subtotal, vinculados a totalizador de ICMS. 

f) para prestações sujeitas ao ISSQN, ser: 
1. incrementado do valor do registro quando e, somente quando, ocorrer 

registro de desconto sobre item ou registro de desconto sobre subtotal, 
vinculados a totalizador de ISSQN; 

2. deduzido do valor do registro quando e, somente quando, ocorrer 
cancelamento de registro de desconto sobre item ou cancelamento de 
registro de desconto sobre subtotal, vinculado a totalizador de ISSQN. 

g) para equipamento que não permita desconto sobre ISSQN, o reg•stro d~ 
desconto sobre 0 valor do subtotal da operação em documento fiscal devera 
ser indicado pela expressão "DESCONTO-ICMS", incidir sobre os. valores 
vinculados ao ICMS e ser deduzido proporcionalmente dos total1zadores 
parciais de ICMS refer~ntes aos itens registrados no documento; . 

h) para equipame~to que permita desconto sobre ISSQN, o reg.stro d: 
desconto sobre o valor do subtotal da operação em documento fiscal devera 
ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais , referentes aos 
itens registrados no documento; _ 

i) no caso de registro de desconto sobre o valor do subtotal da operaçao em 
documento não-fiscal, o valor de desconto registrado deverá ser deduz•?o 
proporcionalmente dos totalizadores parciais de operações não-fiscrus, 
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referentes .às operações registradas no documento; 
j) ser único para operações não-fiscais, representado pela expressão "DESC 

NÃO-FISC"; . . 
k) para operações não-fiscais, ser: 

1. incrementado do valor do registro quando e, somente quando, ocorrer 
registro de .descorito sobre item ou registro -de desconto sobre subtotal, 
eín Comprovante Não Fiscal; . · 

2 . deduzido do val<>r do registro quando e, somente quando, ocorrer 
cancelamento de registro de desconto sobre item ou CJ:ancelamento de 
registro de desconto sobre subtotal, em Comprovante Não Fiscal. 

VIII - totalizadores parciais de acrÚcimos, que devem: 

a) ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze); · r 
b) ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z 

e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de. Fita-detalhe, 
perda de dados gravados na Memória de. Trabalho; 

c) ser único para operações ou prestações sujeitas ao ICMS, representado pela 
expressão "ACRÉSCIMO ICMS"; 

d) ser único para prestações sujeitas ao ISSQN, representado pela e~pressão 
"ACRÉSCIMO ISSQN"; 

e) para operações ou prestações sujeitas ao ICMS ou ao ISSQN: 
·I. ser incrementado do valor do régistro quando e, somente qu<Uldo, 

ocorrer acréscimo sobre item ou acréscimo sobre subtotal, vinculados ao 
respectivo totalizador; 

2. ser deduzido do valor do registro quando e, somente quando , ocorrer 
cancelamento de acréscimo sobre item ou cancelamento de acréscimo 
sobre subtotal, vinculados ao respectivo totalizador. __ _ 

f) no caso de registro de acré.scimo sobre -o -valor do sub total da operação em 
documento fiscal, o valor registrado deverá ser somado proporcionalmente 
aos totalizadores· parciais de ICMS ou de ISSQN, referentes aos · itens 
registrados no documento; . -·-. 

g) no caso de registro de acréscimo sobre o valor .. do ·subtotal da operação em 
documento não-fiscal, o valor registrado deverá ser somado 
proporcionalmente 1 aos totalizadores parciais de operações não-fiscais, 
referentes às operações registradas no documento; 

h) ser único para operações não-fiscais, representado pela expressão "ACRE 
NAO-FISC"; . . 

i) para operações não-fiscais: 
I. ser incrementado do valor do registro quando e, somente . quandp, 

ocorrer acréscim<> sobre item ou .acréscimo sobr.e subtotal, em 
Comprovante Não Fiscal; . . 

2. ser deduzido do valor do registro quimd·o e, somente quando, ocorrer 
cancelamento de acréscimo sobre item. ou cancelamento de acréscimo 
sobre subtotal, emComprovante Não Fiscal. 

IX - totalizadores parciais de cancelamentos, que devem: 

a) ter capacidade de dígitos igual a I3 (treze); 
b) ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z 

.e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, 
perda: de dados gravados na Memória de Trabalho; . 

c) ser único para operações e prestações sujeitas ao ICMS, representado pela 
expressão "CANCELAMENTO ICMS"; 

d) ser único para prestações sujeitas ao ISSQN, representado pela expressão 
"CANCELAMENTO ISSQN"; 

e) para operações ou prestações sujeitas ao ICMS ou prestações sujeitas ao 
lSSQN, ser incrementado do valor do registro quando e, somente quando, 
ocorrer registro de cancelamento· de item ou· de cancelamento de acréscimo 

. sobre item, vinculados ao respectivo totalizador; 
f) ser único para operações não fiscais, representado pela· expressão "CANC 

NACl-FISC"; 
g) para operações não-fiscais, ser incrementado do valor· do registro quando. e 

somente quando ocorrer registro de cancelamento de item ou de acréscimo. 
sobre item, em Comprovante Não, Fiscal. 

§ 3° - Os contadores destinam-se ao acúmulo da quantidade de 
eventos ocorridos no ECF, sendo os seguintes: 

I - Contador de Reinício de Operação, de implementação 
obrigatória, com as seguintes características: 

a) estar residente na Memória Fiscal; 
b) ser único e representado pela sigla "CRO"; 
c). ter capacidade de dígitos i~al a 3 (três); 
d) ser incrementado de uma unidade quando e , somente quando, ocorrer 

saída do Modo de Intervenção Técnica; 
e) ter valor inicial igual a zero; 
f) ter como valor limite 200 (duzentos) para ECF sem Memória de Fita- . 

detalhe. 

g) ser irredutível, exceto no caso de fixação de novo dispositivo de 
armazenamento da Memória Fiscal em ECF sem Memória de Fita-d1:talhe; 

II - Contador de Reduções Z, de implementação obrigatória, 
com as seguintes características: · · 

a) estar residente na Memória Fiscal; 
b) ser único e representado pela sigla "CRZ"; 
c) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
d) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Redução Z, exceto no caso previsto no § 2• da cláusula 
trigésima quinta; 

e) ter valor inicial igual a zero; 
·f) ser irredutível, exceto no caso de fiXação de novo dispositivo de 

armazenamento da Memória Fiscal em ECF sem Memória de Fita-detalhe. 

III - Contador de Ordem de Operação, de implementação 
obrigatória, com as seguintes características: · 

a) ser único e representado pela sigla •coo•; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, for impresso 

qualquer documento, exceto nos casos de cupom adicional e de via 
adicional de documento; 

d) tex:. valor. inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
f) ser reiniciado quando ocorrer: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juiidica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de 
novo contribuinte usuário; · 

3. exceder a capacidade de dígitos. 

IV Contador Geral de Operação Não-Fiscal, de 
implementação obrigatória, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla "GNF"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e somente quandó for emitido 

um dos seguintes documentos, exceto no caso de emissão de via adicional: 
1. Comprovante Não-Fiscal, inclusive o Comprovante Não-Fiscal 
· Cancelamento; 

2. Comprovante de Crédito ou Débito. 
d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
f) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
JUrídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de 
novo contribuinte usuário; 

3. exceder a capacidade de dígitos. 

V - Contador de Cupom Fiscal, de implementação 
obrigatória se o ECF emitir Cupom Fiscal, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla "CCF"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, da emissão 

de Cupom Fiscal, inclusive de Cupom Fiscal cancelado durante sua 
emissão; 

d) ter valor inicial igual a zero; . 
e) s'er irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
f) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. lç-avação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de 
novo contribuinte usuário; 

3. exceder a capacidade de dígitos. 

VI - Cont,.dor de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, de 
implementação obrigatória se o ECF emitir Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla "CVC"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, inclusive de Nota Fiscal de 
·venda a Consumidor cancelada durante sua emissão; 

d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; · 
f) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. gravação de números de inscrição no Cadastro N aciona! de Pessoa 
Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de 
novo contribuinte usuário; · 

3. exceder a capacidade de dígitos. 

VII Contador Geral de Relatório Gerencial, de 
implementação obrigatória se o ECF emitir Relatório Gerencial, com as 
seguintes características: 

a) ser únicq e representado pela sigla "GRG"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser inúementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Relatório Gerencial; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
f) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificaç'ão de 
novo contribuinte usuário; 

3. exceder a capacidade de dígitos; 

VIII - Contador Geral de Operação Não-Fiscal C<Ulcelada, 
de implementação obrigatória, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla "NFC"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Comprovante Não-Fiscal cancelado durante sua emissão ou 
emissão de Comprovante Não-Fiscal Cancelamento; 

d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
f) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

, 1. perda de dados · gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 
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2. emissão de uma Redução Z; 
3. exceder a capacidade de dígitos. 

. IX - Contador de Mapa Resumo de Viagem, de 
Implementação obrigatória se o ECF emitir Mapa Resumo de Viagem, com as 
segumtes caracteristicas: 

a) ser único e representado pela sigla "CMV"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Mapa Resumo de Viagem; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
c) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
t) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; . 

2. gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridíca, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de 
novo contribuinte usuãrio; · 

3. exceder a capacidade de dígitos. 

X - Contador de Cupom Fiscal Cancelado, de implementação 
obrigatória se o ECF emitir Cupom Fiscal, com as seguintes caracteristicas: 

a) ser único e representado pela sigla "CFC"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando , ocorrer 

cancelamento de Cupom Fiscal; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
t) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; {I 

2. emissão de uma 'Redução Z; 
3. exceder a capacidade de dígitos. 

XI - Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
Cancelada, de implementação obrigatória se o ECF emitir Nota Fiscal de Venda 
a Consumidor, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla "CNC"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, ocorrer 

cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
t) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. emissão de uma Redução Z; 
3. exceder a capacidade de dígitos . 

XII - Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais, de 
implementação obrigatória se o ECF emitir Comprovante Não-Fiscal, com as 
seguintes características: 

a) corresponder a apenas um para cada tipo de operação não-fiscal , limitados 
a 30 (trinta) e ser representado pela sigla "CON"; 

b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
c) serem incrementados de urna unidade quando e, somente quando, ocorrer 

o regi stro da respectiva operação em Comprovante Não-Fiscal; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
t) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
· ECF com Memória de Fila-detalhe; 

2. emissão de uma Redução Z; 
3. exceder a capacidade de dígitos. 

XIII - Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais, de 
implementação obrigatória se o ECF emitir Relatório Gerencial, com as 
seguintes caracteristicas: 

a) corresponder a apenas um para cada tipo de relatório gerencial e ser 
representado pela sigla "CER"; 

b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, ocorrer a 

emissão do respectivo relatório gerencial; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
_t) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. emissão de uma Redução Z; (\ 

3. exceder a capacidade de dígitos . 

XIV - Contador de Comprovante de Crédito ou Débito, de 
implementação obrigatória, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla ·coe•; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
.c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão do documento Comprovante de Crédito ou Débito; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
c) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
f) ser reiniciado quando ocorrer urna das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. emissão de uma Redução Z; 
3. exceder a capacidade de dígitos. 

XV Contador de Fita-detalhe, de implementação 
obrigatória somente em ECF com Memória de Fita-detalhe, com as seguintes 
caractcristicas: 

a) ser único e representado pela sigla "CFD"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Fita-detalhe; 
d) ter valor inicial igual a zero; 
c) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
t) ser reiniciado quando ocorrer urna das seguintes hipóteses: 

I. gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identi ficação de 
novo contribuinte usuãrio; 

2. exceder a capacidade de digitas. 

XVI - Contador de Bilhete de Passagem, de implementação 
obrigatória se o ECF emitir Bilhete de Passagem, com as seguintes 
característi"cas: 

n) ser único e representado pela sigla "CBP"; 
b) ter capacidade de digitas igual a 6 (seis); 
c) ser incrementado de urna unidade quando e, somente quando, houver 

emissão de Bilhete de Passagem, inclusive de Bilhete de Passagem 
cancelado durante sua emissão; 

d) ter valor inicial igual a zero; 
e) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
!) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica, inscrição estad ual ou inscrição municipal de identificação de 
novo contribuinte u suãrio; 

3. exceder a capacidade de dígitos. 

XVII - Contador de Bilhete de Passagem Cancelado, de 
implementação obrigatória se o ECF emitir Bilhete de Passagem, com as 
seguintes características: 

a) ser único e representado pela s igla "CBC"; 
b) ter capacidade de digitas igual a 4 (quatro); 
c) ser incrementado de uma unidade quando e, somente quando, ocorrer o 

cancelamento de Bilhete de Passagem; 
d) ·ter valor inicial igual a zero; 
c) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
t) ser reiniciado quando ocorrer urna das seguintes hi póteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. emissão de uma Redução Z; 
3. exceder a capacidade de dígitos. 

§ 4° - Os indicadores destinam-se à gravação de identificações e 
parãmetros de operação, estando divididos em: 

I - Número de Ordem Seqüencial do ECF, de implementação 
obrigatória, com as seguintes características: 

n) ser úniíio e representado pela sigla "ECF"; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 3 (três); 
c) ler valor diferente de zero . 

II - Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não 
Emitidos, de implementação obrigatória, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela sigla "NCN'; 
b) ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro); 
c) indicar a quantidade de registros de meio de pagamento que admite 

Comprovante de Crédito ou Débito, somados com os Comprovantes de 
Crédito ou Débito estomados, deduzidas as quantidades relativas a: 
I. Comprovantes de Crédito ou Débito emitidos; 
2. registros de meio de pagamento que admite Comprovante de Crédito ou 

Débito, substituído por outro meio de pagamento que não admite 
Comprovante de Crédito ou Débito. 

d) ter valor inicial igual a zero; 
c) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I . perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memõria de Fita-detalhe; 

2. emissão de urna Redução Z. 

III -Tempo Emitindo Documento Fiscal, de implementação 
obrigatória, com as seguintes características: 

a) ser único e representado pela expressão "Tempo Emitindo Doc.. Fiscal"; 
b) ser incrementado do tempo gasto na emissão de cada documento fiscal, 

exceto dos tempos de emissão dos documentos Leitura X, Redução Z, 
Leitura da Memória Fiscal e Mapa Resum9-4e Viagem; 

c) ter valor inicial igual a zero; 
d) ser expresso no formato hh:mm:ss; 
e) ser irredutível , exceto nas hipóteses de reiniciação; ' 
t) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I. perda de dados gravados na Memória de Tra balho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. perda de informações do relógio de tempo-real ; 
3. emissão de urna Redução Z. 

IV -Tempo Operacional, de implementação obrigatória, com 
as seguintes características: • 

a) ser único e representado pela expressão "Tempo Operacional"; 
b) indicar o tempo compreendido entre Reduções Z e durante o qual o ECF 

esteja em condições de realizar operações de circulação de mercadoria, 
prestações de serviço ou operações não-fiscais; 
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c) ser expresso no formato hh:mm:ss; 
d) ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação; 
e) ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

1. perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de 
ECF com Memória de Fita-detalhe; 

2. perda de informações do relógio de tempo-real; 
3. emissão de uma Redução Z. 

V - Operador, de implementação facultativa, com as 
seguintes características: 
·a) ser representado pela sigla "OPR"; 
b) ter. capacidade de caracteres igual a 10 (dez). 

VI - Loja, de implementação facultativa, com as seguintes 
características: 

a) ser representado pela sigla "W"; 
b) ter capacidade de caracteres igual a 4 (quatro) . 

Seção II 
Da Memória Fiscal 

Subseção I 
Dos Dados da Memória Fiscal 

CLÁUSULA SÉTIMA - A Memória Fiscal é constituída de campos para gravação 
de dados relativos a: 

I - identificação do equipamento, composta por: 

a) número de fabricação do ECF, com 20 (vinte) caracteres, cuja gravação 
determina a iniciação da Memória Fiscal; 

b) marca do ECF, com 20 (vinte) caracteres, gravada quando da iniciação da 
Memória Fiscal; 

c) modelo do ECF, com 20 (vinte) caracteres, gravado quando da iniciaçãO <)a 
Memória Fiscal; 

d) tipo do ECF, com 7 (sete) caracteres, gravado quando da iniciação da 
Memória Fiscal; 

e) lista de identificação das versões do Software Básico, gravadas 
automaticamente quando da prlmeira execução do respectivo Software 
Básico; 

f) lista dos números de série das Memórias de Fita-detalhe, no caso de ECF 
com esse dispositivo; 

g) datas e horas de gravação da identificação das versões do Software Básico. 

Memória Fiscal; 
II - Logotipo Fiscal, gravado quando da iniCiação da 

m - identificação dos contribuintes usuários, contendo: 
a) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com 

20 (vinte) caracteres; 
b) número de inscrição no cadastro de contribuintes da unidade federada 

(Inscrição Estadual- !E), com 20 (vinte) caracteres; 
c) número de inscrição no cadastro ele contribuintes do município (Inscrição 

Municipal- IM), com 20 (vinte) caracteres; -
d) caracteres ou símbolos. referentes a codificação para o valor acumulado no 

Totalizador Geral; 
c) data c hora de gravação dos dados das alíneas anteriores ; 

IV - identificação dos prestadores de serviço, no caso de 
ECF que emita Cupom Fiscal para registro de ' prestação de serviço de 
transporte de passageiro ou Bilhete de Passagem: 

a) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com 20 
(vinte) caracteres; 

b) número de inscrição no cadastro de contribuintes da unidade federada 
(Inscrição Estadual- !E), com 20 (vinte) caracteres; 

c) número de inscrição no cadastro de contribuintes do município (Inscrição 
Municipal -IM), com 20 (vinte) caracteres; 

d) data e hora de gravação dos dados das alineas anteriores. 

V - controle de interVenção técnica, contendo: 

a) lista de valores acumulados no Contador de Reinício de Operação, gravados 
quando de seu incremento, sendo que, se o incremento decorrer de intervenção 
técnica em que ocorreu perda de dados da Memória de Trabnlho, deverá ser 
indicado junto ao valor gravado o símbolo "#"; 
b) data e hora de gravação dos valores especificados na alínea anterior. 

VI -valores dos acumuladores indicados a seguir, gravados 
quando dá emissão de cada Redução Z, contendo: 

a) totalizador de Venda Bruta Diária; 
b) totalizadores parciais tributados pelo iCMS, com a respectiva carga 
tributária; 
c) totalizadores parciais tributados pelo JSSQN, com a respectiva carga 
tributária; 
d) totalizadores parciais de isento; 
c) totalizadores parciais de substituição tributária; 
f) totalizadores parciais de não-incidência; 
g) totalizadores parciais de cancelamentos; 
h) totalizadores parciais de descontos; 
i) totalizadores parciais de acréscimos; 
j) Contador de Redução Z; 
k) Contador de Ordem de Operação; 
I) Contador'de Reinício de Operação. 

trata o inciso VI; 
VII - data e hora final de emissão de cada Redução Z de que 

VIII - somatório dos valores acumulados nos totalizadores 

parciais de operações não-fiscais, gravado quando da emissão de cada 
Redução Z; 

IX - lista com Contador de Fita-detalhe, datas e horas da 
emissão e os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do 
último documento impressos de cada emissão de Fita-detalhe, no caso de ECF 
com Memória de Fita-detalhe. 

CLÁUSULA OITAVA - A Memória Fiscal deve ser acessível para leitura 
realizada por computador externo, via porta exclusiva do fisco, solicitada por 
programa aplicativo ao Software Básico. 

Subseção II 
Disposições Gerais sobre a Mem6rla Fiscal 

CLÁUSULA NONA - No caso de fixação de novo dispositivo de armazenamento 
da Memória Fiscal, deverá ser observado: 

I - o novo dispositivo deverá ser iniciado pelo fabricante ou 
importador com a gravação do número de fabricação original do ECF acrescido 
de uma letra, respeitada a ordem alfabética crescente; 

II - o dispositivo anterior deverá ser mantido resinado no 
receptáculo original, devendo: 

a) no caso de esgotamento, possibilitar a sua leitura; 
b) no caso de dano, ser mantido inacessível de forma a não possibilitar o seu 

uso. 

III - ser fixada nova plaqueta metálica de identificação do 
ECF, mantida a anterior. 

§ 1° -No ECF que contiver Memória de Fita-detalhe: 

I - após a gravaçao no novo dispositivo dos dados previstos 
no inciso lll, da cláusula sétima, o Software Básico deverá gravar nesse 
dispositivo, independente de comando externo: 

a) o número de série da Memória de Fita-detalhe em uso no ECF; 
b) o último valor armazenado para: 

1. o Contador de Reinício de Operação; 
2. o Contador de Redução Z; 
3. o Totalizador Geral para o contribuinte usuário. 

II - deverá ser gravado na Memória de Fita-detalhe o 
número de fabricação acrescido da letra conforme o inciso I, desta cláusula. 

§ z• - No caso de dano no dispositivo de armazenamento da 
Memória Fiscal, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, após a 
gravação dõs dados previstos no inciso III, da cláusula sétima, o Software 
Básico deverá recuperar da Memória de Fita-detalhe, se existir e gravar no 
novo dispositivo, independentemente de comando externo: 

Operação; 
I - lista de valores acumulados no Contador de Reinício de 

II - valores dos acumuladores indicados a seguir, gravados 
quando da emissão de cada Redução Z para o contribuinte usuário, contendo: 

a) totalizador de Venda Bruta Diária; 
b) totalizadores parciais tributados pelo ICMS, com a respectiva carga · 

tributária; 

c) totalizadores parciais tributados pelo ISSQN, com a respectiva carga 
tributária; 

d) totalizadores parciais de isento; 
e) totalizadores parciais de substituição tributária; 
1] totalizadores parciais de não-incidência; 
g) totalizadores parciais de cancelamentos; 
h) totalizadores parciais de descontos; 
i) totalizadores parciais de acréscimos; 
j) Contador de Redução Z; 
k) Contador de Ordem de Operação; 
1) Contador de Reinício de Operação. 

III - data e hora final de emissão de cada Redução z de que 
trata o inciso anterior; 

IV- somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais 
de operações não-fiscais, gravado quando da emissão de cada Redução Z para 
o contribuinte usuário; 

V -lista com Contador de Fita-detalhe, datas e horas da emissão 
e os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último 
documento impressos de cada emissão de Fita-detalhe, para o contribuinte 
usuário. 

Seção III 
Do Modo de Intervenção Técnica 

CLÁUSULA DÉCIMA - O Modo de Intervenção Técnica observará as seguintes 
regras: 

I - a entrada em Modo de Intervenção Técnica não deve 
provocar a perda parcial ou total de dados armazenados no ECF; 

II - se houver valor acumulado no totalizador de Venda 
Bruta Diária deverá ser emitida automaticamente, quando o equipamento não 
estiver impossibilitado, uma Redução Z (RZ) para habilitar a entrada em Modo 
de Intervenção Técnica; 

III - quando da entrada em Modo de Intervenção Técnica, 
deverá ser emitida automaticamente, quando o equipamento não estiver 
impossibilitado, o documento Leitura X (LX), devendo ser ·impressa, 
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imediatamente abaixo da denominação do documento, a expressão "ENTRADA 
EM INTERVENÇÃO"; • 

IV - quando da salda de Modo de Intervenção Técnica, 
deverão ser emitidos automaticamente e na ordem indicada a seguir: 

a) Leitura X, devendo ser impressa , imediatamente abaixo da denominação do 
documento, a expressão "SAlDA DE INTERVENÇÃO"; 
b) Relatórios Gerenciais com os valores dos parâmetros de programação, se for 
o caso. 

V - se houver documento em emissão, este deverá ser 
finalizado automaticamente, qu ando o equipamento não estiver 
impossibilitado, para habilitar a entrada em Modo de Intervenção Técnica. 

Parágrafo único - Quando da emissão da Redução Z, de que trata 
o inciso 11, deverá ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo
real .antes de. sua impressão. 

CLÁUSUL~ DÉCIM~ PRIMEIR~ - São dados que somente podem ser 
programados ou alterados em Modo de Intervenção Técnica: 

I- o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

II - o número da Inscrição Estadual; 

III - o nú mero da Inscrição Municipal; 

IV - o Número de Ordem Seqüencial do ECF; 

V- a da ta; 

VI - a hora, exceto para ajuste de: 
a) horário de verão; 
b) cinco minutos, para mais ou para menos . 

VII - a denominação das unidades de medidas , se 
programada na Memória de Trabalho, exceto no caso do primeiro 
cadastramento; 

VIII - a denominação para os meir je pagamento, exceto 
no caso do primeiro cadastramento; 

IX - a denominação para os tipos de operações não-fiscais, 
exceto no caso do primeiro cadastramento; 

X - a denominação para os tipos de relatórios gerenciais, 
exce to no caso do primeiro cadastramento; 

XI - o número de série da Memória de Fita-detalhe; 

XII - a razão social do estabelecimento do contribuinte 
u suário, que não pode conter todos os caracteres em branco; 

XIII - o nome de fantasia do estabelecimento do 
contribuinte usuário; 

XIV - o endereço do estabelecimento do contribui!'ftc 
usuário , que não pode conter todos os caracteres em branco; 

XV - os parâmetros de programação; 

XVI as cargas tributárias correspondentes aos 
totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN, exceto no caso do primeiro 
cadastramento; 

XVII - no caso de ECF que emita o documento Conferência 
de Mesa, os parâmetros para configuração da. pressão de valores nesse 
documento, que possibilitem a seleção de apenas uma das seguintes opções: 

a) valores unitário e total do item e o total da operação; 
b) valores unitário e total do item; 
c) apenas o total da operação; 
d) não imprimir os valores u n itário e total do item e o total da operação. 

Parágrafo único - Em Modo de Intervenção Técnica, somente 
pe rmitida a emissão dos seguintes documentos: 

I - Leitura X; 

II- Leitu ra da Memória Fiscal; 

III - Fita -detalhe , no caso de ECF com Memória de Fita-
detalhe ; 

IV - documento com valores dos dados programados ou 
alterados e dos parâmetros de programação. 

Seção IV 
Da Memória de Fita-detalhe 

CLÁUSU~ DÉCIM~ SEGUND~ - O ECF com Memória de Fita-detalhe deve 
observar os seguintes requisitos : 

I - a iniciação da Memória de Fita-detalhe para uso no ECF 
se dará com a gravação de seu número de série internamente e, 
concomitan temente, n a Memória Fiscal ; 

II - gravação na Memória de Fita-detalhe somente será 
permitida se realizada no ECF onde ocorreu sua in iciação; 

III - os dados gravados devem ser acessíveis, no ECF onde 
foram gravados ou em outro ECF de modelo compatível, para leitura realizada 
por computador externo, via porta exclusiva do fisco, solicitada por programa 
aplicativo ao Software Básico; 

IV - a impressão de Fita -detalhe somente e permitida, em 
Modo de intervenção Técnica, no ECF onde ocorreu a gravação dos dados e 
será comandada diretamente no mesmo ou por programa aplicativo executado 
externamente; 

V - as informações impressas na Redução Z devem permitir 
a recuperação de: 

a) todos os registros dos documentos emitidos e destinados aos registros de 
operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviço, 
dispensada a descrição da mercadoria ou do serviço registrados ; 

b) valores acumulados no Contador de Ordem de Operação c no Contador 
Geral de Operação Não-Fiscal pera os demais documentos fiscais, com 
respectivas denominação, data e hora de emissão; 

c) valores acumulados no Contador de Ordem de Operação c no Contador 
Geral de Operação Não-Fiscal ou Contador Geral de Relatório Gerencial 
para os documentos não-fiscais, com respectiva denominação. 

VI - a recuperação dos dados a partir das informações 
impressas na Red',I-Çâo Z para um arquivo de codificação ASCII no formato e 
conforme cspecificatóes estabelecidas em Ato COTEPE/ICMS; 

VII - a operação do ECF deverá ser bloqueada quando: 

a) a Memória de Fita-detalhe estiver desconectada do equipamento; 
b) for detectajo defeito na Memória de Fita-detalhe; 
c) a Memória de Fita-detalhe esgotar a sua capacidade de armazenamento, 

sendo que: 
1. quando a capacidade remanescente dos recursos for inferior a 3% (três 

por cento} de sua capacidade de _armazenamento total , o ECF deve 
informar esta condição na Lei tura X e na Redução Z, com a impressão 
da seguin te expressão: "MEMÓRIA DE FITA-DETALHE EM 
ESGOTAMENTO- INFORMAR AO CREDENCIADO"; 

2. os recursos deverão possibilitar a finalização do documento em emissão 
e a emissão de uma Redução Z, antes do esgotamento da sua 
capacidade de armazenamento, devendo a Redução Z ser emitida 
automaticamente quando da finali zação do documento em emissão; 

3. é permitida somente a impressão da Fita-detalhe. 

VIII - quando da emissão da Leitura da Memória Fiscal, 
deverão ser gravados na Memória de Fita-detalhe, no mínimo, o valor do 
Contador de Ordem de Operação, a denominação do documento, a data e a 
hora de sua emissão; 

IX - quando da emissão da Fita-detalhe deverão ser 
gravados na Memória Fiscal o Contador de Fita-detalhe, a data e hora da 
emissão c os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do 
último documento impresso; 

( ' 
X - quando da gravação na Memória Fiscal da identificação 

de contribuinte usuário , deverão ser gravados na Memória de Fita-detalhe os 
dados previstos no inciso 111 , da cláusula sétima. 

CLÁUSUL~ DÉCIM~ TERCEIR~ - A gravação dos regis tros na Memória de Fita
detalhe deve preceder a finali zação da impressão do respectivo documento. 

Seção V 
Da ~utentícação 

CLÁUSULA DÉCIM~ QU~RTA - A autenticação de valor impresso em 
documento, caso possibilitada pelo Software Básico, deverá atender âs 
seguintes condições: 

I- limitar a cinco ocorrências de uma mesma autenticação; 

II- ser impressa em até duas linhas , contendo: 

a) a expressão • AUT:"; 
b) a data da au tcnticação; 
c) o Nú mero de Ordem Seqüencial do ECF; 
d) o Con tador de Ordem de Operação do documento vinculado; 
e) o valor autenticado; 
f) facultativamente , a identi fi cação do estabelecimento, podendo ser utilizado 

caractere gráfico. 

III - auten ticação de valor impresso em docu mento em 
emissão poderá ocorrer a qualquer momento, exceto a auten ticação de valor 
total que poderá ocorrer imediatamente após a finalização do documento se 
n ão realizada durante a su a emissão . n 

Seção VI 
Do Preenchimento de Cheque 

' 
CLÁUSUL~ DÉCIM~ QUINT~- Quando o ECF controlar o preenchimen to de 
cheque, o Software Básico deverá: 

I - aceitar o seguinte conjunto de argumentos de entrada: 

a) quantia , obrigatória, com no máximo 16 (dezesseis} dígitos; 
b) nome do favorecido, limitado a 80 (oitenta} caracteres; 
c) nome do lugar de emissão, obrigatório, com no máximo 30 (trinta} 
caracteres; 
d) data válida, obrigatória, no formato "ddmma", "ddmmaa", "ddmmaaa" ou 
"ddmmaaaa"; 
e) informações adicionais, com a té 240 (duzentos e quarenta) caracteres. 
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n -preencher o cheque com as seguintes informações: 

a) quantia, em algarismos e por extenso; 
b} nome do favorecido em apenas uma linha de impressão; 
c} nome do lugar de emissão; 
d} data, com indicação do mês por extenso; 
c} informações adicionais em no máximo 3 (três) linhas de impressão; 
f) opcionalmente, cruzamento ou chancela de cheque. 

Si!ção VII 
Das Condições di! Pagamento 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O Software Básico deverá aceitar o 
cadastramento dos meios de pagamentos a partir de sua denominação e da 
vinculação a Comprovante de Crédito ou Débito. 

CLÁUSUU. DÉCIMA SÉTIMA - Para registro do meio de pagamento, o 
Software Básico deverá: 

I - aceitar os seguintes argumentos de entrada: 

a} identificação do meio de pagamento; 
b) valor pago, com até 13 (treze) dígitos; 
c) informações adicionais, com até 80 (oitenta) caracteres. 

informações: 
II - registrar no documento em emissão as seguintes 

a) identificação do meio de pagamento; 
b) valor pago, em algarismos; 
c) informações adicionais, em no máximo 2 (duas) linhas de impressão. 

III - finalizar o registro quando e, somente quando, o valor 
total dos meios de pagamento utilizados no documento em emissão igualar ou 
exceder o valor total do documento, devendo ser impresso: 
a} no caso de mais de um meio de pagamento registrado, o valor total dos 

meios de pagamento indicado pela expressão "SOMA";· 
b} se for o caso, a diferença entre o valor total dos meios de pagamento e o 

valor total do documento, indicado pela expressão "TROCO". 

Seção VIII 
Da Leitura do Memória de Trabalho 

CLÁUSULA DÉCIMA OIT ~VA -A Leitura da Memória de Trabalho representa o 
conjunto de valores acumulados em totalizadores.e contadores no momento de 
sua impressão, sendo dispensada sua implementação em ECF com Memória 
de Fita-detalhe ou com mecanismo impressor térmico ou jato de tinta. 

Parágrafo único - A Leitura da Memória de Trabalho deve ser 
impressa no momento em que o ECF for ligado e posteriormente em intervalos 
aleatórios variáveis de no máximo uma hora. 

CLÁUSUL~ DÉCIMA NONA - A Leitura da Memória de Trabalho. deve conter 
somente os valores presentes nos seguintes acumuladores: 

I - Contador de Ordem de Operação; 

II - Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

m - totalizador de Venda Bruta Diária; 

IV - totalizadores parciais de cancelamentos; 

V - totalizadores parciais de descontos; 

VI - totalizadores parciais de acréscimos; 

VII - totalizadores parciais de isento; 

VIII - totalizadores parciais de substituição tributária; 

IX - totalizadores parciais de não-incidência; 

X - totalizadores parciais de operações e prestações 
tributadas pelo ICMS; 

XI - totalizadores parciais de prestações tributadas pelo 
JSSQN. 

§ 1° - A impressão deverá ser iniciada pelos valores do Contador 
de Ordem de Operação e do Contador Geral de Operação Não-Fiscal, seguida 
dos valores presentes nos totalizadores indicados nos incisos III a XI, que 
deverão ser impressos em linhas horiwntais, na mesma ordem seqüencial em 
que são impressos na Leitura X. 

§ 2° - Para a impressão da Leitura da Memória de Trabalho 
observar-se-à que: 

I - havendo documento em emissão, a impressão deverá 
ocorter imediatamente após a finalização do documento; 

II - valor igual a zero deverá ser indicado pela impressão do 
símbolo ti•"; 

III - a separação entre os valores impressos deverá ser feita 
com a impressão do simbolo "H"; 

IV . - somente os algarismos significativos deverão ser 
impressos sem indicação de ponto ou viri'(Uia. 

Seção IX 
Do Ajuste do Rel6glo de Tempo-Real 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O Software Básico deve pemütir o ajuste do relógio de 
tempo-real da Placa Controladora Plscal, somente nas seguintes condições: 

I - o avanço ou o recuo de uma hora para ajuste decorrente 
de horário de verão, somente é permitido após emissão de Redução Z e antes 
da emissão de qualquer documento; 

II - o avanço ou o recuo de atê cinco minutos somente 
quando da emissão da Redução Z, caso em que a data e hora não poderão ser 
anteriores às do último: 

a} Cupom Fiscal, Bilhete de Passagem, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, 
Comprovante Não-Fiscal, Registro de Venda ou Conferência de Mesa, 
emitido; 

b) no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, do último documento 
gravado nesta. 

III - ajuste de data ou de hora, válidas, em Modo de 
Intervenção Técnica, observadas as seguintes condições: 

a) a data a ser programada não poderá ser anterior à data de gravação, na 
Memória Fiscal, da última Redução Z ou do valor do Contador de Reinício 
de Operação ou, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, do último 
documento gravado nesta; 

b) a hora a ser programada deverá ser superior à hora de gravação, na 
Memória Fiscal, da última Redução Z ou do valor do Contador de Reinício 
de Operação ou, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, do último 
documento gravado nesta, se a data a ser programada for igual à da 
gravação da última Redução Z ou do último documento na Memória de 
Fita-detalhe ou do valor do Contador de Reinício de Operação. 

IV - nas condições previstas no Parágrafo único, da 
Cláusula Dêcima, observadas as regras do ~ciso 11, desta cláusula. 

Parágrafo IÍlico - Em toda emissão de Redução Z deve ser 
garantida a possibilidade de ~uste do relógio de tempo-real para avanço ou 
recuo de até cinco minutos. 

Seção X 
Dos Operações de Descontos , di! Acréscimos e dt: Canct:lamentos 

SUbseção I 
Do Desconto 

CLÁUSUU. VIGÉSIMA PRIMEIRA - O Software Básico deverá possibilitar 
operação de desconto, em item ou em subtotal e atender às seguintes 
condições: 

I - quando o desconto for expresso em percentual, deverá 
ser maior que O (zero) e inferior a 100% (cem por cento); 

II - quando o desconto for expresso em valor, deverá ser 
maior que O (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida. 

§ 1° - A operação de desconto em item poderá ser registrada 
como parte integrante da operação de registro de item, condição em que deverá 
ser apresentado como valor líquido do registro, o valor total do item deduzido 
do valor de desconto registrado, devendo ser: 

I- somado ao Totalizador Geral, o valor total do item; 

II - somado ao totalizador de desconto, o valor do desconto 
concedido; 

III - somado ao totalizador parcial de situação tributária do 
item, o valor líquido do registro .. 

§ 2 ° - Operação de desconto sobre prestações vinculadas ao 
ISSQN, caso permitida pelo Software Básico, deverá ser configurada em Modo 
de Intervenção Técnica. 

§ 3° -Admite-se um único registro de operação de desconto por 
item ou por subtotal. 

SUbseção II 
Do ~créscimo 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O Software Básico deverá possibilitar 
operação de acréscimo, em item ou em subtotal, devendo o seu valor ser maior 
que O (zero) . 

§ 1° - A operação de acréscimo em item poderá ser registrada 
como parte integrante da operação de registro de item, condição em que deverá 
ser apresentado como valor 'total do registro, o valor total do item acrescido do 
valor do acréscimo registrado, devendo ser: 

I - somado ao Totalizador Geral, o valor total do registro; 

II - somado ao totalizador de acréscimo, o valor do 
acréscimo aplicado; 

m - somado ao totalizador parcial de situação tributária do 
item, o valor total do registro. 

§ 2° - Admite-se um único registro de operação de acréscimo por 
item ou por subtotal. 
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Subseção m 
Do Cancelamento 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - O Software Básico deverá possibilitar 
operação de cancelamento de: 

I - item registrado em Cupom Fiscal , Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal , ainda que 
sobre este tenha sido aplicado desconto ou acréscimo, caso em que estas 
operações também devem ser canceladas; 

II - desconto, aplicado isoladamente, sobre item ou 
subtotal; 

III - acréscimo, aplicado isoladamente, sobre item ou 
sub total; 

IV - Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, 
Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal, durante sua emissão ou 
após emitido. 

Parágrafo ~1co - É vedado o cancelamento parcial de item regis trado 
com valor unitário ou quantidade indicados com mais de duas casas decimais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O cancelamento de documento observará as 
seguintes condições: 

I - no caso de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal, em emissão, o 
documento deverá ser considerado cancelado quando o total das operações ou 
prestações registradas for igual a O (zero); 

n - no caso de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal, emitido, 
somente poderá ser cancelado se o respectivo documento de cancelamento for 
emitido imediatamente após o documento a ser cancelado; 

III - no caso de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal, em que tenha 
sido emitido Comprovante de Crédito ou Débito, o documento poderá ser 

cancelado imediatamente após a emissão do último nprovante de Crédito 
ou Débito. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso 111, o documento somente 
pocleni. ser cancelado se ocorrer primeiramente o estorno elos respectivos 
Comprovantes ele Crédito ou Débito e desde que não tenha havido emissão de 
qualquer outro documento, exceto Comprovantes de Crédito ou Débito 
relativos á operação e os de seu estorno, entre aquele em cancelamento e o 
último Comprovante de Crédito ou Débito estornado. 

Subseção IV 
Das Disposições Gerais 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Havendo valor residual, este deverá ser 
acrescido ou debitado em um dos totalizadores utilizado no documento em 
emi ssão, cujos valores serviram ele base de cálculo para o rateio, obedecida a 
seguinte ordem ele preferência: 

I - no totalizador parcial de situação tributária que possuir 
maior valor acumulado; 

II - no totalizador parcial de situação tributária que possuir 
maior carga tributária vinculada; 

III - no totalizador parcial de substituição tributária que 
pbssuir maior valor acumulado; 

IV - no totalizador parcial d:. \o-incidência que possuir 
maior valor acumulado; 

V - no totalizador parcial de isento que possuir maior valor 
acumulado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Operação de desconto, acréscimo ou 
cancelamento, registrada em Registro de Vendas ou Conferência de Mesa, 
somente deve ser computada nos respectivos totalizadores e contadores, no 
totalizador parcial de situação tributária do respectivo item c no Totalizador 
Geral, quando da emissão do Cupom Fiscal referente ao item ou itens sobre os 
quais ocorreu o registro da operação. 

Seção XI 
Das Disposições Gerais sobre o SoftwotY Básico 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O Software Básico observará os seguintes 
requisitos: 

I - operações de circulação de mercadorias, prestações de 
serviços e operações não-fi scais deverão ser bloqueadas no ECF: 

a) quando o conjunto data e hora inicial de emissão de documento for igual ou 
inferior àquele indicado como final do último documento emitido, exceto 
quando da saida de horário de verão; 

b) após a emissão de uma Redução Z, exceto aquela de que trata ? inciso li, 
da Cláusula Décima, se realizadas na mesma data do movunento da 
Redução z emitida e se não ocorrer in tervenção técnica no ECF após a 
emissão dessa Redução Z; 

c) se uma Redução Z não for emitida até as 24h (vinte e quatro horas) da data 
do movimento a que se refere a Redução Z, ad mitidas as seguintes 
toleráncias: 
I. seis horas, no caso de ECF que emita os documentos Registro de Venda 

ou Conferência de Mesa: 

2. duas horas, nos demais casos. 

ll - Reduções Z deverão ser bloqueadas no ECF após a 
emissi?.o de uma Redução Z, exceto aquela de que trata o inciso li , da Cláusula 
Décima, se realizadas na mesma data do movimento da Redução Z emitida c se 
não ocorrer intervenção técnica no ECF após a emissão dessa Redução Z; 

III - no caso de falta de energia elétrica ele alimentação 
durante a emissão de documento, a impressão em andamento devera ser 
retomada e concluída automaticamente com o retorno da energia, devendo, ao 
seu término ou no local onde ocorreu a interrupção da impressão, ser impressa 
a expressão "FALTA DE ENERGIA - RETORNO:", em letras maiúsculas, 
seguidas da data c da hora de retorno da energia, podendo ocorrer: 

a) reimpressão de partes do documento em emissão; 
b) reimpressão integral do documento em einissão somente nos casos de 

Leitura X, Redução Z, Leitura da Memória Fiscal ou Mapa Resumo de 
Viagem; 

c) cancelamento, por comando externo, do item de registro de operação ou 
prestação em impressão no instante da falta de energia, ou cancelamento 
do documento em emissão somente nos casos de Cupom Fiscal, Nota Fiscal 
de Venda a Consumidor c Bilhete de Passagem. 

IV - no caso ele falta de energia elétrica de alimentação 
durante a emissão geral da Leitura da Memória Fiscal comandada 
manualmente no dispositivo próprio do ECF, com o retorno da ene rgia deverá 
ocorrer apenas: 

a) a impressão da expressão "FALTA DE ENERGIA - RETORNO:", em letras 
maiúsculas, seguida da data c da hora de retorno da energia; 

b) a totalização referente ao período da leitura até então impressa, seguida, 
imediatamente, do eccerramento do documento. 

V - a gravação de novos números de Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal na Memória Fiscal 
caracteriza novo contribuinte usuário, salvo se os números forem iguais aos 
gravados anteriormente; 

VI - deverá possuir simbolos para expressar o valor 
acumulado no Totalizador Geral de forma cogificada, admitindo-se codificação 

variável por marca e modelo do ECF e por contribuinte usuário, somente 
programàvel em Modo de Intervenção Técnica, desde que para cada dígito 
decimal corrcsponda apenas um símbolo de codificação e vice-versa; 

VII - deverà possuir símbolo, único por fabricante ou 
importador de ECF, que deverá ser utilizado para indicar que o valor impresso 
próximo à sua impressão em documento fiscal foi somado ao Total lzador Geral 
do equipamento; 

VIII é obrigatória a emissão de Cupom Fiscal 
correspondente a itens registrados em Registro de Vendas ou Conferência de 
Mesa; 

IX - deve poder ser lido, através ela porta de uso exclusivo 
do fisco, por solicitação recebida pela mesma porta, gerando arquivo no 
formato binário; 

X - deve ser truncado para duas casas decimais o valor, 
resultante de operação, com mais de duas casas decimais; 

XI - deve ser emitida, independentemente de comando 
externo, o documento Leitura da Memória Fiscal , referente ao período do 
primeiro ao último dia de operação do ECF no mês, após a última Redução Z, 
referente ao último dia de movimento daquele mês e an tes de qua lquer 
operação; 

XII - deve dispor de senha, individualizada para cada 
equipamento, criada pelo fabricante ou importador do ECF, que habilite a 
primeira gravação dos dados previstos nas alíneas de ·a· a •c·, do inciso lll, da 
Cláusula Sétima. 

Parágrafo ~1co - O símbolo de que trata o inciso VIl, no caso de 
!':CF com hardware e software básico idênticos ao de outro ECF de fabricante, 
ou importador, distinto, deve ser o mesmo do modelo original. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- A gravação do número de fabricação, marca, 
modelo e tipo do ECF no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal, 
constitui procedimento de fabricação do equipamento. 

Por6grafo único - O Software Básico não deve possuir recursos 
para gravação do número de fabricação, marca, modelo e tipo do ECF no 
dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Em todos os documentos , reimpressões c 
gravações a data e hora devem ser indicadas no seguinte forma to: 

I - a data no formato ddfmmfaaaa, onde dd representa o 
dia, mm o mês e aaaa o ano; 

n - a hora indicada no relógio de tempo-real, no fo rmato 
hh:mm:ss, onde hh indica a .hora, mm o minuto e ss o segundo, seguido, 
quando em horário de verão, da letra •v• grafada em letra maiúscula. 

CAPÍTULO IV 
DOS DOCUMENTOS EMITIDOS NO ECF 

Seção I 
Das Característicos Aplicadas a todos os Documentos 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - O ECF poderá, sob controle do Software Básico, 
emitir os documentos disciplinados neste Capítulo, observadas as 
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características e respectivo leiaute, definidos para cada um deles. 

CLÁVSVLA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Deverão ser impressas em todos os 
documentos, salvo disposição em contrário, as seguintes informações: 

constituem o 
informações: 

a) razão social; 

I - dados de identificação do contribuinte usuário, que 
cabeçalho do documento, compostos pelas seguintes 

b) nome de fantasia, opcional; 
c) endereço; 
d) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

representado pelo símbolo "CNPJ"; 
e) número de inscrição no cadastro de contribuinte da unidade federada do 

domicílio fiscal do contribuinte usuário do equipamento, representado pelo 
símbolo "!E"; 

f) número de inscrição no cadastro de contribuinte do município do domicílio 
fiscal do contribuinte usuário do equipamento, representado pelo símbolo 
"IM". 

II - data de início de emissão; 

m -hora de início de emissão; 

IV - valor acumulado no Contador de Ordem de Operação, 
em negrito, e no caso de ECF com mecanismo impressor térmico, negrito ou 
sublinhado; 

V - dad~s de identificação do equipamento, que constituem 
o rodapé do documento, compostos das seguintes informações: 

a) marca do ECF; 
b) modelo do ECF; 
c) número de fabricação do ECF, em negrito e, no caso de ECF com 

mecanismo impressor térmico, negrito ou sublinhado; 
d) versão do Software Básico utilizado; 
e) data final de emissão; 
f) hora final de emissão; 
g) Número de Ordem Seqüencial do ECF; 
h) valor acumulado no Totalizador Geral, impresso de forma codificada; 
i) Logotipo Fiscal (BR). somente nos documentos fiscais; 
j) opcionalmente, indicação da loja e do ~ador. 

§ 1 ° - O símbolo que indica a acumulação do valor no 
Totalizador Geral do ECF deverá estar impresso à direi ta e próximo ao valor 
registrado no documento. 

§ 2° - A indicação de operação de cancelamento, de desconto e 
de acréscimo, de item, observará as seguintes regras: 

I -_ se o cancelamento de item for pela sua totalidade e 
ocorrer imediatamente após o seu re.gistro, será admitida a utilização da 
observação "cancelamento de item", seguida do valor cancelado; 

II - se o cancelamento de item for pela sua totalidade e não 
ocorrer imediatamente após o seu registro, deverão ser indicados todos os 
dados referentes ao item cancelado, dispensada a descrição do item ou, 
opcionalmente, apenas o número do item cancelado e o seu valor total; 

m - se o cancelamento de item for parcial, deverão ser 
indicados todos os dados referentes ao item cancelado com indicação da 
quantidade cancelada, dispensada a descrição do item ou, opcionalmente, 
apenas o número do item cancelado, a quantidade e o seu valor total; 

IV - a operação de desconto ou de acréscimo será indicada 
por: 

a) para o desconto: "desconto item", seguido do número do item, o percentual, 
se for o caso e ·a valor; 

b) para o acréscimo: "acréscimo item", seguido do número do item, o 
percentual, se for o caso, e o valor. 

§ 3° - É permitido o registro de item após a subtotalização das 
operações registradas no documento, desde que não tenha ·havido registro de 
desconto ou acréscimo sobre o subtotal. 

§ 4 ° - O valor do su btotal das operações registradas no 
documento somente poderá ser impresso se seguido de operação de desconto, 
acréscimo oü totalização das operações. 

§ 5° -Quando impressos pelo ECF, os dados das alíneas "d", "e" 
e "f" do inciso I e das alíneas de "a" a "d" e "i", do inciso V, deverão ser obtidos 
da Memória Fiscal e os demais a partir dos dispositivos internos em que 
estejam armazenados. 

Seção II 

Dos Docum~ntos Fiscais 

Subs~ção I 
Da Leitura da M~m6ria Fiscal 

CLÁUSVLA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A Leitura da Memória Fiscal, de 
implementação obrigatória, deverá conter: /\ 

I- a denominação "LEITURA MEMÓRIA FISCAL", impressa 
em letras maiúsculas; 

II - os valores acumulados nos contadores: 

a) Geral de Operação Não-Fiscal; 
b) de Redução Z; 

c) de Reinício de Operação; 
d) de Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe . 

iniciada no ECF; 
III - os números de série de cada Memória de Fita-detalhe 

IV - os seguintes dados referentes a cada incremento do 
Contador de Reirucio de Operação: 

·a) o valor do Contador de Reinício de Operação; 
b) data e hora de gravação do incremento do Contador de Reinício de 

Operação ." 

V - os seguintes dados referentes a cada impressão de Fita
detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe: 

a) data e hora de impressão; 
b) Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento 

impresso. 

VI - os seguintes dados referentes a cada contribuinte 
usuário gravado na Memória Fiscal: 

a) número seqüencial do contribuinte usuário; 
b) Contador de Reinício de Operação referente à intervenção técnica para 

gravação dos dados do contribuinte usuário; 
c) data e hora de gravação do Contador de Reinicio .de Operação, de que trata 

a alínea anterior; 
d) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
e) número de inscrição estadual; 
f) número de inscrição municipal; 
g) valor acumulado no Totalizador Geral. 

VII - os seguintes dados referentes a cada prestador de 
serviço gravado na Memória Fiscal, no caso de ECF que emita Bilhete de 
Passagem ou Cupom Fiscal, para registro de prestação de serviço de transporte 
de passageiro: 

a) número seqüencial do prestador do serviço; 
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
c) número de inscrição estadual; 
d) número de ioscrição municipal; 
e) somatório dos valores gravados na Memória Fiscal a título de Venda·Bruta 

Diária para o prestador do serviço; í\ 

I) data e hora de gravação dos dados das alíneas de "b" a "d". 

VIII - os seguintes dados referentes a cada Redução Z 
gravada na Memória Fiscal: 

a) Contador de Redução Z; 
b) Contador de Reinício de Operação; 
c) Contador de Ordem de Operação referente a Redução z emitida; 
d) os valores significativos acumulados nos seguintes totalizadorcs: 

I. de Venda Bruta Piária; 
2. de desconto de ICMS; 
3. de desconto de ISSQN, se for o caso; 
4. de cancelamento de ICMS; 
5. de cancelamento de ISSQN; 
6. parciais tributados pelo ICMS; 
7. parciais tributados pelo ISSQN; 
8. parciais de substituição tributária de ICMS e de ISSQN; 
9. parciais de isento de ICMS e de ISSQN; 
10. parciai·s de não-incidência de ICMS e de ISSQN. 

e) data e hora de gravação dos dados da alínea anterior. 

IX - os somatórios mensais e para o período total da leitura 
ímpre~sa, dos valores gravados nos seguintes totalízadores: 

a) de Venda Bruta Diária; 
b) de desconto de ICMS; 
c) de desconto de ISSQN, se for o caso; 
d) de cancelamento de ICMS; 
e) de cancelamento de ISSQN; 
f) parciais tributados pelo ICMS; 
g) parciais tributados pelo ISSQN; 
h) parciais de substituição tributária de ICMS e de ISSQN; 
i) parciais de isento de ICMS e de ISSQN; 
j) parciais de não-incidência de ICMS e de ISSQN. 

X - a indicação da capacidade remanescente para gravação 
de dados na Memória Fiscal referente à Redução Z, expressa em quantidade de 
reduções, devendo ser impressa também a expressão "MEMÓRIA EM 
ESGOTAMENTO - INFORMAR AO CREDENCIADO" quando essa capacidade 
for inferior a 60 (sessenta); 

XI - a primeira versão do Software Básico executada no 
ECF, com respectivas data e hora da primeira execução; 

XII - as demais versões do Software Básico executadas no 
ECF, com respectivas data e hora da primeira execução; 

XIII - símbolos referentes a decodificação para o valor 
acumulado no Totalízador Geral do ECF, ·com respectiva data e hora de 
programação. .,..-""\ 

Parágrafo único - O somatório de que tratam as alíneas ) e •g•, 
do inciso IX, poderá estar limitado ao máximo de 30 (trintar totalizadores para · 
o período, devendo· a seleção ocorrer primeiramente pelos de maior valor 
acumulado, seguido dos de maior carga tributária vinculada. 

CLÁVSVLA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A impressão da Leitura da Memória 
Fiscal deverá ser efetuada das seguintes formas: 



Macapá, 9.01.2002 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 12 

I - leitura geral , assim compreendida a impressão dos dados 
referentes a todas as Redu ções Z, emitidas e gravadas no dispositivo de 
armazenamento da Memória Fiscal ; 

II - leitura por intervalo de data, assim compreendida a 
impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z, gravadas para o 
intervalo de datas indicado; 

III - leitura por intervalo de Contador de Redução Z, assim 
compreendida a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z, 
gravadas para o intervalo de números de contador indicado; 

IV leitura simplificada, indicada pela expressão 
"SIMPLIFICADA", impressa em letras maiúsculas, compreendendo a Leitura da 
Memória Fiscal sem impressão dos dados indicados no inciso Vlll, da Cláu sula 
anterior, devendo sua impressão ser comandada por um dos seguin tes 
critérios: 

a) por intervalo de data, assim compreendida a impressão dos valores 
indicados no inciso IX, da Cláusu la anterior, acu mu lados para o intervalo 
de datas indicado; 

b) por intervalo de Contador de ReduÇão Z, assim compreendida a impressão 
dos valores indicados no inciso IX, da Cláusula anterior, acu mulados para 
o intervalo de números de contador indicado. 

Parágrafo único - O Software Básico deverá possibilitar a emissão 
da Leitura da Memória Fiscal, comandada por aplicativo e pelo dispositivo de 
hardware, previsto no inciso X, da Cláusula Quarta. 

SubsEção II 
Da REdução Z 

CLÁUSULJ\ TRIGÉSIMA QUARTA - A Redução Z, de implementação 
obrigatória, deverá conter: 

I - a denominação "REDUÇÃO Z", impressa em letras 
maiúsculas; 

II - a data do respectivo movimento, assim entendida a data 
do primeiro Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, Bilhete de 
Passagem ou Comprovante Não-Fiscal emitido após a úl ' ta Redução Z ou, a 
data de emissão da Redução Z, no caso de~ão ter ha v __ ,nissão de nenhum 

daqueles documentos após a última Redução Z, w~ .. ada pela expressão 
"MOVIMENTO DO DIA:"; 

III - o valor acumulado nos seguintes contadores, quando -
existentes: 

a) Geral de Operação Não-Fiscal; 
b) de Rcinicio de Operação; 
c) de Reduções Z; 
d) de Comprovante de Crédito ou Débito; 
c) de Operação Não-Fiscal Cancelada; 
f) Geral de Relatório Gerencial; 
g) de Cupom Fiscal; 
h) de Cupom Fiscal Cancelado; 
i) de Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 
j) de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada; 
k) de Fita-detalhe; . 
I) de Bilhete de Passagem; 
m) de Bilhete de Passagem Cancelado. 

IV - o valor acumulado nos seguintes totali zadores: 

a) Totalizador Geral ; 
b) de Venda Bruta Diária; 
c) parcial de Cancelamento de ICMS; 
d) parcial de Cancelamento de JSSQN; 
e) parcial de desconto de ICMS; 
f) parcial de desconto de ISSQN, se for o caso; . 
g) parcial de acréscimo de ICMS; 
h) parcial de acréscimo de ISSQN; 
i) parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga 

tributária vinculada; 
j) parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária 

vinculada; 
k) parciais de substituição tributária; 
I) parciais de isento; 
m) parciais de não-incidência; 
n) parciais de operações não-fiscais; 
o) parciais de meios de pagamento e de troco. 

V - o valor da venda liquida, assim compreendido o valor 
acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária deduzido dos valores: 

a) acumulados nos totalizadores parciais de : 

1. cancelamento de ICMS; 
2. cancelamento de JSSQN; 
3. desconto de ICMS; 
4. desconto de JSSQN, se for o caso. 

b) total de ISSQN, assim comprerndido o somatório dos valores acumulados 
nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN. 

· VI - o valor do · imposto devido sobre cada valor acumulado 
nos totalizadores parciais de operações e prestações .tributadas pelo ICMS c de 
prestações tributadas pelo ISSQN, assim compreendido o valor resultante da 
multiplicação do valor acumulado em càda totalízador parcial pelo percentual 
da respectiva carga tributária vinculada; 

VII - o somatório dos valores acumulados nos totalizadores 

parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributári a 
vinculada; 

VIII - o somatório dos valores acumulados nos totalizadores 
parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada; 

IX - o somatório dos valores do imposto devido sobre cada 
valor acumulado nos totalizadores parciais de operações e prestações 
tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada; 

X - o somatório dos valores do imposto devida sobre cada 
valor acumulado nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo 
ISSQN, com carga tributária vinculada; 

XI - a denominação de cada operação não-fiscal cadastrada 
na Memória de Trabalho, seguida do respectivo Contador Específico de 
Operação Não-Fiscal; · 

XII- no caso de ECF que emita Registro de Venda: 

-a) o código dos produtos comercializados ou serviços prestados, no dia; 
b) a descrição dos produtos ou serviços prestados, referentes aos códigos 

indicados na alínea anterior; 
c) o simbolo do totalizador parcial de operação tributada pelo ICMS ou de 

prestação tributada pelo ISSQN, para cada produ to comercializado ou 
serviço prestado indicado na alínea anterior; 

d) a quantidade total de cada produ to comercializado ou serviço prestado no 
dia; 

c) a quantidade pendente de cada produto comercializado ou serviço prestado 
no dia, assim compreendida a quantidade total de cada produto 
comercializado ou serviço prestado que não foram registrados em Cupom 
Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Con sumidor; 

f) os valores pendentes para os totalizadores de cancelamento de ICMS, 
cancelamento de ISSQN, desconto de ICMS, desconto de ISSQN , acréscimo 
de ICMS e acréscimo de ISSQN, com indicação do símbolo do respectivo 
totalizador parcial e da carga tributária vinculada, assim compreendido o 
valor total das respectivas operações de cancelamento, desconto e 
acréscimo registradas em Registro de Venda c Conferéncia de Mesa e que 
ainda não foram registradas em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor; 

g) indicação das mesas pendentes de emissão de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal 
de Venda a Consumidor_ n 

XIII - o Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não 
Emitidos; 

XIV- o Tempo Emitindo Documento Fiscal; 

XV - o Tempo Operacional; 

XVI - no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, as 
informações de que trata a alínea "d", do inciso I! , da Cláusula Terceira e o 
número de série da Memória de Fita-detalhe em uso ; 

XVII - a indicação da capacidade remanescente para 
gravação de dados na Memória Fiscal referente à Redução Z, expressa em 
quantidade de redu ções , devendo ser impressa também a expressão 
"MEMÓRIA EM ESGOTAMENTO - INFORMAR AO CREDENCIADO", quando 
essa capacidade for inferior a 60 (sessenta); 

XVIII - a denominação de cada relatório gerencial 
cadastrado na Memória de Trabalho, seguido da indicação do Contador 
Específico de Rela tório Gerencial . 

Parágrafo único - Os valores referentes aos acumuladores 
indicados na Leitura da Memória de Trabalho devem ser sinalizados pelo 
símbolo •••, impresso logo após a identificação do acumulador. 

CLÁUSULJ\ TRIGÉSIMA QUINT Á - A Redu ção Z deve representar os valores 
dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento de sua 
emissão, devendo ser possivel sua emissão ainda que náo haja valor 
acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária. 

§ 1° - A emissão da Redução Z está condicionada à gravação dos 
dados pertinentes no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal antes 
de sua emissão. 

§ 2° - No caso de ECF que possibilite registro de prestações de 
transporte de passageiro, quando o serviço for prestado por empresa ou 
estabelecimento diverso do contribuinte usuário emitente do documento, após 
a emissão da Redução Z, para o contribuinte usuário do equipamento, deverá 
ser emitida, independentemente de comando externo, uma Redução Z para 
cada prestador do serviço gravado na Memória Fiscal , conforme inciso VII, da 
Cláusula Trigésima Segunda. 

_§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, a Redução Z emitida 
para cada prestador do serviço gravado na Memória Fiscal deverá conter: 

I- o mesmo valor para o Contador de Redução Z; 

II - os valores dos acumuladores relacionados com o 

pres tador do serviço; . Q_ 
III - a expressão "VIA:" seguida da sigla da unidade 

federada do respectivo prestador do serviço. 

Subseção m 
Da Leitura X 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - A Leitura X, de implementação obrigatória, 
deverá conter: 

I - a denominação "LEITURA X", impressa em letras 
maiúsculas; 
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n - o valor acumulado nos seguintes contadores, quando 
existentes: 

a) Geral de Operação Não-Fiscal; 
b) de Reinício de Operação; 
c) de Reduções Z; 
d) de Comprovante de Crédito ou Débito; 
c) de Operação Não-Fiscal Cancelada; 
l) Geral de Relatório Gerencial; 
g) de Cupom Fiscal; 
h) de Cupom Fiscal Cancelado; 
i) de Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 
j) de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada; 
k) de Fita-detalhe; 
I) de Bilhete de Passagem; 
m) de Bilhete de Passagem Cancelado. 

ni - o valor acumulado nos seguintes totalizadores: 

a) Totalizador Geral; 
b) de Venda Bruta Diária; 
c) parcial de Cancelamento de ICMS; 
d) parcial de Cancelamento de ISSQN; 
e) parcial de desconto de ICMS; 
f) parcial de desconto de ISSQN, se for o caso; 
g) parcial de acréscimo de ICMS; 
h) parcial de acréscimo de ISSQN; 
i) parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga 

tributária vinculada; 
j) parciais de prestações tributadas pelo ISSQN,- com carga tributária 

vinculada; 
k) parciais de substituição tributária; 
I) parciais de isento; 
m) parciais de não-incidência; 
n) parciais de operações não-fiscais; 
o) parciais de meios de pagamento e de troco. 

IV - o valor da venda liquida, assim compreendido o valor 
acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária deduzido dos valores: 

a) acumulados nos totalizadores parciais Q 
I. cancelamento de ICMS; 
2. cancelamento de ISSQN; 
3. desconto de ICMS; 
4. desconto de·ISSQN, se for o caso. 

b) total de ISSQN, assim c0mpreendido o somatório dos valores acumulados 
nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN. 

V - o valor do imposto devido sobre cada valor acumulado 
nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS e de 
prestações tributadas pelo ISSQN, assim compreendido o valor resultante da 
multiplicação do valor acumulado em cada totalizador parcial pelo percentual 
da respectiva carga tributária vinculada; 

VI - o somatório dos valores acumulados nos totalizadores 
parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária 
vinculada; 

vn - o somatório dos valores acumulados nos totalizadores 
parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada; 

VIn - o somatório dos valores do imposto devido sobre cada 
valor acumulado nos totalizadores parciais de operações e prestações 
tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada; 

IX - o somatório dos valores do imposto devido sobre cada 
valor acumulado nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo 
ISSQN, com carga tributária vinculada; 

X - a denominação de cada operação não-fiscal cadastrada 
na Memória de Trabalho, seguido do respectivo Contador Específico de 
Operaçao Não-Fiscal; 

XI - no caso de ECF que emita Registro de Venda: 

a) o código dos produtos comercializados ou serviços prestados no dia; 
b) a descrição dos produtos ou serviços prestados, referentes aos códigos 

indicados na alínea anterior; 
c) o símbolo do totalizador parcial de operação tributada pelo ICMS ou de 

prestação tributada pelo ISSQN, para cada produto comercializado ou 
"Serviço prestado indicado na alínea anterior; 

d) a quantidade total de cada produto comercializado ou serviço prestado no 
dia; 

e) a quantidade pendente de cada produto comercializado ou serviço prestado 
no dia, assim compreendida a quantidade total de cada produto 
comercializado ou serviço prestado que não foram registrados em Cupom 
Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 

f) os valores pendentes para os totalizadores de cancelamento de ICMS, 
cancelamento de ISSQN, desconto de ICMS, desconto de. ISSQN, acréscimo 
de ICMS e acréscimo de ISSQN, com indicação do símbolo do respectivo 
totalizado r parcial e da carga tributária vinculada, assim compreendido o 
valor total das respectivas operações de cancelamento, ·desco'nto e 
·acréscimo registradas em Registro de Venda e Conferência de Mesa e que 
ainda não foram registradas em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor. 

XII - o Número de Cómprovantes de Crédito ou Débito Não 
Emitidos; 

xni -o T~mpo Emitindo Documento Fiscal; 

'XIV - o Tempo Operacional; 

XV - a indicação da capacidade remanescente para gravação ~ 
de dados na Memória Fiscal referente à Redução Z, expressa em quantidade de 
reduções, devendo ser impressa também a expressão "MEMORIA EM 
ESGOTAMENTO- INFORMAR AO CREDENCIADO", quando essa capacidade 
for inferior a 60 (sessenta); 

XVI - a denominação de cada relatório gerencial cadastrado 
na Memória de Trabalho, seguido da indicação do Contador Específico de 
Relatório Gerencial. 

§ 1° - Os valores referentes aos acumuladores indicados na 
Leitura da Memória de Trabalho, devem · ser sinalizados pelo símbolo "*" 
impresso logo após a identificação do acumulador. 

§ 2° - A impressão das informações previstas nas alíneas de •a• 
a "d", do inciso XI, deverã ser opcional em cada Leitura X. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉtiMA - A Leitura X deve representar os valores dos 
àcumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento de sua 
emissão. 

Parágrafo IÍ'IIco - O Software Básico deverá possibilitar a emissão da 
Leitura X, comandada por aplicativo e pelo dispositivo de hardware, previsto 
no inciso X, ·da Cláusula Quarta. 

Subseção IV 
Do Cupom Fiscal 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA- O Cupom Fiscal deverá conter: 

I - a denominação "CUPOM FISCAL", impressa em letras 
maiúsculas; 

II- o Contador de Cupom Fiscal; 

III - campos destinados a identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao comprador das mercadorias ou tomador dos · 
serviços: ~ · 

a) nú~ero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica ou do Cadastro de Pessoa 
Física; 

b) nome, com 30 caracteres. 
c) endereço, com 80 caracteres; 

IV - no caso de ECF que emita Registro de Venda: 
a) o número 

serviços; 
da mesa para a qual .foram registrados os produtos ou os l 

b) o Contador de Ordem de Operação do último documento Conferência de '. 
Mesa, emitido para o número da mesa indicado na alinea anterior; 

c) a indicação, se for o caso, de divisão de pagamento do valor total das 
operações ou prestações, com uso da expressão "CONTA DIVIDIDA", . 
impressa em letras maiúsculas e em negrito; 

d) a indicação do número da conta dividida e do número total de divisões,do ' 
documento a serem emitidas, se for o caso; 

e) o valor a ser pago em cada documento da conta dividida, se for o caso; 
l) o tempo decorrido entre o registro do primeiro item para a mesa c a 

emissão do correspondente Cupom Fiscal. 

V - legenda contendo as seguintes informações: 

a) número do item registado; 
b) código do produto ou do serviço; 
c) descrição do produto ou do serviço; 
d) quantidade comercializada; 
c) unidade de medida; 
f) valor unitário do produ to ou do serviço; 
g) indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do; 

produ to ou do serviço; , 
h) valor total do produto ou do serviço, que corresponde ao valor obtido· dá 

multiplicação dos valores indicados nas alíneas "d" e' "j. · ;. 

VI - número e registro de item; 
:i 

' vn - registro de operação de cancelame.nto;' desco'nt,o o~ 
acréscimo, se for o caso; · · " i 

\ ~ 
vni - valor da subtotalização dos ítens é dâs~ oper~rõe~ 

registradas, se for o caso; · ' ·.•· i 
IX - totalização dos itens e das operações · registrÍidas~, 

precedida da expressão "TOTAL", impressa em letras maiúsculàs, exceto np 
caso de conta dividida em ECF que emita Registro de Venda; hipótese em. qu~ 
deverã ser informado o valor da parcela referente ã divisão da conta; 

X- meio de pagamento, observadas as · regras da .Seçãó VII, 
do Capitulo lll, deste Titulo; · i 

XI - informações suplementares, se for o c.aso •. impre;;s<ls ni 
máximo em 8 ~~~to) linhas. w . ! 
CLÁUSULA tRiGÉSIM~ NONA- Qu'andó d~ 'canéelanierito de·.CupõiiiRiscJI 
durante sua emissão, deverá ser impressa em letrair'fuaiúsculas· a· 'e:xptessã,.b 
"CUPOM FISCAL CANCELADO" seguida dos dados de rodapé do documento. j 

.. . · · -.. _.- .I:- :-:,.·:.:-~:u•.:::,; ':.">. i 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA -O Software Bãsico :Mverá permitir; a: ·emiss~o 
facultativa de um cupom adicional para o Cupom Fiscal emitido, observadas ~s 
s'eguintes caracteristicas: • ,, ·,·:;' · ·• · · ,. 

I- o ·cupom'adicional··deverá conter somente:. 
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a) os números de inscrição do emitente no: 
I. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica· 
2. inscrição estadual; ' 
3. inscrição municipal. 

b) a denominação "CUPOM ADICIONAL", impressa em letras maiúsculas; 
c) em relação ao Cupom Fiscal a que estiver vinculado: 

I. Contador de Cupom Fiscal; 
2. Contador de Ordem de Operação. 

d) o valor total da operação; 
e) os dados referentes ao rodapé, exceto o Logotipo Fiscal. 

_ . II - o cupom adicional deverá ser impresso imediatamente 
apos a 1m pressão do Cupom Fiscal a que estiver vinculado. 

CLÁUSULA. QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de Cupom Fiscal para 
cancelamento de Cupom Fiscal anterior, o documento emitido deverá conter: 

maiúsculas; 
I - a denominação "CUPOM FISCAL", impressa em letras 

maiúsculas; 
II - a expressão "CANCELAMENTO", impressa em letras 

III- em relação ao Cupom Fiscal a ser cancelado: 

a) a i~entificação do comprador das mercadorias ou tomador dos serviços, se 
md1cado; 

b) o Contador de Cupom Fiscal; 
c) o Contador de Ordem de Operação; 
d) o valor total da operação; 
e) o valor do desconto cancelado, se for o caso. 

IV - a indicação da quantidade de Comprovante de Crédito 
ou Débito vinculados cancelados, se for o caso. 

Subseção V 
Do Cupom Fiscal para Registro de Prestação de Serviço de Transporte de 

Passageiro 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - O Cupom Fiscal para registro de 
prestação de serviço de transporte de passageiro deverá conter: 

I - quando o prestador do serviço for diferente do emitente, 
os números de inscrição do prestador do serviço no: 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
h) inscrição estadual; 
c) inscrição municipal. 

II - a denominação "CUPOM FISCAL", impres~a em letras 
maiúsculas; 

m -a expressão "BILHETE DE PASSAGEM", impressa em 
letras maiúsculas; 

IV - a denominação do tipo de transporte utilizado; 

V- o Contador de Cupom Fiscal ; 

VI - campos destinados à identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao tomador dos serviços: 

a) o número da cédula de identidade, indicado pelo símbolo "RG"; 
h) o nome, com 30 caracteres; 
c) o ertdereço, com 80 caracteres. 

VII - os seguintes dados referentes ao transporte : 

a) a categoria do transporte; 
h) o percurso; 
c) a origem, entendida como a localidade de origem da viagem, com indicação 

da unidade federada; 
d) o destino, entendido como a localidade de destino da viagem, com indicação 

da unidade federada; 
e) a data de embarque; 
f) a hora de embarque; 
g) o número da poltrona; 
h) o valor do serviço prestado, indicado pela expressão "TARIFA", impressa em 

letras maiúsculas; 
i) a indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do 

serviço; 
j) outros valores lançados c sua denominação. 

VIII - a totalização do serviço, precedida da expressão 
"TOTAL", impressa em letras maiúsculas; _H-

IX - o meio de pagamento, observadas as regras da Seção 
VII, do Capitulo 111, deste Titulo; 

X - a observação: "O PASSAGEIRO MANTERA EM . SEU 
PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM", impressa 
em letras maiúsculas; 

XI - informações suplementares, se for o caso, impressas no 
máximo em B (oito) linhas. 

Parágrafo único - No caso de uso de bobina de papel que 
contenha pré-impressos, no verso de todas as vias, os dados indicados nas 
alineas •a•, •b• e •c•, do inciso I, da Cláusula Trigésima Primeira e -a 
obserVação indicada no inciso X, desta Cláusula, esses dados ficam 

dispensados de serem impressos pelo ECF, opção que deverá ser configurada 
em Modo de Intervenção Técnica. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O Software Básico deverá permitir a 
emissão facu ltativa de um cupom adicional para o Cupom Fiscal emitido para 
registro da prestação de serviço de transporte de passageiro, observadas as 
seguintes características: 

I - o cupom adicional deverá conter somente: 

a) os números de inscrição do emitente no: 
I. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
2. inscrição estadual; 
3. inscriçáo municipal. 

b) quando o prestador do serviço for diferente do emitente, os números de 
inscrição do prestador do serviço no: 

I. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
2. inscrição estadual ; 
3. inscrição municipal . 

c) a denominação "CUPOM ADICIONAL", impressa em letras maiúsculas; 
tl) em relação ao Cupom Fiscal a que estiver vinculado: 

I. o Contador de Cupom Fiscal; 
2. o Contador de Ordem de Operação; 
3. o percurso, opcionalmente; 
4. a poltrona, opcionalmente; 
5. o valor total da operação. 

c) os dados referentes ao rodapé, exceto o Logotipo Fiscal . 

II - o cupom adicional deverá ser impresso imediatamente 
após a impressão do Cupom Fiscal a que estiver vinculado. 

Subseção VI 
Da Nota Fiscal de Venda a Consumidor 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - A Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, modelo 2, quando emitida em ECF, somente poderá ser impressa 
em ECF-IF com Memória de Fita-detalhe, devendo conter: 

n 
I- as informações previstas no art. 5 1, do Convênio sfn", de 

15 de dezembro de 1970; 

II- o Contador.de Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 

III - campos destinados a identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao comprador das mercadorias: 

a) o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou do Cadastro de 
Pessoa Física; 

b) o nome, com 30 caracteres; 
c) o endereço, com 80 caracteres. 

IV - a indicação da situação tributária da mercadoria 
comercializada; 

V - as informações suplementares, se for o caso, impressas 
no máximo em 8 (oito) linhas; 

VI - a expressão "EMITIDO POR ECF~. impressa em letras 
maiúsculas . 

§ 1° - Não deverão ser impressos os dados de cabeçalho. 

§ 2° - Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas no 
Convênio ICMS n• 57, de 28 de junho de 1995 ou outro que venha substitui-lo. 

§ 3 • - Os formulários destinados a emissão de Nota Fiscal de 
Venda a Consumidor observarão as normas contidas no Convênio s/ n", de 15 
de dezembro de 1970. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Quando do cancelamento de Nota 
Fiscal de Venda a Consumidor durante sua emissão, deverá s~r impressa em 
letras maiúsculas a expressão "NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 
CANCELADA", seguida dos dados de rodapé do documento. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - No caso de Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor para cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
anterior, o documento deverá ser emitido em jogo de formulário em branco e 
deverá conter as seguintes informações: 

I denominação "NOTA FISCAL DE VENDA A 
CONSUMIDOR", impressa em letras maiúsculas; 

II - expressão "CANCELAMENTO", impressa em .letras 
maiúsculas; 

W - relativas a Nota Fiscal de Venda a Consumidor a ser 
cancelada: 

a) a identificação do comprador das mercadorias, se indicado; 
b) o Contador de Nota Fiscal de Venda a Con"'midor; 
c) o Contador de Ordem de Operação; 
d) o valor total da operação; 
e) o valor do desconto cancelado, se for o caso. 

IV - indicação da quantidade de Comprovante de Crédito ou 
Débito vinculados cancelados, se for o caso; 

V • a expressão "EMITIDO POR ECF", impressa em letras 
maiúsculas. 

Subseção VII 
Do Mapa Resumo de Viagem 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - O Mapa Resumo de Viagem, de 
implementação obrigatória em ECF, com mecanismo impressor térmico ou jato 
de tinta, sem Memória de Fita-detalhe, que emita Cupom Fiscal para registro 
de prestação de serviço de transporte de passageiro, deverá conter: 

I- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

II - o Contador de Mapa Resumo de Viagem; 

III - a denominação: "MAPA RESUMO DE VIAGEM", 
impressa em letras maiúsculas; 

IV a indicação das quantidades dos seguintes 
documentos, emitidos entre a origem e o destino fmal do percurso: 

a) Leitura X; 
b) Redução Z; 
c) Cupom Fiscal; 
d) Comprovante Não-Fiscal; 
e) Comprovante de Crédito ou Débito. 

V- o Contador de Cupom Fiscal Cancelado; 

VI - a indicação de todos os documentos emitidos entre a 
origem e o destino final do percurso, relacionados em ordem cronológica de 
emissão, contendo: 

a) para o Cupom Fiscal: 

I. o Contador de Cupom Fiscal; 
2. a data inicial de emissão; 
3. a hora final de emissão; 
4. a indicação da situação tributária da prestação de serviço e seu valor; 
5. a origem da viagem, com indicação da unidade federada; 
6. o destino da viagem, com indicação da ~dade federada; 

7. identificação de outros valores cobrados do usuário do serviço de 
transporte, sua situação tributária e respectivo valor; 

8. o' valor total da prestação; 
9. a expressão "CANCELAMENTO", impressa junto ao Contador de Cupom 

Fiscal, no caso de Cupom Fiscal emitido para cancelamento de o-utro 
Cupom Fiscal. 

b) para a Leitura X, a data e a hora de emissão; 
c) para o Comprovante Não-Fiscal: 

l. o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 
2. a data e a hora de emissão. 

d) para a Redução Z: 
1. o Contador de Redução Z; 
2. a data e a hora de emissão. 

e) para o Mapa Resumo de Viagem: 
!. o Contador de Mapa Resumo de Viagem; 
2. a data e a hora de emissão. 

Subução VIII 
Do R~gistro d~ Venda 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA O Registro de Venda, de 
implementação obrigatória em ECF que emita Conferência de Mesa; somente 
poderá existir em ECF com Memória de Fita-detalhe e deverá conter: 

I - a denominação "REGISTRO DE VENDA", impressa em 
letras maiúsculas; 

II- legen da contendo as seguintes informações: 

a) o número da mesa; 
b) o código do produto ou do serviço; 
c) a descrição do produto ou do serviço; 
d) a q_uantidade comercializada; 
e) a unidade de medida; 
f) o valor .unitário do produto ou do serviço; 
g) a indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do 

produ to ou do serviço; 
h) o valor total do produt0 ou do serviço, que corresponde ao valor obtido da 

multiplicação dos valores indicados nas alíneas "d• e "j. 

III - o registro de item, com indicação do número da 
respectiva mesa; 

IV - o registro de operação de cancelamento, de desconto ou 
d.e acrêscimo, se for o caso; 

V - a indicação de transferência de produ tos ou serviços 
entre mesas, com indicação dos números das mesas de origem e de destino, 
com uso da observação "Transferência de Mesa: nnn para mmm". 

-~ 
§ 1° - A indicação da operação de cancelamento, de 

desconto ou de acréscimo àeve ser precedida pela observação "marcado para". 

§ 2° - A opção de impressão do Registro de Venda deverá 
ser configurada em Modo de Intervenção Técnica. 

Subução IX 
Do Conf~r~ncia d~ M~sa 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - O Conferência de Mesa, de 
implementação obrigatória em ECF que emita Registro de Venda, somente 
poderá existir em ECF com Memória de Fita-detalhe e deverá conter:. 

I - a denominação "CONFERl!:NCIA DE MESA", impressa em 
letras maiúsculas; 

II - o número da mesa; 

III- legenda contendo as seguintes informações: 

a) o número do item e o código do produto ou do serviço; 
b) a descrição do produto ou do serviço; 
c) a quantidade comercializada; 
d) a unidade de medida; 
c) o valor unitário do produto ou do serviço; 
f) a indicação do símbolo do totalizador ·parcial de situação tributária do 

produto ou do serviço; 
g) o _valor total do produto ou do serviço, que corresponde ao valor obtido da 

multiplicação dos valores indicados nas alíneas "d' e "é'. 

IV - o número e os itens referentes à mesa, registrados no 
Registro de Venda, contendo todos os dados que compõem o registro de item; 

V - o número e o novo registro de item, se for o caso; 

VI- o registro de operaçãó de cancelamento, de desconto ou 
de acréscimo, se for o caso; 

VII- o valor da subtotalização dos itcns 'e da'S operações ou 
prestações registradas, se for o caso; 

VIII - a totalização dos itens e das operações registradas, 
precedido da expressão ~TOTAL", impressa em letras maiúsculas; 

IX - o tempo decorrido entre o registro do primeiro item para 
a mesa e a emissão do Conferência de Mesa; 

X- a observação "AGUARDE O CUPOM FISCAL", impressa 
em letras maiúsculas. ~ 

§ 1° - A indicação da operação de cancelamento, de desconto ou 
de acréscimo deve ser precedida pela observação "marcado para". 

§ 2° - A opção de novo registro de item no Conferência de Mesa 
deverá ser configurada em Modo de Intervenção Técnica. 

Subs~ção X 
Dos Bílh~tes de Passag~m Rodoviário, ~quavlário ~ F~rroviário 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA - Os Bilhetes de Passagém, modelos 13, 14 e 
16, quando emitidos em ECF, somente poderão ser impressos em ECF-IF com 
Memória de Fita-detalhe. 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - Os Bilhetes de Passagem, modelos 
13, 14 e 16, devem conter: 

I - as indicações previstas no art. 44 do Convênio SINIEF 
06/89, de 21 de fevereiro de 1989, no caso de Bilhete de Passagem Rodoviário; 

II - as indicações previstas no art. 48 do Convênio SINIEF 
06/89, de 21 de fevereiro de 1989, no caso de Bilhete de Passagem Aquaviário; 

III - as indicações previstas no art. 56 do Convênio SINIEF 
06/89, de 21 de fevereiro de 1989, no caso de Bilhete de Passagem Ferroviário; 

IV - o Contador de Bilhete de Passagem; 

V - campos destinados a identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao tomador dos serviços: 

a) o ·número da cédula de identidade, indicado pela símbolo "RG"; 
b) o nome, com 30 caracteres; 
c) o endereço, com 80 caracteres. 

VI - a indicação da situação tribu !ária do serviço prestaao; 

VII - informações suplementares, se for o caso, impressas 
no máximo em 8 (oito) linhas; 

VIll -a expressão "EMITIDO POR ECF", impressa em letras 
maiúscu!as. 

§ 1" - Não deverão ser impressos os dados de cabeçalho. 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA - A emissão de Bilhetes de 
Passagem em ECF deverã observar as disposições contidas no Convênio ICMS 
n• 57/95, de 28 de junho de 1995, ou outro que venha substituí-lo. 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA - Os formulários destinados a 
emissão de Bilhete de Passagem observarão as normas contidas no Convênio 
SINIEF 06/89, de 21 de fevereiro de 1989. ~ 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA QUARTA - Quando do cancelamento de Bilhete 
de Passagem durante sua emissão, deverá ser impressa em letras maiúsculas 
a expressão "BILHETE DE PASSAGEM CANCELADO" seguida dos dados de 
rodapé do documento . 

·cLÁUSULA QÜINQU~GÉSIMA QUINT~ - No caso de Bilhete de Passagem 
para cancelamento de Bilhete de Passagem anterior, o documento deverâ ser 
emitido em jogo de formulário em branco e deverâ conter as seguintes 
informações: 

I- a deriominas;ão "BILHETE DE PASSAGEM", impressa em 
letras maiúscul!ls; 

ll - a expressão "CANCELAMENTO", impressa em letras 
maiúsculas; 
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III - a denominação do tipo de transporte utilizado; 

IV - relativas ao Bilhete de Passagem a ser cancelado: 

a) a identificação do tomador dos serviços, se indicada; 
b) o Contador de Bilhete de Passagem; 
c) o Contador de Ordem de Operação; 
d) o valor total da prestação; 
e) o valor do desconto cancelado, se for o caso. 

V - a indicação da quantidade de Comprovante de Crédito ou 
Débito vinculados cancelados, se for o caso; 

VI - a expressão "EMITIDO POR ECF", impressa em letras 
maiúsculas. 

~ção III 
Dos Demais Docum~ntos 

Subseção I 
Do Comprovante de Cridito ou Débito 

CLÁUSU~ QÜINQUAGÉSIMA SEXTA- O Comprovante de Crédito ou Débito, 
de implementação obrigatória, é o documento destinado à formalização de 
pagamento relativo à aquisição de mercadorias ou serviços por meio de cartão 
de crédito ou de débito em conta e deverá conter: 

I - o Contador de Comprovante de Crédito ou Débito; 

II - o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

III - campos destinados a identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao consumidor ou tomador dos serviços: 

a) o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou no 
Cadastro de Pessoa Física; 

b) o nome, com 30 (trinta) caracteres; 
c) o endereço, com 80 (oitenta) caracteres. 

IV - a expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL", impressa 
em letras maiúsculas antes da informação do inciso seguinte; 

V a denominação "COMPROVANTE CRÉDITO OU 
DÉBITO", impressa em letras maiúsculas ; 

VI - a denominação do meio de pagamento, conforme 
cadastrado na Memória de Trabalho; 

VII - o número da via do documento; 

VIII - o Contador de Ordem de Operação do documento 
vinculado; 

IX - o valor total da operação ou prestação do documento 
vinculado, indicado como "Valor da compra"; 

X- o valor do meio de pagamento para o respectivo débito ou 
crédito; 

XI- o número de parcelas, no caso de pagamento parcelado; 

XII - o texto da administradora de cartão de crédito ou de 
débito em conta. 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA SÉTIMA - O Comprovante de Crédito ou 
Débito somente poderá ser emitido para regis tro d, >perações de pagamento, 
efetuadas por meio de cartão de crédito ou de débito e após registro de meio de 
pagamento que admita esse tipo de operação em Cupom Fiscal, Nota Fiscal de 
Venda a Consumidor, Bilhete de Passagem e Comprovante Não-Fiscal. 

Parágrafo IÍ1ico - O tempo total de emissão do Comprovante de 
Crédito ou Débito será de no máximo 2 (dois) minutos , contados a partir do 
inicio de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido 
esse tempo. 

CLÁUSU~ QÜINQUAGÉSIMA OITAVA - A impressão de via adicional do 
documento não deverá alterar nenhum dado impresso para os acumuladores, 
exceto o número indicativo da via do documento. 

§ 1° - Admite-se uma reimpressão para o documento em 
operação imediatamente posterior à emissão do documento original, devendo 
ser impressa em letras maiúsculas a expressão "REIMPRESSÃO". 

§ 2° - No caso de parcelamento de valor, será admitida a emissão 
de Comprovante de Crédito ou Débito para cada parcela de pagamento. 

11 
§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, a emissão de qualquer 

outro documento entre os comprovantes exclui a possibilidade de emissão dos 
comprovantes remanescentes. 

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA NONA - O estorno de operações de crédito ou 
·de débito referentes à Comprovantes de Crédito ou Débito anterior, deverá ser 
registrado em Comprovante de Crédito ou Débito, que conterá: 

I - o Contador de Comprovante de Crédito ou Débito; 

II - o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

III - campos destinados a identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao consumidor ou tomador dos serviços: 

a) o número de rnscnçao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica ou no 
Cadastro de Pessoa Física; 

b) o nome, com 30 (trinta} caracteres; 
c) o endereço, com 80 (oitenta) caracteres. 

. . I - a expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL", impressa em 
letras mamsculas antes da informação do inciso seguinte; 

. II - a denominação "COMPROVANTE CRÉDITO OU 
DÉBITO", impressa em letras maiúsculas; 

III - a expressão "ESTORNO"; 

IV- o número da via do documento; 

. . . . V ~ o Contador de Ordem de Operação do Comprovante de 
Cred1to ou Deb1to CUJO valor será estornado; 

VI - o valor total a ser estornado, indicado como "Valor 
estornado"; 

VII - o texto da administradora de cartão de crédito ou de 
débito em conta. 

Subseção II 
Do Comprovante Não-Fiscal 

CLÁUSU~ SEXAGÉSIMA -O Comprovante Não-Fiscal deverá conter: 

I- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

II - campos destinados a identificação facultativa dos 
seguintes dados referentes ao consumidor ou tomador dos serviços: 

a) o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou no 
Cadastro de Pessoa Física; 

b) o nome, com 30 (trinta) caracteres; 
c) o endereço, com 80 (oitenta} caracteres. 

III - a expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL", impressa 
em letras maiúsculas antes da informação do inciso seguinte; 

IV - a denominação "COMPROVANTE NÃO-FISCAL", 
impressa em letras maiúsculas; 

V - a denominação do tipo de operação não-fiscal, conforme 
cadastrada na Memória de Trabalho; 

VI - o registro de operação de desconto, de acréscimo ou de 
cancelamento, se for o caso; 

VII - o Contador Especifico de Operação Não-Fiscal da 
respectiva operação; 

VIII- o valor da operação não-fiscal registrada; 

IX - o valor da subtotalização dos itens e das operações ou 
prestações registradas, se for o caso; 

X - a totalização dos itens e das operações ou prestações 
regi stradas, precedido da expressão "TOTAL", impressa em letras maiú sculas; 

XI - o meio de pagamento, observadas as regras da Seção 
VII do Capítulo III deste Título; 

XII - informações suplementares, se for o caso, impressas 
no máximo em 8 (oito) linhas. 

CLÁUSU~ SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - Quando do cancelamento de 
Comprovante Não-Fiscal durante sua emissão, deverá ser impressa em letras 
maiúsculas a expressão "COMPROVANTE NÃO-FISCAL CANCELADO" seguida 
dos dados de rodapé do documento. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - O. Comprovante Não-Fiscal emitido para 
estorno de meio de pagamento deverá conter: 

I- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

II - a expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL", impressa 
em letras maiúsculas antes da informação do inciso seguinte; 

ID - a denominação "COMPROVANTE NÃO-FISCAL", 
impressa em letras maiúsculas; ~ 

IV - a expressão "ESTORNO MEIO DE PAGAMENTO", 
impressa em letras maiúsculas; 

V - a denominação do meio de pagamento a ser estornado, 
seguido do respectivo valor; 

VI - a denominação do novo meio de pagamento, seguido do 
respectivo valor; 

VII - o Contador de Ordem de Operação do documento que 
contém o meio de pagamento a ser estornado. 

Parágrafo único - O Comprovante Não-Fiscal previsto nesta 
Cláusula somente poderá ser emitido para estorno do meio de pagamento 
registrado no último Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou, 
Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal emitido. 
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Subseção III 
Do Comprovante. Não-Fiscal Cancelamento 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA 
Cancelamento deverá conter: 

O Comprovante Não-Fiscal 

I a denominação "COMPROVANTE NÃÓ-FISCAL 
CANCELAMENTO", impressa em letras maiúsculas; 

II - a denominação do tipo de operação não-fiscal, conforme 
cadastrada na Memória de Trabalho, a ser cancelada; 

III - em relação ao Comprovante Não-Fiscal a ser 
cancelado: 

a) o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 
b) o Contador de Ordem de Operação; 
c) o v.alortotal da operação ou prestações; 
d) o valor do desconto cancelado, se for o caso: 

IV - a indicação da quantidade de Comprovante de Crédito 
ou Débito vinculados cancelados, se for o caso. 

Subseção IV 
Do Relatório Gerencial 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - O Relatório Gerencial deverá conter: 

I -o Contador Geral de Operação Não-Fiscal; 

II - o Contador Geral de Relatório Gerencial; 

III - o Contador Esp;Qtico de Relatório Gerencial; 

IV - a denominação "RELATÓRIO GERENCIAL", impressa 
em letras maiúsculas; 

V - a expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL", impressa 
antes da denominação indicada no inciso anterior, a cada dez linhas a partir 
da primeira impressão e até a impressão da Leitura da Memória de Trabalho de 
que trata o inciso VII, desta Cláusula; 

VI - a denominação do tipo de relatório emitido, conforme 
cadastrada na Memória de Trabalho; 

VII - Leitura da Memória de Trabalho, na linha 
imediatamente anterior à de impressão dos dados de rodapé; 

VIII - o texto do relatório gerencial. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - O tempo total de emissão do Relatório 
Gerencial será de no máximo 2 (dois) minutos, contados a partir do início de 
sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse 
tempo. 

Subseção V 
Da Fito-dEtalhe em ECF com Mem6rla de Fita-defalhe 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - A Fita-detalhe emitida a partir de dados 
armazenados na Memória de Fita-detalhe, deverá conter em todos os 
documentos impressos: 

I - a data e a hora de sua emissão; 

II - o Contador de Ordem de Operação do primeiro 
documento impresso, indicado por "COOi"; 

III - o Contador de Ordem de Operação do último 
documentp impresso, indicado por "COOf"; 

IV - a expressão "FITA-DETALHE", impressa em letras 
maiúsculas. 

Parágrafo único - No caso da Leitura da Memória Fiscal, admite
se a impressão apenas do valor do Contador de Ordem de Operação, á 
denominação, data e hora de emissão. 

CAPÍTULO V 
DOS REQUISITOS GERAIS SOBRE O ECF 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - O ECF observará as seguintes condições: 

I - deverá ser automaticamente bloqueado para operação 
nas seguintes condições: ~ 

a) ante a perda de qualquer dado, condição da qual pode ser retirado somente 
· em Modo de Intervenção Técnica; 

b) ant.e a ausência de bobina de papel e, se for o caso, de formulário para 
em1s~ão Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem, 
condição da qual deve ser retirado com a colocação de bobina ou de 
formulário; 

c) no caso de falha ou desconexão do dispositivo de armazenamento da 
Memória Fiscal, condição da qual somente pode ser retirado com a 
reconexão ou reparo do dispositivo e somente quando da entrada em Modo 
de Intervenção Técnica, com finalização automática de documento em 
emissão e, havendo valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária, 
com emissão automática de uma Redução Z, antes da emissão automática 
da Leitura X, de que trata o inciso IIJ, da Cláusula Décima; 

d) no caso de falha ou desco,nexão da Placa Controladora Fiscal em ECF-PDV, 
condição da qual somente pode ser retirado com a reconexão ou reparo da 
Placa Controladora Fiscal e somente em Modo de Intervenção Técnica; 

e) no caso de atingir o limite de área destinada a gravação de qualquer dado 
na Memória Fiscal, condição da qual pode ser retirado somente com fixação 
de novo dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal; 

f) no caso de atingir o limite numérico para o Contador de Reinício de 
·Operação, condição da qual pode ser retirado somente com fixação de novo 
dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. 

n - a impressão de item referente à operação de circulação 
de mercadoria ou à prestação de serviço deverá · ocorrer concomitante a 
indicação no dispositivo eletrônico, que possibilite a visualização do registro 
das operações, exceto no caso de ECF-IF sem o dispositivo de que trata o inciso 
I, da Cláusula Quarta; 

m - deverá permitir a transferência dos dados da Memória 
de Trabalho que constituem a Leitura X, com utilização da porta de uso 
exclusivo do fisco, solicitada por programa aplicativo ao Software Básico; 

IV ·. o ECF somente deve estar apto para efetuar registros de 
operações ou prestações se houver gravação de números de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou de inscrição municipal, sendo que, no 
caso de gravação apenas de inscrição municipal não poderão estar habilitados 
os totalizadores parciais referentes às operações e prestações tributadas pelo 
ICMS; 

V - o ECF não deve possuir recursos que possibilitem seu 
funcionamento em desacordo com a legislação; 

VI - o .ECF com Memória de Fita-detalhe somente deve estar 
apto para emissão de documentos se á Memória de Fita-detlilhe estiver iniciada 
no ECF e habilitada para gravação de dados. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - Além dos requisitos previstos neste 
Convênio, o ECF deverá observar os requisitos estabelecidos em normas 
técnicas consagradas referentes a testes de confiabilidade e de segurança em 
equipamentos eletrônicos e de informátiQ devendo ser matéria de Convênio 
especifico. .. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - O fabricante ou importador que promover a 
saída de ECF deverá comunicar ao fisco da unidade federada de destino do 
ECF, até o décimo dia do mês subseqüente ao da salda, a entrega desse 
equipamento, devendo a comunicação conter os seguintes elementos: 

I- a denominação "COMUNICAÇÃO DE ENTREGA DE ECF"; 

II - o mês e o ano de referência; 

III - o nome, o endereço e os números de inscrição, 
estadual, municipal e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do 
estabelecimento emitente; 

• IV - o . nome, o endereço e os números de inscrição, 
estadual, municipal e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do 
estabelecimento destinatário; 

V - em relação a cada destinatário: 

a) o número da Nota Fiscal do emitente; 
b) a marca, o modelo e o' número de fabricação do ECF. 

VI - em relação .a cada ECF, os números dos lacres 
utilizados. 

Parágrafo único - Sempre que a unidade federada constatar o 
descumprimento do previsto nesta Cláusula, deverá comunicar o fato à 
COTEPE/ICMS, para que seja suspensa qualquer análise de equipamento até o 
atendimento da exigência. 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA - Os leiautes dos documentos de que trata a 
Cláusula Trigésima, exceto a Nota Fiscal de Venda a Consumidor e Bilhete de 
Passagem, serão definidos em Ato COTEPE/ICMS. 

Tf1:uLO II 
DO CONTRIBUINTE USUÁRIO DE ECF E DA EMPRESA CREDENCIADA 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA PRIMEIRA - Este Título estabelece procedimentos 
aplicáveis às empresas credenciadas a intervir em equipamento ECF e ao 
contribuinte usuário desse equipamento. · 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA SEGUNDA - Para fins deste Título, considera-se: w 
I - contribuinte usuário: o estabelecimento inscrito no 

cadastro de contribuintes da unidade federada que possua ECF autorizado 
para uso fiscal, respeitada a legislação de cada unidade federada; 

II - estabelecimento credenciado: o estabelecimento inscrito 
no cadastro de contribuintes da unidade federada que esteja por ela autorizado 
a proceder intervenção técnica em ECF, respeitada a legislação de cada 
unidade federada; 

III - intervenção técnica: qualquer ato de reparo, 
manutenção, limpeia, programação fiscal e outros da espécie, em ECF, que' 
implique em remoção de lacre instalado; 

IV - número do documento: o valor do Contador de Ordem 
de Operação impresso pelo ECF. 



Macapá, 9.01.2002 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 18 

CAPÍTULO ll 
DA AUTORIZAÇ~O E UTILIZAÇ~O DE ECF 

Seção I 
Da Autorização e do Formulário de Pedido de Uso , Alteração ou de Cessação 

de ECF 

Subseção I 
Da Autorização de Uso de ECF 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA TERCEIRA - A autorização para uso de ECF, 
destinado a controle das operações e prestações realizadas por contribuinte 
usuário, somente poderá recair sobre equipamento devidamente homologado. 

§ I" - Na salvaguarda de seus interesses, o fisco de cada 
unidade federada poderá impor restrições ou impedir a utilização de 
equipamento ECF. 

§ 2" - Fica vedada a autorização de uso para o ECF ao qual foi 
aplicada a regra prevista no§ 6°, da Cláusula Quarta. 

Subseção II 
Do Formulário Destinado ao Pedido de Uso, Alteração ou Cessação de Uso de 

ECF 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA QUARTA - O formulário destinado ao Pedido de 
Uso, Alteração ou Cessação de Uso de ECF, conforme modelo constante do 
Anexo Ill, deverá conter: 

elementos: 

a) marca do ECF; 
b) tipo do ECF; 

I - a identificação do estabelecimento requerente; 

li - a indicação do motivo do pedido; 

Ili - a identificação do equipamento, com os seguintes 
/) 

c) modelo do ECF; 
d) versão do Software Básico; 
e) número de fabricação do ECF; 
f) número de ordem seqüencial no estabelecimento. 

IV -identificação do programa aplicativo , no caso de ECF-IF 
ou ECF-PDV, informando: 

a) o nome ou a razão social do fornecedor responsável; 
b) o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Fisica no Ministério da 

Fazenda (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do fornecedor 
responsável; 

c) número de registro no Conselho Regional de Administração (CRA) da 
empresa desenvolvedora do aplicativo. 

Parágrafo único - Poderão ser acrescidos ou dispensados dados e 
informações no formulário, a critério de cada unidade federad a. 

Seção n 
Do Pedido, da Alteração e da Cusação de Uso de ECF 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA QUINTA - O uso, a alteração ou a cessação de 
uso, de ECF, poderá ser autorizado, conforme dispuser a legislação da unidade 
federada , mediante apresentação do formulário a que se refere a Cláusula 
ante rior. 

CLÁUSULA SIT~AGÉSIMA SEXTA - É vedada a utilização de ECF por 
estabelecimento diverso daquele que houver obtido a autorização, ainda que da 
mesma empresa. 

CAPÍTULO III 
DA ESCRITVRAÇ~O FISCAL 

Seção I 
Do MapG Ruumo ECF 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA SÉTIMA - Com base nas Reduções Z emitidas pelo 
ECF, as operações ou prestações deverão ser registradas, diariamente, em 
Mapa Resumo ECF, conforme modelo constante do Anexo IV, que deverá 
conter: 

I - a denominação "MAPA RESUMO ECF"; 

n -a data (dia, mês e ano) ; 

m - a numeração , crri o~dem seqüencial, de 000 .001 a 

~ 
999 .999, reiniciada quando atingido este lmtite; 

IV - o nome, o endereço é os números de inscrição federal, 
estadual e municipal, do estabelecimento; 

V - as colunas a seguir: 

a) "Documento Fiscal", subdividida em: 
]. "Série (ECF)": para registro do número de ordem seqüencial do 

equipamento; · 
2. "Número (CRZ)": para registro do número do Contador de Redução Z. 

b) "Valor Contábil": importância acumulada no totalizador parcial de venda 
líquida diária; 

c) "Valores Fiscais" , subdividida em: 

l. "Operações com Débito do Imposto": para indicação da base de cálculo 
por carga tribu tária, subdividida em tantas colunas quantas forem 
necessárias para a indicação das cargas tributária• cadastradas e 
utilizadas no ECF; 

2. "Operações sem Débito do Imposto", subdividida em "Isentas", "Não
Tributadas" e "Outras" , para registro, respectivamen te, da soma dos 
totalizadores de Isentos de ICMS, Não-Tributadas de ICMS e 
Substitu ição Tributária de ICMS. 

d) "Observações". 

VI - linha "Totais do Dia": soma de cada !li ma das colunas 
previstas nas alíneas .. b .. e .. c .. , do inciso anterior; 

VII - "Responsável pelo estabelecimento": nome, fu nção c 
assinatura. 

§ I 0 
- 6 Mapa Resumo ECF deve ser conse.-vado, em ordem 

cronológica, pelo prazo decadencial , juntamente com as respectivas Reduções 
Z, sendo que , no último mapa do periodo de apuração, juntru·-se-á, também , a 
Le itura da Memória Fiscal referente ao mesmo período. 

!i 2" - A unidade federada poderá suprimir ou acrescer 
informações no Mapa Resumo ECF, necessárias ao seu controle ou dispensar o 
seu uso . 

Seção II 
Do Registro de Saldas 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA OITAVA - O livro Registro de Saidas deve ser 
escriturado da forma a seguir: 

I -na coluna sob o título "Documento Fi scal": 

a) como espécie: a sigla "CF"; 
b) como série e subsérie: a s igla "ECF"; 
c) como números inicial c final do documento fi scal : o número do Mapa 

Resumo ECF emitido no dia; (\ 

d) como data: aquela indicada no respectivo Mapa Resumo ECF; 
c) na coluna "Observações": outras informações, a critério da unidade 

federada. 

li - os totais apurados na forma do inciso VI, da Cláusula 
anterior , a partir da coluna "Valor Contábil" do Mapa Resumo ECF, serão 
escriturados nas colunas próprias do livro Registro de Saídas. 

Parágrafo único - Nas colunas "Base de Cálcu lo" , ·Alíquota" e 
"Imposto Debitado" de "Operações com Débito do Imposto" serão escritu radas 
as informações em tantas linhas quantas forem as carg:i.s tributárias das 
operações e prestações e na coluna "Isentas ou Não Tributadas" de "Operações 
sem Débito do Imposto" serão escrituradas as informações em tantas hnh as 
quantas forem as situações tributárias. 

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA NONA - O estabelecimento que for dispensado da 
emissão do Mapa Resumo ECF deve escriturar o livro Regi:stro de Saidas, da 
seguinte forma: ' 

I - na coluna "Documento Fiscal": 

a) como espécie: a sigla "CF"; 
b) como série c subsérie : o Número de Ordem Scqüenci do ECF atribuído 

pelo contribuinte usuário; 
c) como números inicial c final do documento: os números do Contador de 

Ordem de Operação do primeiro e do último documento emi tidos no dia. 

II - na coluna "Valor Contábil": o val()r da venda liquida 
diária, que representa a diferença entre o valor indicadet no totalizador de 
venda bruta diária e o somatório dos valores acumulados uos totalizadores de 
cancelamento , desconto e JSSQN; 

III - nas colunas "Base de Cálculo", "Alíquota" e "Imposto 
Debitado" de "Operações com Débito do Imposto": serão escrituradas as 
informações em tantas linhas quantas fo rem as cargas tributári as das 
operações e prestações; 

IV - na coluna "Isentas ou Não Tributadas" de "Operações 
sem Débito do Imposto": serão escrituradas as informações relativas ao 
somatório dos valores acumulados nos respectivos totalizadores de isentos ou 
não-incidência, em linhas distintas; 

V - na coluna "Outras" de "Operações sem Débito do 
Imposto": serão escrituradas as informações relativas ao somatório dos valores 
acumulados nos totalizadores de substituição tribu,tária; 

VI - na coluna "Observações": o número do Contador de 
Redução z, quando for o caso, a base de cálculo do ISSQN. 

CAPÍTVLfr-' 
DO PONTO DE VENDA NO ESTABELECIMENTO, 00 PROGRAMA 

APLICATIVO E DO USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO ESTABELECIMENTO 

Seção I 
Do Pon1 o de Venda no Estabelecimento 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA - Ponto de Venda é o ocal no recinto de 
atendimento ao público onde se encontra instalado o ECF no estabelecimento 
do contribuinte usuário. 

Parágrafo único - O Ponte. de Venda deverá ser composto de: 

I- ECF, exposto ao público; 
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II · dispositivo de visualização pelo consumidor do registro 
das operações ou prestações realizadas; 

III • equipamento eletrônico de processamento de dados 
utilizado para comandar a operação do ECF-IF. 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA· A utilização, no recinto de atendimento 
ao público, de equipamento que possibilite o registro ou o processamento de 
dados relativos a operações com mercadorias ou com a prestação de serviços 
observará o disposto na Cláusula Terceira, do Convênio ECF 01, de 18 de 
fevereiro de 1998. 

Seção n 
Do Sistema de Gestão Comercial e do Programa Aplicativo 

Subseção I 
Da Sistema de Gestão do Estabelecimento 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA SEGUNDA · No caso de ECF-IF, no computador a 
ele interligado não poderá permanecer instalado outro programa aplicativo 
específico para registro de operações .de circulação de mercadorias e prestação 
de serviços, que não seja o autorizado para uso e identificado no formulário 
previsto na Cláusula Setuagésima Quarta. 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA TERCEIRA . E permitida a interligação de ECF a 
computador e periféricos , bem como a interligação entre si, para efeito de 
emissão de documentos, relatórios e tratamento de dados. 

§ 1" · No caso de interligação em rede deverão ser observados os 
seguintes requisitos: 

I . o computador que controla as funções do sistema de 
gestão do estabelecimento e armazena os bancos de dados utilizados deverá 
estar residente na unidade federada respectiva;(l 

II · todos os dados de movimentação e de clientes deverão 
estar disponíveis no estabelecimento, possibilitando o acesso aos mesmos pela 
fiscalização; 

III . o sistema deverá atualizar o estoque a cada operação 
de entrada ou salda e disponibilizar consulta de estoque atualizado; 

IV · o sistema deverá garantir a emissão do documento para 
cada operação; 

V . o programa aplicativo deverá estar instalado de forma a 
possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede. 

§ z• . O dispositivo de armazenamento da base de dados 
referentes às operações efetuadas pelo estabelecimento somente poderá ser 
removido com a abertura do equipamento onde esteja instalado. 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA QUART ~ · Fica facultado à unidade federada a 
implementação dos dispositivos desta subseção ou dispor de forma diferente . 

Subseção II 
Do Programa Aplicativo 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA QVINT A · O programa aplicativo desenvolvido para 
.o contribuinte usuário, com a possibilidade de enviar comandos estabelecidos 
pelo fabricante ou importador do ECF ao Software Básico, deverá comandar a 
impressão no ECF, do registro referente à venda de mercadoria ou de 
prestação de serviço, concomitantemente com o comando enviado para registro 
no dispositivo utilizado para visualização, por parte do operador do· ECF ou 
consumidor adquirent~ da mercadoria ou usuário do serviço. 

CLÁUSULA OCfOGÉSIMA SEXTA · A critério da. unidade federada, além da 
exigência estabelecida na Cláusula anterior, poderão ser exigidas as 
especificações a seguir para o programa aplicativo: 

I . disponibilizar comandos para emissão de todos os 
documentos nas opções existentes no Software Básico; 

II · disponibilizar tela para registro e emissão de 
Comprovante Não-Fiscal relativo à operação de sangria e de suprimento de 
caixa ou fundo de troco, quando disponibilizados esses recursos pelo Software 
Básico; 

UI • disponibilizar função que permita realizar a gravação 
do arquivo magnético previsto no Convênio ICMS n" 57, de 28 de junho de 
1995 ou outro que venha a substituí-lo; 

IV • não aceitar valor negativo nos campos: 
a) desconto sobre o valor do item; 
b) desconto sobre o valor total do cupom; 
c) acrés.cimo sobre o valor do item; 

d) acréscimo sobre o valor totQ do cupom; 
e) meios de pagamento. 

V - não aceitar valor negativo ou nulo nos campos: 

;~) valor unitário da mercadoria ou do serviço; 
b) quantidade da mercadoria ou do serviço. 

VI - não possuir funções ou realizar operações que 
viabilizem a tributação de mercadorias e serviçqs em desacordo com a tabela 
de que trata o inciso XIV ou que sejam conflitantes com as normas reguladoras 
do uso de ECF; 

VII • observar o disposto no§ 1", da Cláusu.la Octogésima 
Terceira, se for o caso; 

VUI · enviar ao ECF, · comando de impressão de 
"Comprovante Não-Fiscal" · ou de "Comprovante de Crédito ou Débito", em 
todas as Operações Não-Fiscais possíveis de serem registradas no aplicativo; 

IX · disponibilizar tela para consulta de preço, somente por 
item individualmente ou por meio de lista sem totalizadores , sendo o valor 
unitário buscado da tabela indicada no inciso XIV; 

X • disponibilizar função que permita gerar arquivo para 
meio magnético, contendo os dados constantes na tabela indicada no inciso 
XIV; . 

XI · manter a data do computador e do registro da 
movimentação sincronizada com a data do ECF; 

XII · informar, na tela, mensagem de erro retornada pelo 
Software Básico, quando a operação não puder ser realizada, efetuando o 
devido tratamento da informação retornada; 

XIII · impedir o seu uso sempre que o Software Básico 
retornar mensagem de impossibilidade de uso; 

XIV · na tela de registro de venda, admite-se somente como 
parâmetros de entradas o código ou a descrição da mercadoria ou serviço, 
devendo os demais elementos serem capturados da tabela de mercadorias e 
serviços, que conterá: 

a) o código da mercadoria ou do serviço; 
b) a descrição da mercadoria ou do serviço; 
c) a unidade de medida; 
d) o valor unitário; 
e) a situação tnlmtária. 

XV · havendo impedimento de uso do aplicativo durante a 
emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal d(!_ Venda a Consumidor ou Bilhete de 

Passagem, o aplicativo deverá adotar um dos seguintes procedimentos, no 
momento em que for reiniciado: 

a) recuperar na tela de venda, os dados contidos no Cupom Fiscal , na Nota 
Fiscal de Venda a Consumidor ou no Bilhete de Passagem em emissão no 
ECF, mantendo o sincronismo entre os dispositivos; 

b) cancelar automaticamente o Cupom Fiscal, a Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor ou o Bilhete de Passagem, em emissão no ECF; 

c) acusar a existência de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
ou Bilhete de Passagem, em emissão no ECF, impedindo o prosseguimento 
da operação e a abertura de novo documento, devendo disponibilizar como 
única opção de operação possível de ser realizada; neste momento, o 
cancelamento do documento em emissão. 

XVI · garantir que será utilizado exclusivamente com ECF, 
nos termos do disposto na Seção 11, do Capitulo 11, deste Título, adotando as 
seguintes rotinas: 

a) não disponibilizar menus de configuração que possibilitem a desativação do 
ECF; 

b) não disponibilizar tela de acesso ao usuário que possibilite configurar a 
impressora a ser utilizada, exceto quanto à porta de comunicação (COM 1, 
COM2, COM3 ou COM4); 

c) o ECF a ser utilizado deverá estar autorizado pelo fisco e ser configurado 
em arquivo auxiliar, inacessível ao -usuário, que deverá conter o número de 
fabricação do ECF em caracteres criptografados, cuja decodificação ou meio 
de decodificação, de responsabilidade da empresa desenvolvedora do 
aplicativo, não poderá ser fornecido ao usuárlo, sob pena de aplicação do 
disposto na Cláusula Centésima Segunda; 

d) o aplicativo deverá, ao ser inicializado, ao liberar acesso ã tela de registro de 
venda e ao enviar comando para abertura de cupom ao ECF, conferir o 
número de fabricação do ECF conectado neste momento, com o número 
criptografado no arquivo auxiliar mencionado na alínea anterior e impedir o 
funcionamento do aplicativo caso não haja coincidência, exceto para as 
funções de consulta. 

XVII • consistir, no caso de pagamento com cartão de 
crédito ou de débito: 

a) o valor registrado para o meio de pagamento no Cupom Fiscal com o valor 
efetivamente realizado com a empresa administradora de cartão de crédito 
ou débito; 

b) a quantidade de Comprovante de Crédito ou Débito a ser impresso no ECF 
com o número de parcelas informada para a administradora de cartão de 
crédito ou débito, no caso de operação que exija a impressão de um 
comprovante de pagamento para cada parcela autorizada pela 
administradora. 

§ 1 ° · O desenvolvedor do aplicativo é o responsável pela 
configuração do arquivo previsto na alínea •c•, do inciso XVI. 

§ z• · A critério da unidade federada poderão ser estabelecidos 
outros requisitos para o programa aplicativ~ 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA SÉTIMA ·A impressão de Comprovante de Crédito 
ou Débito referente ao pagament~ efetuado por meio de cartão de crédito ou de 
débito, realizado por meio de transferência eletrônica de dados, deverá ocorrer 
obrigatoriamente no ECF, . vedada ·a utilização, no estabelecimento do 
contribuinte, de equipamento do tipo Ppint -Of Sale (POS) ou, qualquer outro, 
que possua recursos que possibilitem ao contribuinte usuário a não emissão 
do comprovante. 

§ 1° · !!: vedada, também, a utilização de equipamento para 
transmissão eletrônica de dados: 

I • que .possua circuito eletrônico para controle de 
mecanismo impressor; 
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II - capaz de capturar assin atu ras· ·digi talizadas que 
possibilite o armazenamento c a transmissão de cupons de ve nda ou 
comprovantes de pagamen to , em formato digital, por meio de redes de 
comunicação de dados sem a correspondente emissão, pelo ECF, dos 
comprovantes referidos no caput desta cláusula. 

§ zo - A operação de pagamento efetu ado por meio de cartão de 
crédito ou de débito não deverá ser concretizada sem qu e a impressão do 
comprovante tenha sido real izada no ECF. 

Subseção III 
Da Codif icação das Mercador ias 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA OITAVA - O código u tilizado para identificar as 
mercadorias ou prestações registradas em ECF deve ser o European Article 
Numbering - EAN. 

§ 1° - No caso da codificação no padrão EAN não se adequar à 
especificação da mercadoria ou , na sua falta, admite-se a utilização de outro 
código. 

§ 2° - O código a ser u tilizado para ·o registro da s prestações 
observará norma específica da Secre taria da Recei ta Federal ou da unidade 
federada. 

§ 3 ° - O códi go deve estar indicado na tabela de que trata o 
inciso XIV, da Cláu sula Octogésima Sexta. 

§ 4° - A critério da unidade federada , poderá ser ex.igido do 
contribuinte que, havendo alteração no código utiliza do, anote no Livro 
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, 
in formando o código anterior e a descrição da mercadori a ou serviço , o novo 
código e a descrição da mercadoria ou serviço e a data da al teração. 

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA NONA - O contribuin te deverá , quando solicitado , 
apresentar ao fisco a tabela de que trata o inciso XIV, da Cláu sula Octogésima 
Sexta. ~ 

Seção III 
Da Bobina de Papel para Emissão de Documentos e da Fit a - detalhe 

Subseção I 
Da Bobina de Papel para Emissão de D, zntos 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA - A bobina de papel para uso em ECF deve atender, 
no mínimo, as dis posições a seguir, vedada a u ti lização de papel contendo 
revestim en to qu ímico agen te c reagente na mesma face (tipo selfl : 

I - no caso de bobina com mais de uma via, ser 
au tocopiativa; 

II - man ter a in tegridade dos dados impressos pelo período 
decadencial; 

III - a via des tinada à emissão de documento deve conter: 

a) no verso , revestimento químico a ge nte (coating back), exceto no caso de 
bobina de u ma única via; 

b) na frente, t arja de cor, no início e n o fim da bobina, com 20cm a SOem de 
comprimen to, com a observação "In ício ou fi m da bobina" impre>sa ; 

c) no caso de bobina de uma única via, no verso os dados de qu e tra ta o item 
2, da alínea "b" , do inciso seguinte . 

IV - n o caso de bobina com mais de u ma via, a via 
destinada à impressão da Fita-detalh e deve conter: 

a) na fre n te, revestimento químico reagente (coating fron t); 
b) n o verso, impresso ao longo de tod a bobina cor ~spaçamento máximo de 

dez centimetros entre as repetições: 
1. a expressão "via destinada ao fis co"; 
2. o nome e o nú m ero de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Juridica do fabricante e o comprimento da bobina. 

V - ter Gomprimento de : 

a) quatorze metros para bobinas com três vias ; 
b) vinte e dois metros para bobina com du as vias; 
c) quarenta metros para bobinas com uma via. 

VI - no caso de bobina com três vias, a via intermediária 
deve conter, na frente, revestimento quimico reagente e , no verso, revestimento 
químico agente (coating front and back) . 

§ 1° - Admite-se tolerância de mais 2,5% na variação dos 
comprimentos indicados no inciso V. 

§ 2° - É permitido o acréscimo de informações no verso das vias 
da bobina de papel ou do formulário uWizados em ECF, desde que não 
prejudique a clareza e legibilidade dos dados impressos no anverso das vias . 

§ 3° - A bobina de papel p.;derá: 

I- conter remalina, ao longo de toda sua extensão; 

II - conter picotes na via destinada à emissão de 
documento , para separação dos documentos emitidos . 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA PRIMEIRA - No caso de ECF-MR, homologado na 
vigência do Convênio ICMS n• 156 , de 07 de dezembro de 1994 , com duas 
estações impressoras e sem possibilidade de inte rligação a computador e , no 
caso de ECF com Memória de Fita-uetalhe ou, ainda, a critério da unidade 
federada , poderá ser utilizada bobina de uma única via para emissão de 
documentos e de fit a-detalhe. 

Subseção II 

Da Fita - d~talhe 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEGUNDA - A Fita-detalhe é a via impressa, 
destinada ao fisco, represen tativa do conjunto de documentos emitidos num 
determinado período, em ordem cronológica, em um ECF específicc. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA TERCEIRA - A bobina que contém a Fita-detalhe 
deve ser armazenada inteira, sem seccionamento, por equipamen:o e mantida 
em ordem cronológica pelo prazo decadencial , em relação a cada ECF. 

Parágrafo único - No caso de intervenção técnica que im plique na 
necessidade de seccionamento da bobina da Fita-detalhe, deverão ser apostos 
nas extremidades do local seccionado o n úmero do atestado de intervenção 
correspondente e a assinatura do técnico interventor, podendo, a critério da 
unidade federa<: "rrem adotados outros procedimentos. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA QUARTA - A unidade federada definirá os 
procedimentos a serem adotados pelo contribuinte usuário de ECF com 
-Memória de Fita-detal he , com relação a Fita-detalhe impressa a partir dos 
dados gravados naquele dispositivo. 

CAPÍTULO V 
DO CREDENCIAMENTO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

DOS RESPONSÁVEIS PELA I NTERVENÇÃO TÉCNICA E~. ECF 

Seção I 
Da Credenciamento e da Competência 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA QUINTA - O fisco da unidade fcd·~rada poderá 
credenciar estabelecimento inscrito em seu cadastro de contribu intes para 
garantir o funcionamento e a integridade do equipamento, bem como para nele 
efe tuar qualquer intervenção técnica. 

§ 1° - Para habilitar-se ao credenciamento , o esl~belecimcnto 
qu e não seja o fab ricante ou import~dor do equipamento ou empresa 
in terdependente, deverá possuir "Atestado de Responsabiiidadc e de 
Capacitação Técnica" fornecido pelo fabricante ou importador, que deverá 
conter: 

I - a identificação da empresa credenciada; 

II - o tipo c o modelo do equipamento; 

I II - o n ome e os números de RG e Cadastro Pessoa Física 
do técnico capacitado a intervir no equipamen to; 

IV - o pra7.o de va lidade, qu e será de I (um) ano no máx.imo; 

V - a declaração de que a empresa habilitada trabalhará sob 
a supervisão dire ta do departamento técnico do fabricante ou im;.>ortador; 

VI - declaração de que o atestado perderá validade sempre 
que o técnico identi fi cado no inciso lll, deixar de fazer parte do qu adro de 
funcionários da empresa credenciada ou dei.xar de part icipar d~ programa de 
treinamento ou reciclagem mantido pela empresa; 

VII - declaração de que o fabricante tem ciência da 
responsabilidade solidária estabelecida na Cláusula Centésima Segunda. 

§ 2° - Para os efeitos desta Cláusu la equ ipara-se a fabricante o 
importador do equipamento. 

§ 3° - Para habilitar-se ao credenciamento o estabe lecimento deverá 
protocolizar requerimento, n a forma e condições estabelecidas pela legislação 
da unidade federada. 

§ 4 ° - Somente será concedido creden ciamento à empresa que se 
encontre em situação regular perante o fi sco da u nidade federada. 

'-; · § . 5° - A unidade federada estabelece rá as pen alidades e sanções 
aplicáveis aos estabelecimentos credenciados e ao fabricante de ECF. 

§ 6° - A u nidade fede rada que detectar irregularidades praticadas por 
estabelecimento credenciado, deverá comunicar às demais u nidades e á 
Secretaria Execu tiva da COTEPE/ ICMS sobre os fa tos, indicando a marca e o 
modelo do ECF. 

§ 7° - O fabricante deverá comunicar à u nidade federada da empresa 
credenciada a revogação do Atestado de Responsabilidade e de Capacitação 
Técnica, no prazo máx.imo de 03 (três) dias úteis da ocorrência . 

§ 8° -O fabricante de ECF fornecerá ao credenciado a senha a qu e se 
refere o inciso XII, da Cláus ula Vigésima Sétima , mediante a recepção dos 
lacres e cópia do atestado previsto no § 2", da Cláusula Nonagésima Sexta. 

li 9° - A unidade federada poderá dispor de forma diversa acerca do 
fornecimento da senha de que trata o parág;afo anterior. 

Seção II 
Das Atribuições dos Credenciados a Intervir em ECF 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEXTA -Constitui atribuição do estabelecimento 
credenciado: 

I - atestar o funcionamento do equipamento de aco rdo com 
os extgencws e especificações previstas na legislação pertinente , median te 
emissão de Atestado de Intervenção Técnica em ECF; 

II - instalar e remover lacre; 
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III - intervir no equipamento para: 

a) realizar manutenção, reparação e programação para uso fiscal; 
b) substituir o dispositivo de memória de armazenamento do Software Básico; 
c) cessar o uso. 

IV - emitir Atestado de Intervenção Técnica em ECF sempre 
que efetuar intervenção técnica no equipamento; 

V - instalar e remover o lacre do dispositivo de memória de 
armazenamento do Software Básico; 

VI - comunicar ao fisco sempre que o E.CF permanecer em 
intervenção técnica por prazo superior ao definido na legislação da unidade 
federada; 

Vil - atender outras exigências estabelecidas pela legislação 
da un~dade federada. 

§ 1° • O estabelecimento credenciado deverá comunicar ao fisco 
de sua unidade federada a remessa de ECF para o estabelecimento fabricante 
ou importador. 

§ 2° - A empresa credenciada deverá emitir Atestado de 
Intervenção Técnica em ECF quando promover a retirada dos lacres previstos 
no § 5", da Cláusula Quarta, encaminhando os lacres e cópia do atestado ao 
fabricante ou importador do ECF. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SÉTIMA - O estabelecimento credenciado a intervir 
em ECF, quando efetuar intervenção técnica, observará os procedimentos 
definidos na legislação da unidade federada. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA OITAVA - O lacre a ser utilizado para instalação 
no ECF autorizado para uso fiscal será disciplinado pelo fisco da unidade 
federada que estabelecerá as normas necessárias para uso, aplicação, guarda e 
responsabilidade. (\ _..::> 

Seção III 
Do Atestado de Int~rvl!nção Técnica em ECF 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA NONA - O Atestado de Intervenção Técnica em 
ECF, conforme modelo constante do Anexo .V, será impresso em tamanho não 
inferior a 29,7cm x 21 ,0cm e deverá conter: 

I - no Quadro 1: a denominação ATESTADO DE 
INTERVENÇAO TÉCNICA EM ECF, número de ordem e número da via, todos 
impressos tipograficamente; 

II - no Quadro 2: a identificação do emitente, contendo a 
razão social, as inscrições estadual, municipal e no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, o ende-pço e, se for o caso, o prazo de validade, todos 
impressos tipo~aficamente; 

UI - no Quadro 3: a identificação do estabelecimento do 
contribuinte usuário do equipamento, contendo a razão social, as inscrições 
estadual, municipal e Cadastro Nacional de Pessoa Juridica e o endereço; 

IV - no Quadro 4: a identificação do equipamento, contendo: 

a) o tipo do equipamento, com as seguintes quadriculas para indicação: 
I. Emissor de Cupom Fiscal-Máquina Registradora (ECF-MR); 
2: Emissor de Cupom Fiscal-Impressora Fiscal (ECF-IF); 
3. Emissor de Cupom Fiscal-Terminal Ponto de Venda (ECF-PDV). 

b) marca, modelo, número de ordem seqüencial no estabelecimento, número 
de fabricação, versão do Software Básico e número do lacre do dispositivo 
de armazenamento do Software Básico. 

V - no Quadro 5: valor registrado ou acumulado, disposto 
em 6 (seis) colunas, com 20 (vinte) linhas, a saber: 

a) primeira coluna: denominada "Contadores e Totalizadores", com as linhas 
assim denominadas: 

I. Linha·!- Ordem de Operação (COO); 
2. Linha 2- Reinício Operação (CRO); 
3. Linha 3- Redução Z (CRZ); 
4. Linha 4- Contador NFVC (CVC) ou BP (CBP); 
5. Linha 5- Totalizador Geral (GT); 
6. Linha 6- Venda Bruta Diária (VB); 
7. Linha 7- Cancelamento de ICMS; 
8. Linha 8- Desconto de ICMS; 
9. Linha 9- Acréscimo de ICMS; 
10. Linha 10- Cancelamento de ISSQN; 
11. Linha 11 -Desconto de ISSQN; 
12 .. Linha 12- Acréscimo de ISSQN; 
13. Linha 13- Isento (I) de ICMS; 
14. Linha 14 -Isento (I) de ICMS; 
15. Linha 15- Isento (I) de ICMS; 
16. Linha 16- Subst. Trib. (F) de ICMS; 
17. Linha 17- Subst. Trib. (F) d'"e ICMS; 
18. Linha 18- Subst. Trib. (F) de ICMS; 
19. Linha 19- Não-Incidência (N) de ICMS; 
20. Linha 20- Não-Incidência (N) de ICMS. 

b) segunda coluna: denominada "Antes da Intervenção", destinada à-indiCaÇã.o '· 
dos valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores' indicados 
na respectiva linha da primeira coluna, antes da intervenção técnica; 

c) terceira coluna: denominada "Após a Intervenção", destinada ã indicação 
dos valores acumu lados relativos aos contadores e totalizadores indicados 
na respectiva linha da primeira co1una, após a intervenção técnicà.;- · < ......... . 

d) quarta coluna: denominada "Totalizadores", com as linhas assim 
denominadas: , ·, 
I. Linha 1 -Não-Incidência (N) de ICMS; 
2. Linha 2- Isento (IS) de ISSQN; 

3. Linha 3 -Isento (IS) de ISSQN; 
4. Linha 4- Isento (IS) de JSSQN; 
5. Linha 5- Subst. Trib. (FS) de ISSQN; 
6. Linha 6- Subst. Trib. (FS) de ISSQN; 
7. Linha 7- Subst. Trib. (FS) de ISSQN; 
8. Linha 8- Não-Incidência (NS) de ISSQN; 
9. Linha 9- Não-Incidência (NS) de ISSQN; 
10. Linha lO- Não-Incidência (NS) de ISSQN; 
I I. Linhas 11 a 14 - S tributado a %, para indicação da alíqu ota 

correspondente; 
12. Linhas 15 a 20 - T tributado a %, para indicação da alíquota 

correspondente. 

e) quinta coluna: denominada "Antes da Intervenção", destinada à indicação 
dos valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores indicados 
na respectiva linha da primeira coluna, antes da intervenção técnica; 

f) sexta coluna: denominada "Após a Intervenção", destinada à indicação dos 
valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores indicados na 
respectiva linha da primeira coluna, após a intervenção técnica. 

VI - no Quadro 6: lacre - contendo duas colunas 
denominadas· "Retirado" e "Colocado" indicativas de número e cor, local da 
intervenção, data de inicio c data de término da intervenção; 

VII -no Quadro 7: o motivo da intervenção, com a descrição 
dos serviços realizados; 

VIII -no Quadro 8: a identificação do técnico interveniente, 
contendo o nome, o número do. Cadastro Pessoa Física e a assinatura; 

IX - no Quadro 9: a identificação do responsável pelo 
estabelecimento, contendo o nome, o número do Cadastro Pessoa Física e a 
assinatura; 

X - no rodapé: os dados previstos na legislação de cada 
unidade federada relativos à autorização de impressão de documentos fi scais, 
impressos tipograficamente . (\ _..... 

Parágrafo único - A identificação prevista no inciso VIII refere-se à 
do técnico de que trata o inciso III, do§ 1", da Cláusula Nonagésima Quinta. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA - Os formulários do atestado de intervenção serão 
numerados em ordem crescenté' de 000.001 a 999.999, reiniciando-se a 
numeração quando atingido esse limite. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA PRIMEIRA - A unidade federada poderá: 

I - ·acrescer ou suprimir informações no Atestado de 
Intervenção Técnica em ECF; 

II .- estabelecer o número de vias do atestado e sua 
destinação; 

III - estabelecer que o mesmo seja entregue em meio 
magnético ou por transmissão eletrônica, em formato e conforme 
procedimentos por ela definidos. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA CENTÉSIMA SEGUNDA - São responsáveis solidários, sempre que 
contribuírem para o. uso indevido de ECF: 

I - o fabricante ou importador do ECF, a empresa 
credenciada a intervir em ECF e o desenvolvedor ou fornecedor do programa 
aplicativo ~ em relação ao contribuinte usuário do equipamento; 

ll .- o fabricante ou importador do ECF, em relação a 
empresa para a qual tenha fornecido • Atestado de Responsabilidade e de 
·capacitação Técnica. 

CLÁUSUL;A CENTÉSIMA TERCEIRA - O fisco de cada Unidade da Federaçao 
poderá exigir" prévia inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS da empresa 
fabricant~ ou importadora de ECF, para fms de autorização de uso do 
equipamJnto por ela fabricado. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA QUARTA - O estabelecimento que promover a saída 
de ECF deverá comunicar ao fisco de seu domicílio a saída desse equipamento, 
devendo a comunicação conter os seguintes elementos: 

I - a denominação "COMUNICAÇÃO DE ENTREGA DE ECF"; 

II - o mês e o ano de referência; 

. estadual"! e no 
emitente; 

lll - o nome, o endereço e os números de inscrição, 
Cadastro "Nacional de Pessoa Jurídica, do estabelecimento 

I ~ 
. iv -o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual 

e. no Cad~~tro NacioO:al .de· Pessoa Jurídica, do estabelecimento destinatário.; 

V·c-. em relação .a cada destinatário: 
. / ·· . 

a) o númer~ e a data-da Not~Fiscal emitida; 
b) a marc'à,'ihipdj I"Finodelo· e 6'número de fabrice~ão do ECF. 

: t-=,p: .: t~:: ~~ ~ .. :.... _. :~· :·:· : t.·< 
':;:.- · : !~. ;::,_ ·.1fn ·_, ;: : ~- -u!\...::: ' .:,yr~ ~- ::.' ·· ic:fêaí;:·. data, assinatura e cargo ou 

responsável pela comunicaçã9. 
função ; dÓ 

',, .. ·,· ·' ;.có.·;,, ,·"o··§' -1~ , .• , A-comuiliéação de que trata esta Cláusula, deverá ser 
.,,. ·' · envi~da átê 'o -,diii.'-10 -âó' fuês subseqüente ao da operação. 

~:: i..: ' ··::-, ' 
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§ 2° - Não se aplica a exigência prevista nesta· Cláusula: Secretaria-Executiva do CONFAZ, até a data de entrada em vigor deste 
Convênio; 

I - ã saída e ao correspondente retomo de ECF para 
assistência técnica por credenciado; 

II - ao pedido de homologação de ECF, protocolizado até a 
data de entrada em vigor deste Convênio, na forma estabelecida na legislação 
da unidade federada náo signatária do Convênio ECF n° OI, de 16 de abril de 
1999; II - ás saídas em operações interestaduais promovidas pelo 

fabricante ou importador ou revendedor de ECF, observado o disposto na 
Cláusula Sexagésima Nona. 

§ 3• - A unidade federada de origem encaminhará á unidade federada 
de destino relação dos equipamentos comercial izados. 

III - ao pedido de revisão de ECF homologado com base no 
Convênio ICMS 11° 156, de 07 de dezembro de 1994. 

TÍn.ILO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA CENTÉSIMA SEXTA - A obrigatoriedade de implementação de 
Memória de Fitl!' detalhe para ECF, que emita Registro de Venda ou 
Conferência de Mesa ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de 
Passagem, somente será exigida a partir de I o de janeiro de 2002, exceto se o 
ECF possuir mecanismo impressor térmico ou jato de tinta. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA QUINTA - A partir da vigência deste Convênio, os 
equipamentos do tipo ECF somente poderão ser homologados se observadas 
exclusivamente as normas contidas em convênio. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA SÉTIMA - Este convênio entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1' de novembro de 200 I . 

Parágrafo Úlico - Não se aplica o disposto nesta cláusula: · CLÁUSULA CENTÉSIMA OITAVA -Fica revogado o Convênio ICMS n° 50, de 
15 de setembro de 2000. 

I - ao pedido de homologação de ECF, protocolizado na 
forma do Convênio ICMS no 48, de 23 de julho de 1999, em tramitação na 

ANEXO I 

Logotipo Fiscal 

- ----- --

1- -

r- ·-

1-

1- I-

'J... 

'J... 'J... 'J... 'J... 'J... 'J... 'J... 'J... À À 

- · 
'J... 'J... 'J... 

1-·· -- ----
À 'J... 'J... À 

'J... 'J... 'J... 'J... 'J... À 'J... À 
t--

'J... 'J... 'J... 'J... 
I-· . -- ---- r- r-

'J... 

'J... 

'J... 'J... 'J... 

--- - -- -
'J... 'J... 'J... 'J... 

--- -

l l l ) l l l 

BP - Bilhete de Passagem 

BR 

Anexo II 
Siglas e Acrônimos 

A-C 

l 
l l l l 

CBC - Contador de Bilhete de Passagem Cancelado 
CBP- Contador de Bilhete de Passagem 
CCD- Comprovante de Crédito ou Débito 
CCF- Contador de Cupom Fiscal 
CDC - Contador de Comprovante de Crédito ou Débito 
CER - Contador Especifico de Relatório Gerencial 
CF - Cupom Fiscal 
CFC- Contador de Cupom Fiscal Cancelado 
CFD - Contador de Fita-detalhe 
CM- Conferência de Mesa 
CMV- Contador de Mapa Resumo de Viagem 
CNC- Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada 
CNF- Comprovante Não-Fiscal 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CON- Contador Especifico de Operação Não-Fiscal 
COO- Contador de Ordem de Operação 
CRO - Contador de Reinicio de Operação 
CRZ - Contador de Redução Z 
CVC - Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor 

D-I 
ECF - Emissor de Cupom Fiscal 

l 

-
À 

ECF - Numero de Ordem Seqüential do ECF (quando indicado no documento) 
ECF -IF- Emissor de Cupom Fiscal- Impressora Fiscal 
ECF-MR- Emissor de Cupom Fiscal- Máquina Registradora 
ECF-PDV - Emissor de Cupom Fiscal- Terminal Ponto de Venda 
GNF - Contador Geral de Operação Não-Fiscal 
GRG - Contador Geral de Relatório Gerencial 
GT - Totalizador Geral 

t-

ICMS- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações. de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações 
IE- Inscrição Estadual 
IM- Inscrição Municipal 
ISSQN- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na tureza 

J-M 
LMF - Leitura da Memória Fiscal 
LMT- Leitura da Memória de Trabalho 
LX- Leitura X 
MF - Memória Fiscal 

'J... 

t-

.. 

Reei fe, PE, 28 de setembro de 200 I 
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MFD- Memória de Fita-detalhe 
MIT- Modo de Intervenção Técnica 
MRV - Mapa Resumo de Viagem 
MT- Memória de Trabalho 

N-Q 
NFC- Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelado 
NFVC- Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
PCF- Placa Controladora Fiscal 

RS - Razão Social 
RV- Registro de Venda 
RZ- Redução Z 
SB - Software Básico 
VB- Venda Bruta Diária 
VL - Venda Líqüida Diária 

ANEX0111 

R-Z 

PEDIDO DE USO, ALTERAÇÃO OU DE CESSAÇÃO DE USO DE ECF Protocolo: 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
RR..ZJoSoc 1a : 

lnscriç3o Eslndual: CGC/MF: 

Endereço: Munic!p io: 

3. PEDIDO ODE uso D DE ALTERAÇÃO D DE CESSAÇÃO DE uso 

4. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
Tipo do equipamento: I I ECF-MR I I ECF-IF I I ECF-PDV 
Mu-c1: IM ... , 

; Nilmerodc.·•bnuç.io: I ""' "_,, •. ,.,_ DU>o>: II'IUITICIO oe uram1 ~t'Qiltncla no Utllloelcwn~nto : 

5. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO (no caso de ECF-IF ou ECF-PD\ll 

ANEXO IV 

MAPA RESUMO ECF Níarucr.: Oan: 

~-eiR..adaSoc<.l: loKrifioEswt ... l: Lmcri{h Munidp•l: 

[,.dtrt(O: Mu1klpM: li F: CNPJ: 

DOCUI,IENTO FISCA VALOR VALORES FISCAIS OBSERVAÇAO 
Série Número CONTÁBIL OPERAÇOES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERAÇC ES SEM DEBITO DO IMPOSTO 
(ECF) (CRZ) BASE DE CALCULO POR ALIQUOTA EFETIVA Isentas Não Outras 

% % % % % 'lo Tributadas 

-. 
-

TOTAL -· :- ~ . ·- .. o .. •' .· ,, 

OBSERVAÇOES: · ' .. .. ·. RESPONSAVEL PEL'O ESTABELECIMENTO 
. . ~~ _-, l ··; 

"""'" ····" . !· ~ ; ~ 

•" :- ;,.· .. ·· ·· ~lo: •. .. •:,~ 
' : I . -
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ANEXO V 
ATESTADO DE INTERVENÇÃo TECNICA EM ECF 

via 
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VÁLIDO ATÉ 

I '~""" M'""'"'. I UK/MF' 
E~c~: --------+~-~~~~"r-~~------------------~ 

J . JDENTIFICACÃO DO ESTABELECIMENTO USUÁRIO DO,-·E::-Eoi::-:U-:-:1-c-PA-Mc=EN_T...tO~----------_j 

I nscnçlo MUI\lclpl : ~ -fGC/t.fF· 

r~~~.~·, -------------------L------------------------~r>Wn,=m.~,~ .. ~--------------------

4. IDENTIFICACÁO DO EQUIPAMENTO 
Tipo do equipamento: I ECF-MR I 
Muu.; Mooklo· 

5. VALOR REGISTRADO OU ACUMULADO 
CONTADORES E ANTES DA APOSA 

TOTAI.IZADORES INTERVENÇÃO INTERVENÇÃO 

Ordem de OpmçAo (COO) 
Rcinfcio Opc:raçAo (CRO} 

~:(CRZ) 
Contodor NFVC (CVC) 
Totaliudor Geral (GT) 

Venda Bruta Diária 

Cancelamento de ICMS 

Desconto de ICMS 

Acresci mo de ICMS 
Cancelamento de ISSQN 

Desconto de I SSQN 
Acrésc imo de ISSQN 
lscnto (I) de ICMS 
Isento (I) de ICMS 
Isen to (I) de ICMS 
Subst. Trih. (F) de ICMS 
Subst. Trib. (F) de ICMS 
Subst. Trib. (F) de ICMS 
Na.o-lncidCncia (N) ICMS 

NAo-IncidCncia (N) ICMS 

6. LACRE RETIRADO 
Número: I 
Cor: I 

I ECF-IF 

TOTALIZADORES 

NAo-lncid~ncia (N) ICMS 
Isento (IS) de tSSQN 
Isento (IS) de ISSQN 
Isento (IS) de ISSQN 
Subst. Trib. (FS) de ISSQN 
Subst. Trib. (I'S) de ISSQN 
Subst. Trib. (FS) de ISSQN 
Nllo-lncid~ncia (NS) ISSQN 
Nllo-lncid!ncia (NS) ISSQN 
Nilo-Incidência (NS) ISSQN 
S tributado a % 

S tributado a % 

S tributado a % 

S tributado a % 

T tributado a % 

T tributado a % 

T tri butado a % 

T tributado a % 

T tributado a 'lo 

T tributado a % 

I I ECF-PDV 

N= do LK~ do .,. .... .,,~ do 5oft•~ 

Bi.1ico: 

ANTES DA APOS A 
INTERVENÇÃO INTERVENÇÃO 

COLOCADO 

I 
I 

Loc.al dalnlcrvcnçlo: Dita de Inicio: Data de Ténnino: 

1

7. MOTIVO DA INTERVENÇAO 

S. IDENTIFICAÇÃO DO TÊCN ICO INTERVEN IENTE 
CP 

NnrtiC: 

9. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO USUÁRIO I Cl'f= I:::"" 
DECRETO N" 0065 DE 09 DE JANEIRO DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, 

~, ~ '-- '--------.: 
JOÃO A\' TO RODRI6UES CAPIBERIBE 

Governador -·-· __ _ ---------------- --
DECRETA : -~~--o---~·· ----------·------------~--·-··---· 

Art . 1° • Ficam tomados sem efeito os termos dos Decretos n"s 

4145, de 24 de dezembro de 2001 e 0001, de 04 de janeiro de 2002 , publicados 
nos Diários Oficiais do Estado n•s 2692, de 24 de dezembro de 200 1 e 2699, 
de 04 de janeiro de 2002, respectivamente. 

Art . 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO N" 0066 DE 09 DE j anei r o DE 2002 

o GOVERNADOR DO EsrADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
·que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado . 
elo Amapá, c/c a Lci n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o disposto 
no inciso ru, § 1•, do art. 2", do Decreto n• 3286, de 22 de outubro de 200 1 e 
tendu em vista o contido no Ofício n• 925/2001-GAB/DDU AP, 

RESOLVE: 

Designar Jony Maria Barbosa Pantoja, ocupante do cargb de _ 
Pil'ofessor de Ensino de 1" e 2" Graus, Classe C, Referência OI, pertencente ao 
Quadm -de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer, mt~ru:amente e :m 
:substituição, 0 " cargo em comissão de Chefe da Divisão de Apmo as Promoçoes 
e B>·entos de Atividades de Lazer, Código CDS-2, do Departamento Estadual do 
Desporto e Lazer, .no p eriodo de 07.01 a 05.02.02. 

.llo\4c<lJ>Ó, 09 de janeiro de 2002 

DECRETO N" 0067 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO EsrAOO DO A.MAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV,. da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido no Ofício n° 001!2002-.GAB/ AUDI, 

RESOLVE: 

Autorizar Mariva.ldn Maciel Simões, 1\.u.d.itora-Geral do Estado, da 
:s(:de de suas attibuições, Macopá-A!', até a cidade de Belo Horizont2-MG, a fim 
de participar do 4° {Quarto) Módulo do Curso de E>pecializaçõo em Auditoria , 
111111 Pontifkin U!lli<rersidade Católica de: Minas ~r"''is - PVC, no perit>do de 14 a 
:26 de janeiro de 2002. 

Mocepá, 09 de janeiro de 2-00Z 

DECRETO N" 0068 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIAAPÍt, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá e tendo em vista o contido no Ofício n• 001/2002-GAB/ AUDI , 
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RESOLVE: 

Designar Maria de Lourdes Sootns da Silva, Diretora do 
Departamento de Auditoria, para exercer, acumulativamente e em 
,-ubstituição, 0 cargo de Auditora-Geral do Estado, durante o Impedimento da 
respectiva titular, no período de 14 a 26 de janeiro de 2002. 

M.acapá, 09 d~: janeiro de 2002 

' ' 
-------JOÃO ALBER O RODRIGUES CAPIBEIUBE 

~«"nado!"-____. 

DECRETO No 0069 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapã e tendo em vista o contido no Ofício n° 001/GAB/SETEC, 

RESOLVE: 

' · 
Autorizar Manoel Cabral de Castro, Secretario de Estado da 

Ciencia e Tecnologia, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 

cidade de Belém-PA, a fim de participar de Reunião no Museu GOELDI, para 

tratar da Instalação da Unidade do referido Museu em Macapá, nos dias 04 e 
05 de janeiro de 2002. 

Macapá, 09 de jariei ro de 2002 

' 
'--. ..._____ ...._______:, 

O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Governador 

---~ 

DECRETO W 0070 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapã e tendo em vista o contido no Ofício n• 001/GAB/SETEC, 

RESOLVE: 

Designar Francisco Edemburgo Ribeiro de Almeida, Chefe de 
Gabinete, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de 
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, durante o 1mped1mento do 
respectivo titular, nos dias 04 e OS de janeiro de 2002. 

Macapá, 09 . de janeiro de 2002 

~ \ 

""'---'~-- - ..___, ~ 
O RODRIGUES CAPIBERIBE 
Gover11ador . · ---- --- - ---

DECRETO N° 0071 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapã e tendo em vista o contido no Oficio n° 006/02-GAB/DETVR, 

RESOLVE: 

Autorizar o afastamento de Ivana Maria Antunes Moreira, 
J?iretora do Instituto de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Amapã, da 
sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, para tratar de 
assuntos de interesse particular, no período de 02 a 11 de janeiro de 2002. 

Macapá, 09 de janeiro de 2002 

~ I 

,:õ'Rc;DRIGUEscA~ 
Sovunador _____. ---

·---'-------~~---

DECRETO W 0012 l:1E 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são c.onferídas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá 1! tend~' em vista o contido. no Ofício n° 006/02-GAB/DETVR, 

RESOLVE: 

Designar Froncisca Sávio da Silva Btmbosa, Gerente Gral do 
Projeto PROEl.""'TUR, para e:reroer, acumulativamente e em substituição, o 
cargo de Diretor do Instituto de Desenvolvimento do Turismo do Estado do 
Amapá. durante o impedimento da respectiva titular, no período de 02 a 11 de 
janeiro de 2002. 

M.ooapá, 09 de janeiro de 2002 

DECRETO W 0073 DE 09 DE janeí ro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTA!).O DO M\APÁ, usando das atribuições que 
lbe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Es'tado do 
Amapá e tendo em vista o contido no Ofídio tiQ 005/GAB-IEPA, 

RESOLVE: 

Homologar o deslOC"dlllentu <à.t ~ Cavalcanti da Cunha, Diretor
Plêesidente d!l Instituto de Pesquisa" Cientificas e Tecnológicas do Estado do 
Amapà, da sede de suas atribuições, ~eapá-AP, até a cidade de Belém-PA, a 
fi.m de participar de Reunião no *-useu Emflio GOELDI, para tratar da 
Insitili~ & Unidade do referido l!luseu em Macapá, no dia 04 de janeiro de 
2002. ·-

Macapá, 09 de janeiro & 2002 

_. ~---... ~ 

JOÃO ALBE TO RODRllTG.UeS 0/P~ 
Govul'!gdt~-" 

DECRETO N° 0074 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que. lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Arnapã.e tendo em vista o contido no Oficio n° 005/GAB-IEPA, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Admilson Moreira Torres, Pesquisador 
Ill, cp.le exerceu, interinamente e em substituição, o cargo de Diretor-Presidente 
do Ittsltituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapã, 
durante o impedimento do respectivo titular, no dia 04 de janeiro de 2002. 

Macapá, 09 de janeir·o do: 2002 

O~RI~E~ CAP~E 
ernadar 
~---

DECRETO 'W 0075 DE 09 DE janeiro DE 2002 

O GO'IERNAOOR 00 ESTADO OO .,M\APÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã e tendo em vista o contido no Ofício n• 1304/01-GAB/SEED, 
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RESO LVE: 

il'ron'Oga_r, até 31 de dezembro de 2002, os termos do D«N!to n• 

107~. cl.e 20/03/01, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá 1'! 0 2504, 

de 20/03/01, qu e reformu lou a Gerência do Projeto "Transformação da Base 

llkren do Amo:pá em Museu", da Secretaria de Estado d a Educação. 

Moccpá, 09 de janei r o de 2002 

Gover~nuc:lor -----
DECRETO N" 0076 DE 09 DE jane iro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM!o?Á, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , incis o xxV, da Con stituição do Estado d o 

Amapà e tendo em vista o contido no Ofício n• 1304/01-GAB/SEED, 

RESOLVE : 

Prorrogar, ate 31 de dezembro de 2002, os termos d o Decrt.to n• 

0908, d e 26/03/0 1, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 2511 , 

de 29/03/01, que nomeou Alfredo Oliveira para exercer o cargo em comissão 

de Gerente d o Projeto "Transformação da Basr. Aérea do Amapá em Museu", d a 
Se<:retaria de Estado da Educação. 

Mat:.~. 09 de janei r o 

DECRETO N• 

JOÃO .;.L ERTO RODRIGUI:S CAP~RIBE 
~te.rntui!ar· -- -

0077 DE 09 DE jane iro DE 2002 

O GOVERNADOR DO EST..;.DO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qu e lhe são cvnie:ridas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

Amapa e tendo em vista o contido no Ofício n• 631/GAB/ADAP, 

RESOLVE: 

Pror'l"0!}41', a té 03 de janeiro de 2002, os termos do Decreto n• 

3651 , de 26/ 11 /0 1, publicado n o Diário Oficial do Estado do Atr.apá n• 2673 , 

d e 27/11/01, que designou ~onardo da Sih!Wa Evangelista, para exercer, 
interinamente e em substituição, o cargo em c.úmissão de Ass essor, da Agência 
de Desenvolvimento do Amapá. 

Moc.apá, 09 d.. 

DECRETO N° 0078 DE 

janeiro de 2002 

~ .....____~ 

TO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Governador 

09 OE janeiro DE 2002 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 

do Amapá e tendo em vista o teor do Ofício n• 1933/2001/GAB/SEMA, 

RESOLVE : 

Retificar o Decreto n• 3986, de 20 de dezembro de 2001, 

publicadQ no Diário Oficial do Estado n• 2690, de 20 de dezembro de 2001, 

que passa a vigorar com a segu inte redação: 

Auditoria 
RESOLVE : 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a cribuiçõcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição ·:lo Estado 

d o Amapá e tendo em vista o contido no Of'~e.iQ n• 1865/2001/GA!!/SEMA, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Amt&io Carlos Sil••a Farias, 
S~Tetario de Estado do Meio Ambiente, em exercicio, da sed~ de suas 

atnôuições, Macapa-AP, até a cidade de BI"'Clsili<l-DF, a fim de rep:-esentar 0 

Estado do Amapá na reunião da Comissão Tripartite: de Gestão Comoortilhada; 

na r"UIIfãa da Ass.ociação Brasileira d" Entidadr.s Estaduais do M;,.i(• Ambiente 

- ABEMA , bem corno participar da 64 • Rr.união Ordinár ia do Consr.lf.o Nacional 

do "Meio Ambient" - CONAMA e de rr.união com o Ministro do M"io Ambientr., 
no p b criado de 1 O a 13 de dezembro de 200 1. 

Macapá, 09 de • jane1 r<J> ele 2002 

!lECRETO N" 0079 0€ m DE janeiro DE 2002 

tm:põ:t sobre o desligamento do Serviço 

AtivJJ do Polícin Mili tar do Estado do 

Amapá, mediante transferêr.:ia para o 

Rr.serva Remunerada "Ex -Cffício" , do 

SD PM DURVAL ROCHA VASCONCELOS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a t ribuiçõe s 
que lhe s ão conferidas pelo art. 1 19 , inci~o XV, da Constituição d" Estad-o do 
lunapá7 cfc o art. lO, da Lei n• 6270, de 26 de novembro de 1975 e tendo em 

'~sta o teor do Processo n• 28740.<XXJ007/01-RR, 

DECRETA: 

Art . 1° - Fica transferido para a Reserva Remunerada "Ex
Officio", o SD PM DURVAL ROCHA VASCONCEi.OS, pertencente á Policia Militar do 
Estado do Amap á, nos termos do art. 42, da Constituição Federa! e art. 31, § 
J•, da Emenda Constitucional n• 19/98, cfc os arts. 50, incisos r e III, alinea 
"h"; 92, inciso n e 94, inciso I, alinea "b", da Lei n • 6652, de 30 de maio de 
1'979. 

Art. 2° - Os proventos devidos terão como base o qu e 
determinam os arts. 92, incisos f, lli, [I/ e V; 94, incisos [eU; 95. inciso I ; 98, 
Parãgrafo único; 103, Parágrafo único; 107, inc.\sos [, IT, alínea "b" e lll, da Lei 
n" 5906, de 23 de julho de 1973, alterada pela Lei n• 7435, de 19 de dezembro 
de 1985. 

Art . 3"' - O Setor de Pessoal da F\olicia Mili tar do Estado do 
.ll.mapã efetivará o presente desligamento do Serviço Ativo, de m:ordo com o 
disposto nos arts. 69, inciso I, Paràgrafo único e 91, Parágrafo único, da Lei n• 
ti652, d e 30 de maio de 1979. 

Art . 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação . 

Mocapá , 09 de janeiro de 2002 

~ '---- ~---..2__ 
O ROORZGVES CAI'lllERIBE 

Governador ______ __. 

Dê-se ciência. registre-se, publique-se e cumpra-se 

Marivalda Maciel Simoes 

PORTARIA N" 001 /2002-AUD ITORIA 

Designar o servidor JOSÉ RONALDO SERRA ALVES, 
nomeado através do Decreto n' 3076, de 26/11 /HI99 para 
desempenhar suas atividades funcionais na Comarca de 
Calçoene , à contar de 01 de junho de 2001, até u~erior 
deliberação. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 

DO AMAPÁ. EM . 27 DE D~EZEMBRO DE 2QQ·,\ , 

0/ 1' t / 
\'. . / \..___ ü!~/ ! .-"'i;:~~" r~~~::;/ A AUDITORA GERAL DO GOVERNO DO ESTA DO DO 

A'lAPÁ, de acordo com as atribuições conferidas através do 
regulamento da Auditoria Gera l do Estado, Art. 23, lnciso lX, 
aprovado pelo Dccrcto(N) n" 5223 de 29 de Outubro de 1997, 

RESOLVE: 

Designar "' serv idorilS , IIARTIRA DE FÁTI~IA TORRES 
rREIRE c MÔNICA CRISTINA PICANÇO TORRINIIA, 
Contadores, pertencente ao Quadro de funcionári os do IPESAP, para 
procederem Auditoria Administrativa na CASA MILITAR, referente 
ao exerclcio de 200 1, a partir do dia 09/0 1/2002. 

Defensoria 
Délcio Ferreira de Magalhaes, Interino 

PORTARIA 
N' 148-A/01-DEFENAP 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ. usando das atribuições que lhe são conferidas no 
Artigo 9', Inciso XII I, da Lei Complementar Estadual n' 0008, 
de 20.12.94. 

Revoga-se em contrário principalmente a Portaria n" 026/00-
DEFENAP datado de 08/02/2000. 

Dê-se ciência , registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO ~UBDEFENSOR PUBLICO-GE70 
ESTADO DO AMAPA, EM 31 DE MAIO DE 2001. 

~-J 
ORGE GEMAQUE COIMBRA 

PORTARIA 
N" 298/01.0EFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ. 
usando das atribuições que lhe são conferidas no Artigo 8'. da 
Lei Complementar Estadual n" 0008, de 20.12.94. 

RESOLVE : 

Designar o servidor JOSIMAR DE SOUZA, Advogado, ~atado 
nesta Instituição, para atuar nas audiências de lnstruçao na 
Vara do Tribunal do Júri, durante o per lodo de 1' a 31 de 
janeiro de 2002. 

Interino 

Policia Militar 
Cel. PM Walcyr Alberto Costa ~antos 

PORTA R I A N .. '054/2001-PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POLiCIA 
~flLITAR DO AMAPÁ, no uso das atribuiçjics que lhe são 
conferidas pelo Decreto Governamental (N) n° 001 , de 24 de janeiro 
de 1980, e D~creto (N) n° 022, de 12 Jun 81, em seus artigos 4°, item 
10, 5' , 11 e 13, 

R ESOLVE: 

1- Transferir por inte resse próprio, e sem ônus, o 
policial militar abaixo, pertencente a PMAP, a contzr de 17 de outubro 
de 2001: 

Do '!' PPM/2' Cia Amb/ferreira Gomes 
Categoria "B" para o 1° DPM/Pel Amb/Santana- Categoria "C" 

SD QPPM 2381 HELI PERES BARBOSA 



Macapá, 9.01.2002 

2- O Cmt do• 3° BPMA deverá conceder 5 (cinco) 
dias de lrânsito ao policial militar acima movimentado, de acordo 
como o artigo 7!', da Portaria n° 063/PM, de lO Fev 93, publicada o 
item 4.i, da 3' Parte do BG n" 032, de 17 Fev 93, 

Quartel. em Macap?j·AP, 7 de outubro de 2:1. 

I J x: ;.')/> i 
WALCYR,M;~T~ O ANTO{CeiQOPM 

· Comandante Geral da PMAP 

PORTA R I A N •0 055/2001-PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POÚCIA 
MIUTAR DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são · 
conferidas pelo Decreto Governamental (N) n° 001, de 24 de janeiro 
de 1980 e, tendo em vista o contido nos Oliclos n' 020 e 363/01 -
SERSJ-GAB/VG, de 02 e !O Out 01, 

RESOLVE: 

1- Autorizar o deslocamento, sem ônus, dos 
policiais militares abaixo, da sede de suas atribuições, Macapá e 
Santana-AP. respectivamente, até a cidade de Ananindeua-PA, a fim 
de participarem da Copa Norte/Nordeste de Oubes Campeões de 
Voleibol , no período de 19 à 28 Out 01; 

2' SGT QPPM JAIME MARQUIS LEITE, da 
CITRAN; 

SD QPPM 1743 MAGNO FARIAS MAGAVE 
PICANÇO, do 2' BPM; _ 

SD QPPM 4874 JONAS MOURAO NETO, do 
4'BPM; 

SD QPPM 4901 RUAN RELRI VIANA 
NOBRE, do 7!' BPM. 

2- As despesas decorrentes, serão custeadas pela 
Sociedade Esportiva e Recreativa São José. 

"~{;~"-'"·;::'"t'"' 
WALCYR ALB O C STA sk~s -Cel QOPM 

Coman Geral da PMAP 

PO-RTA R I A N .• 056/2001- PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POÚCIA 
MILITAR DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Governamental (N) n° 001, de 24 de janeiro 
de 1980, Decreto (N) n" 022, de 12 Jun 81, em seu artigo 7", n"2, C/c a 
letra "c", da tabela I, do anexo IV, da MP n• 2218, de 05 Set OI e, 
tendo em vista o publicado no item 3, da 3' Parte do BG n" 194, de 17 
Out 01, 

RESOLVE: 

1- Autorizar o deslocamento, sem ônus do SUB 
TEN QPPM RAIMUNDO PINTO, pertencente ao Qua~ro da União 
- PMAP, da sede de suas atribuições, município de Laranjal do Jarí
AP, até a Capital deste Estado, a fim de freqüentar. o Cuno de 
Habilltaçio de Oficiais de Admlnlstraçin (CHOA), que será 
realizado no período de 08 de Outubro à 14 de dezembro de 2001, no 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMAP. 

2- A Fiscali7.ação Administrativa e o Setor de 
Folha de Pagamento da PMAP deverão providenciar as vantagens que 
o policial ntilitar acima faz jus. 

Quartel em Macapâ-AP, 08 de outubro de 2001. 

PORTA RI A N •0 057/2001-PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POÚCIA 
MIUT AR DO AMAPÁ, na uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Governamental (N) n° 001 , de 24 de janeiro 
de !980 e, tendo em vista o contido na Parte n"OOI -SINO, de 19 Out 
01, 

RESOLVE: 

1- Autorizar o deslocamento dos policiais militares 
abaixo, pertencentes ao Quadro da União - PMAP, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até o município de Calçoene-AP, a fim de 
apurar fatos em sindicância, no período de 22 à 26 Out OL 

MATOS 
CEL QOPM CÉSAR AUGUSTO SENA 

SD QPPM 1558 RicÁRDo UMA DA COSTA 

2- De acordo com o Anexo 11, do Decreto n° 0392, 
de 22 de março de 1995, autorizo o saque de 4.1/2 (quatro e meia) 
diárias. 

Quartel em Macap:I-AP, 22 de outubro de 2001. 

()'~{yY (,rj 
W ALCYR AI,JIER . CO A shs -Cel QOPM 

Comandao era! da PMAP 

PORTA RIA N ."058/2001-PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POÚCIA 
MIUTAR DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 

(DIÁRIO OFICIAL) 

es>nferidas pelo Decreto Governamental (N) n• 001, de 24 de janeiro 
de 1980 e, tendo em vista o contido no Oficio n' 492-P3/BA, de 17 
OutOI, 

RESOLVE: 

. 1- Autorizar o deslocamento, sem ônus, do 3° 
SGT QPPM 22Z FAUSTO DE ALMEIDA MAIA, da sede de suas 
atribuições, Ferreira Gomes-AP, até a cidade de Santarém' PA, a fim 
de freqüentar o Curso de Investigação de. Origem e Causas dos 
Incêndios Florestais (perícia), no período de 28 Out à 05 Nov 01. 

2- As despesas decorrentes, serão custeadas pelo 
PREVFOGO-IBAMNAP. 

Quartel em Macapá-AP, 22 de outubro de 2001. 

I j~ !l-A!'(-
wALCYRfuER O AS~S~-CeiQOPM 

Com ante ral da PMAP 

PORTARIA N .• 059/2001- PM!l 

O COMANDANrE GERAL DA POÚCIA 
MILITAR DO AMAPÁ, no uso das atribuições · que lhe são 
conferidas pelo Decreto Governamental (N) n' 001, de 24 de janeiro 
de 1980 e tendo em vista o contido na Parte n" 022!0!-PM1, de 29 Out 
OI, 

R E SOL V. E: 

L Designar a 2' SGT QPPM MARIA DO 
PERPÉTUO SOCORRO DE ARAÚJO MODESTO, pertencente . 
ao Quadro da União - PMAP, para se deslocar da sede de suas 
atribuições, Macapá·AP, até a cidade de Brãsília·DF, a fim de dirimir 
dúvidas a respeito da apticabilidade das novas -legislações junto ao 
CBMDF e a PMDF,. no período de 05 à 09 Nov OI. 

2. De acordo com o Anexo 11, do Decreto n• 3643, 
de 26 Out 00 e Medida Provisória n• 2218, de 05 Set 01, autorizo o 
saque de 05 (cinco) diárias. 

3. A Seção Adntinistrativa dever:l providenciar a 
aquisição de passagem à policial militar acima referido; 

4. A Sub Seção de Planejamento da 1' Seção do 
EMG adote as providências necessárias e o Setor de Folha de 
Pagamento da PMAP faça o saque das diárias e os descontos relativos 
à etapa de alimentação. 

"""{;·x::~(-""' 
WALCYR A:ERIJC~ SANTOS -Cel QOPM 

Comandànte Geral da PMAP 

PORTARIA N .• 060/2001- PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POÚCIA 
MIUTAR DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas prlo Decreto Governamental (N) rf 001, de 24 de janeiro 
de 1980 e tendo em vista o contido na Parte o' 022/0l-PM1, de 29 
Out01, 

RESOLVE: 

1. Designar o Cap QOPM MANOEL 
EDILEI.SON MADUREIRA BATISTA, pertencente ao Quadro da 
União - PMAP, a se deslocar da Sede de suas atribuições, Macapá-AP, 

até a cidad~ de Brasilia-DF, a fim de dirimir dúvidas a respeito da 
aplicabilidade das novas legislações junto ao CBMDF e a PMDF, no 
perfodo de 05 à 09 Nov OL 

2. be acordo com o Anexo 11, do Decreto n° 3643, 
de 26 Out 00 e Medida Provisória n' 2218, de 05 Set 01, autorizo o 

-saque de 05 (cinco) diárias, 

3. A Seção Administrativa deverá providenciar a 
aquisição de passagem ao policial militar acima referido; 

4. A Sub Seção de Planejamento da 1' Seção do 
EMG adote as providências necessárias e o Setor de Folha de 
Pagamento da PMAP faça o saque das diárias e os descontos relativos 
à etapa de alimentação. 

'(~~=-·::-~:·'"' 
WALCYRALB é TAS~S-f:aQOPM 

Comandao Geral da PMAP 

PORTARIA N~/200~-PM/1 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO AMAPÁ, 
no liSO das atribuições .qu~ lhe são conferidas pelo Decreto 
Governamental (N) n'OO/, de 24 dejaneira de 1980 e, tendo em vista 
o contido no Oficio n" 48iiOJ- CPL /PMAP, 

RESOLVE: 

Art. J• - Designar os policiai$ militar~s infra-relacionados para 
comporem a Comissãa Pennanente de /..~citação da Polícia Militar 
do Amapá, exerc/cio 2002, a partir de 08 de janeiro de 2002. 

Prtsillente: Wolter Soartnle ·ouveir•- Major QOPM 
Secretário: Antônio Monteiro da Carmo - . 2o Ten QOPMA 
Membros Efetivos 
José L~inos da Conceição -J• Ten PM (Almoxarifado) 
Wel/ington Gomes Severi110- ltl Sgt PM (Unidade de Informática) 
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Murilo de Almeida Moreira Júnior - 2" Sgt PM (I' BPM) 
Waldez Teixeira Nascimento - 3" Sgt PM {Aprovisionamento) 

Membros Suplentes: 
Marco Antônio Távora Capela - Cap QOPM Médico (Centro de 
Saúde) 
Antônio Jackson Rodrigues da Silva- 2" Ten QOPM (CIRP) 
Jose Célio Monteiro -Sub Ten QOPM (2" BPM) 
José Raimundo Souza de Almeida (Sub Ten QOPM ( 4' BPM) 
Antônio Rodrigues de Souza- 2" Sgt QOPM ( B.A) 
Jayme Marquis Leite- 3' Sgt QOPM ( CITRAN) 

Arr 2"- Publique -se e cumpra - se. 

· - AP, 03 de janeiro de 2002. 

/ 
}!,_, Jv-

TA SAkros - CEL QOPM 
Geral do PMAP 

Secretarias de Estado 

Educação 
Roseane do Socorro Andrade de Paula 

EXTRATO DE CON\'E~IO N" 917/ZilOI- SEED 

Instrumentos e Partes: GEA/Sf:EO c u(.a) CAIXA ESCOLAR FOZ DO 
RIO PEDREIRA 

OBJETO: Repa~se tlc rt'(ursos linanceiros destinados a cxtcttç'-o tlo 
Programa Dinheiro Direto na Escola- PODE/FNDE de forma :& contrihui.r, 
supletivamr.ntc, pan a manutenção tlu estahelecimcnto cscobr, p>~ra 

atender 44 alunos do F.nshw Fund:.um·ntal 

Fl/NDAMENTOS UJ.(.AIS: Artigo 25, Parã~rafo I" 1b Cnnstituiç:lo 
FcdcraJ/ijH combinado com ns artigus 12, Occrcto f.stadual n• 2042/95 -
GEA, no que couber pelas Lt:i.~ Fcderai~ n" 4320/6-l- c n" 8666/93 . 

DOTACA-0: Os recursos dcstin:ulo.\ a execução do presente Convtnio 
Tot.aliza o montante de RS 600,00 (seiscentos rc::.is) 

VJ(iÊNCIA: OI dt dezembro de 2001 nJI de janeiro de 1002. 

ASSINARAM: A Secretária de Educação e 11 Presidente dn{a) CAIXA 
ESCOLAR FOZ DO RIO PF.DRF.IRA 

EXTRATO DE CONVÊNIO N" X70l2001 -SE F. O 

Instrumentos e P:ulcs: GEA/SEED e o(::a) CAIXA ESCOLAR RIVANDA 
:-/AZARE DA S. GUIMARÃES .. 

OBJETO: Repasse de rccunm linanct'iros destinados :1 uecução dc açôes 
~~~rarna Fundo de FortalctimentiJ tia E.\co\a - Fl i;\'DESCOLA, 
tlecorrcnlt• t.ln Acurtlu tlt- Emprtuimo 11" 44S7/BR. CIJmpreentlendu: 
CONSOLIUA(ÃO, nll ufcra :n.lministn1tiva E~ladual, 1!0 Prngram;a tlt' 

melhoria do processo atJministrali\"ll·]ltdagógico da c. 

FUNDAMEl\'TOS LEGAIS: Arligu 25, r~rágrafo 1 ~ d:.t Constituição 
F'r:deratf8H comhin~do com os arlilln!i I Z, Decreto Estadual n" !042195 -
GEA, nu 4uc couber pcl:~s Leis Fet.lcr'.ais n" 4320/64 c n" R666/93. 

DOTAÇ~ Os recursos destinados a execução do presente Convênio 
Totaliza o montante t.le RS 6.000,00(uis mil r~ ais) 

VIGÊf'J.TJ.1i dt' sua :us iarlatura a :~tê 60 di oas. 

ASSINIIRIIM: A s~cretária de Et.lu~.:llç;:w ~ li Preside!ntc do(u) C.\ I ~(A 
ESCOLARRIYANDI\ i'iAZARÊ DA S. GlliMARAES 

Gl!ARAC~~--t~OS FARIAS 
Chefe tla Unidade ~:j:.o~ttratos e CQ1wênio · SGr:D 

EXTRATO DF. CONVt.NIO N" 894/ZOOI -SU;D 

lnstrumertlos e Pllrtes: GEA/S[ED co o(a) CAIXA ESCOLAR ll/CI\IAit 
AMORAS DEL CASTILI.O 

OBJETO: Rcp:o~ssc de recursos lin':'ncciros deslln~dos a u:ec.:uçio de ''\'ill'~ 
do Progr;;~ma Fundo de Forialecimcnto da Escola - FliNDESCOL\. 
decorrente do Acordo de F.mprêslimo n• 4487/BR, compreendendo: ,\ 
EXPRESSÃO, n~ esfera al..lministr:~tin Estadual, do J'rogram;~ 1lr 
melhoria do Jlrocessu :~dministrath'n-Jltd:agógico da u. 

FUNDAMENTOS . .l..f.q_1Jl:. Artign 25, Pará~rafo I" da Constirui,·;\u 
Federal/118 com.hinado t•nm os artigns 12, Decreto Est~du;ll n" 1042.'9~ 
GEA, no que cnuher lltla~ Leis fcdrrai~ n• 4310164 e n" 8666/93. 

DOTAC.{Q:. Os recursos d~stinatlus a execução do presente Con1 i•niu 
Totallza n montante dt RS 3.000,00 (lrfs mil reais) 

~§i..NCJA: dl• sua :u~i::analur"'- a o.té 60 dias. 

&._'i1il.LY~ A Srcrrlâri:1 tlt' Edu~.::.~ção e o Presidtnlt tlo(a) C-\1\ .. \ . 
ESCOLAR l.liCIMAR AMORAS DF. I. CASTILLO 

GLIARACI C ~OS FARIAS 
Chdc da Unidade de: cf,a~os e ConvCnio. SEED 
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EXT IUTO IH: ( {)'\ \ · ~· .. \ 10 f\" H4R/200 1 - S F.Eil 

lnsrr umr rlln\ ,. l'a rtrs : í.E',\fSn:n l' o(a) (,\lXI\ F. S('O I. Ail. FOI IH ) 
H lO ,\ IAZ,GÃO \'E LHO 

OBJETO: Repasse tlt· rrru rsos lino~n c riros dcslimtdos a rcco lhimcnl' ' dt· 
enca rgos soci ais. 

FUNDAM.f:_!JJOS U ::0J_ tS: Arlil!o 25 , P1dgrafo 1• da Con ~t i tui l,'o'ru 
Federal/88 combi nado com os artigos IZ, Decreto F.stadual n" 20J 2.'11:' 
G E...\, no que ro uher ·pt' las l .eh Feden.is n" 4320/64 c n" R666/93 . 

Q_OTAÇiO: Os re cu rsos rl es tin:Hios a execução du prese nte Cm11Çni" 
Tota liza o mo nr an lr rll' HS 450.00 (tpratrocen ln!' e cinqu enla reais) 

'!2.SJÊ/''!_ÇIA_: OR dC' nove.mbro dt· 2001 113 1 de janeiro de 2002 . 

ASS!NA H.AM : A S('crt târi:l. dt Educação c o Presiden te do( a) C -\ 1\ -\ 
ESCOLAR FOZ. DO I'U O i\ IAZAG,\OVELH O 

EX TR ATO DE CO ."'IVÊ;\' 10 W 8951200 1 - SF.ED 

lnstrum ehtm t' l' 11rtn: GF.MSEI::U t ' o{ a) CA IXA J::SCO I. AR PHQ\ FDOR 

" 
OBJETO: H. e pa .~s t· de n •runo) lin :1ncei r os destinad os a exec ução th· ,,, . .-, t'S 
tio - Í1ru gra111 :1 Fund n el e Furtakdmcnto da Escola - Fli:\'DES< (li . \, 

úecorre ntt· •lu .\t'MIIu tk Emp r<'~ rimo n" 4487/ HR. rumprt'<'tHICntl" . .\ 
EXI' Il.F.SS . .\0. n:t t' \ feró.! administrat iv a Estadu;~l , d iJ Prog r:tttLt de 

nu· lhoria du prort'~$11 :ulmini ~tra r h o-ped agógi co da cs 

(l W JJAMf:STOS L[(;JI/S: .-\rti)!u lS, P ariagrafo I" d2 Cumtitui ( 10 

Fed cni/RR comhin:u lo ro m n~ a r ti ~;<H 12, Oecrtto Est2 du :d n ~ 20-12.'!) :; -

GEA, no qut! coubu pd:.s Lch Fedt•rais n" 4320/64 c n" !::1666/93 . 

nO'f'A('iO: 0~ rl'c ursns ch•s tinat.l ns a cxecuçiin du presente Con1 l·nio 
T ntaliza o monta n te t.lc RS 1 JlbO,OO (um mil, oitocen tos e suse nla reai~ l 

A.\'.\'INAH.-l:H: ,\ Scrn· l::.ria tlr Educação c o Prcsidrnfr do(a) C \1\.\ 

F.SCOLAR PROVEllOH 11 

Cl iA HACI 

r hcfc da I !mdade de 

EXT H,\ T O OE C O\'\. Ê!\'10 Y' H17/ZOOI- SF:E O 

l n~trumrnf o ~ r Parir~ : CEMSEEO t' n(a) CA IXA F.Sf'Ol. .o.\R 

INTEG RAD A DF: t\ IAC\P ,\ . 

(J BJETO: Hrp a ~se de n:cur~os lin:~n cei ros destinados a cxccoçãu de 
sen iço\ de irnpl:tnt;~~;~n d e 02 Laboratórios tlc lnrormã.t ica c aqui.~içio de 

:'\h tc ri•l r•crmanl'ntc H· ndo : 76 c:ul e iras pa r a Digitad o r e 02 Ce ntr:~is tle Ar 

Contli ciou :u.l11~ el e 36.000 (1\Tl !S). ; 

f. l !:\'fJA iHESTVS Lj;.GAlS: Ar tigu 25 . P:~.d~r :.tfo I" da Co nslifuic;ãu 
Fct.IN<~I/HH cmnhin :uln com ~~ ~ ;~rli~os H, Drc nto f. ~ tatl ulll n" Z04 2195 ·_ 

GE,\ . no I'!Ul' co uhtr pela~ Leis Fl'tll•rai s n" 4;\20/64 c n" 8666/IIJ . 

DO fA(: fO: Os I'Cl: tt nu~ tl eH in :uln~ a rxccu~· ão do prrst· ntr Co n vl- niu 

Tol ali t 2 o montante tlc HS 37 .645,36 (trinta c ~ttc mil . srisnn iM e qu arr nta 

r cinc o r eais c lr int• e s ri~ cr nta vus). 

VUJL ·y(JA: OI de Al! tJS !n de 2001 <1 ] I de deJ.t mb r o dc 2001. 

ASSD!lRJ~J.:. A Secrt l:i r ia th• f.cluc.ação e o PrrsitJ ~ ntr da C.\I XA 
ESCO LAR INT EG HAU A O f 1\IACAP,\ 

Gl ARA C/ (J'if,os FA RI AS 
Chl'li: J a l:1ndadc dt: c:'f;.~llth c Ccn1'êH1u · SI.Lil 

F XTH ,\ TO OE CO'\ \ ' Êi\' 10 :"-l " H7 1f200 1 ·· SEE il 

Instrume n tos I' l' art l·s: C F.A /SF:. ED c o(a) CA IXA ESCOLAR 

SER,\ ~TIA I'o't\ t.F.NIR DE Al.i\ I E IIJA 

OB_JETO: l{ cp:Hse dc rrcunus fin a ncl'iros desti n3dos a cxecuç~u de ações 

dn l'rugr a ma Fundo t.l c Fortah·rimcnln da Escol:t - FUJ\'OF.SCOLA, 

decorrente' do AcortJo c.k Empré stimo n" 4487/BR, compr ce nd cntlu: 

CO:\'SO I.I DA( ÀO . n;t ts fer a achnini str a ti v2 F.~ t adual . tio l'rocr•m:.t de 
melho ria d u processo :~.dm ini s tra t il'tJ·pcda~úgico U:t c. 

Fl 'ND/IMF.NTOS LL(/A/S: Arti cn 25. Pará gr a fo I'' da Cu mlituit;i\o 
F~dcraliR~l-;i'natlo co m os arli~ns 12, Uccreto F.stadu a l n~ 204V95 -

GEA , tHJ 11u r ruuhl' r prlas Leis Ft•tlt rai' n" 4320/64 c n" SCiM,f9J . 

f?OTACA. f.L: (h recursos de~t in :.u l us a nccu ção du Jlt' t'scnh· CmH·l-nio 

Tu!Jii:t.;t o mu nl ;wlc tlt• n~ S.OOO,OO(ri nw mil r ~ ::t i s) 

I~UiE:\'C/i:_ t.lt· \11 :.1 a s~ ianatura a at t' 60 tl ia~ . 

ASS/l\'A RA M : A Secrct:iri:t. de EOurac;~o e o Prc~ it.l tntt' tl u( a) (A l :XA 

F.SCúLA it SFRAST IANA LE:"liH. DE Al.iVI F. IOA 

GtJ ,\nA C: I C~)OS FA!l.IA S 

Chefe d;1 l :na.bd~,.· tlc t ·oAJ~~os c ('om ênio · S E E L> 

EXT RATO DF. CO~\'ÊN IO N" 91H/200 1 - S F:F'.rl 

lnstru mr ntos e rart u : GEAlS I::EU t' o(a) CA I XA ESCOLA H \.A itl i\11'0 
DE SÃO TOt\H: 

OHJF.TO: Rt· p a~ ~c dt· r ec ursos Jinauçei ros d es tinad o~ a t' H'<' Uç:io tlu 

l'rogra m :.t Dinheiro Dlrl'W tu E.\co l:t - PnDF./ FNOE de fo rma 3 l'Ontr ihuir , 
~ upl~l i\·amcn l t'. 11:.tr:t a manulcn~· :iu do l'S t :ahelcdnu· nl o escu tar. par :t 
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Planejamento 
Charles Achcar Chelala 

PORTARIA N" 251/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Gera l, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o lnciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N' 0225, d e OS de feverei ro de 
1998; 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento da Servidora MARIA 
DO SOCORRO LINO VIDEIRA, Professora / Projeto Família 
Cidadã/SEPLAN, da sede de suas atribu ições, Macapá-AP, até 
a região ribeirinha de Anauerap~cú e região ribeirinha do 
M.atapi Mirim·Ar, com o objetivo de realizar as reuniões d e 
Orientação social e visitas domicilia res as farrUiias beneficiadas 
do Programa Família Cidadã, no período de 21 a 23.11.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá -

AP, 28 de Novembro~, 

CHARLES ACHCAR CHELALA 
-Secretário -

PORTARIA N' 252/01- SEPLAN 

O Secretá rio de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Es tado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N' 0225, de 05 de fev ereiro de 
1998; 

RESOL VE: 

Homologar o des locamento da Técnica, NELMA 
NOGUEIRA RODRIGUES SOTÃO, Gerente de Subgrupo de 
Atividades do Projeto "Família Cidadã" /SEPLAN, Código 
CDS-2, que viajou da sede de sua s atribuições, Macapá-AP, até 
as regiões d e Igarapé Bacaba, lpixuna Miranda, Fugid inho, 

Fugido Grande, Igarapé Manoel ]osé, Canapana tuba e 
Aguariq uara-AP, com o objetivo de realizar as reuniões de 
Orientação Social e recadastramento às família s beneficiárias 
do Programa Família Cidadã, no período de 27 a 29. 11. 01. 

Dê-se Ciência e Cumpra -se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maca pá

AP, 29 de Novembro de 2001. ~ . 

CHAR~A 
-Secretário_-

PORTAR! A N' 253j()J.- SEPl.AN 

O Secretário de Eslado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 d o Artigo 
123, da Consti tuição Esladual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estad ual N' 0225, d e 05 de fe vereiro de 
1998; 

RESOLVE : 

Autorizar o deslocamento do Técnico LUIZ 
AFONSO MIRA PICANÇO, Chefe de Gabinete/SEPLAN, 
Código CDS-3, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Bra sília-O~, com o objetivo de participar do Fórum 
Internacional sobre Responsabilização e Transparência no setor 
Público, no periodo de 04 a 06.U.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maca pá 

AP, 03 de De~embro de 2001. ~ 

CHARLE~CHELALA 
-Secretário -

PORTARIA N' 254/01 - SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento c 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atr ibuições que lhe são conferidas, pelo Inciso li do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inc iso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N' 0225, de OS d e fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos Técnicos MARL Y 
CORR~A SOUZA, Diretora do Departamenlo de 
Planejamento/DEP/ SEPLAN, Código CDS-3, e CLÁUDIO 
BAHIA DA SILVA, Diretor do Departamento de Estatística e 
lnformaçõesfDEI/SEPLAN, Código CDS-3, da sede de suas 
abibuições, Macapi-AP, até a cidade do Rio de Janeiio-RJ, 
com o objetivo de participar da UI Reurtiio sobre Metodologia 
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do PIB Municipal e o IX Encontro Nacional de Contas 
Regionais, no período de 09.12 a 13.12.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá-

Ar, 04 de Dezembro de 200~ :íZ / ~ 
CHARtfs~ALA 

-Secretário-

PORTARIA N' 255/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da. Constituição Estadual, combinado com o Inciso Xo do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N• 022S, de OS de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos Técnicos 
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA, Chefe da Divisão 
de Informação e Divulgação/QEI/SEPLAN, Código-CDS-2, e 
CARLOS ALBERTO MIRA DOS SANTOS, Chefe de Divisão 
de Análise Sócio-EconômicojDEPjSEPLAN, Código CDS-2, 
da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de 
Janeiro- DF, com o objetivo de participar da.IIJ Reunião sobre 
Metodologia do PIB Municipal e o IX Encontro Nacional de 
Contas Regionais, no período de 09.12 a 14.U.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá

AP, 04 de Dezembro de 2001. d/J 
CHARLE~LA 

- Secretário -

PORTARIA N° 256/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N" 022S, de OS de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do Servidor DELSON 
PONTES BARBOSA, Agente Administrativo/Projeto "Fanúlia 
Cidadã" /SEPLAN, que viajou da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até o Distrito do Bailique-AP, com o objetivo de 
realizar o 2° pagamento 'às beneficiárias do Programa Família 
Cidadã, nos dias 01 e 02.12.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá 
AI', 07 de Dezembro de 2001. 

/$L e 
CHARLE~AR CHELALA 

- Secretário-

PORTARIA N' 257/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Cdnstituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N° 0225, de OS de fevereiro d~ 
1998; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da Servidora DENIZE DO 
SOCORRO DE SOUSA LIMA, Gerente Geral do Projeto Pró
Amapá/SEPLAN, Código CoS-3, da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, com o objetivo de 
realizar tratamento de saúde; sem ônus para o GEA, no período 
de 10 a 12.U.Dl. 

Dê-se Ciência e Cwnpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá
AP, 07 de Dezembro de 2001. 

/~/t( 
cliARLE~CAR CHELALA 

-Secretário-

. PORTARIA N' is8/o1- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 3.8 do Decreto Estadual N• 0225, de OS de fevereiro de 
1998; 
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RESOLVE : 

Autorizar o deslocamento da Técnica ELLIANE DE 
NAZARÉ SOUZA GOMES, Gerente Geral do Projeto "Família 
Cidadã" /SEPLAN, Código CDS-3; da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até a cidade de Salvador-BA, com o objetivo de 
participar do lll Encontro da Mulher e Politica na Bahia, no 
período de 13 a 17.12.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maca pá
AP, 07 de Dezembro de 2001. 

4{{ 
CHAR~CAR CHELALA 

-Secretário-

PORTARIA N• 259/01 - SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento c 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N• 0225, de 05 de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE : 

Autorizar o deslocamento da Técnica ELLIANE DE 
NAZARÉ SOUZA GOMES, Gerente Geral do Projeto "Fanúlia 
Cidadã" /SEPLAN, Código CDS-3; da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até o municfpio de SERRA do NAVIO- AP, com o 
objetivo de realizar o 1° pagamento às beneficiárias do 
Programa Família Cidadã, no período de 07 a 09.12.01. 

Dê-se Ciência e Cwnpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maca pá
AP,07 de Dezembro de 2001. 

CHARLEStfff!:itfi 
-Secretário-

PORTAR!.(\ N" 260/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N° 0225, de 05 de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da Técnica DJNALVA DA 
SILVA VILHENA, Gerente de Subgrupo de Atividades do 
Projeto Pró-Amapá/SEPLAN, Código CDS-2, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de BELÉM-P A, com o 
objetivo de participar da reunião de Avaliação do Projeto 
Alvorada, no período de 14 a 16.12.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá
AP,14 de Dezembro de 2001. 

. ~t{t( 
CHARL~ÃLÀ 

-Secretário-

PORTARIA W 261/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Govemo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso li do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N• 0225, de 05 de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 

Homologar a designação do Servidor JOSÉ MARIA 
RÍGO DE OLIVEIRA, Chefe da Divisão de Sistemas e 
Métodos/DEMAD/SEPLAN, Código CD5-2, para substituir 
acumulativamente, ROSILEI .OLIVEIRA MONTEIRO, no 
Cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Organizacionai/DEMAD/SEPLAN, Código CDS-2, durante o 
afastamento da Titular, que está usufruindo 10 dias de férias, 
correspondentes ao ex.rdcio de 2001, no período de 10 a 
20.12.01. 

Dê-se Ciên~i~ e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá-
AP, 18 de Dezembro de 2001. .· · · ' . ·. · 

. ~ .. 

1// ._, 
CHAiu ACHCAR CHELALA 

.. Secretário-
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PORTARIA W 261jt)1- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento c 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N" 0225, de OS de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE : 

Designar a Servidora ROSILEI OLIVEIRA 
MONTEIRO, Chefe da Divisão Desenvolvimento 
OrganizacionalfDEMAD/SEPLAN, Código CDS2, para 
substituir acumulativamente, JOSÉ MARIA RÊGO DE 
OLIVEIRA, Chefe da Divisão de Sistemas e 
Métodos/DEMAD/SEPLAN, Código CDS-2, durante o 
afastamento do Titular, que estará usufruindo 15 dias de férias, 
correspondentes ao exercício de 2001, no período de 26.12.01 a 
09.01.02. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá-

Ae >< •• D<«mbro'• ~{! 

CHARLES ACHCAR CHELALA 
- Secretário -

PORTARIA W 263/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso 11 do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N° 0225, de OS de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos Técnicos SILENO 
SILVA DOS SANTOS, Chefe da Unidade de 
Informática/ ASTEC/SEPLAN, Código CDS-1, e MARILENE 

. DOS SANTOS NASCIMENTO, 
Digitadora/ ASTEC/SEPLAN, da sede de suas atribuições, 
Macapá.-AP, até os municfpios de Po!to Grande, Ferreira 
Gomes, Pedra Branca, Serra do Navio e Maz.agão, com o 
objetivo de efetuarem as instalações dos cquipamentçs de 
informática e prestarem orientações operacionais, no período 
de 27 a 30.12.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDE.NAÇÃO GERAL, em Maca pá

AP, 27 de Dezembro de~2001. _,......--; 

~V-(~ 
CHARL S ACHCAR CHELALA 

- Sccretá.rio-

PORTARIA W 264/01- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento c 
Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso I! do Artigo 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N• 022S, de OS de fevereiro de 
1993; 

RESOLVE: 

Designar o Servidor CLÁUDIO BAHIA DA SILVA, 
Diretor do Departamento de Estatística 
lnformaçõesfSEPLAN, Código CDS-3, para substituir 
acumulativamente, PLÁCIDO PORTAL DE SOUSA, no Cargo 
de Diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Mvnicipal/DDM/SEPLAN, Código CDS-3, durante o 
afastamento do Titular, que. entrará· em gozo de fér-ias 
regulamentares, no período de 02 a 31.01.02. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá -

Ae, v •• """"bm "'""'pd 
CHARL~CHCAR CHELALA 

-Secretário-

PORTARIA N" 265ftl1- SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejamento e 
.' Coordenação Geral, do Governo do Estado do Amapá, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas, pelo Inciso li do Artigo . 
123, da Constituição Estadual, combinado com o Inciso X, do 
Artigo 38 do Decreto Estadual N• 0225, de 05 de fevereiro de 
1998; 

RESOLVE: 



Macapá, 9.01.2002 

Homologar o deslocamento do Servidor MÁRIO 
TRINDADE FERREIRA, Motorista Oficiai/SEPLAN, Código 
CDI-2, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até aos 
municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca, 
Sena do Navio e Mazagão, a fim de conduzir os técnicos, no 
período de 27 à 30.12.01. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, em Maca pá-

AP, 29 de Dezembro de 2004;;; a· 
CHARL~;~ELALA 

-Secretário -

TEilMO DE DOAÇÃO QUE mTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ E A 
PREFEITIIRA MUNlCIPAL DE PORTO 
GRANDE, COM INrnRVOIWOA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO 
PANE!AMENTO E COORDENAÇÁO 
GERAl.. 

O Governo do Estado do Amapá, pessoa juridica de direito público 
in~mo, CNPJ lf' 00.394.557!0001-25, ailo 1. Rua General Rondon, Patrimônio nQ 0259, 
Centro, De!ll cidade de Macapi, Esttclo do Amap'. rr.preseotado ne!>l.e ato pelo seu 
titular, o Excckntfs&imo Senhor Govmtador Joio Alberto Rodrigues Ccpiberibe, C.P.F. 
rf 278.80.5 .754-72, dounnte deoominado DOADOR,. com int.erveni!ncia da Secretaria 
de E.n&do do Pl&.Dejl.IDeoto e Coordenaçio Genl, representada pelo seu sccretãrio, 
Cbarl.c.s A.cbcu Chelala e a Prefeitura Munkipal de Parto Grande, com sede à Rodovia 
Perimetra1 Norte, 5/n.0

- Ctnto, Mwtidpio de Porto Ora.o<k, inscrita no CNPJ (MF) n.0 

34.925.20610001-44, repraenl.ada por seu Inkito Municipa.l Sr. Cícero los~ de Li.ma, 
bmileiro, casado, empresário, CPP (MF) n." 219.040.061·91, CJ. n. 0 1.069.998 2' Via 
SSP/GO, doravt.nte denominado DONATÁRIO, ruolvcm firmu o presente TERMO 
DE DOAÇÃO, como segue. 

F11NDAMENTO LEGAL: O presente iMtrumento eocxmtn suporte le&al no artigo 17, 
inciso II. alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e ~uu alterações c dem.W normu apliciveis 11 

espécie. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prr.sente imuumcnto tem a finalidade de tran5fcrir a 
po:ue e domínio do1 ~eguinlc.S bens móveis: 02 {dois) oomputadores, 02 (dois) 
monitoru., 01 (um1) impreuon. e 01 (um) estabilindor, pcrtcncc.ntes ao OENSEPLA.N 
(DOADOR), l Prefeitur> Municipal de Porto Grande (DONATÁRIA). 

§ 1°. Trata-se de micro computadof Pentium 1ll de 800 MH7.., 12H MB de memória, 
20 GB de disco rlgido, uod. De <D- R Wcom. Klt Multimfdja, unid. de disquete de 
3/5, adaptador de r~e Etbemet 10/100, monitor de 14", teclado, moua.e, Window.'l 2000 
prt in.st.alado e pacote Oficie 2LXXl; impruson. O~data Page 8Z e um estabiliudor de 1 
KVA SMS. 
t r. Os lx:n.s mencioaa.dos no puigrilfo anterior possuem a .Ki\linte carga patrimcmial 

do GENSEPLANo 

l · 02 (duu) CPU patrimOnio 1055272 e 10552.84; 

Il· 02 (dois} monitorts patrimônio 10:55309 e 10:55291; 

m ·OI (um•) ilnpr=or> patrimOnio 105S312; 

IV· OI (oob..U) J>'lrimOnio 1055323; 

CI.ÁUSIJL.\ SEGUNDA: O. BeM Móveis on. doa.do5 de&tinanHe ao uso exclusivo 
da Prdeirun Municipal de Porto Grande, fiando exptessamente vedado pe.n uso de 
comc:rriaJizaçio t outros com fins lucrativo&, na& termos da legi&laçáo vigente:. 

CÚUSUlA TERCEIRA: Por eventualidade, K bouver dw:umprimento da Oiusula 
Segu'OO.., os Beru on DOADOS, retonw~ ao PatrimOnio do f.stado do Amapi. 

ClÁUSULA QUARTA: Para dirimir quailqueJ ddvidaa surgidu em deconéncia do 
nio cumprimento lk5te I.nstrumento, a.s parte& elegem o Foro da Cidade dt: Macapi., 
E&tado do Amap( com adutJ.o de qualquer outro, poi mais privilegjado que 3cja., 
deveruio ~r publicado o extrato dute oo DWio Oficial do Esw:lo do Amap,, pm 
salva.guuda.r 01 rigores da lei. · 

E. por estarem justos e contratad~ u1irwn DOADOR, 
INTERVE.N!ENIC e DONATÁRIO, o presentec.m 03 (trb) via& de igual teor e forma, 
p&n um IÓ efeitn, na presença de dua.s testemunhas abilio que La.m.bém assiOAm. 

Macapá, de Oeu.mbro de 2001. 

I ' 
----~--- '--~ 

João rto Rodrizue,s Capibenbe 

~~~-

~~ 
Sctntlrio de Estado do Planejamento e Coor. Geral 

INrnRVENIEr<rE 

~iiRMLJo ~ owcJM tXJs11/ 
ftcn"O/oti d• Ltma 
Prefeito de Porto Grande 

DONATÁRIO 

1.~ 

2 â"'J,.I,<Vl6 f. ó g 4 .81(; 

.TERMO DE DOAÇÁO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ E A 
PREFE!'!URA MUNICIPAL DE PEDRA 
BRANCA DO AMAP AR!, COM 
JNTER\IENitNaA DA SECRETARIA DE 
I!STADO DO PANE!AMENTO E 
COORDI!NAÇÁO GERAL 

O Governo do Estado do Amap6.. pessoa juddica de direito público 
interno. CNPJ rf 00.394.S5710001·2S, 1ito l Rua Guera.J. Rondon.. Patrimônio~ 0259, 
Cenlnl, ~ cidade de Macapi, Estado do AmiP'-. reprcnntado nate ato pelo seu 
titulu, o EJ.cckntiaaimo Senhor Gove.nwtor Joio Alberto Rodrigues Capiberibe, C_P .F. 
n• 278.805.754-72. dori.vante deDOD:liaado DOADOR, com intcrveniénci& da Secrewia 
de &tado óo Planejat~W~to e Coordeuçlo Geral, repre1e0tada paio s.t"U KC~etirio, 
Cb&.rlea Acbcar Chtla.ta e a Prefeitura Munidpa.l de Pedn. Branca do Amapa.ri, com 
~e l AV. Frmciaco Bru rf' 347· ceatro , CEP: 68.948-00J • Munldpio de Pedra 
Bnnca do Amapari, Wcrita DO CNPJ (MF) a..•J4.92.5.131J0001-00, tepteJtr.tada por 
sua Prefeita Mu.nicipal SrL Maria do SocomJ Pdacs , bruilein, cand.a, CPF (MF) n.

0 

038.447.732-15 , CJ. u.• 23&.636 - "'- via -ht, dorava.nte dcaominad.l Dooat6.ria, 
resolvem fímw o prucntc'Termo de Doaçlo, como ~egue. 

Fundamento Lopl: O pruenre lnsbulncDto eoc:omn. suporte lepl no artigo 17, inciso 
n, alint:a "&"', da Lei rf' 8.666rJ) , JUU. alleftÇÓCI e demais normU aplidvci..'la espécie. 

CLÁUSUlA PRIMEIRA: O preseote iDstrumeato tem a fi.Dalidt.de de tnnsferir a 
posse e dOOúmo d01 seguinte. ben1 m6veia: 02 (doil) computadores, 02 (OOis) 
monitores, 01 (uma) im~a e 01 (ma) estabiliudor, pertencentes 10 GEAJSEPLAN 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(DOAJ')()R~ I Prdeirun MUllicipol de Pedn BriUlCi do Aoupiri (DollOtl.ria). 

f l". Tnta·se de micro computador Pentium lll de 800 MHZ, 128MB de memória., 
20 GB óc disco rliido, llOd. De CO -R Wrom., K.it Multimidia. unid. de disque~ de 
3{5, ad~or de rede Etbcrnc.t 10/100, monilor de 14", ~dado, moutc, Windows 2íX>O 
pré lnstalado e piC(lte Oficie 2000; iznpreSJOn Oiidat.a Pagt 8Z e um estabilizldor de 1 
KVA SMS. 
f ?". Os bens rnencion.001 no pu4r'afo 1nlcrior poasuem 01 segu int~ c:uga 

patrimoni~ do GIWSEP!AN: 

I- 02 (duas) CPU potrim.lnio 1055271 e 1055283: 

n. 02 (doU) monltore:s pa~nio 1055297 e 10.5530:5; 

li· OI (uma} impreuon patrimônio 1055315: 

IV - OI (oobrulr) patrimOnio 1055332; 

ClÁUSUlA SEGUNDA: O& Beos Móveis on doados deatirwn-se ao uso exclusivo 
da Prddtura Municipal de Pedn Bn.nca do Amapari, ficando exprwamcnt~ vedado 
para uso de comercialir..aç!o e outro' oom fuu lucntivos, no.s tennos da legislação 
viitntc. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Por eventualidad~, se bouvcr descnmprimento da Oáusu\a 
Stgu,Wa, os lkDS Otl DOADOS, lllt~rnuio &a Pat.rimõnio do Esta.do do Amap•. 

CIÁUSUI.A QUARTA: Pan dirimir qua.isquer dúvidas surgidas em decorrência do 
uio cumprimento deste Irutnunento, as partes elegem o Foro da Cidade de Macapá. 
E.rtado do Amap6, com exclusio de qualquer oullo, pot mais privilegiado que seja, 
devendo .ser publicado o cxt.nto dc.stc DO Dilrio Oficia.! do E.uado do Ama~. para 
.u.Jvaguardu O:S rigores da. lei. 

E, por estarem justos c contrau.dos, assinam DOADOR, 
INTERVE.NIENI'E e DONATÁRIA, o presente em 03 (trts) viu de igual tcOJ e forma, 
pua um só efeito, n1 JKesenç.a de duas te.stemun.llu abaixo que também a!..,lnam. 

Mtcap!.. de Dezembro de 2001. 

Secre.tlrio de Esta.do do Plan.ej~~.mento c Coor. ~ra.l 
INlERVENlENTE 

Mwio ft~P~tt Pref<i"~~edn Bn•na do Am>pari 
DONATÁRIA 

l. ~HO ;l0,\lj3\ 

2. r;/.,,L fl. o ' 4 1'{9 

TI!IIMO DE DOAÇÁO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESI'ADO DO AMAPÁ E 
A PREYEITUIIA MUNIOP AL DE 
FERJlEIRA GOMES, COM 
INrERVENJtNCIA DA SECRETARIA 
DE F.STADO DO PANEJAMENTO E 
COORDENAÇÁO GERAl.. 

O Governo do E.Btado do Amapá, pcuoa juridic• de direito público 
interno, CNPJ rfl OOJ9455710001·2S, tito à Rul Gueral Rondon, PatrimOnio n~ 0259, 
Centro, nesta cidade de Macap'. Estado do Amlpi, representado oe~e ato pelo seu 
titular, o EI.ctlentúsimo Senbof Governador Joio Alberto Rodrigues Capiberibe, C.P.F. 
nD 278.805.754--72, dor1V&nte de~ DOADOR, eom intetVeniência da Secrearia 
de EJlado do Plantjuoento e Cooróenaçio Getal, repre.Kntada pelo :!.tu secretário, 
Ch&rlu AchCir Qcl.a.la e..i'Pre!citurt Municipal de Ferreira Gomes., com ac.ck l Av. Cos1.1 t 

Süv1, n.• J58, rnun.ictpio de Femira Gome&, inscrita DO CNPJ (MF) n. 0 23.066.81410001-
24, representada por seu Prefeito Manicipal Sr. Adiei de Ca.mpos Ferrein., brasileiro, 
solteiro, Pedagogo, CPF (MF) n.0 066.891.672·91, C.l. a." 035.109 - SSP/AP, 
dou.vante denOinio.ado DONATÁRIO, res.olvem firmar o presente TERMO DE 
DOAÇÁO, como segue. 

FUNDAMENTO LEGAL: O pre.st:nte instrumento encontn suporte legal no artigo 17, 

inci.so U, aHnea "a", da Ui Jf 8.666/93, suas alteraçõea e demais normas aplicávds a 
uptcie. 

CLÁUSULA P1UMEJRA: O presente IMtrurnento tem a fill.alidade de transferir l 

po5ae c dom{n:io doa aeguintes bens móveiJ: 02 (doiJ) computadores, 02 (dois) 
monitortl, 01 (uma) i.mpres.sora e 01 (um) estabilizt.dor, pertcnt(:ntes ao 
GEA/SEPl.AN (DOADOR), à PREFElniRA MUNICIPAL De FERREtRA GOMES 
(DONATÁRIA). 

t 1". Trata-&e de miao oomputador Pentium m de 800 MHZ. 128MB de memória, 
20GB de disco rígido, ond. de CO- R Wcom, K.it Multinúdia, unid. de disquete de 'J/5, 
adapUrlor de rede Ethemet 10/100, monitor de 14", ~dado, mou.se, Wlndows 2000 pr~ 
imtJ.Iado e pacote Oficie 2CKX); impressora Okidata Page 8Z e um estabilizador de I 
KVA SMS. 

t f· Os bens mendonarlos 1\0 parignfo anterior possuem l seguinte carga 
potrimonial do GIWSEPLANo (i.....-

1-02 (duu) CPU J>'trimOnio 1055268 e 1055266; ,.l\ 

U • 02 (do~) m?nitor,. patrimOnio 1055300 e 1055206: 

111-01 (uma) impressort património 1055313; 

IV· 01 (nob..U) polrimõnio 1055326; 

CLÁUSUlA SEGUNDA: Os Bens Móveil 011. doadoti destinanHc ao uso exclusiva 
da P'REFEITUR.A MUNIOP AL DE FERREIRA GOMES, ficando expressamente 
vedado ptra us.o de comerdatiu.çia e nutiO& com fw lucrativos, nos termos da 
legjsl.ação vigente . 

ClÁUSUlA TKRCEIRA: Por eventualidade, 5e bouver de.scumpriment~ da CUusula 
Secunda, O& Bem ora DOADOS, retomufo ao Património do Estado do Amapi. 

CLÁUStJL.\ QUARTA: P1rt dirimir qullisquer dUvidas surgi~ tDl dccorrhcia do 
n1o wmprimento deste In.ruumento, u putea eleçm o Foro d1 Cidade de Ma.e&pi, 
&taOO do .Amap4, com nclusio de qualquer outro, por mlia privilegiado que seja, 
devendo ser publkado o extrato deste no Diirlo Oficial do Estado do Amapi, par:a 
salvaguardar 01 ri&;oru da lei. 

E, por eatarem junot e contntadot, usirwu DOADOR, 
INTERVENIENTE e DONATÁRIO, o prueatc em 03 {tru) viu de igW teor e forma, 
pan wn J6 efeito, na prt~otnça de duu tc.nemvnhu abW:o que tliDbém wi.nam. 

Ma.capJ, de Dezembro de '2001. 

Secretário de Eltado do PlaoejameniJJ e Coor. Gen.l 
lNlCRVEN!ENTE 
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TESTEMllNHAS 

~K:Jo :2'\W'>~ 

TERMO DE DOAÇÁO QUE Em'RE SI 
CELEBRAM O ESI'ADO DO AMAPÁ E 
A PREFEmJRA MUNlCl!''AL DE 
MAZAGÁO, COM !NTERVENltNCIA 
DA SECRETARIA DE ESI'A!lO DO 
PANFJAMEN'fO E COORDENAÇÁO 
GERAL 

O Governo do E.st.ado do Amapi, pessoa juridica Je dirtilO público 
interno, CNPJ rf' 00.394.5.57/0001·25, sito i Rul General RonOOn, Pa.trimõni.o nD 0259, 
Centro, DtSll cidade dt Maca.pi, E&tdo do Amapi. repre.-.enlado r.este atn pelo seu 
titul&f, o Excelen!Wimo Senhor Governador João Albe. to Rodrigues C&pibctibe, C.P.F. 
rf 278.805.754--72, dorav:a.nte denominado DOADOR, com int.erveciê.nda da Secretaria 
de &lado do Plancj~ttto e Coordenaçio Geral, rc.presentada pdo seu ~ecretirio, 

Charles A..cbcaJ Chc:lala e a Prefeitura Mnnicipal de Mua.gio, designada como 
DONATÁRIA, com sede 1 rua Presidente Vargu, CEP: 68.94{)..()00 · Município de 
Mu..agio, insaila no CNPJ {MF) n.0 05.986.42710001-24, representada por !tu l'refeito 
Municipal Sr. Jo~ Odair da Fon5eel &njamlm , brui\eiro, casado, CPF (MF) n.c 
OCXJ.821.802·10, C.I. n.0 7344 . 'P via -.AP, doravt.n~ denominado DOHATÁRIO, 
resolvem firmar o presente TERMO DE DOAÇÃO, como segue. 

FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento encontra suporte Jega1nJ artigo 17, 
inciso U. alloe.a "a", da Lei D0 8.666,193 e suas altt;raçõe! e demais n-:Hnus aplicáveis t. 

esp&:ie. 

CLÁUSUlA PRIMEIRA: O presente Wtrumeoto tem a úoa.lidt.de de \ransferir a 
posse e domini.o dos seguintes beos móveis: 02 ~lio i s} oompu!..atklru. Ol (dois) 
monitn~; 01 (uma) impressora e Ol (um) esubili:n.dor, pertencentes ao 
GENSEPLAN (DOADOR), à Prefeitur> Murucip~ de Muagáo (DONAT.i.RJA). 

i 1°. Trata~ de micro C!lmputador Pentium m de 800 MHZ., 128MB de Elemória.. 2D 
GO de disCo ógido, und. De CO- R Wcorn, Kil Multimfdia., unid. de d~q\lete de 3/5, 
adapl.ldor de rede Etherne.t 10/100, moni\Or de 14 ", teclado, moUlt, Wil.'ldows 20Cl0 
prf-in.mlulo e pacote Oficie 2(X)J; impre&SOn Ok.idal.l Page 8Z e um est.abrliudor de 1 
KVA SMS". 
t r. Os beflll menciooados 00 parigrafo anterior possuem a seguinte carga patrimonial 
do GEAISEPLANo (] 

02 (duas) CPU palrimOoio 1055269 e 1055274; ~ 

U · 02 (doi&) mo~itorea patrimôo.io 105.5292 e 1055304; 

m-ot (uma)imp!tSSOra património 1055317; 

IV· 01 (Mbrerak) paoimôoio 1055328; 

CLÁUSUlA SEGUNDA: Os BenJ Móveis nn doados destinam·M: ao !)SO cxclu!ivo 
da Prefeitun Municipal de Maz.aglo, fica.ndü expressamente \'edado para uso de 
c:omercialiuçio e outrot com fi..n.A lucrativa&. ncs termos da lcgislaç:áo vigr:nte . 

ClÁUSULA TER.CEUlA: Por eventue.lidade, se houver descumprimen\D da Cl~usula 
Segunda, os Beru. Ofl DOADOS, retomuLo ao Patrimtnio do Girado do Amapá. 

CIÁUSUU QUAJtTA: Para dirimir quaisquer dúvidas rurgidas em decorrência do 
nlo cumprimeoto deste lii.Strwnento, u p&rtes elegem o Foro da Cid<~.d' de Macapá, 
Estado do Amap!, com excl!Wo de qualquer outro, por mais privilegi:lào que !tja, 
!kvendo !et publicado o extrato does~ nn Dii.rio Oficia.! Jo Est.ado do Amapá, para 
sálva.guatdar~ rigoresdalci. 

E, por est.uem juswa e contral.ldos, usinun. DOADOR. 
INTERVENIENTE e DONATÁRIO, o pre.sent~ em 03 (trts) vias de igual teor e forma, 
para um 5Ó efeito, n.a presença de duas testemunha! aba.D:o que também as.si.nam. 

Testemunha&: 

Maapá, de Janeiro d~ 2002. 

Secretário de Esuuio do i'lanejameotll) e Coor. Geral 
INTER VEN:ENTE 

TI!IIMO DE DOAÇÁO QUI! ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO AMAI" Á E 
A PREFEITIIRA MUNICIPAL DE 
CUI1AS DO ARAGUARJ, COM 
INmRVENitNCIA DA SECRIITARIA 
DE ESI'ADO DO PANE!AMENrO E 
COORDENAÇÁO GERAL. 

O Governo do Estado do Amapá, pcS60a juridica de direito p6büco 
lntm.o, CNPJ ~ 00.394557~1-25, sito à R.111 Oweral Rondcn, PatrimOnio n° 0159, 
Centro, nesta cidade de Macapl, &lado do Amap'. represcnt.ado nelte •to pt!o seu 
titulu, o Exo:lentfssimo Senhor Govema.dor Jolo Alberto RodriEUtS Carpibtribe, C.P.F. 
o,G 27S.80S.754·72., dor.va.ntc deoomin.ado DOADOR, com iDtervcuitncia da Secretaria 
de E&üdo do Plt.n6janetr.to e Coordenaç.lo Gen.l, re~lad& pelo seu teCl'elirio, 
Cbulea Achcar Dlelala e a.f'te(eitura Mtlllicipa.l De Cutia.s. com lada ~ ~-"· t• de maio, H, 
CEP: 68.973-000. M11niápio de C41tia!., inaaita no CNPJ (MF) n.0 34.925.198/0CX>l
:M, repn:sentad1 por teU Prefeito Mu.&cipll Sr. JOI.é Juatc de Morais Barbos.a, 
brasileiro, cuado, Cl'F (MF) n.0 120.7851..302-10, C.l. 11. .0 084.179--AP, doravante 
denomluado DONATÁIUO, reaol't'em. fimw o preeenu TERMO DE DOAÇÃO, como ....... 
f1JNDAMENTO U!GAL: O pre.aente icstrumeuto cnCC~~tn supone !e ,tal DO utigO 17, 
inci&o D, alíoe.a "l", da Lei rf' 8.666193, fUU al~raçõu e dem•i! aormu lplicáveis 1 
upécie. 

CLÁUSUI.A PRD1EIRA: O ptt:Seate inllrumtn1o tem a finalidade de tr"an!feris • 
pose e domWo doi ~egu.intea bt.DII ra6vei1: 02 {dois) computadoru, 02 (dois) 
monitortl, 01 (WDa) imprulOta e 01 (um) e.sl.&bilil.Wor, pcrtenccnre:s ao 
GEAISEPLAN (DOADOR~ l Preftituno Mwcipal de Cutiu (DONATÁRIA). · 

f 1"· Trata-~t de micro compo.tadot Pentit~m m de 800 MHZ, 128MB dr. memória, 20 
OB de disco rigido, und. de CD- R Wcom, K.it Multiaaidia. unid. de disque~ de 3/5, 
adaptldor de rede Ethcmet 10/100, mollilor de 14", teclado, mause; WUldnws 2000 prt 
instalado e pacote Oficie 2(X)(); itnpn:110r. Okidata PJ«C 8Z e um e:otabili::z:~dor de l 
KVA SMS. 



Macapá, 9.01.2002 

~ 'P- O' beru ID(ndOnlckM no pu á grafo anttrior possuem a. se guio te cargipatri o · aJ 
do GENSEPlAN: 

t- 02 (d=) CPU_patrimõnio t055265 o 10S5267; S'~ . 
r -

n- 02 (do~) mo_niloru patrimõmio t055310' 1055298; ._::.-----

m- 01 (uma) impmsora património 1055319; 

IV · Oi (nobrerak) patrimônio 1055327; 

ClÁUSUlA SEGUNDA: Os Bens Móveis ora doados destinam-se ao uso exclusivo 
da P~ MUNICIPAL DE ClTTIAS, ficando expre.~.wneote vedado para uso 
de comerCla.hzaÇ&O e outros corn fins lucra.tivoa, nos termos da legislação V:igcnle . 

. ClÁUSULA TERCEIRA: Por eventualidade, ae hou·•er descumprimento da Cláusula 
SegunOO, os Ikru on DOADOS, retoma.rlo oo Patrimônio do Estado do Amapá. 

ClÁU~ QUARTA: Para dirUnir quaisquer dúvid&s S"urgldas em decorrência do 
n!o cumprunenta deste lrutrumcnto,, u partes elegem o Foro da Cidade de Macap:i, 
Estado do Am~ com exclu5!o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
devendo ser pub_l:cado o extraio deste no DiArio Oficial do Estado do Amapá, pm 
salvaguml:u os ngore~ da lei . 

- E, por e.st.mm jusl!M e contratados. 'ass.inam 
DOADOR,INfERVENIENTE e DONATÁRIO, o presente em 03 (trú) vi&s de ibrual 
tro~ e forma, para um só deito, ru ·pre!ellÇa de duas lestemunha.s abaixo que também 
assuwn. 

Macapi. de ja.neiro de 2002. 

Joollust~ 
Prefeito u · , 
DONATÁRÍ < 

TESTEMUNHAS 

D~.Ú. 
Secretário de Estado do Planejamento e Coar. Geral 

!NTERVENIEN11õ 

L ~to!ll ;)0,\I.J"Zl~ 

2. C/~L,o f o g '(fv;} 

Meio-Ambiente 
Antonio Sérgio Monteiro Filocreão 

Elo.''rRATO 

CONVJ!.NIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
DNPM!DIRIN/N• 003/2001 

Instrumentos/Partes- Dcpartamc,.lo Nacional de Produção Mineral, 
a Re-presentação R<-gional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis- Gerência Executiva no Estado do 
Amapá e a Secráaria de Estado do Meio Ambimte- SEMA 

F~nd>Únento Leg•l - O presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TECNICA, elaborado em obediência, no que couber, a Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas a~erações posteriores. 

Do Objeto - O presente Convênio de Cooperação Térnica tem por 
objeto o estabelecimento de ações · COfljoota direcionadas à 
fiscalização, ao controle minerário e ambiental da atividade de 
min,-ação, no Estado do Amapá. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO: A fiscalização, o controle minerário e 
ambiental da atividade de mineração no Estado do Amapá, serão 
exercidos pelo DNPM, pela GE--JBAMA/AP e pela SEMA, de 
conformidade com a legislação mineral e ambimtal e as competências 
regimentais dus Partes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Courdcnação das atividades 
desenvolvidas em docorr~cia do presente Instrumento será exercida, 
pelo lado do DNPM, através do chefe do 16' DISTRITO/AP, pela 
GE-lBAMN AP c pela SEMA através da Coordenadoria de Controle e 
Fiscalização- CCF. 

Dos Recursos Orçamentários e Financtlros - Os recursos 
orçamentários e fmanceiros a serum disponibilizados para a exec..1.1ção 
do presente Convênio de Cooperação Técnica ocorrerá à conta de cada 
uma das Partes .. 

Da Vigência e Alterações - O prazo de vigência do presente 
Convênio de Cooperação TéaJ.ica é de 05 (cinco) anos, a contar da 
data da publicação de seu Extrato, no Diário Oficial da União em 
03/t2/200t, podendo sa- ahecado mediante acordo mire ai Partes, 
através de TERMO ADITIVO, vedada as altecáções do objeto_ 

Da Publicação - O DNPM, e a GE-IBAJ\WAP, providenciarão à 
sua conta, a publicação deste Convênio, em extrato, no Diário Oficial 
da União, até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura e, a SEMA 
providenciará sua publicação no Diário Oficial do Estado, nas mesmas 
condições. 

E por t3arem de acordo, as Partes assinam o presente Instrumento, 
em 04 (quatro) vias de igual teor e fonna, para que produza entre si os 
legítimos efeitos de direitos, na presença das testemunhas que também 
o subscrevem. 

Datu de Assinatura: dezembro de 2001 

Macapá-AP , 02 de janeiro de 2002. 

ACORDO FIRMADO POR ANTÔNIO SÉRGIO MONTEIRO 
FILOCREÃO, MARCELO RIBEIRO TUNES E MURILO 
AGOSTINHO PINHEIRO. 

ANTONIO SÉRGI (L . NTEIRO FIWCREÁO Sec<\.~~0 

(DIÁRIO OFICIAL) 

-NOTIFICAÇÃO 
N. 0006/SEMA-AP 

Notificar o Sr. MIGUEL SERRÃO DE SENA, residente na Av. 
Santana, 1234, bairro Central, a comparecer nesla Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente, para tratar assunto referente ao 
Processo ~ 32.000-0650/2001, em seu desfavor, no prazo de 
10 (dez) dias a contar da data de publicaçjo. o nao 
~omparec1mento na data acima mencionada, ficará o notificado 
Jncurso às penalidades constante no Inc. IX do Art. 15 C/C Art 
28 do Decreto Estadual de n. 3009/98. -

Macapá-AP, O~Janeiro de 2002 

Antonio Sergi n eira Fllocreão 
Secr ário/SEMA-

lnfrà-Estrutura 
~---~·~· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----
Cláudio Pinho Santana 

COMISSÃO PERMANENTE DE LÍCTTAÇ-iO 

AVISOJ>E TRANSFERÊNCIA_; 

A Secretária de Estado da Jnfra-Estrulum, 
através de sua Comissão Pcnnanente de licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que a licitação 
referente ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, n' 
02512001-CPUSEINF/GEA, publicada no IX)E no dia 
19/12/2001, que tem como objetivo a Locação de Veículos 

para esta SEINF/GEA , em Macapá - AP, fica 
transferida para o dia 18/01/2002 às 09:00 
(nove) horas, no mesmo local publicado 
anteriormente. 1 

Macapá-Ap, 08 de janeiro de 2002. 

. ~ I t 
Eng' LUIZIANE . LVASERRANO 

(l'rcsi ente da Cl'l/SF.!NF/GEA) 

Saúde 
}arde! Adailton de Souza Nunes 

PORTARIA N° 002/02-SESA 

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto no 4390 de 08.08.97 e Portaria n° 0354/97-SESA -
22.08.97, e considerando o que consta do Prol. Geral n° 

2001/4126. 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor ÂNGELO JOSÉ PINHEIRO DE UMA -
médico, a se deslocar da sede de suas atividades - Macapá -
Ap, até a Cidade de Belém - Pa, a fim de participar do X 
Módulo do Curso de Especialização em Saúde Mental e Justiça, 
no período de 14 à 19.01.02, com ônus limitado (vencimento 
integral) para esta Secretaria. 

CHEFIA DE GABINE'rE/SESA- ~1acapá -Ap, 03 de janeiro de 

2002. 

M~~-
Chefe de GAB/SESA 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

SETIMO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.' 008199 -
SESA, que entre si celebram .o ESTADO DO AMAPÁ, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a 
Empresa SERVI NORTE-- ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 
DE VIGILÂNCIA L TOA, para os fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor forma do direito, 
os responsáveis no fim assinados, todos identificados no 
Contrato de origem. conforme justificativa n.0 092101, resolvem 
de comum acordo, que o instrumento acima identificado tem 
alteradas as CLÁUSULAS TERCEIRA E QUINTA, que 
passam a vigorar com a seguinte redação, mantida~ as demais 
aqui não referidas, na forma como se acham originalmente 
redigidas, - e que neste . ato e ocasião, são totalmente 
ratificadas, para todos os firis de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: Este Contrato 
passa a vigorar até 30 de novembro de 2002. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: As despesas com a 
execução deste CONTRATO, totalizam um montante de 
R$851.929,44 (Oitocentos e Cinquenfa e Hum Mil ,Novecentos 
e Vinte e Nove reais e quarenta e Quatro Centavos) sendo 
empenhado inicialmente o valõr de R$ 70.994,12 (Setenta Mil 

· , Novéce~iós' e 'Novérita é QÚáiro · Rêaise Doze Centavos) para 
o mês .-' de· ·dezerh~rci/01 - -qué êorridãi( à -•conta da Dotação 
Orçamentária . . , consignada . ·ao Programa de Trabalho 
10.302.0087 2793, Fonte 012, Elemento de Despesa 3390.39-
Serviços de Terceiros- Pessoa· ·Jurídica ,Conforme Nota de· 
Empenho 2001 NE 02980, pevendo ser providenciado o 
Instrumento correspondente - para garantir Dotação 
complementar para o exercício subsequente. 
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Por estarem assim, justos e concordes, as partes 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também 
no fim assinam. 

DATA DE ASSINATURA: Macapá, 30 de novembro de 2001 . 

JARDEL .r.rON,~'NES SECRETAt/b't~sTA~~~~·~AÚDE 

JUSTIFICATIVA N.'092/2001-UCC/SESA 

Ratifico na fonna da Lei 

Macapá f3Qt _jj_; _Qj 

JARDEL ADd~ [c;~~ UNES 

'"""! '""'"" / """ 
Senhor Secretário , 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
Senhoria a presente justificativa objetivando a alteração das 
Cláusulas Terceira e Quinta referente ao Contrato n.' 008/99, 
celebrado com a SERVINORTE ADMINISTRADORA DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA L TDA. 

Justifica-se a alteração do instrumento supra 
em razão da necessidade de prosseguirmos com a execução 
de seu objeto , uma vez que a SESA, não pode ficar sem os 
Serviços de Vigilância dioturnamente nas Unidades 
Administrativas ligadas a rede Publica, através de Prestação 
de Assistência a Saúde do Estado do Amapa . prorrogando 
sua vigência até 30 de novembro de 2002 , e repassar o va lôr 
de sua dotação em R$ 70.994,12 (Setenta Mil, Novecentos e 
Noventa e Quatro Reais e Doze Centavos). Para pagamento 
dos Serviços referente ao mês de dezembro /Ot . 

Assim, em observância ao disposto no art. 65, 
I, b, c/c art. 57,11 §2' da Lei n.' 8.666/93, solicito a Vossa 
Senhoria a ratificação na presente justificativa e determine 
sua publicação no Diário Oficial do Estado para que produza 
seus efeitos legais. 

Macapá, 30 de novembro de 2001 

Mari~~i~l isl a 
EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.0 J)91100 -
SESA, que entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, através 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a Empresa 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ /INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA EM FÁRMACOS-FARMANGUINHOS , para os 
fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. e na melhor forma do direito. 
os responsáveis no fim assinados, todos identificados no 
Contrato de origem, conforme justificativa n.• 96/01, resolvem 
de comum acordo, que o instrumento acima identificado tem 
alteradas as CLÁUSULAS TERCEIRA E SEXTA, que passam 
a vigorar com a segu inte redação, mantidas as demais aqui
não referidas, na forma como se acham originalmente 
redigidas, e que neste ato e ocasião, são totalmente 
ratificad-as, para todos os fins de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA: O presente 
Contrato é para atender um período de 03 meses, vigorando 
inicialmente até 31.12.2001 . 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO: As despesas com a 
execução deste Contrato serão acrescidas em 
R$ 13.531,35 (treze Mil, Quinhentos e Trinta e Hum Reais e 
Trinta e Cinco Centavos), que correrão a conta do Programa 
de Trabalho 1 O 302.0087 2793, Fonte 003, Natureza de 
Despesa 3390.30- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 
devendo ser providenciado o lnstrumenlo correspondente para 
garantir a Dotação Complementar para o exercício 
subsequente. 

DATA DE ASSINATURA; Macapá, OS de dezembro de 2001 

JARDEL A~Al~N .r;;ZA ~ES 
SECRET Ã~JÓ D ESt~~; DA 1AÚDE 

JUSTIFICATIVA N. 0096/01-U CC/SESA 

Ratifico na fonna da Lei 

·JARDELD LT S~7NES 
Se~ tário

1 
de Saúde 

; 

- Senhor Secretário, 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
Excelência . a presente justificativa _objetivando_ ª· alteração · da 
Clausula 'têrceira -'refeiente ao Contraio n.•. 091/00; celebrado 



Macapá, 9.01.2002 

com a Empresa FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ /INSTITUTO 
DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS -FARMANGUINHOS. 

Justifica-se a alteração do instrumento supra 
em razão da necessidade de prorrogar sua vigência alé 
01.03.2.002 . e acrescer à dotação o valôr de 
R$13.531,35(Treze Mil Quinhentos e Trinta e Hum Reais e 
Trinta e Cinco Centavos) conforme previsto na Legislação 
Vigente a fim de darmos prossegu imento na execução de seu 
objeto .. 

Assim, em observ~ncia ao disposto no art. 65, 
I, ele art. 57, §2' da Lei n.' 8.666/93, solicito a Vossa Senhoria 
rat ificação a presente justificativa e determine sua publicação 
no Diário Oficial do Estado para que produza seus efe itos 
legais. 

Macapá, 05 de dezembro d~ 2001 

Maria Jn~~el ista 
Chefe da Un idade de Contratos e Convênios/SESA 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTOS E PARTES : SEXTO TERMO ADITIVO ao 
CONVÊNIO N.' 015199 que entre si celebram o ESTA~O DO 
AMAPÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, e 
o CAIXA SAÚDE DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, para os fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor forma do direito, 
os responsáveis no fim assinados, todos identificados no 
Convênio de origem, conforme justificativa n• 089101 resolvem 
de comum acordo, alterar as CLÁUSULAS TERCEIRA e 
QUINTA do mencionado instrumento, que passa a vigorar com 
a seguinte redação, mantidas as demais aqui não referidas, na 
forma como se acham orig ina lmente redigid as. e que neste 
ato e ocasião, são totalmente ratificadas, pa ra todos os fins de 
direito. 
CLAUSULA TERCEIRÀ - O presente Contrato vigorará até 
30.01 .2002. 

CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO: As despesas com a 
execução deste CONVÊNIO, totalizam o montante de . RS 
180.519,93 (cento e Oitenta Mil Quinhentos e Dezenove rea1s e 
Noventa e Tres Centavos) para o mês de dezembro/2001, 
sendo R$ 13.836,93 (treze Mil Oitocentos e Trin ta e Seis Reais 
e Noventa e Tres Centavos) conforme Cronograma de 
Desembolso que correrão a Despesa à conta da Dotação 
Orçamentária consignada ao Programa de 
Trabalho:103.020.087.2793, Fonte 001,Eiemento de Despesa 
335.043-Transferência a Institu ições Privadas , RS 50.683,00 
(Cinquenta Mil Seiscentos e Oitenta e Tres rea is ) à conta da 
Dotação Orçamentária consignada ao Programa de Trabalho 
103.020.087-2793. Fonte 012,Eiemento de Despesa 335.043 e 
R$1 16.000,00 (Cento e Dezeseis Mil Reais) à conta da 
Delação Orçamentária consignada ao Prog ram~ de Trabalho 
103.020.087.2793, Fonte 007,Eiemento de despesa 335.043-
Transferência a Instituições Privadas. 

DATA DE ASSINATU$;Ma apa, 10 de dezembro de 200 1 

JARDEL AÍL ON OUZA N NES 
Secr no d Es do da Sa de 

JUSTIFICATIVA N.' 08912001 -UCC/SESA 

Senhor Secretário, 

Ratific~ ~ajo"'landa !_:;ei, 
Macapa_J_0_ J...1J!.__Qj 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
Senhoria a presente justificativa objetivando a atteraçâo da 
Cláusula Quinta referente ao Convênio n.' 015/99, celebrado 
com o CAIXA SAÚDE DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. 

Justifica-se a alteração do instrumento supra 
em razão da necessidade de prorrogar sua vigência até 
30 .01 .2002 e acrescer o montante de RS 180.519,93 (Cento e 
Oitenta Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Noventa e Tres 
Centavos), referente ao mês de dezembro de 2001, para dar 
continu idade e garantir a execução de seu objeto. 

Assim em observância ao disposto no art. 65, I 
, b, ele art. 57, § 2o da Lei n.' 8.666/93, rogo a Vossa 
Excelência se digne ratifique a presente justificativa e 
determine sua publicação no Diário Oficial do Estado para que 
produza seus efeitos legais . 

Macapá 1 O de dezembro de 2001 

Maria~g~v~ 
Chefe da Un idade de Contratos e ConvêniosiSESA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DDL 
Aroldo Mário Nina da Costa 

PORTARIA 

(P) n • 00112002-GABIDDL-AP 

O Diretor do Deparumcnto Estadu• l 
do Iksporto e do Lazer, no uso de suaJ' atribuições legais pelo Art. 
24, lncim VJJI, do Decreto Estadual n° 224, de 05 de fevereiro de 
1998 ele a Lei n' 338, de 16 de abril de 1997, e rendo em visra o 
canUdo no despacho do Memo n • 435/2001 /CPI.lDDI~AP. 

RESOLVE: 
Designar a servidora, MARU 

JOSÉ DA SILVA CAMARÃO, c6dlgo CDI- 2 para exercer 
acumulativamente m substituiçilo, cargo d< 
SECRETÁRIA DA CPLJDDL-AP, c6digo CDI-2, durante c 
impedimento do titular ~ estará entrando m gozo d< 
férias durrnte o período de 02 á 31 de janeiro de 2002. 

Ma capá - AP, 04 de Janeiro de 2002. 

ED~~ 
DIRETOR EM EXERCÍCIO 
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Amprev 
Edmilsan dos Santos Cardoso, Interina 

EXTRATO DO (.'QNTRATO 00112002-AMPREV 
PROCE.<;SO 1146812001-AMPREV 

I -PARTES: AMAPÁ PREV!OC.NCIA - AMPREV E PO!NTER 
SERVIÇOS DE VIGII.ÃNCIA E SEGURANÇA LTDA 

2 - FUNDAMDITO LEGAL: Respalda-se o pn:swte inArumcnto, 
noo arts. 22, li, e§ 3", 23,ll, •a• c demais di~çôcs oontida• na Lei 
n' 8.666193 e,.... akcnções. 

3 -DO O!JJETO: O prcsalle inotnuucnto tem oomo objdo a prc&açjo 
de ..xviço. de vigilincia llllllllda, a ocrcm cxecuudos pela 
CONTRATADA 

4 • DO VALOR DO CONTRA 1'0: o preço globol J>8f• a exccuçJo do 
pn:••rte cmtnto scri do RS 7&.042,00 {idaU. e o~o mil e quarmLt e 
dois reais). 

~ · DA VIGÊNCIA O prcow~ instrumcrto vigonri pdo p<riodo de 
I O( dez) meses • contM da doU da all3iM.unl do mesmo pelas parte<. 

DW da Auinllturll: 09 de janeiro de 2002 

Dhrlro~~REV 
Serviço Social Autônomo I I 

.iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil A u ta r qui as Esta d u a i s 

lpesap 
Getúlio do Espírito Santo Mota 

PORTARIA N" 002/01 - ll'ESAP 

O Presidente do Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Administração Públi ca, no uso das atri buições 
que lhe s.'io conferidas pelo Decreto n' 2023 de 12 de agosto de 1999 e 
l..ci n° 0447 de 30 de junho de 1999, c conforme Memorando n° 
030/0l -DT/IPESAP, de 05/1 2/01. 

R ESOLVE: 

Art. 1° . Designar a scrvídora Maria Erincida 
da Silva Abreu, Professora, Classe A, Referência 4, para cxcn:cr em 
substit uição ao r"argo de Secretária Administrativa da Di retoria 
Técnica, CCI -1 , llurantc o impedimento do rcspcdivo ti tular, que 
encontra-se em gozo de férias, no período de 07 .O 1.02 a 05.01.02. 

Art. 2° - Revogam-se as disposiçõef. em 
contrário. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA 
E DESENVOLV IMENTO EM ADMINISTRAÇÃO I'ÚBUCA, em 
Macapá-AP, 07 de janeiro de 2002. 

PORTARIA N' 004/01 - IP ESA P 

O Presidente do Instituto de Pesquisa c 
Desenvolvimento em Administração Pública, no uso das Mribu içõcs 
que lhe são conferidas pelo Decreto 11 ° 2023 de 12 de agosto de 
1999 c Lei no 0447 de 30 de junho de \999, e conforme Mcmn no 
07 5/01-DANII'ES/\P, de 27112/200 I . 

R E S 0 L V E: 

Art. ) 0
- Prorrogar até 24 de janeiro de 2002 , os 

tennos da Portaria n• 04510 1-IPESAP, de 13/12/200 1, publ icada no 
Diario Oficial do Estado n• 2689, de 19/12/200 1, que designou o 
servidor Joaquim Perei ra Souza Filho. CheiC da Divisao de 
Contabilidade, Código CCS-2, deste Instituto. para exercer 
acumulativamente em substituição ao Cargo Ut: Diretor 
Administrativo-Financeiro CCS-3, duranti! o impt:dimcnto do 
titular, que se encontra em tratamento de saútlc . 

Art. r- Revogam-se <:~s dispos ições em contrârio. 

Dê-se Ciênciíi e Cumpra-se c Publique-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PESQU ISA F. DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, em Macapá-1\P. 07 de janeiro de 2002. 

Pescap 
Raimundo Alan Kardec Borges de Souza 

PORTARIA 
N' 05412001-PESCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO AMAPÁ
PESCAP, nomeado pelo Decreto Esladwl n' 2471, de 10 de Agosto de 
2001 , lendo em vis la a Constituição Eslaeual e a Lei n• 6 i 1101 e atendendo 
ao Merno. n • 041101/DDNPESCAP 

RE SOLV E. 

Designar o deslocamento do se!V:dor SÉRVULO JONES FARIAS DE 
ALMEIDA, Diretor do DDNPESCAP, CI N' 4816-0 CRENPA-AP, que v1aja~á 
de Macapã sede de soas atividades alé o municipio de Pracuúba, onde no 
per iodo de 08 à 09.01 .2002 irá panicipar de reunião com Prefeito. Chele do 
GTC de PracuOOa/RURAP. Pres1denle da Colônia de Pescadores, 
Vereadores, Diretor Presidente do PESCAP e Diretor do DDP, devendo as 
despesas com diarias correrem a conla do Recurso Orçamenlàr~o da 
Secretaria de Estado da Agricultura. Pesca, Flores!a e do Abaslecimento, em 
alendimenlo ao d1sposlo na Lei n• 611/01 

Dê-se ciência. cumpra-se e publique-se 

Macapà - AP, 31 de Dezembro de 20:J1 

PORTARIA 
N.' 05512001-PESCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE PESCA 00 AMAPÁ
PESCAP, nomeado pelo Oecrelo Estadual n' 2471 , de 10 de Agosto de 
2001, lendo em visla a Consliluiçao Estadual e a Lei n' 611/()1 e atendendo 
ao Memo. n.' 008/01/DAFIPESCAP 

RESOLVE : 

Designar o deslocamento do servidor RONALDO CAVALCANTE DE 
SOUZA, Molorisla de Diretoria, C rogo FGI-2, CI N' 070.7 43-AP, que v1ajará 
de Macapà sede de suas atividades alé o municip<o de Pracuúba, onde no 
periodo de 08 a 09.01 .2002 irá conduzir Diretor Presidente, Diretor do DOA e 
Diretor do DOP alé o mundpio acima mencKmado. devendo as despesas 
com diãrias correrem a conta do Recurso Orçamenlârio da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pesca, Flores la e do Abaslecinenlo, em alendimenlo 
ao clsposlo na Lei n' 611101. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se 

Agemp 
Joelson Mira de Jesus 

1" TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO: Órgãos Autônomos I 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ( 

O Primeiro (1") Tenno Ad~ivo ao Convênio n• 008/2001-
APCAEAD/l.JARI, que entre si celebram a Agênc1a de 
Promocao da Cidadonia, como Concedente e a lgre1a 



Macapá, 9.01.2002 

Evangélica Assembléia de Deus (Pioneira) de Laranjal do 
Jari, como Convenente, que tem como objetivo custeio de 
despesas com a execuçao do Programa de Assistência 
Social Comunnária. 

CLÁUSULA SÉTIMA DA VIG~NCIA: 
O presente Instrumento Contratual passará a vigorar 

conforme abaixo especificado: 
De: 01.10.2001 a 30.12.2001 
Para: 01.10.2001 a 28.02.2002 

DATA DA ASSINATURA: 28.12.2 

Fundações Estaduais 

Fundecap 

Sebastião Nelson Silva de Souza 

ASSESSORIA JURIDICA 

Justificativa N' 0001/2002 · ASSEJUR I FUNDECAP 
Referência Processo : I 6. 000.0264/0 I 

Senhor Presidente , 
Tendo chegado ao meu conhecimento que os extratos no 

03,06,08 c 09, referente ao convênio 0° 009/98 , celebrado entre a 
FUNDECAP e a CAL"<A ESCOLAR AMIGOS DO TEATRO não 
foram publicados no tempo determinado por lei . O principio da 
publicidade torna obrigatório a divulgação de atos , contratos e outros 
instrumentos celebrados pela Administração Pública direta , indireta 
ou fundacional , para conhecimento , controle e inicio de seus 
efeitos . Todos os atos , contratos e instrumentos jurídicos devem ser 
publicados porque, pública é a Administração que os pratica. 

A publicação para surtir os efeitos desejados é a do 
órgão oficial . De sorte que nao s, .onsidera como tendo atendido ao 
principio da publicidade a mera noticia , veiculada pela jmpressa 
falada , escrita ou televisada , do ato praticado pela Administração 
Pública , mesmo que a divulgação ocorra em programa dedicados a 
noticiar assuntos relativos ao seu dia • a- dia , como é o caso da voz 
do llrasil, conforme já decidiu o STF ao julgar oRE 71.652 ( RDA 
111 : 145). 

Diante do cxpcsto solicitamos autorização de vossa 
senhoria para divulgação do estrato acima citados , haja vista que 
verificando nosso arquivo , não encontramos registo de publicação 
dos mesmos no DOE . 

acapá- Ap, 08 de Janeiro de 2002 

3° TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N' 009/98- FUNDECAP 

Pelo presente TERMO ADITIVO , a Fundação Esladual 
de Cultura do Amapá - FUNDECAP , como ADITANTE , e, como 
ADITADA a Caixa Escolar Amigos do Teatro , declaram, accilam e 
ajustam que as Cláusulas do CONVENIO caracteriudo nas 
indicações acima aludidas, passam a vigorar como seguintes redação: 

CLÁUSULAS QUARTA -DOS RECURSO FINANCEIRO: 
Os recursos alocados para o presente convênio são 

orium.lus du programa de trabalho n" 08.48.247.2.165/ Sub programa" 
A - I - P- D- B-C " , oriundo da fonte 00 I, Natureza de Despesn 
34.50.41 . Recurso repassado no valor de RS 33.268,48 (trinta e três 
mil duzentos e oito reais e· quarenta e oito centavos ) , em duas 
parcelas iguais . 

As demais cláusulas integrantes do instrumento ora 
ditado permanecem em pleno vigor , na fonna que se acham regidas , 
sendo relificndas neste ato , para todas as conseqüências de direto . 

O presente Termo Aditivo encontra sua Fundamenlaçi!o 
Legat no art. 116, e art. 65, inciso 11 da lei n" 8.666/93. 

Assinaram : Sr. João Alcindo Costa Milhomem - Diretor Presidente 
da 'UNDECAP, Dinaldo Ferreira de Melo- Presidente da C. E. A .T 

Macapá -Ap, 24/11/98 

6' TERMO ADITIVO AO CONVRNIO N' 009/98- FUNDECAP 

Pelo presente TERMO ADITIVO, a Fundação Esiadual 
de cultura do Amapá - FUNDECAP, como ADITADO a Caixa 
Escolar Amigos do Teatro- C.E.A.T, declaro, aceitam e ajustam que 
as cláusul~ do CONV~NIO caracterizado nas indicações aludidas , 
passam a VIgorar com a seguinte redação : · 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CLÁUSULA QUARTA- DO RECURSO FINANCEIROS: 

Os recursos alocados para o presente convenio são 
oriundos do programa de trabalho n" 08.48.247.2. I 64/Sub programa " 
D· l-C-E", oriundo da fonte 001, Natureza de despesa 34.50.41 . 
Recurso repassando no valor de R$ 46.077,79 ( quarenla c seis mil , 
setenta e sete reais c setenta c nove centavos ) , ( em uma única 
parcela). 

As demais cláusulas integrantes do instrumento ora 
aditado permanecem em pleno vigor , na forma que se acham 
regidas , sendo ratiflcados neste ato, para todas as conseqüências de 
direito. 

O presente Tê.rmo Aditivo encontra sua Fundamentação 
Legal no art. I 16, c art. 65, inciso I! , da lei n" 8.666/93 . 

Assinaram : Sr. Joãoft.ícindo Costa Milhomem- Diretor Presidente 
da FUNDECAP, Dinaldo Ferreira de Melo- Presidente da C. E .A .T 

Macapá -Ap, I 5/04/99 

8' TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 009/98 - FUNDECAP 

. Pelo presente TERMO ADITIVO, a Fundação Estadual 
de cultura do Amapá - FUNDECAP, como ADITADO a Caixa 
Escolar Amigos do Teatro- CE.A.T, declaro, aceitam e ajuslam que 
aS cláusulas do CONVENIO caracterizado nas indicações aludidas , 
passam a vigorar com a seguinte redação : 

CLÁUSULA QUARTA- DO RECURSO FINANCEIROS: 

Os recursos alocados para o presente convênio são 
oriundos do progran>a de trabalho n" 08.48.247.1.162/Sub programa 
" F.D.l.C", oriundo da fonte 001, Natureza de despesa 34.50.41 . 
Recurso repassando no valor 'de RS 2!.618,67 ( vinte e um mil , 
seiscentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos ) , crn uma única 
parcela. I 

As demais cláusulas integrantes do instrumento ora 
adiiado permanecem em pleno vigor , na forma que se acham regidas 
, sendo ratificados ~este ato., para todas as conseqüências de direito . 

O presente Termo Aditivo encontra sua Fundamentação 
Lngal no art. I 16, e art. 65, inciso li, da lei n" 8.666/93 . 

Assinaram : Sr. João Alcindo Cosia Milhomem - Diretor Presidente 
da FUNDECAP, Dinaldo Ferreira de Melo- Presidente da C. E .A .T 

Macapá -Ap, 14/07/99 

9' TERMO ADITIVO AO CONVRNIO N' 009/98- FUNDECAP 

Pelo presente TERMO ADITIVO, a Fundaçào Estadual 
de cultura do Amapá - FUNDECAP, como ADlT ADO a Caixa 
Escolar Amigos do Teatro- C.E.A.T, declaro , accilam e ajuslam que 
as cláusulas do CONV~NIO caracterizado nas indicações aludidas , 
passam a vigorar com a segu~e redação : 

CLÁUSULA QUARTA- DO RECURSO FINANCEIROS: 

Os recursos alocados para o presente convênio são 
oriundos do programa de tTabalho n" 08.48.247.1.162/Sub programa 
" D.l.C.E ",oriundo da fonte 001, Natureza de despesa 34.50.41 . 
Recurso repassando no valor de R$ 32.775,76 (_trinta e dois mil , 
setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos ) , em 
uma únic~ parcela . 

As demais cláusulas integrantes do instrumento ora 
aditado pe_nnancccm em pleno vigor • na forma que se acham regidas 
, sendo ratificados neste ato , para todas as conseqaências de direito . 

O presente Tenno Aditivo encontra sua Fundamentação 
Legal no art. 1!6, e art. 65, inciso li, da lei n" 8.666/93 . 

Assinaran1 : Sr. João Ale indo Costa Milhomem- Diretor Presidente 
da FUNDECAP, Dinaldo Ferreira de Melo- Presidente da C. E .A .T 

Macapá- Ap, 14/08/99 

Sociedades de Economia Mista J 

CEA 
Joel Banha Picanço 

PORTARIA N• OOI/2002"PRE/CEA 

O Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá'·CEA, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatulo Social em vigor; 

- CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade aos trabalhos 
sobre Lici tações c Contratos da CEA e no fiel cumprimento .da Lei ne 
8.666/93: . 
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• TORNAR sem efeito a Portaria n' 002/2002-I'RE, de 04 -01-01; 

·NOMEAR os funcionários abaixo re lacionados para sob a Presidência 
do Primeiro constit11ircm a Comissão de Licitação-CL, para 

· COMPR<\S, OBRAS e SERVIÇOS, da Companhia de Eletricidade 
do Amapá-CEA; 

MARIA DA CONCEIÇÃO NOBRE LAMARÃO 
DULCTRENE PEREIRA LAU BRANCH 
GERALDO JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA 
LUIZ MÁRIO ARAUJO LIMA 
GIL V ANDO DE LIMA PINHEIRO 

À DAF para conheCimento c devidas providências; 

ESTA PORTARIA entra em vigor a partir desta data. 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

( PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Eleitoral 
Des. Mário Gurtyev de Queiroz 

Presidente 
Membro 
Membro 
Membro 
Membro 

PORTARIA DE 02 DE JANEIRO DE 2002 

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO AMAPÁ, no uso das atr ibui ções legais que lhe são 
conferidas pelo art. 16, XXXII, do Regimento In te rn o 
do Tribunal. 

RESOLVE: 

N.' 002/2002 Art. 1". Oficializar o deslocamento 
da seFvidora ADNA PEREIRA GOMES 
Coordenadora de Recursos Humanos em exercíc io.' 
a té os Municípios de Serra do Navio, Pedra Branca 
do Amapari, Porto Grande, Pracuúba e ltaubal no 
período de 20 a 24.12.2001, para verifica; o 
andamento dos trab al ho s de revisão e leitoral em 
c urso nos referidos Municípios. 

Art. 2° Conceder, nos termos dos art. 2° da 
Rcsol'ução TSE n." 20.251/98, nominada 
servi dora, 4 Ih (quat ro c meia) diárias, 
destinadas a indenizar as despe sas decorrentes do 
deslocamento supracitado. 

Des . MÁRIO GU 

PORTARIAS DE 03 DE JANEIRO DE 2001 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 16, do Regimento Interno desta 
Co rlc ; 

RESOLVE: 

N.' 003/2002 . Art. t• Prorrogar por 20 (vinte) 
dias, a contar de 17 /01/2002 , o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Sindicâ ncia encarregada de apu rar os fatos 
constantes do Proces so Administrativo n°. 
170/2001 -Classe 11 /T.R.E /AP, cons tituída atrav és 
da Portaria n°424/2001, de 30.10.2001, publicada 
no D.O.E n'2666, de 14/11/2001. 

N." 004/2002. Dispensar o servidor EDÉCIO 
PEREIRA DE MATOS , Técnico Judiciário do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, da Função Com issionada de Escrivão 
Eleitoral da li' (décima primeira) Zona, sediada 
no Município de Serra do Navio. 

Art.2° Os efeitos de s ta Portaria retroagem a OI de 
dez embro de 2001. 

N.' 005/2002 . Art. · 1.' Designar o servidor 
WALMIR GOMES PEREIRA , Auxiliar Judiciário 
llo Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, para exercer a Função 
Comissionada de Escrivão Eleitoral da 11 a {décima 
primeira) Zona, sediada no Município de Serra do 
Navio. 

Art.2° Os efeH·os desta Port a ria rctroagem a 01 de 
dezembro de 200L 

Des. MÁRIO oz 



Macapá, 9.01.2002 

PORTARIA N. ' 009 /2 002 

o PRES IDE NTE DO TRIBUNAL 
RI::GIO~AL ELJ:I TOR ,\L DO A:\1AP ,\ , no USO das 
atr ibuições legais que lhe são confe r idas , 

RESOLVE: 

Art. t • Designar a servido ra ADNA 

PEREIRA GOMES, Chefe da Seção de Treinamento c 
Avali açi\ o, para responde r pela Coordenadoria de 
Recursos Humanos. por ocas ião do afastamento da 
titular, em virtud e de gozo de rece sso forense e férias . 
no pcrlodo de 20/12/200 1 a 06101 12002 c 07/01 a 
06/02 / 2002 , respectivamente. 

Art. 2• Publique-se c re g istre -se. 

Gabinete da Presid1ncia <l o Tribunal 
Region•l Elei t o r al do Amapá, em 04 de janeiro de 
2002 .. 

Dts. MÁR I O GtJ TYI:V DE QUE ROZ 

P SIDF.Nl 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 1Q3 ZONA 

EDITAL N. 0 190/01 

O Dr. RAIMUNDO VALES, Juiz Eleitoral da 10• 
Zona, usando de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ PUBUCAR o presente EDITAL para dar 
ciência aos interessados, que a eleitora abaixo relacionada, terá 
sua inscrição eleitoral cancelada, considerando que a emissão 
da mesma tivera como base certidão de nascimento sem 
validade legal, para que apresentem contestação no prazo de 
!O( dez) dias. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o presente EDITAL que será afixado no Cartório 
Eleitoral e publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, aos 
13 f!_R~) dias do mês de dezembro de dois mil e um, 
.. ... r._:::-~ ... Eu, MARIA LESSENIR MONTEIRO ALVES, 
Escnl'ã do Cartório Eleito\"1 da 10• Zona, o digitei e subscrevo. 

j <::>;~ 
RAIMUNDO VA S 

Juiz Eleitoral da 10 , Zona 

Cartório Eleitoral da 10' Zona 
EDITAL- <191 /2001> 

O Ih. H~imundo \ ':t il'~ •. Jl ll/. U .F.ITOH .\1. D:\ 
111' 1.1 )1\' \, 1111 ll'in dr ~ utl s l\trihniçlits h'~H i ~. r tr .. 

F :\ "/. S ,\ B E H. t1 lodu"i tpntnlo \ in· ut o 

prol' tll r l<clilal uu llrl <' rullht•rimrn lo tivrn-m. qnr a .~ !H''"n"' 
aha i\o r('I:.H·ion:.u/;.~s sulici tar:nn : 

OJ·u~ ., ( · ,\o : l nscrls!!~ 

l\ IP.'\IC'il'tll: !.!!!.!!.1!.<!! 
) /\'.'\( H\(.',\0 ;\'0~1•: 

.11HI.l'J2X9.12542 FRI 'NII. IlA tJA SI I. V 11 SAN ros 

.\IJ{J.t_\n7f•f•25f•'l .tOl"IY1\I .llO 111\RIIOSA Vti'. II\A 
Jn042I•'IX\2<77 .tOSE llF !I I.MElllA T•IV!IRES 
.\0042 1X21t25<0 ~! 1\Rl"EI.!\ llt\!IZAO I li\ COSTA 
.\llfl-12·1.1252<011 NII .A ITRRFII\A MACII ' I. 

E, p:u~ rouhl·rimr nlu llr lotlo .~. np('dr --.t' u 
pn·s t•nfr l·: tl it:l l, cHm prno di.' 10 (tln) di~t .~. qur !i>ed ~11\:.ttlo nn 
t uct~r ctr ro .~lumr e puhlic:uln nu U i~ riu O fiei :.ti drsle E.">i~du. ll:u lo 
r p:.t .~s :.~tl o. n rs l:.~ ri d~t tlr dr :\lllntp:\, ::wos vi nte d i a .~ cln mfs dr 
dr zt•tn hro tl c d oi .~ mil r um. r u, Hill~tldo 

Snarrli. th' F:11üs. C hl'fr dr C:. rtórit~~;~r~~-•. - - , -·. 

\ _.__~ 
- .--- - H. , \1 ~1\i;,~t~-:s-----· 

Juiz Eleitoral da 10' Zona 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Carmo Antonio de Souza 

CONSELHO DA 11-lAGISTRATURA 

HABEAS CORPUS N' 766/2002 
Impetrante: Vicente Manoel Pereira Gomes (Adv.) 
Paciente: lolânio da Si lveira Barbosa 
Aut. Coatora: Juizo de Dire ito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapá 
Relator: Desembargador Edinardo Souza 

"Trata-se de habeas corpus impetrarlo em favor de IOLÂN!O DA 
SILVEIRA BARBOSA, qualificado nos autos. contra ato emanado 
do JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, 
DA COMARCA DE MACAPÁ que indeferiu o pedido de 
revogação da prisão preventiva. 

Segundo o impetrante, o paciente foi preso em 02.02.200 I, nesta 
cidade de Macapá, preventivamente. sob acusação de prática de ato 
atentatório contra o pai da vitima e outra pessoa menor de idade, 
ocasionando o comprometimento da ordem pública, assim como o da 
instrução processual. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Argumenta o impetrante, em síntese, que o paciente é acusado de 
praticado cri me de hom icldio contra um rapaz, quando, em tese, fazia 
uma patrulha policial; e teria disparado um tiro atingido a vítima, que 
faleceu imediatamente no local. 

Sustenta s'cu pedido de li berdade provisória do paciente, em três 
pilares: o do excesso de prazo na custódia preventiva, a boa conduta 
profissional e pessoal e bons antecedentes e que nunca se furtou de 
comparecer aos atos processuai s, defendendo seus argumentos, 
fi ncados no principio constitucional da presunção de inocência. 

Requer, ao final , a liberação liminar do paciente e a conce-ssâo da 
ordem de habea.s corpus, cessando o constrangimento ilegal que fora 
acomet ido. 

Rr!Rtados, no essencia l. Passo a rundamen tar e, em seguida, 
decidir. 

Antecipo que, nesta ocasião, decid irei tão-somente quanto ao pedido 
liminar. 

Consta nos autos que o paciente se encontra preso por ter prat icndo, 
em tese, prática de ato atentatório contra o pai da vitima e outra pessoa 
menor de idade, ocasionando o comprometimento da ordem pública, 
assim como o da instrução processual. 

Pois bem. Compulsando os autos, não ve riffco configurado de pl ano 
o const rangimento ilegal noticiado pelo impetrante, vez que a <Jccisão 
do juizo monocrático (fls. 12/13), baseou-se na necessidade da 
segregação, para garant ir a instrução do novo julgamento, agendado 
para 18 de fel'erc iro de 2002, na falta de comprol'ação do 
desaparecimento dos motivos que ensejaram a segregação provisória 
do paciente e por último o fato de se tratar de crime hediondo, 
insuscetível de liberdade provisória. 

Nessa linha de pensamento, a apreciação de eventual violação a 
ou tros aspectos processuais, suscitados pelo impetrante, somente 
poderá ser realizada em sede de mérito, após a juntada de outios 
elementos, ora inexistente, mas que certamente serão carreados aos 
autos por ocasi~o das informações da autoridade indigitada coatora. 

Ex positis, à vista das razões referidas e verificando a presença de 
elementos fáti c<ls suficientes a prisão preventiva, que a princípio 
mostra-se regularmente perfeita, denego o pedido limi nar requerido 
e requisito informações da autoridade apontada coatora, que deverá 
prestá-las em vinte e quatro (24) horas. 

Após, enviem-se os autos ao Representante do Minis tério PUblico. 

Publique-se c cumpra-se. 

Macapá (AP), 7 de janeiro <i c 200 I. 

(a) Desemb•rga<ior F:O INAROO SOUZA 
Relator" 

MORG N ~A~ VA VIEIRA 
Secretária do Co~stratura, em cxcrcicio 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

AGRAVO N' 939/200 1 
Origem: 2' Vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá 
Agravante: João AJberto Rodrigues Capiberibe 
Adl'ogado: Marcelo Vieira de Campos 
Agravada: Margarete Salomão de Santana 
Adl'ogados: Paulo Roberto de Olivei ra Martins e Outros 
Relator: Desembargador Edinardo Souza 

"Analisando as razões do agravo, observo que o agravante não 
formulou expressamente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, 
consoante ex igCncia do art. 558 do Código de Processo Civil. 

Ass im, deixo de apreciá- lo e requ isito desde logo as necessárias 
infonnações do juizo a quo, que deverá prestá-l a no prazo legal. 

Determino ainda a intimação da agravada, na pessoa de seu 
advogado, para os fins do disposto no artigo 527, inciso 111, do 
Diploma Adjctii'O. 

Macapá (AP), 4 de janeiro de 2002. 

(a) Desembargador EDINARDO SOUZA 
, Relator" 

MORGA ~ ILVAVIEIRA 
Secretária do ~agistratura, em exerci cio 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

MANDADO DE SEGURANÇA N' 473/01 
hnp<:trante · Mazidi Taibe Arabá Aly llraryni 
Advogados . Walber Luiz de Souza Dias c Outros 
lnfonnante. Juiw de Direito da Vara Única da Comarca de Oiapoque 
Relator : Desembargador Edinardo Souza 

"MAZIDI TAIBE ARABA ALY BRARYNI , através do 
advogado regularmente habilitado, i!l'pctrou Mandado de Segurança 
contra a dec isão proferida p<:lo JUIZO DE DIREITO DA VARA 
ÚNICA DA COMARCA DE OIAPOQUE, nos autos da Ação.C1vli 
Pública (autuada sob o n' 1.430/01) mol'ida pelo MINISTERIO 
PÚBLICO ESTADUA L, que deferiu pcdi <io liminar, dctennmando, 
entre outras coisas, o imediato fechamento das barraca'> que ~:xploram 
a manipulação, produção e venda de refeiçõ~s so_bre a cal ç~da da Rua 
Joaquim Caetano da Silva, às margens do R1o 01apoque~ c1s que ~eu s 
proprietários vêm exercendo tais ati'f'idades sem a mfmma c~nd1çao 
de higiene, acarretando perigo à saúde pública e degradaç1lo v1sual ao 

ambiente local. 

Em sínteSe!, aduz o impetrante que é proprietàrio do "Bar Pantanal" 
e que estando legaln1ente autorizado a funcionar no ramo de sua 
ativid~de, inclusive com concessão dada pela Capitania dos Portos do 
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Pará e Amapá, não se tem prova alguma a seu respeito acerca dos 
fatos que levaram à concessão da liminar. 

Assevera que com o fechamento do estabelecimento está sofrendo 
sérios prejuízos financeiros, pois, como não tem outra fonte de renda, 
esta sem cond ições de suportar imensa carga tribu tária oriunda da 
dec isão recorrida bem ass im o pagamento de sete (1) funcionár ios, os 
quais depcndr.;m do trabalho d~:scnvulvido no mencionado local pma 
as suas sobrev i v~ncias . 

Por fim , aduzindo que a decisão guerreada csL:i eivada de 
ilegalidade, estando presentes os pressupostos autorizadorcs. requereu 
a conccssâo de liminar, para a reabertura do "Bar Pantanal" , bem 
como a confirmação da segurança em caráter definitivo. 

Verif1cando que a inicial não veio acompanhada de documentos 
indispensáveis à propositura da ação mandamental, na forma do que 
dispõe o art igo 283 do Código de Processo Civil, determinei ao 
impetrante que, no prazo de I O (dc1.) dias, promovesse a necessária 
emenda, sob pena de indeferimento li minar, o que fui n.;gulannentc 
cumprido. de acordo com as peças de fls. 51 usque 79. 

Reh&tados, no essencial. Passo s. rundamcntar e. em seguida, 
dec idir. 

Conforme relatado, trata·se de mandado de segurança impetrado 
contra liminar concedida pelo Juiz de Direito da Comarca de 

· Oiapoque nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério 
Público Estadual. 

É sabido que na sistemática processual vigente o instrumento 
adequado para impugnar o aludido decisum i: o rt:curso de Agravo de 
Instmmento, até porque a atribuição de efc'ito suspensivo ao seu 
recebimento implica em total cessação da eficácia do ato atacado. 

Portanto, insurgindo-se o impetrante contra d~ci s<\o judicial. não 
pode o mandado de segurança ser uti lizado como substitutivo de 
recurso próprio, especialmente quando a via recursal adequada, como 
antes afirmado, pcmtitc o recebimento com efeito suspensivo. 

Neste sentido é a orientação dos Tribunais p:'ltrius a partir da 
vigência da Lei 9139/95, inclusive no âmbito desta Corte, confom1c 
mostram os precedentes que trago a colaç:'lo: 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RF.CURSO PRÓPRIO 
NÃO 11'\TERPOSTO- INADMISSIBILIDADE- PRECLUS,\0 
- NÃO CONII ECI~IENTO DO WRJT- LITIGÂNCIA DE MÁ
FÉ CARACTERIZADA - INCIDÊNC IA DE ~IULTA -
APLICAÇÃO EX OFFICIO - INTELIGf'.NCIA DO ART. 18 
CAPUT(CI'C). I) Não sendo o Mandado de Segurança Substituto de 
recurso cablvel contra ato judicial, nem seu succd;ineo. nao se 
conhece de impetraç:'lo intentada com esse fim, mormente se ao 
recurso próprio poder ia ser emprestado efeito suspensivo c se prcc_lusqj 
a oportunidade para sua mterpostção. 1) omtss ts .... ~M~ n· 
0246/99-Capital - Rei. Dcs. Mário Gurtyev - Julg. 26. 10.99 -
Decisão Unânime). 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DECISÃO CONCESSIVA DE UMINAR - EXISTÊNCIA DF. 
RECURSO PRÓPRIO - NÃO CONHECIMENTO. 1) Salvo 
exceções que somente confim1am a regra, não cabe Mandad.o de 
Segurança contra ato judicial passível de agravo, r:curso por v1a do 
qual pode a parte obter o pretendido efeito suspenstvo nos termos_ do 
art. 527, li do CPC. Precedentes da Corte l) Ordem não conhecida 
(MS 0170/97-Capital - Rei. Juiz convocado Raimundo Vales - Julg. 
09/ t0/97- Decisão Unânime) 

Assim tendo em vista que o instrumento utilizado é manifestamente 
incabível, indefuo \iminannentc a presente ação mandilmcntal, na 
fonna estabelecida no art. 212 do RITJAP. 

P.RL 

Macapá (AP), 07 de janeiro de 2002. 

(a) Desembargador EDINARDO SOUZA 
Relator" 

MORG --c·~'A VIEIRA 
Secretãria do Co:~atura, em exerci cio 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

CO MARCA DE NA CAPA 
AIA DE DISTR IBUICAO DO DiA 10!12/2001 

CIVEL 

DISfRIBUICAO: 00tll i6l0/2001 • (ALEAfORIA) 
VARA la. VARA CIVEL E fAZENDA PUBLICA 
FEITO EXE CUCAO 
VALOR CAUSA 
REQUERENTE 
REQUER I 00 

ADVOGADO 

].)80,88 
JOSE PI CANCOOE NIRANOA 
PARD AL CO NSTRUCOES LfúA 

OISTRIBUICAO: OOOii6 iJ / 2001 - (ALEHORIA) 
VARA la. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO EXECUCAO FISCAL 
VALOR CAUSA 15.215, 02 
REQUEiENfE FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO AWAPA 
REQUERIDO ROSENEYR E PAULA CAWPOSE OUTROS 
ADVOGADO 



Macapá, 9.01.2002 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 35 

DISfRIBUICAO: 000Jl651/200J - (AlEAíORIA) 
VARA : la. VARA CIVEL E fAZENDA PUBLICA 
FEITO : EXECUCAO FISCAL 
VALOR CAUSA : 58.620,62 
REQUEiEHTE : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO ANAPA 
REQUERIDO : WARILENE i BARROSE OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 000Jl6ll/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FA ZENDA PUBLICA 
FEITO · : OUTRAS ACOES(PROCEDINEHTO ORD INARIO) 
VALOR CAUSA : l9.255,8i 
REQUERENTE : ROBERVAL R lOS RAMOS 
REQUERIDO : JOSE RIBEIRO NETO 
ADVOGADO 

VHOR CAUSA : . 19.0!7,10 . 
REQUERENTE : fAZENDA .PUBLICA DO .ESTADO DO AMAPAE OUTROS 
REQUERIDO : LABOHfORIO CLINAX S/A . 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014619/2001 -(ALEATORIA) 
VARA : la. VARA CIVEL EfAZEHOA PUBLICA 
FEITO : EXECUCAO . . 
VALOR CAUSA: 7.292,95 
REQUERENTE : ANTONIO CARLOS SOARES . . 
REQUEUDO : I BORGES GONCÚVES-MÉ 
ADVOGADO . . 

DISTRIB!J,JCAQ~ .. b/Ml46U/i001 w (*LUfORIA) 
VARA . : 51 . VARA CIVEL E FAZENDAPUBLICA 
PEITO : EXECUCAO F I SCAL .·· . 

DISTR!BU ICAO: 0001i6l9/2001 - (ALEATOR IA) VALOR CAUSA : . . 10 .86i,6·8 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA REQUERENTE : Vm!IDÀ PUBLICA DO ESTADO DO AÜPA 
PEITO : EXECUCAO REQUERIDO : OliiTO CIRILO COSTAE 'OUHOS 
VALOR CAUSA : 562,48 ADVOGADO 
REQUERENTE : ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA ANAZONIA - ASSEÃWA . . . 
REQUER IDO : JANE NAR IA RDDR IGUES RJBE I RO BARBOSAE OUTROS OI STRIBU I C) O: OOOH~iJ/200 I " ( ALEAfORIA) 
ADVOGADO : ·· . . . · . . . VARA . : la. VARA CIVEL E FÀZENOA PUBLI CA . 

FÉITQ · ·. : mcuno rrsm · 
VALOR CAUSÁ : · ·· . ·• 68. OO(i8 .·· .. 

REQUEREm . : FAZEN!JA PUBLICA DO ESTADO DO ANAPA 
. REQUERIDO : PRODUTOS FÁRkACEUTICOS. NILLETRÓUX LiDA 

ADVOGADO ·.· . . . . . 

DISTi!BUICAO: 000146!2/2001 - (Ó!iECIÔHADAi •.. · ·. 
VARA : la. VARA CIVEL E FÜEHDA PUBLICA . 
FEITO : E*BARGOS A EXECUCAO OU DfVEDOR . 
VALOR CAUsA : J.26Ô,OO ·.· 
REQUERENTE : FRANCISCO GOMES DA SILVA 
lEQUERJDO .· : JOSE IEDEii.OS GUERH . 

DISTRIBUICAO: 00014645/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : EXECUCAO FISCAL . . . 
VALOR CAUSA : 14.818, !ti 
REQU.EREWTE : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO AIIAPA 
REQUERIDO : QUIWICA INDUSTR IAL PAULISTA S/A 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001i650/2001 - (ALEATOR!A) 
VARA : 2a. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 
FEITO : EXECUCAO FISCAL . 

DISTRIBUICAD: 00002916/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : Ja. VARA CRIMINAL E AUD itOR IA NILITAR 
FEITO : PORTE ILEGAL DE ARNA 
OCORRENCIA : SEXTA DELEGACIA DE POLICIA 
ORIGEW : SEXTA DELEGACIA DE P 
AUTOR : SEXTA DELEGACIA DE POLICIA 
REU : NOISES CARDOSO CAWPOS 

Dl5TRIBUIC~O: 00002979/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : la. VARA CRIMINAL E AUDITOR IA MI LiTAR 
FEITO : CRIMES WILITARES 
OCORRENCIA : io BATALHAO DE POLICIA 
ORIGEM : i o BATALHAO DE POLI C 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : JOSE EOILSON BARROS DE OL IVElkA 

FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES 

DISUIBUICAO: 00014614/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : la. VARA DE FANILIA, ORFAOS E SUCeSSOES 
FEI.TO : INVENTARIO 
VALOR CAUSA : 80.000,00 
REQUERENTE : I. U. E l.L. 
REQUERiDO · :L. DA S.C.C .E OUTROS 
ADVOGADO -

DISTRIBUICAO: 00014612/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : h. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : ACAil RECONH. DISSOL.SOC. FATO CUNUL.BENS 
VALOR CAUSA : l.OOO ,00 
REQUERENTE : N. DE S. B. 
REQUERIDO : H.Ü. 
ADVOGADO 

ADVOGADO VALOR CAUSA : 15.250,64 " _ . . 
iEQUEREnE : FAZENDA PUBLICA D(} ESTADO DO AliAPA 
REQUERIDO : N SINOES DE SOUSA MEE OUTROS 
ADVOGADO . . 

. . . 
OJSlRIBUICAO: 00014611/2001 ~ {DIRECIOHADAj · ... 
VARA. : 2a. VARA CIVEL E FÚÉNDA PUBL ICA . 
FEITO : EXCESSAO OE SUSPEICÁO 
VALOR CAUSA : 0,00 . 
REQUEREm : ESTADO DO AMAPA 
ADVOGADO 

CRIW IHA. L 

. DiSTRIBUiCAO : 00~02912(2001 - (ALEATORIAI 
VARA . : h .JARA CRlW!HAL . 
FEITO : CRIMES PRAflC. P/PARflCULAR é/ADM GERAL 
OcORREIIC IA : SEiTA DELEGACIA DE POLI C i A . . 
ORI.GEM , : SEXÜ DELEGACIA DE P 
AUTOR .· .. : SEXTA DElEGACIA DE POLiéiA . 
REU : -AMiiALDO OA. CONCEICAO SHGESE OÚTROS . 

DISTRIBUICAO: 0001462l/200! c (ALEAíORIA) 
. VARA . : la. VARA DE FAWlliA, ORFAOS E SUCESSOES 

FEITO : HONOLOGACAO DE ACORDO 
VALOR CAUSA : 840,00 
REQUERENTE : J.H.T. 

: J .S. DA S. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAÓ: 00014625 / 2001 - (ALEATOR IAI 
VARA . : la. VARA úE FANILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : REVISAO DE ALINEUTOS 

DISTRIBUICAO: 00014638/2001 - (ALEATORI.A) 
VARA : 3a. VARA CIVEL E FAZEND! PUBLI CA.· . 
FEITO : EXECUCAO . 

DISTl!BU!CAO: 000029Jl/200l- (ALEATÓRIA) 
VAU .· : Ia: VARA CRINIHAL 
F E:! TO . . . : fURTO. 

VALOR CAUSA : 1.000 ,00 
. REQUERENTE : U.U. 
. REQUERIDO : J .A.R.R. 

ADVOGADO 

VALOR CAUSA : 55,61 
REQUERENTE : ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA ANAZONIA 

- ASSEANA 

OCotHNCIA : 6aDP 
ORIGEI : 6.aDP 
,AUTOR . : SEXTA DELEGACIA DE POLfCIA 
lEU ·.· : LEONIDAS GURJAü FARIAS JUNIOR 

DISTRIBUICAO: 0001i627/2001 - (ALEATORIA) 
. VARA : la. VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES 

FEITO : MEDIDAS CAUTELARES INOMINADAS 
REQUERIDO : FRANCINEIA ARAUJO DOS SANrOS 
-ADVOGADO 

·: .· lliStRIBOICAO: 00002978/200 i - (ALEAfúRIA! 
YAÚ · -. : la. VARA CRIMiNAL 

VALOR CAUSA : I 00,00 
REQUERENTE : U. OE P. L. 
REQUERIDO : I. DE O.U . 

DISTRIBUICAO: 0001464i/2001 - (ALEA'l'ORIAJ PEiTo : FURTO ADVOGADO 
VARA : la. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA .OCúRHNCIA .· : QUARTA DELEGACIA DE POLICIA 

, FEITO • : EXECUCAO FISCAL- _Oii6EM · : QUARTA DELEGACIA DE DISiRIBUICAO: 00014641/2001 - (ALEATORiA) 
VALOR CAUSA: 2l.120,16 
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO AWAPA 

AUfOR ·: JUSTICA PUBLICA 
REU : EUDER DOS SANTOS PERE IRAE OUTROS 

VARA : la. VARA DE FAWILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO :. ACAO DE ALIMENTOS 

REQUERIDO : ANTONJO MANOEL OE ALENCARE OUTROS VALOR CAUSA : 100,00 
ADVOGADO DlstRIBUICAO: 0000298l/2001 - (ALEAíORIA COW CONPENSACAO) REQUERENTE : F. L. N. DE O. E OUTROS 

VARA : la. VARA CRIMINAL REQUER IDO : F. DE U. DE O. 
DISTRIBUICAO: 00014640/2001 - (ALEATORIA) FEITO : CRIMES CONTRA A HONRA ADVOGADO 
VARA : h. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA OCORRENCI A 
FEITO : EXECUCAO FISCAL 
VALOR CAUSA : 72.878,56 

DISTRIBUICAO: OOO!i61l/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : la . VARA DE FAWILIA, ORFAOS E SUCESSõES 

AUTOR : IVONE DIAS FARIAS 
REU : ROS IWERE SANTOS L! NA 

REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA PEITO : EXECUCAO DE ALIMENTOS 
REQUERIDO : RECKITT BENCRISER BRASIL LTDA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001i646/200I - (ALEATORIA) 
VARA : ia. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 

VALOR CAUSA: 139,76 
REQUERENTE : R. B. B. 
REQUERIDO : S.R.B . 
ADVOGADO 

: ; H'.: 
DISTRIBUICAO: 00002971/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : 2a . VARA CRIMINAL 
FEITO : CRINES CONTRA ADN. DA JUSTICA 
OCORRENCIA : 6aDP 
OR IGEN : 6aDP 

FEITO : EXECUCAO FISCAL 
VALOR CAUSA : ).550.762,58 
REQUERENT~ : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO mPA 
HQUER IDO : INDUSTR I A DE BEBI DAS ANTARCT ICA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001i617J2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : la. VARA DE fANILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXECUCAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : lll,S2 
REQUERENTE : C. R. DE S. 
REQUERIDO : C. DE A. OE S. 
ADVOGADO OISTRIBUICAO : 000146i8/2001 - (ALEATOR!A) 

VARA : h. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA 

AUTOR : SEXTA DELEGACIA DE POL ICIA 
REU : PEDRO PAULO CHAGAS FARIAS 

DISTRIBUICAú: 00002977/20JI • (ALEATORIA) 
VARA . : 2a. VARA CRIMINAL 
FEITO : PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUERITO 
OCúRRENCIA : DELEGACIA OE POLICIA INTERESTADUAL 
ORIGEN : DELEGACIA DE POLICIA 

DI SfRIBU IC~O :JQQ.\ ~~ I6/2QO,l ; , (ALE~(OR I. A) 
... ;YARA • ?;,.; : ,,1a ,.:.YÁRHE; fA~\LIA, ,.ORFAOS E SUCESSOES 

FEITO : ALVARA .lV~ICIA~ .• ';_. 
VALOR CAUSA : 100,00 
REQUERENTE : A.L . DE C.P. E OUTROS 
ADVOGADO 

FEITO : MONITORIA 
·VALOR CAUSA : 18 .59 4,08 
REQUERENTE : ] s DUARTE - NE 
REQUERIDO : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

. EM. EOUCACAO AP . 
ADVOGADO 

AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
- · 

OCORRENCIA : SEXTA DELEGACIA DE POLicl(, ·' 
. OISTRIBUICAO: 0001i6i9/2001 - (ALEATORIA) O Rim . : SEXTA DELEGACIA DE P -.• . :· . 

DISTRJBUICAO: 0001i620/2001 ~ (ALEATORIAI 
VARA : la. VARA DE FAMILIA, DRFAOS E SUCESSOES 

VARA : 4a. VARA C!VEL E FAZENDA PUBL'IÇA 
FEITO : mCUCAO FISCAL 

. AUTOR · .. : :SEXTA DELEGACIA DE POLICIA :·. · ... 
REU : . : JOSE NARIA DOS .PASSOS RAM.OS . • 
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FEITO : ACAO DE ALikENTOS 
VALOR CAUSA : 1.160 I 00 
REQUERENTE : E L.L .I. DA S. 
REQUER IDO : F. DA S. E S. 
ADVOGADO 

DISTRIB UICAO: 0001l6ll/1001 - (ALEATORIAJ 
VARA : la. VARA DE FAMILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : DIVORCIO CONSENSUAL 
VALOR CAUSA : 180 100 
REQUERENtE : J.L.C.C.E OUrROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUI CAO: 0001l6lli2001 - (ALEAíúRÍAJ 
VARA : la. VARA DE F ANIL IA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO . : ALVARA JUDICIAL 
VALOR CAUSA : 180 100 
REQUERENTE : I. U. E OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001l6Jl/2001 • (ALEATORIAJ 
VARA : la. VARA DE FANILIA 1 ORFAOS E SUCESMS 
FEITO : HOMOLOGACAO DE ACORDO 
VAL OR CAUSA : 840 100 
REQUERENTE : F. L. E OUTROS 
ADVOGADO 

DIS TR IB UICAO: 00014636/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : la . VARA DE FANILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : HONOLOGACAO DE ACORDO 

VALOR CAUSA: 2.160 100 
RE QUERENTE : A.N . S. E OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 000 14 6Í7/200 l - (ALEATORIAI 
VARA : la. VARA DE FANILIA1 ORfAOS E SUCESSOES 
FEITO : CARTA PRECATORIA 
ORIGEN : CO NARCA DE INDAIATUB 
VALOR CAUSA : 0,00 
REQUEREm : J.J. A. 
REQUERIDO : S. DE t 
ADV OG ADO 

DISfRIBUICAO: 00úllb29{2001 - (ALmORI A CO~ CO MPEN SACAOI 
V.\RA : 2a. VARA DE FA NIL IA1 ORFAOS E SUCES SOES 
FE!fú : EXECUCAO DE AL!NENTOS 
VALOR CAUSA : I . 900 I 18 
REQUERENTE : N.S.N. 
REQUERIDO : J.U. 
ADVOGADO 

DIS TRIBU ICAO: 0001 4611 /2001 - (D IRE CIO NA DA) 
VARA : la. VARA DE FAMILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXECUCAO DE ALI MENT OS 
VALOR CAUSA : l611l0 
REQUERENTE : J. P. DA S. 
REQUER I DO : A.P. DA S. E OUT ROS 
ADVOG ADO 

DI STRI SUlCAO: 00014621/200 I - (ALEATOR I A J 
VARA : la. VARA DE FANILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : INVESTIGACAO PATERNIDADE C/C AliM ENTOS 
VALOR CAUSA : 2.500 100 
REQUERENTE : A.B. DA S.W. 
REQUERIDO :O. DA, S.A.J . 
ADVOGADO 

DIS TRIBUICAO: 0001 4624!2001 - (ALEATORIAJ 
VARA : la. VARA DE FAM ILIA 1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : REVISAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 2.160 100 
REQUERENTE : G.B. DE S. 
REQUERIDO : J.G.L. DE S. 
ADVGADO 

DISTRIBUICAO: 00014626/2001 - (ALEATORIA) 
VARA : la . VARA DE FAWIL IA 1 ORFAOS E SUCESSúES 
FEITO : ACAO DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 4.320 100 
REQUERENTE : K. U. E OUTROS 
REQUERIDO : R.U. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014628/2001 - (ALEATORIAi 
VARA :la. VARA DE FAKILIA1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : ALVARA JUDICIAL 
VALOR CAUSA : 180 100 
REQUERENTE : R. L.P. 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014611/2001 - (ALEATORIAJ 
VARA : la. VARA DE FANILIA, ORFAOS E SUCESSOES 
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FErTO : HOMOLOGACAO DE ACORDO 
VALOR CAUSA : 716 100 
REQUERENTE : E.S. S. E OUTROS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 0001460 9/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : lt . VARA DE FAMILIA 1 ORFAOS E SUCESSúES 
FEITO : EXECUCAO DE ALIMEN TOS 
VALOR CAUSA : l06 181 
REQUERENTE : J.S. U OUIROS 
REQUERIDO : I.C . DE A. 
ADVOG ADO 

DISTRIBUICAO: OOOii610{2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : la . VARA DE FAN iLI A1 ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : EXECUCAO DE AWENTOS 
VALOR CAUSA : 611 1 li 
REQUERENTE : T.K.G.P.E OUTR OS 
REQUERIDO : G.U.P. 
ADVOG ADO 

DISTRIBUICAO: 00014618/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : la . VARA DE FAW!LIA, ORFAOS E SUC ESS OES 
FEITO : EXECUCA O DE ALIMENTOS 
VALOR CAUSA : 16 4100 
REQUERENTE : S. U. R. E OUTROS 
REQUERIDO : B.G.R. 
ADVOG ADO 

TRIBUNAL DO JURI E EXECUCAO PENAL 

DISTRIBUICAO: 00002971i1001 - (DIRECIONADA) 
VARA : VARA DO íR IBU~AL DO JUR I 
FEITO : CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA 
OR I GEN : DEC I NA DELEGACIA DE 
AUTOR : DECINA DELEGACIA DE POLIC IA 
REU : ADRIANO OZ iEI, SIQUEIRA CORREA 
ADVOGADO 

JU IZ ADO ESPECIAL 

DISíRIBUICAO: 00014619/2001 - (DIRECI ONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(CO NH EWENTOJ 
OR IGEM : JU IZADO CIVEL 
REQUERENTE : EDIREWE DA SI LV A MARQUES 
REQUERIDO : NANOEL SEBASTIAO SOUZA DOS SAN TOS 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014660/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECi AL CENTRAL CIVEL 
FE ITO : RECLAWACAO CIV EL(CONHECI NENTOJ 
ORIGEM : JUIZADO CJVEL 
REQUERENTE : ELIS ETHE DA SI LVA SOUZA 
REQUERIDO : BENEDITA ROCHA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014661 /2001 - (DIRECIONADAi 
VARA : JUIZADO ES PECI AL CENtRAL CIVEL 
FEITO : RECLANACAO C I VEL( CONHECI NEN TO j 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : JOSE NADSON DE FREITAS <lAMA 
REQUER I DO : AMASP 
ADVOG ADO 

DISTRIBUICAO: 00014662/2001 • (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL mTRAL CIVEL 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(CONHECINENTO l 
ORI GEM : JUIZADO CIVEL 
REQUEREm : NARIA CHAVES BELTRAO 
REQUERIDO : MANOEL ALWEIDA MORA IS 
ADVOGA DO 

DISTRIBUI CAO: 0001466J /2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(EXECUCAOI 
ORIGEM : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : RITA DA SILVA RAMOS 
REQUERIDO : DEUZINAR NASCIMENTO GONES 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 00014664/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CEHTRAL CIVEL 
FEITO : RECLANACAO CIVELiEXECUCAOi 
OR IGEN : JUIZADO CIVEL 
REQUERENTE : RITA DA SILVA RAMOS 
REQUERIDO : IEDA DA SILVA NASCIMENTO 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO : 00014665/2001 - (DIRECIONADA) 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(CONHECINENTO) 

ORIGEM 
REQUERENTE 
REQUER I DO 
ADVOGADO 

: JUIZADO CIVEL 
: LUC IENE APARECI DA GRANúl 
: MOSELLI VEICULOS LTDA 

DISTRIBUICAO: 00002980/2001 - (DIRECIONADA) 
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VARA : JUIZADO ESPECIAL CE NTRAL CRI MINAL 
FEITO : CONCILI ACAO CRI MINAL 
AUTOR : JUST ICA PUBLICA 
m : LUIZ MICHEL PANTOJA FARIAS 
ADVOGADO 

DISfRIBUICAO: 00001981 /2001 - (OI RECI ONA DAJ 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CRI MIN AL 
FEITO : PROPOS ICAO DE PENA 
ORIGEM : JECAP 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : JOAO BAiiSTA NAS CINEN!O SOUZA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00001982/2001 - (DIRECIONiDAJ 
VARA : JUIZADO ESPECIAL CENTkAL CRI WIN.\l. 
FEITO : PRO POS ICAO DE PENA 
ORIGEM : J ECAP 
AUTOR : JUSTICA PUBLICA 
REU : MARCELO FONSECA DA COSTA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014652/200 1 -( DIREC IONA DA) 
VARA : JUIZADO CIVEL MI CRO EWPRESi 
FEITO : RECLAW ACAO CIVEL(EXECUCAO J 
REQUERENTE : FOTO LIDER L\DA - ME 
REQUER I DO : JOAO J A I LSON BARBOSA PORTO 
ADVOG ADO 

DISTR IBUI CAO: 000 14651 /1001 - (DIRECIO NADA ) 
VARA : JUIZADO CIVEL NI CRO ENPR ES.\ 
FEITO : RECL AWACAO CIVEL(EXECUCAO J 
REQUERENTE : FOTO L I DER LTDA - ME 
REQUER I DO : ALEXANDRE SOUZA FONSECA 
ADVOG ADO 

DISTRIBUICAO : 00014614!2001 - (DIRECIO NA DA) 
VARA : JUIZADO CIVEL NI CRO EMPRESA 
FEITO : RECLANACAO CIVEL(CONHECINE NT OI 
REQUERENTe : G . OLIVE!kA DE SOUZA - NE 
REQUERIDO : DEUZARIWA CAMARA BARBOS A 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 000 14655{2001 - (DIRECiONAD A) 
VARA : JUIZADO CIVEL NICRO EMPRESA 
FEITO : RECL ANA CAO CIVEL(CONHECIMEHTOJ 

REQUERENTE : G • OLIVEIRA DE SOUZA - NE 
REQUERIDO : ANA DO SOCORRO BEZERRA 
ADV OGADO 

DISTRIBUICAI): 00014616/lúOI - (DIRECIONADA ) 
VARA : JUIZADO CIVEL MI CRO EMPRESA 
FEITO : RECLA MACAO CIVEL(EXECUCAO) 
REQUERENTE : CONERCIAL ACRE LTDA - ME 
REQUERIDO : FRANCO MAU RICIO 
ADVOG ADO 

DISTRIBUICAO: 00014611/1 00 1 - (DIRECIO~ADAI 
VARA : JUIZADO C!VEL MICRO EWPRESA 
FEITO : RECLANACAO CIVELICONHECINENTOj 
ReQUERENTE : R . C . P . NATOS - NE 
REQUERIDO : MA URICIO SILVA PEREIRA 
ADVOGADO 

DISTRIBUICAO: 00014618/lOOI - (DIRECIONADA) 
VARA : JU IZ ADO CIVEL MICRO EWPRESA 
FEITO : RECLAMACAO CIVELiEXECUCAOJ 
REQUERENTE : C . J . W . DE ALWE IDA - ME 
REQUERIDO : MI CHELLE ALNEIDA DE BELEW 
ADVOGADO 

EDENIVALDO \\ . <- ~O OLIVEI1.A 

DISTRIBUID~r 

COMARCA DE MACAPÁ 
]UIZAOO ESPECIAL CENll\AL CÍVEL 

Expediente de: INTIMAÇÃO par:\ ciência dos advog:tdos. 
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Public.::tção n.0 537/01 

AUTOS N."25.737/01 (Execução) 
Exequente: OSMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Advogado: Dr. LUIZA ROSA MAlA 
Exeeu~ado: JOSÉ EUCI SOUZA DE ALMEIDA 
AUD!ENCIA: 24/01/02 às 12:00 horas. 

AUTOS N." 24.058/01 (Conhecimmto) 
Requerente: JORGE MADURE!RA MODESTO 
Requerida: JUVANETE AMORAS TÁVORA MIRANDA 
Advog~do: Dr. ALFREDO ALEI XO DE SOUZA FILHO 
AUDIENCIA: 17/01102 às 14:30 horas. 

AUTOS N." 25.779/01 (Conhedmento) 
Requerente: JOSÉ MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS TELES 
Advogado: Dr. NICOLAU TORK RODRIGUES 
Requerida: MARQUES L TOA 
AUDIÊNCIA: 31101/02 às 14:30 horas 

AUTO~ N." 25.7~2/01 (Conhecimento) 
Requerente: JOSE ROBERTO DOS SANTOS BRUCE 
Advogado: Dra. SINYA GURGEL e outro 
Requerido: RABELO & MOURÃO L'fDA-ME 
AUDIÊNCIA: 31/01/02 às 15:00 horas. 

AUTOS N." 25.781/01 (Execu>ão) 
Exequente: TEREZA LOPES MENDES 
Advogado: Ora. LUIZA ROSA MAIA' 
Execu~ada: MARCELI RIBEIRÕ DOS SANTOS 
AUDIENCIA: 30/01/02 às 16:30 horas. 

AUTOS N." 25.780/01 (Execução) 
Exequente: TEREZA LOPES MENDES 
Advogado: Dra. LUIZA ROSA MAIA 
Execu~ad:t: HELOISY HELAINY OLIVEIRA VINHAS 
AUDIENCIA: 30/01/02 às 16:00 horas. 

AUTOS N." 25.778/01 (Execução) 
Exequente: SUANI PINHEIRO BARRETO 
Advogado: Dra. LUIZA ROSA MAlA 
Executada: ROSÂNGELA 
AUDIENCIA: 30/01/02 às 16:00 horas. 

AUTOS N." 25.777/01 (Execução) 
Exequente: ULISSES TRÃSH 
Advogado: Dr. ULISSES TRASEL 
Executado: MARQUES L TDA 
AUDIENCIA: J0/01/02 às 16:00 horas. 

AUTOS N." 15.784/01 (Execução) 
Exequente: RUBENILSON F. DA COSTA 
Advogado: Dr:t. ANDREZA DOS SANTOS MONTEIRO 
Execu~ada: LOURDES BERNADETH DE A. LIMA 
AUDIENCIA: 30/01/02 às 16:30 horas. 

AUTOS N." 25.783/01 (Exccuçiio) 
Exequmte: RUBEN!LSON F. DA COSTA 
Advogado: Ora. ANDI\EZf\ DOS SANTOS MONTEIRO_ 
Execu~ada: MARIA DE FA't'IMA MÁRCIO DA SILVA 
AUDIENCIA: JOIOI/02 às 16:30 h~ .:~ 

COMARCA DE MACAPÁ 
jUIZADO ESPECIAL CENTRAL CÍVEL 

Expediente de INTIMAçAO para ciênda dos advogados. 

Publicaçiio n." 538/01 

AUTOS N." 25.776/01 (Execução) 
Exequente: RUIJENILSON F. DA COSTA 
Advogado: Dra. ANDREZA DOS SANTOS MONTEIRO 
Executada: ROSEMER Y C. DA SILVA 
AUDIÊNCIA: 30/01/02 às 15:30 horas. 

AUTOS N." 25.775/01 (Execução) 
Exequente: MAJ\IA EVANIR MENEZES FAÇANHA 
Advogado: Ora. MARTA CRISTINA MATOS 
Executado: JANETE DE F. SOUZA CASCAES 
AUDIENCIA: 30/01/02 its !5:30 horas. 

AlHOS N." 25.774/01 (Execução) 
Exequente: MARIA EVANIR MENEZES FAÇANHA 
Advogodo: Dra. MAR TA CRISTINA MA TOS 
Executada: CR!STIANE DE JESUS SOUZA DE LIMA 
AUDIÊNCIA: 30/01/02 õt 15:.10 horas. 

AUTOS N." 25.773101 (Execuçiio) 
Exequcnte: MARIA DA CONCEIÇÃO CASCAES PENANTE 
Advogado: Dr. PAULO HENRIQUE CASCAES 
Executado: ESMAELINO COSTA 
AUDIENCIA: 30/01/02 às 15:30 horas. 

.Comarca de llacapl 
Julu.do Eapeclal. Central Clvel 

- ~pe~ientc: de INTIMAÇÃO p~ra c,i~nda dos .~dvogado.s. 

Publicação N" 001/02 

Autoa n• 22.356/0l (E><ectiÇão) .' 
Exequente: ANTONIO ADAUTO DIAS 
Advogada: Dra. CLEIDE RÓCHA . 
Executado: FERNANDO PINHEIRO FRAGOSO e outro 
Despacho: " ... Intlme~ae . o uequente para fornecer 
nos autos o . endereco atualizado do e.z.ecutado. sob 

(OIÁRió OFICIA~) 

pena de extinção da execução no1 termos do art! 53, 
§ 4" da Lei 9 .099/95. Mcp, 26/12/001. Ana Karina. 
Juíza de direito" · 

Autoa n• 23.780/01 (Jl:l!'~Cl!Çio) 
Exequente: MARIA BALBINA CLAUDINA PICANÇO ' 
Advogada: Dfa. JANILCE ARAGÃO ~QCHA 
Executado: R)!:DE MARCO ZERO DE COMUNICAÇÕES 
E PUBLICIDADE LTDA . 11 

Despacho: " ... Su1pendo a ·exeCucão até a confirmação 
da compensação do cheque para o que deve aer 
Intimada a credora afim de oe manisfestar em 15 
dias, sob pena de extlncio. Mcp. 28.12.01 
Normandes Antonio de Sousa· juiz de Direito'. · 

Auto1 n• 19.260/00 (Execução) 
Exequente: S/ A IRA· ME 
Executado: J e J NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e 
ENGENHARIA LTDA 
Advogado: Dr. CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA 
Despacho: " ... intime-se a devedora para apresentar em 
Juízo os doia primeiros depóolto1 ... Mcp, 27/12/00 • 
Normandea Antonio- Juiz de Direito". 

Auto1 n• 25.213/01 (Execução) 
Exequente: MÁRLENE LOPES LAÇ~IWA . I 
Advogados: Dr. ALCIMAR FERREIRA MOREIRA e 
DARLISON VANDER CORRÊA 
Executado: GERALDO SILVA 
Despacho: " ... Indique beno penhorável• em 30 dlao, 
pena de extinção !art. 53, !I ~· WÉ) 

Autos n• 14.949/99 (Execução) 
Exequente: .NEUZA MARIA BORGES DA COSTA 
Advogado: Dr. IVANILDO MONTEIRO VITOR DE 
SOUZA 
Executado: PAULO ADOLFO.DA COSTA 
Despacho: " ... Sobre a certidão e documento• de fls. 
44v/49. diga a exeqúente, em cinco dlas:.Mcp, 
28/12/01 .• Ana Karina de Carvalho • Juíza de 
Direito". 

Autoa n• 21.663/01 (Execuçio) 
Exequente: MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE 
SOUZA 
Advogado: Dr. GILMAR SANTA ROSA BARBOSA 
Executado: CONSTRUÇÃO E VANDA DE IMÓVEIS 
VENETO LTDA I 
Despacho: " ... · Diga a credora sobre a presente 
resposta Indicando bem à penhora sob pena de 
extinção lar. 53, § 4• da WEl • Normandes Antonio de 
Sousa · Juiz de Direito". 

Autoa n• 23.963/021 (Execução) 
Exequente: SUANI PINHEIRO IÍARRETO 
Advogada: Dra. LUIZA ROSA M. BARROS 

Executado: DULCJRENE DOS P. REIUS 
Despacho: " ... Intime~se a credora para vir receber o 
alvará de levantamento. Mário Kaakellla • Juiz de 
Direito". 

Autoa n• 25.784/01 (Execução) 
Exequente: RUBENILSON F. DA COSTA 
Advogados: Dra. ANDREZA DOS SANTOS MONTEIRO e 
KLISIOMAR LOPES D. CARDOSO I 
Executado: LOURDES BERNADETE DE A . LIMA 
Audiência: 30.01.02 ÀS 16h e 30m 

Autoa n• 22.91111/01 (EKecuçilo) 
Exequente: TEREZA LOPES MENDES 
Advogada: Dra. LUIZA ROSA M. BARROS 
Executado: RITA NUNES BANFICA 
Audiência: 29.01.02 ÀS -16h e 30m 

Autoa n• 21.057/01 (Execução) 
Exequente: JOSÉ DO ESPJRITO 8. FARIAS DOS REIS 
Advogado: Dr. EDILSON DE LIMA CAMPOS 1 

Executado: ARIEL DO NASCIMENTO MIRANDA 
Advogado: Dr. MARINALDO ROBERTO DE BARROS 
Audiência: 17.01.02 àa 12:00h 

Autos n• 22.380/01 (Conhecimento) 
Requerente: JOAQUINA .AMARAL DE SOUZA , 
Advogado: Dr. ELIAS SALVIANO FARIAS 
Requerido: DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 
Advógado: Ora. SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ 
DANTAS 
Sentença: " ... Pelo expoato JULGO EXTINTA a presente 
reelamaeão sem Julgamento do mérito. em face a 
ilegitimidade paaslva da requerida, extinguindo o 
processo no1 termoa do artigo 267. VI do CPC: P.R.I • 
Macapá 17 de dezembro de 2001 · Kela CÍU'Iatine 
Banha Bastos· Juíza de Direito Subatituta". ' 

Autos n• 23.077/01 (conhecimento) 
Requerente: MARIA AJ.U.ETE DE. SOUZA 
Advogado: FRANCISCO JANUÁRIO DE SOUZA ·NETO 
Requerido: BANCO REAL I 
Advogado: Dra. SINYA GURGEL e VICENTE GOMES 
Sentença: ", .. Diante· do upoato, 1 JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO. o que faço por sentença, 
iulgando, portanto. extinto ·o procMso. com análloe 
do mérito. com fulcro no art. 269, I do CPC. Sem 
custa! e honorários advocatício!. Ap61 o trlnalto em 
julgado, dê~se ba..ixa:. promo"t'a-ae o arquiVamento 
deste feito e aa comunieacõea de eaülo. P .R. I. 
Maca pá 07 de dezembro .de 2001 · • Eduardo ,Navarro 
Machado • Juiz dr Direito ·subatituto· ". · 

Autoa·.n• 23.495/01 (Ellecnçãoj, . . . 
E:o:equente: EVENISE COR.R!A PEREIRA . . 
Advogados: SINYA GURGEL, VICENTE GoMES e .KÁTIA 
MELO 
Executado: JAILSON VITOR DO ·NASCIMENTO 
Advogado: 'Dr. JUAREZ·GONÇALVES RIBEIRO 
Sentença: " ... lS_to ·poato. ·com fulcro noia dispositivos 
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acima referldoa, JULGO IMPROCEDENTES os 
embargos do devedor, extinguindo o processo .com 
Julgamento do mérito nos ter!Í:!.os do art. 269, incisó I 
do código de Pí-oceaso Civil. Ém prosseguimento à 
execução . d"everá o e.Xequente sé manifestar sobre o -
destino a ser dado. aoa .bens. requerendO o que 
entender de melhor. Condeno o embargante nas 
custas, na forma do art. 55, Inciso 11 da Lel9.099{95. 
Macapá, 21 de · dezembro de 2001. Normandos 
Antonio de Souaa , Juiz de Direito Substituto". 

Autos n• 24.670/01 (conhecimento) 
Requerente: FLÁVIO ÁFRA BEZERRA 
Advogado: Dra. DENISE coil.JBRA 
Requerida: SEVEL • SEVERO VEfCULOS LTDA 
Advogado: Dr. HELPER WÁNDERLEY OLNEIRA 

Sentença: .... Isto posto; com fulcro nos dispositivos 
legais acima, JULGO PROCEDENTE a reclamação, 
condenando a requerida a pa·gar ao· requerente o valor 
de R$ 3.500,00 ltrea mil e quinhentos relu), com os 
acréscimos legais a partir do aJuizamento da 
reclamacão. Via de conse«JUência, extingO o processo 
com iuleamento ·do mêrito nos termos do art. 269. 
incico I do C6digo de Processo Civil. Sem cuataa, na· 
forma da Lei. Macapá, 19 cie ciezemb.ro de 2001. 
Normandea Antonio · ·Juiz de Direito Substituto". 

Autos n• 24.998{Íll (conhecimento). 
Requerente: MARIA DE FÁTIMA FE~ANDES DE 
OLIVEIRA 
Advogado: Dr. JOSÉ MARIA ALCÃNTARA FERNANDES 
Requerida: TELEMAR . Telecomunicações do Amapá 
Advogado: Dr. DRENO TRASEL 
Sentença: Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO, o· que faço por sentença, 
jUlgando, portanto, extinto o proceaso, com análise 
do mérito, com fulcro no art. 269 , I, do CPC. Sem 
custtas e honorários advoCatíciOs. Após o trânsito em 
lulgado, dê·se · baixa, promova~ae o arquivamento 
deate feito e as comunicações de estilo. PRI. Macapá, 
18112{01 • Eduardo Navarro Machado • Juiz de 
Direito Substituto ". 

Autos n• 24.319/01 (conhecimento) 
Recorrente: ROSENDO PINTO TAVARES 
Recorrido: UBIRATAN PONTES DE MORAES 
Advogado: Dra. OCINÉIA PEREIRA 
Despacho: " ... Ao Recorrido para as suas contra 
razões... Mcp, 04.01.02 · ·Normandes Antonio de 
Sousa · Juiz de Direito". 

Auto1 n• 21.743/01 (conhecimento) 
Requerente: OSMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Advogada: Dra. LUIZA ROSA MAIA BARROS 
Requerida: F. M. MEDRADO • ME 
Audiencia: 28.01.02 às 15:00h 

Autos n• 22.814/01 (conhecimento) 
Requerente: MARIA DO ROSÁRIO NUNES PEREIRA 
Advogada: Dra. RENILDA C. DE SIQUEIRA PINTO 
Requerido: ALANDER MENEZES FIGUEEIREDO 
Despacho: 11

... Intime-se a requerente para . dizer se 
tem prova oral para ser produzida ou outra qualquer 
para fins de dealgnaciio de audiência. Mcp, 28{12{02 
· Normando Antonio de Sousa • Juiz de Direito". 

Autos n• 20.255/00 (conhecimento) 
Requerente: EVERALDO DE ALMEIDA SALVADOR 
Advogados: Dra. PAULO MENDES e GEORGE WANDRÉ 
Requerida: CREDICARD S/ A 
Despacho: "... Intime-se o patronono do recorrido 
para receber o chegue referente aos honorários ... Mcp. 
20/12/01 • Normandes Antonio de Sousa · Juiz de 
Direito". 

Autoa n• 24.816/01 (conhecimento) 
Requerente: LUCIENE PRISCILA DA SILVA MORAES 
Advogado: DR. WALDELI GOUVEIA RODRIGUES "' 
Requerida: TELEMAR · Telecomunicaçõu do Ainapá 
Despacho: "... lntime·ae a requerente para que 
Informe o número de sua RG e CPF .. . Keila Chrlatlne 
Banha • Juiza de Direito". 

Autoa n• 19.557/00 (conhecimento) 
Requerente: EDIR MACIEL GUIMARÃES 
Requerida: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ-CEA 
Advogados: Dr. VALDINEI SANTANA AMANAJÁS, 
KEILA SUANI SILVA DA SILVA,JORGE LUIZ 
GONÇALVES DA SILVA, LUIZ MÁRIO ARAÚJO LIMA, 
ERUENE SANTOS DE CASTRO 
Despacho: "... Intimando-se a vencida para. em 005 
dial. comprovar no• autos, o pagamento da 

condenacio, conforme cálculo. pena de 
proaaeguimento em execucão. com a penhora de bens 
auflciente à satisfação do crrédlto reclamado. 
Macapá, 19./12{01. Kella Christlne Banha· Juíza de 
Direito". 

Auto11-n• 19.949/00 (conhecimento) 
Requerente: GEANE MARIA BATISTA · ME 
Requerido: BANCO BRADESCO 
Advogada: Dra. MILANE RODRIGUES MENDONÇA 
Despacho: "... Intime-ae o Requerido para que 
!Witiilque o pedido de fls 100/101. uma vez que o 
valor depoaitadO ' réfere~se ao pagamento de· 
indenlzacão. à requerente. por danos moral.... Mcp, 
18112/01 - · Ke!la Chriotlne Banha - Juiza de 
Direito". 

Auto& n• 21.707 (conhecimento) 
Requerente: CLÁUDIA BETÃNIA BELEZA SOARES 
Advogado: DRA. jANJLCE ARAGÃO ROCHA 
Requerida: IMPORTADORA ALFA LTDA 
Despacho: " ... Intime-ae a Requerente para dizer ·~ 
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dispensa a atualização do valor a que correaponde o 
cheque que recebeu e ainda intime-ae a 
IMPORTADORA ALFA LTDA para recebe'r o aparelho 
celular. Mcp, 26/12/01 - Normandeo Antonio de 
Sousa - Juiz de direito". 

Autos n• 18.331/01 tembargo) 
Embargante: ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA DA 
SILVA 
Advogado: Dra. CHARLOTTE MARQUES STUDIER 
Embargado: TEREZINHA DOS SANTOS NASCIMENTO 
Mvogada: Dra. ELY CÉLIA ARAÚJO PINHEIRO 
Audiência: 31.01.02 àa 15h e 30m 

Autoa n• 25.796/01 !Conhecimento) 
Requerente: RONALDO CARDOSO AMARAL 
Advogado: KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
Requerida: TELEMAR S/ A 
Audiência: .30.01.02 àl 15 horao. 

Auto& n• 19.533/00 tE~:ecução) 
Enquente: MARGARIDA TEREZINHA PINHEIRO 
Executado: ORDENILSON VILHENA ALVES 
Advogada: VERA DE JESUS PINHEIRO 
Audiência: 23.01.02 àa 11:30 horaa. 

Autoo n• 23.829/01 !Conhecimento) 
Requerente: ROBERVAL DE LAVOR CAVALCANTE 
Requerido: EDMÁRIO ADELINO DA ROCHA 
Advogado: JOSENILDO CUlMAR 
Audiência: 25.02.02 àa 16 horao . 

Autos n• 15.666/99 tEucução) 
Ellequente: WALDENES BARBOSA DA SILVA 
Advogado: FELIPE ANDRÉ SOUZA DE CASTRO 
Executado: JOSEAN LOUREIRO VALENTE 
Embargante: StRGIO MONTEIRO DA FONSECA 
Advogado: EVERALDO RIBEIRO 
Audiência: 31.01.02 ào 16:30 horao. 

Macapâ-AP, 07 de janeiro de 2002. 

COMARCA DE MACAPÁ 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CÍVEL 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUTOS N.' 24.829/01 (ExecuçAol 
Excqucnte: EULAN GUILHERME LOURENÇO FONSECA 
Executado( a): RUTINALDO BRITO DE LIMA 
F1NAUDAD E: CITAR o executado Rutinoldo Brito de Lima 
paro, no prazo de 24 (vinte e qualro) horas pagar o crédito 
excqucnda no valor de R$ 450,00 (qnatrocentos e cinqucota 
reais), INTIMÁ-LO ainda paro se manifestar em Juizo sobre o 
arresto de Os. 07 (uma Máquina Fotográfica, man:a SAMSUNG, 
F1NO 1050-5, MADE IN KOREA-20100890, avaliada em R$ 
350,00 e Ol(um) Televisor man:a PIDUPS, 20 polegadas, em 
bom estado de cooservaç.Ao e funciooamento, avaliada em R$ 
200,00, sob pena de conversão do arnsta em penhoro (artigo 654 
do CPC) em caso de oão pagamento do crédito executado oo 
prazo deste editaL Bem como para comparecer l audiência 
deslgnada para o dia 07-02-02, às 16 boros, ne.re Juizado. 

Juiz( a) uizados 

Juh: d,. Direita 

JuW.do E.tp«i1l Civtl Oucenlnliudo d1 Microtmprtsl 
1\\- Fab, IH35- Ccrllro, estjuinl com :-..hnod EuJúxio 1\.:n.: ir::~ , ::~ltns Ja 

Climed, saia' 116 c 117, FONE (Oxx96) 223-9105 
Expediente de INTIMAÇÁO para ciência dos advog~do~:~ . 

A.l.[I'OS N~ 978/01 (Conhecimento) 
Requcn:ncc:: 1\. F. J:I·:RREIRA 0.1\ SILVA-ME 
:IJI'Ogadoo CAIU.OS ALJ-lU;DO H.\RRI·:TO SII.V:\ 
RcqucriJoo CAJU.OS GIANO 8. GAMA 
Despacho: " lnrime-st: o Rcqurcntc p:ua yue infurrm; o l"Tldereçu t..lo 
Requerido no prar.o de lO(dcz) dias. " Kcila Christine Hanln lhstm,Jui7. a 
de Din.:ito. 

A.l.[f_QS_J'S.:: 178/01 (Conhecimento) 
Rcqucccntc: t''i.IO DA SI I. VA RABELO-ME 
AJ""h"'"'' ADEI.MO C:IX IAS DE SOUZA, RüG t',RIO DE 
CASTRO 'l'i'.IXI'. IR:\ 
lh'lucriJ<, W. 1.. CONSTRUÇÕI:.S COMf.RCIO 
RI·:PRI ·:SI,NTA<;fl i'.S I·: SERVIÇOS I.TDA 
Despacho: " ... Intime-se o rt..-quer<..11k para que informe se tem interesse 
nn pros:;eguimento do feito no p raxo de IO{dcz) dias, sob pena de: 
extinção." Keil:t Christinc Hanha Bastos, J uil.:J. de Direito. 

A1IT.Q5....1:'1.'.: 464 (Execução) 
Excqucntco EJ.IIéKSON MIRA COSTA-MI' 
Admhr:J.Jo: MARU~J .() 0 1.1\'I ·:JRA 

Exocutadoo MARIA I.UIZA ANDRADE NON ATO 
Ocsp:~.cho : " Intime-se o 1-:xeyucnlt.: partl impulsion:J.r o fcito em 4X 
h?r:J.....:, sob pena de cxtinç~c>. 11 Kcii:J. Christine Banha H:~stos, Juiza de 
Direi co. 

A.l.[f_QSJ'!; 520/01 (Exccuçilo) 
Excyucntco J. A. C. SOUZA JÚNIOR-ME 
Adm~doo MARCELO OJ.IVEIRA 
Exccut:>Joo . CCR. CAR.BURAU'J'O COM. E REP. i.'llJA 
Dcspachn: Intime-se :1 c,.;t.-qm.Ttte para. t.-m 4K hor.ts, t..lar 
prosseguimento ao feito, regucn.:nt..lo o que tlc _direito , pcna t..le extinção 
por :~bmJ,)no da ousa (:lrt. 267, TI, tio CPQ c consc.:yut11te 
t..lcsconstituiçà'l t..la fH.:nhor.t. " Kcil :~. Chrisrinc- Banha Bastos, J uí:t.:J. de 
Di rcim. 
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AliTOS N " 559/ 01 (Execução) 
Excqutntc: ATIVA NEGOC IAÇ<ii•:S-MI·: 
,\JmgJdoo AJLIMAR FERREIR.\ MOREII\A 
bccu!Ouoo CI.AUDIA R. GARCIA PINII I·:IRO 
De:>p:::tcho: " Intime-se o Excyucnt~.: para impuh:ion:l.r o feito em 4X 
hor:l:' sob pena Jc extinção. " Kcila Christim: Banha fh.:aos, Juiza Jc 
[ ) lrCJ!O 

AlffOS N " 884/ 01 (Execução) 
l·:xcqucntco 1'. SOARES FERREIRA-ME 
.\Jvogadoo GIIU.ENE TEI XEIRA (;OMf:.S 
btcutadoo MICI II ·:I.I ' VAJ.E SOUZA 
O<.:sp:1cho: " Di,l,ra :1 E XL'<.JUente sobre :1 proposta retro ... " l<eib 
Christinc H:mh:1 Ba..-: to~. Juiza de Din.:ito. 

Varas e Secretarias do Interior 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 

PROCESSO CRIME NO 1.141/00 

DORIAN COSTA VIEIRA, brasileiro, solteiro, ferreiro, 
com 29 anos de idade, filho de Otávio da Silva VIeira e de 
Maria Raimunda Costa VIeira, residente e domiCiliado à 
Rua Goáls, no 183, bairro do Pacoval, Macapá - AP. E, 
tendo o Ofteial de Justiça certifiCado n~o haver 
encontrado no endereço acima mencionado, não sendo 
possfvellntimá-!P pessoalmente 

FINAUDADE: INTIMAR do presente Edital, para no 
prazo de OS (cinco) dias, a partir da publicação deste, 
justificar o n~o cumprimento do sursls processual, sob 
pena de revogação do beneficio. Sob as penas da Lei. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém 
possa alegar ignorancia, expediu-se o presente Edital. 
Dado e passado nesta cidade de Ferreira, Estado do 
Amapá, aos dezoito (18) dias ~mês de dezembro (12) 
de dois mil e um (2001). Eu, .~ Canos Alfaia, Chefe 
de Secretaria Substituto dig1tel eletronicamente e 
subscrevo. 

PETRU 

EDITAL J, OTAÇÃO 
PRAZO: 15 CRUINZE) DIAS 

Processo n• 1473/01, tv:).o de InvestigaÇão de Paternidade 
etc Alimentos 
Autor: W.V.R. rep. por NUBIANE VAZ DA ROCHA 
Requerido: DEMETRIO PINHEIRO DE MORAES 

FINAUDADE: Citar o Requerido DEMÉTRIO PINHEIRO DE 
MORAES, brasileiro, solteiro, autônomo, atualmente em 
endereço Incerto e não sabido, bem como para Intimá-lo a 
comparecer no Po5to Avançado da Comarca de Ferreira Gomes 
no MunicípiO de Cutlas do Araguarí, no dia 17 de janeiro de 
2002, às 09:00 horas, a fim de participar de audiência 
conciliatória, a partir de quando se n~o houver Conciliação, se 
contará o prazo de quinze (15) dias para a contestação, 
advertida desde logo, a parte ré, que não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pala parte autora. CUMPRA-SE, para que ninguém 
possa alegar ignorancia expediu-se o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO, que será publicado e afixado no local de costume. 
Dado e passado aos dezoito dias d~O:ês de dezembro de dois 
mil e um. Do que para constar. Eu,~rlos Alfaia, Chefe de 

Secretaria Substituto, digitei~Ietromcamente e subscrevo o 
presente. . 

.,/I 
PETRUS RES AZEVEDO 

Jui de Direito 

VARA ÚNICA DE LARAl'IJAL DO JARI 
JUÍZA DE DIREITO : TIII NA LUI ZA O' ALMEIDA G. úOS 
S. SOUSA 
CHEFE DE SECRETARIA:VALOIRENE ROCHA DA COSTA 

EXPEDIENTE PARA CIÊNCIA DE ADVOGADOS 

Aç~ o Penal n• 1541 /200 1 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉUS: ELIAS SOUZA CONC.O::IÇÃO, vulgo "Grande''. 
Advogado d o Réu : Dr . PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS. 

Finalidade : INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 
do réu para, apresentaçAo da defesa prévia, 
dentro do prazo legal. 

Aç~o Penal n• 1542/2001 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOSÉ RAIMUNDO MIRANDA SOUSA 
Advogado do Réu: Dr . PAULO JOSÉ DA SILVA Rl\MOS . 

Finalidade: INTIMACÀO DO ADVOGADO 
do réu para , apresentaçao da defe sa prévia, 
dentro do prazo legal. · 

o presente expediente será 
publ i cado na f"orma dd le i e afixado no lugar de 
costume, d<Jdo e pa~sado nesta cidade de 
Laranjal do Jari, E:)tado do Amapá, aos trê !) 
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dias do :::~:ii•nz:::: ::::amil e dois. 

Chefe Secretaria 
Assino confo determinação do MM. Juiz 

Publicações Diversas _] 

f/ «&i 
EDJTAL DEJNTJMAÇA.O 

REGISJ]]Q.J!E PROTESTO DE.UfllU15. 

O 1'
1

• Tahdião de Noi<!S c mai" tal',;os anc.xus r.la 
Comarca de Macapú, Estado do Amapú, a nm Tiradentes, 60-1- Bairro 
central, fXV nomcuç;io k:g:tl. etc .. FAZ SABI:R que se L.,loonlram para 
pmtcs1o os títulos :thaix(l rclm:ionar.los de n.--sp."losabilidat..lc Jc:Prot 
560.447 de Engetor Lida; P10t. 560.448 de Engetor Lida; 

.Prol; ~Mil de-EngetoriJda;·Prot ~o91-8 de O-li-Miranda 
-ME; Prol 562.371 de Jose Laureano de Souza; P10t 
561 .384 de Manoel Ferrnira dos Santos. E ll<t\'U que nâo se 
ulcguc ~gnorfutciu. ~TIMA-OS a Jx.tgar ou darL"!ll n.o; ruzõcs porque 
não o Jazem, scmlo o .P~11tc edital pnhlicado a\ra\"t.~ da imprt"Os.a 
O_õ.;tc ..: . 1:\fl o . lugar de c.o- - llC ''cX-\·i ' ' Jo artigo r 5, parágr.; j;, 
1". <I• Lei n ' .-1 2/97 . , 8 <ldt<neiro Je 2.002. EU, 

i:~jjt~i~é~~~?;~~E ROBE RTO SENA DE 'M.MEI 

EDITAL OE CONVOCAÇÃO 

PARA CONSTITUIÇÃO DA 

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO ARTESANAL DO ESTADO DO AMAPÃ 

Convocam:~s todos os Lntereu:ados em crl:ar a 

CooperatiVa de Produçao M es:an:al do EsUdo do Amaptl- COOPERAMARIA, para 

a Assembl411a de túa constrtuÇâo, a realiz:ar-se em: 

ti<JCal . 

DATA: 21 de Janeiro de 2002. as 16:00 h 

LOCAL: Sede Provis0rl3 

ENDEREÇO: Rua: Vila dos OIN"ei"as, n.0 67, Pedrinhas 

Com os seguintes assuntos: 

1-Anãlise e aprovação do estaMo social; 

2-Eieiçao cSo Conselho de Adm tnl!traçâo e do Con3elho 

3-As:suntos ge-raiS. 

Macapa (AP). 08 de Janeiro de 2002. 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS E 
AUXILIARES DE FISCAIS DO ESTADO DO 

AMAPÁ 

EDITAL 

Por este Edital , ficam convocados os candidatos à 
eleição para preenchimento dos cargos da 
Diretoria do Sindicato dos Fiscais de Tributos e 
Auxiliares de Fiscais do Estado do Amapá -
S!NDIFISCO, para o triênio 2002/2004, conforme 
disposição estatutária, obedecidas as seguintes 
exigências: 

I . Prazo para registro de chapas: Até 30 
dias após a publicação do presente 
Edital; 

2. Horário de apresentação das chapas: 
das 08 :00h às 12:00h; 

3. Local de Entrega: DEFIS/DA T 
4. Condições para registro de chapas: 

Os candidatos serão registrados em chapas com os 
nomes dos membros efetivos e suplentes, 
mediante requerimento ao Presidente do Sindicato, 
em duas vias, acompanhado de cópias das cédulas 
de Identidades e CPF's, na fonna dos arts . 69 a 72 
do Estatuto. 

Este Edital entra em vigor na data da sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

Macap/r 04 de janeiro de :~~ 

~ Cantuária Barreto 
Presidente do SINDIFISCO-AP 



Macapá, 9.01.2002 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

Maca pá 

Câmara Municipal de Maca pá 

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ N' 012/01-CMM 

Altera dispositivos do 
Capitulo IX da Lei 
Orgânica do Município de 
Macapá, que trata da 
Administração Tributária e 
Financeira. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MACAPÁ, nos tenr.os do disposto no 
§ 3', do art . 195, da Lei Orgânica Municipal, promulga a 
presente EMENDA DE REVISÃO: 

Art. 1'. A Lei Orgânica do Mrnicípio de Macapá, 
em seu art. I I O, 11 , do Capítulo ·X, que trata da 
Administração Tributária e Financeira, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. II O. omissis 
I - ... 
11 - as aplicações poderão Jer efetuadas em 
estabelecimento de crédito s::o ernamental ou 
em instituições privad s: ediante Lei 
específica;" 

entra em 

NICIPAL 

DA VI ALCOLUMBRE. \ LA I~ RCIO AIRES 

'".'' "'~:1;? //,.,::·"'"" 
CA FAV~RLOSMURILO 

2" Secretário 

Câmara Municipal de Macapá 

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
MA CAPÁ N° 0131 2001-CMM 

Altera dispositivos da 
Lei Orgânica do Município 
deMacapá. 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Maca pá, nos termos do disposto no§ 3°, d_o art. 195, 
da Lei Orgânica Mur~icipal, promulga a seguinte . 
Emenda ao texto da Lei Orgânica do Município de 
Maca pá. 

Art . 1°. Os dispositivos a seguir mencionados 
da Lei Orgânica do Município de Macapá, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar\.15 ...... .. .. .. ... .... ... ........... ... .... ... .. ..... ........... .. 
§ 7°. Convoca(Jo o plebiscito e autorizado o 

referendo, caberá ao Prefeito Municipal, manter, no 
prazo de trinta dias, entendimentos com a Justiça 
Eleitoral para viabilizar o processo de votação. 

Art.24 ........ .. .... .. .. .. .. ... ....... ........... ........ .. ...... . . 
I - administração direta , integrada pelos 

Gabinetes Civil e Militar do Prefeito, Secretarias, 
Agencias Distritais, Guarda Municipal e demais 
órgãos auxiliares previstos em Lei. 
.. . . . . ~ .o .......... ........ ... ....... ... ........ ....... ........ ' .. .... ..... ..... . 

§ 3°. As Agências Distritais contarão com dotação 
orçamentária, estabelecida no orçan1entó anual. 

. Art. 26. -
.... .... ....... ................. ..... .. ................. ; ... .............. · ........ . 
§ 3°. A lei referida no inCiso IV deste artigo, 
respeitará o percentual mínima· de 20o/o (virite por 
cento). . · ·· · 

Art. 27. O Poder Executivo publicará e enviará ao 
Poder Legislativo, no máximo após o encerramento 
de cada trimestre, ~elatório completo sobre os 
gastos publicitários da administração direta e 
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indireta, para fins da averiguação do cumprimento 
do disposto no § 1°, do art. 37, da Constituição 
Federal. 

§ 1°. As empresas estatais que sofrerem 
concorrência de mercado, deverão restringir sua 
publicidade ao seu objetivo social, sob pena de 
instauração imediata de procedimento 
administrativo apuratório, sem prejuízo da imediata 
suspensão da publicidade. 

§ 2°. Todas as compras e serviços contratados 
pelo Executivo, na administração direta e indireta, 

serão objeto de publicação mensal no Diário 
Oficial do Município, discriminando-se 

resumidamente, objeto, quantidade e preço. 

Ar\.32 ........... .. .... .. .. .. .. .... .......... .............. .. .... .. 
Parágrafo único. Nenhum servidor perceberá a 

título de vencimento, importância inferior ao salário 
mínimo. 

Art.45 ... ..... .... .. ... ........ .. ... ......... .... ... .. .... ........... . 
li investido no mandato de Prefeito, será afastado 

do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 
optar por sua remuneração. 

Ar\.58 ......... ..................... .................. .. .. .. . .. 
§ 1°. A autorização de uso e a permissão, será 

dada exclusivamente para o exercício de atividades 
econômicas, mediante remuneração, constituindo
se em ato negociai , unilateral, discricionário e 
precário. 

Art. 64 ...... .. .. .. .. ............ ..... ..... ..... .......... ...... .. .. .. 
§ 2°. O Poder Executivo encaminhará à Câmara 

Municipal, até o último dia de cada mês, a posição 
da dívida fundada intema e externa e da dívida 
flutuante do Município, no mês anterior, indicando, 
dentre outros dados, o tipo de operação de crédito 
que a originou, as instituições credoras, as 
condições contratuais, o saldo devedor e o perfil de 
amortização. 

§ 3°. Fica assegurado a pessoa física ou jurídica 
credora do Município, transferir créditos a terceiros 
destinados ao pagamento de débito destes para o 
Município, através de Termo de Cessão de Crédito 

Art. 72. A publicação das leis e atos municipais 
será feita no Diário Oficial do Município e, na 
impossibilidade, no . órgão oficial do Estado, 
podendo o Poder Executivo Municipal, firmar 
convênio com o govemo Estadual, no sentido do 
Diário Oficial do Município ser impresso na Imprensa 
Oficial do.Estado. 

Art. 73. O Diário Oficial do Município terá tiragem 
suficiente para distribuição nos órgãos públicos 
municipais e será exibido em local de fácil acesso à 
população no Prédio da Prefeitura, vendido em 
bancas de jornais e revistas a preço de custo e 
distribuído, no mínimo, um exemplar de cada 
tiragem aos gabinetes dos Vereadores. 

§ 1°. A não distribuição do órgão oficial do 
Município aos gabinetes dos Vereadores, se 

constituirá em omissão de informação ao Poder 
Legislativo Municipal. 

§ 2° . No órgão oficial do Município poderão ser 
veiculadas noticias de caráter adminís!rativo e 
informativo. 

Art. 74. Todo órgão público, entidade municipal 
ou agente público, prestarão aos interessados no 
prazo da lei e sob pena de responsabilidade, as 
informações de interesse particular, coletivo ou 
geral, ressalvadas àquelas cujo sigilo seja 
imprescindível 

Art .87 ........ .. ................... ... ...... ..... .. .. ......... ........ .. 
Parágrafo único. As arrecadações das receitas 

do Município, poderão ser feitas através da rede 
bancária, mediante designação do Poder Executivo 
Municipal. · 

Art. 88. O muniCípio divulgará até o último dia do 
mês subseqüente à arrecadação, o total de sua 
receita, discriminando o montante de cada um dos 
tributos arrecadados, .bem como os repasses 
financeiros recebidos da União e do Estado, nos 
!firmas da Constitúição Federal e da Lei de 
Responsabilidade Fisi:(ll 

Art.119 .... .. .... ........ . .' ... ..... ... .......................... .. .... . 
§ 4°. Até o dia tO de julho, o Poder Executivo 

providenciará o pagamento de ~0% (Cinqüenta por 
cento) do valor do 13° (décimo terceiro). salário, 
dos servidores municipais. · 

§5°. o descurripri_mento'do d_ispósto neste'artigo, 
implicará em crime . de responsabilidadé' e 'aro de 
improbidade aciministrativa· qú_e.: at(jnt~ 'éó'ntrá os 

· princípios da adininisti"iição pública. ilostêrmo~ da 
Lein°8.429de02.06.1992: · : ,. ·· · : · 

Art. 125. A lei qüe ' instituir ó plano plúri~nual 
estabelecerá de forma setoria(ja e. regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública municipal direta e indireta; para as despesas 
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de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuadas. 

§ 1°. O plano plurianual, cuja elaboração contará 
com a participação de entidades representativas da 
sociedade civil org-anizada, e das Agências 
Distritais, será aprovado até o encerramento da 
primeira sessão legislativa do primeiro ano de cada 
mandato do Prefeito, devendo ser encaminhado á 
apreciação da Cãmara Municipal, até o dia trinta de 
setembro, sob pena de crime de responsabilidade 
do Prefeito Municipal. 

Art. 126. A lei de diretrizes orçamentárias anual 
compreenderá as metas de prioridades da 
administração pública municipal, direta e indireta, 
incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente; orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual; disporá sobre alterações na 

. legislação tributária e estabelecerá os limites para a 
elaboração da proposta orçamentária do Poder 
Legislativo. 

§ 1°. Para fins da elaboração da proposta 
orçamentária do Poder Legislativo, considera-se 
como receita efetivamente realizada no exercício 
anterior ao ano da execução orçamentária , por 
previsão, o somatório da receita tributária e de 
capital , das transferências correntes e outras 
receitas também correntes e os valores pagos e 
recebidos nos termos do disposto no§ 1°, do art. 2°, 
da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) . 

§ 2°. A dotação orçamentária do Poder Legislativo 
poderá ser alterada, após a entrada em vigor da lei 
orçamentária anual , obedecido o disposto no 
parágrafo anterior. 

§ 3°. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias 
será encaminhado a Câmara Municipal até o dia 
trinta de abril, para apreciação e votação , até o dia 
30 de junho. 

Art.128 .... .... ...... ...... ....... ....... .. ................... ... . 
§ 2°. Se não recebera projeto de lei do orçamento 

no prazo fixado no § 1°, deste artigo, o Poder 
Legislativo considerará como proposta a lei do 
orçamento vigente , com valores atuf!lizados através 
de índices oficiais . 

Art. 165. O processo eleitoral para a escolha dos 
5 (cinco) membros e 5 (cinco) suplentes do 
Conselho Tutelar, dar-se-á na sede do Município, 
solicitando-se para tanto, a colaboração da justiça 
eleitoral e a fiscalização do Ministério Público. 

Art. 168. O número de Vereadores da Câmara 
Municipal de Macapá, será proporcional à 
população do Município, observados os seguintes 
limites: 

I - de cem mil , a trezentos mil habitantes : 
dezessete Vereadores ; 

11 - de trezentos mil e um, a quinhentos mil 
habitantes: dezenove Vereadores; 

111 -de quinhentos mil e um, a um milhão de 
habitantes: vinte e um Vereadores. 

Art.171 ... , ... .... ..... .......... .. ..... .. ........... ........... . 
1- eleger os membros da Mesa Diretora, para 

mandato de dois anos. 
.,_ 

·········· ··· ··· ··· ·· ····················· ······ ········ ···· ···· ·········· ·· 
Art. 172 .......... .... ...... .. .... .......... .. .............. ..... . 

§ 3°. Quando ocorrer convocação extraordinária 
da Câmara, com base no inciso I do art. 191, desta 
Lei Orgânica, o Poder Executivo será responsável 
pelo imediato pagamento da parcela indenizatória 
de cada reunião , devida aos Vereadores e 
servidores convocados para os trabalhos de 
assessoramento às sessões. 

§ 4°. O valor da parcela indenizatória dos 
servidores convocados para assessoramento nas 
reuniões extraordinárias será equivalente a 20% 
(vinte por cento), do valor da parcela devida aos 
Vereadores. 

Art. 17 4. O subsídio do Vice-Prefeito 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) no valor 
do subsídio do Prefeito. · 

Art. 183. Imediatamente após a posse, havendo 
maioria absoluta, os. membros da Câmara elegerão 
os componentes da Mesa Diretora, que serão 
imediatamente empossados para o mandato de dois 
anos . 
.. ... .. ..... ..... ............ .. ..... ............. .... .. ... ..... .... ..... ....... .. 

Art. 185 ............ ....... ..................... ... ........... .... .. . 
§ 1°. É permitida a reeleição para o mesmo 

cargo na eleição imediatamente subseqüente na 
mesma legislatura . 

·Art. 190 .............. ........................ : ..... ........ .. .. .. 
§ 1°. Por deliberação da maioria absoluta dos 

Vereadores, as reuniões ordinárias, poderão ser 
~ransferidas; temporariamente, para qualquer 
Distrito do Muniçípio de Macapá. 

§ 2°. As deliberações da Câmara e de suas 
Comissões, dar-se-ão sempre por votação aberta. 
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.. ···· ····· ······ ·· ······· ···· ······· ·· 
Art . 192. As comissões parlamentares de 

inquérito que terão poderes de investigação própria 
das autoridades judiciais, além de outros previstos 
no Regimento Interno, serão criadas pela Câmara 
mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus 
membros, para apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público para que 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores, sendo a constituição da comissão, 
definida pela Presidência da Câmara através das 
seguintes medidas: 

I determinação de prazo de quarenta e oito 
horas para a confirmação ou retirada de 
assinaturas; 

11 - solicitação dos líderes partidários para 
ind icarem os representantes de suas bancadas para 
atuarem na Comissão. 

111 - nomeação dos membros· da Comissão, 
através de Portaria, no prazo máximo de quinze dias 
a contar da data da confinmação das assinaturas. 

Art.197 ......................................................... . 
V - plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias, orçamento anual, plano diretor de 
desenvolvimento urbano e matéria tributária e 
orçamentária. 

Art. 199 ............................... .. .. ........ . 
Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias da leitura de qualquer projeto de lei em 
tramitação na Câmara Municipal , seu Presidente , a 
requerimento de qualquer Vereador, mandará incluí
lo na Ordem do Dia , para ser discutido e votado, 
independentemente de parecer, exceto quando se 
trata de: 

1- Projetos de Lei Complementar; 
11 - Projetos de Lei do Plano Plurianual, das 

Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento. 
Art . 200 ..................................... .... . 

1- nos projetos de iniciativa exclusiva do 
Prefeito, ressalvado àqueles que disponham sobre 
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária e 
o orçamento anual e suas alterações; 

Art.202 ..... ... .... . .. 
§ 2". A matéria para a qual foi solicitada 

apreciação em Regime de Urgênci~. deverá ser 
apreciada pela Câmara dentro de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data de seu recebimento. 

Art.203 ........ .... ........ .... . ... ............... . 
§ 4". O veto será apreciado dentro de trinta 

dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser 
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
vereadores. 

§ e•. Se a lei não for promulgada dentro de 
quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos dos 
Parágrafos 2" e s•, o Presidente da Câmara a 
promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, 
caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, sob pena de 
perda de mandato de membro da Mesa . 

Art.222 ........ ............................ · 
v- vetar projetos de lei, parcial ou totalmente; 
VI -·solicitar auditoria ao Tribunal de Contas do 

Estado; . . 
VIl- provere extinguir cargos públicos m~nic1pa1s , 

na fonma da lei, ressalvada a competenc1a da 
Câmara Municipal; 

VIII- desapropriar bens, mediante a expedição de 
atos de declaração de utilidade pública ou 
necessidade pública, ou de interesse social ; 

IX- solicitar o auxílio da Polícia Militar do Estado, 
para garantia de seus atos; . _ 

X- propor a criação, a organ1zaçao e a suspensão 
de distritos, observada a ConstitUição Estadual e 
legislação pertinente; . 

XI- celebrar convênios, acordos, consórciOS, 
ajustes e contratos de interesse municipal , 
respeitado o disposto nesta Le1 Orgâmca; 

·XII- contrair empréstimos e realizar operações de 
crédito, mediante prévia autorização da Câmara 
Municipal; . . _ 

XIII- propor à Câmara Mumc1pal alteraço!ls da 
legislação de parcelamento, uso e ocupaçao do 
solo, bem como de alteração nos limites das zonas 
urbanas e de expansão urbana; . 

XIV- propor sobre a estrutura~ a organiz~ção e o 
funcionamento da administraçao muniCipal, na 
forma estabelecida nesta lei orgânica. 

XV· decretar estado de calamidade pública, na 
existência de fatos que a justifiquem; . 

· XVI- propor ação de inconstitucionalidade de le1 
ou de ato municipal; 

XVII . - delegar a seus auxiliares, funções 
administrativas que sejam de sua competência 
exclusiva. 

.. ... .. p~;âg~~f~ - ~~i~~-··é·d~~~;·d~-p~~f~~~:·~~b :p~~-~ 
de crime de responsabilidade e ato de 1mpr~b1dade 
administrativa que atenta contra os pnncJpiOS da 
administração_ pública, nos tenmos do disposto na 

(DJÁRJO·OFJCIAL) 

Lei n• e.429, de 2 de junho de 1992: 
1- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis 

e exped ir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução; 

11 - remeter mensagem e plano de governo à 
Câmara Municipal, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expondo a situação do Município 
e solicitando as provid ências que julgar 
necessárias; 

111- prestar, dentro de 30 (trinta) dias, no máximo, 
as informações requeridas pelos vereadores 
através da Câmara Municipal, enviando copias dos 
documentos porventura solicitadas; 

IV- encaminhar a Câmara Municipal, até o dia 
31 de março do ano subseqüente, a prestação de 
contas do Município; 

V- repassar a Câmara Municipal, até o dia vinte 
de cada mês, as parcelas das dotaçõe s 
orçamentárias que devam ser dispend idas por 
duodécimo; 

VI -elaborar e remeter a Câmara Municipal, o 
plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, 
nos prazos estabelecidos nesta Lei Orgânica. 

VII - apresentar a Câmara Municipal, projeto de 
lei dispondo sobre o regime de concessão ou 
permissão de serviços; 

VIII-apresentar, semestralmente , a Câmara 
Municipal. relatório sobre o andamento das obras e 
serviços municipais. 

IX- cumprir o disposto no Art. 119 e Arts. e• e 9°, 
do Ato das Disposições Transitórias, desta Lei 
Orgânica. 

X-dar publicidade aos atos 
oficiais.. .. .............. .............. . 

Art.22e .......... .... ..................... ... ............. . 
§ 1•. Cometerá infração político-administrativa o 

Secretário que, convocado pela Câmara Municipal , 
deixar de comparecer sem justificativa , como 
também de atender o pedido de informações nos 
prazos máximos de 15 (quinze) e 30 (trinta) dias, 
respectivamente . 

§ 2•. As autoridades a que se refere o ' caput" 
deste artigo, poderão ser afastadas de seu cargo por 
até 90 (noventa) dias, a requerimento apresentado 
por um terço dos Vereadores, aprovado por maioria 
absoluta, para que apresentem defesa quando 
deixarem de cumprir o disposto no art. 225, 111 , desta 
lei Orgânica, devendo seu retorno ao cargo ser 
objeto de deliberação da Câmara , obedecido o 
mesmo quorum referente ao afastamento. 

§ 3°. Aos Agentes pistritais compete, além do 
estabelecido em legislação municipal as seguintes 
atribuições: 

1 - coordenar e supervisionar a execução das 
atividades e programas dos distritos municipais de 
acordo com as diretrizes, programas e normas 
estabelecidas pelo Prefeito; 

11- propor à Administração Municipal, de forma 
integrada com os órgãos setoriais competentes, 
prioridades orçamentárias relativas aos serv_i~os , 
obras e atividades a serem realizadas no terntono 
dos distrito~ municipais. 

Art .242.... ....... .... ..... .. ................ .......... .. 
§ 4". O Plano Diretor deverá ser revisto e 

atualizado a cada 5 (cinco) anos. 
§ s•. São partes integrantes do Plano Diretor as 

leis que dispuserem sobre: 
1- Código de Posturas; 
11 - Cód1go de Edificações e Instalações; 
111 -Código de Meio Ambiente; 
IV- Lei do Parcelamento e Uso do Solo Urbano; 
V- Lei do Perímetro Urbano. 

Art.261 .................................................... . 
Parágrafo único. Os recursos arrecadados pela 

entidade gestora do transporte, como decorrência 
da cobrança do preço público instituído pelo 
Executivo Municipal, para custear as despesas de 
gerenciamento, serão aplicados de_ acordo com a 
previsão orçamentária anual da refenda ent1dade. 

Art. 272 .... ........ .... ..... ....... .. ........... ........ ; .. . 
§ 1•. Fica proibido no Município de Macapa o 

transporte e o depósito de resíduos . nucle~res _e 
outros resíduos tóxicos , inclusive reje1tos m1nera1s 
contaminados com substâncias venenosas 
provenientes de qualquer parte do território 
estadual, nacional ou de outros países. 

Art.333 ..... ...................... .............................. . 
XIII -criar e instalar postos de atendimen!o ao 

idoso, garantindo-lhes atendimento e ass1stenc1a 
condigna. 

..... A.r1.' 32s:·c·iiiTia.cCiià'tió.i-iiÇiiciiéCiiiCà'·é·iiiiaiicé.ira, 
da União e do Estado, o Município implantará o 
Programa BOLSA ESCOLA, destinado a atender as 
necessidades básicas dos alunos 
reconhecidamenie carentes, inclusive com o 
fornecimento de Liniforrnes e material didático, na 
forma da lei. _ 

ATO DAS DISPOSIÇOESTRANSITÓRIAS 
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Exe cutivo e do Poder Legis lativo, que 
comprovadamente encontravam-se no exerc1c1o 
regular de suas funções na data da_ transformação 
do Território Federal do Amapa em Estad o, 
passa ram a constituir, a partir de 1 • de Jane1ro de 
2001 , em caráter provisório , o quadro espec1al em 
extinção do Poder Execut1vo,_ enquanto não fo rem 
incluídos no quadro em ext1nçao da Un1ão, por forç~ 
do disposto no art. 31 , da Emenda Const1tuc1onal n 
19, de 04 de junho de 199e. . 

Parágrafo único. Os servidores do quadro em 
extinção que pertenc1am. ao _Po~er LegislatiVO, 
continuarão prestando sei'Vlços a Camara Mumc1pal 
de Macapá, na condição de cedidos , salvp se 
optarem por seu aproveitamento em qualquer orgão 
municipal. 

Art. 9°. O Pod'er Executivo repassará ao Poder 
Legislativo a título de compensação financeira, o 
total do valor despendido com despesas de pessoa l 
do Quadro Especial em Extinção , a que se refere o 
artigo anterior, referente aos meses em que essas 
despesas foram assumidas pela Câmara Municipal, 
a contar de 1 • de janeiro de 2001 . 

Art. 1 O. O Poder Executivo Municipal incluirá na 
Lei Orçamentária anual para o exercício de 2002, 
previsão de receita para atender as despesas 
correntes da aplicação do disposto no parágrafo 
único do art. 32, desta Lei Orgânica. 

Art. 11 . Ficam reconhecidas pelo Município as 
Escolas Agrícolas existentes em todo seu território , 
sendo garantidos seus princípios e sua 
metodologia. 

Parágrafo único. O Município estimulará a 
criação de Escolas Famílias Agrícolas, garantindo
lhes apoio necessário para o pleno êxito de seu 
funcionamento, inclusive subvencionando-as com 
previsão de dotação própria no Orçamento. " 

Art . 2•. Fica revogada a Emenda a Lei Orgânica 
do Município de Macapá n•. 011 /2000, de 29 de 
junho de 2000 e o inciso IV do art. 201, do atual texto 
a Lei Orgânica. 

Art. 3". Esta Emenda a Lei Orgânica entra em 
vigor na data de sua promulgação. 
Mesa Diretora da Câmara M ·cipal de Macapá, em 
2ô de dezembro de 2001 . 
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Ministério Público Eleitoral 
Procuradoria Regional Eleitoral 

PORTARIA N" OI /2002 - PREI AP 
O Procurador Regional Eleitoral no Estado do 

Amapá, no uso d•• atribuições que são conferidas pelos art. n, 
caput, in fine, e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n• 75, 
de 20 de maio de 1993 e tendo em vista a comunicaçfto feita 
por intermédio do Oficio n" 003/2002-GAB/PGJ, datado de 
03/01/2002, subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de 
Justiça do Estado do Amapa, 

RESOLVE: 
Designar os Promotores de Justiça abaixo relacionados, 

para, sem prejulzo de suas funções, exercerem atribuições junto 
à Jusbça Eleitoral, no mês de JANEIR0/2002. 
1. COMARCA DE MACAPÁ 

O r, Eder Geraldo Abrw- 2" Zona EJettoral 
Dr. E li Pinheiro de Oliveira - 1 O" Zona Elettoral 

2. COMARCA DE SANTANA 
Or. LuiZ Marcos da Silva 

3. COMARCA DE LARANJAL DO JARI 
Dr. Edmilson Farias Montalro 

4. COMARCA DE OIAPOQUE 
O r. Alaor Azambuja 

5. COMARCA DE CALÇOENE 
Or. Paulo Celso Ramos dos Santos 

6. COMARCA DE AMAPÁ 
Dr. Iaei Pelaes dos Reis 

T. COMARCA DE FERREIRA GOMES 
Dr. NHson Alva Cosbl 

8. COMARCA DE TARTARUGALZINHO 
Dr Adilson Garci.l do Nascimento 

9. COMARCA DE Mf.2AGÂO 
Dr. Afonso Henrique Olivelnl Pereira 

10. COMARCA DE SERRA DO NAVIO 
Or. Roberto da Silva Alva 1ft 

11. POSTO AVANÇADO DE PORTO GRANDE 
Dr. Nilson Alves Cosbl 


	

