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PODER EXECUTIVO 

DECRETOS 

DECRETO N' 2504 DE 18 DE AGOSTO DE 1998 

Disciplina procedjmcntos fiscai5 para 
operações de importaç~o de 
mercadorias estrangeiras instituídos 
pela Lei n. • 0400 de 22 de dezembro 
de 1997 em seu Livro Segundo, Título 
!, Capítulo I, c dá outras providências. 

O Governador do Es1ado do Amapá, u><Jndo de suas atributçOcs que 
lht• '"" cnnfeml.ts pelo arugo 119. onciso VIII d.1 ConMotutção <lo Estado do Amapá, e 

Considerando o ontcresse <lo Governo <lo Estado em mcremcmar o 
cnmérctn de mcrcaJnrms e>lmngcor,", mclustve para uuuas Unoôaôes J,, Federação; 

Cunsidcrando finalmente, "" Ô1spo:.oções da Lei n.' 0400 ôe 22 ôc 
ôczcmbro Je 1997 em seu Ltvro Scgunôo, Título I, Capítulo I, 

DECRETA: 

Art. 1' · As mercadorias cstwn~.:etra" nnponadas nos termOlo <la Lei 
n.' 0400, de 22 de dezembro de 1997 em seu Ltno Segundo, Título I, Capítulo I, farão 
jus a crédito fiscal presumido de 8% (ono por n·mo). 

Parágrafo Único · Nas operações de vendas tnternas das mercadorias 
de que trata este arugo, o crédito fisc<~l prc~umoôo será de O, 1% (um décimo por 
cento). 

Art. 2" • P<~ra (ruiçào dos benefícios fiscais estabcleciôos na lei 
c nada no artogo amerior, o' tmcrcssaJos devcr~o submeter-se a regime especial nos 
seguintes termos: 

- requerer, prcvoamentc, lt Secretaria de Esoado da Fazenda, 
mscnção específica ou ;.tutómaçào par;~ efetuar I aiS operações; 

!I - uulizm Nm.t> Fio;cai' disllnt.c, c exclusivamente para as 
operações com essas mcrcaôon,ts; 

lll - efetuar, em separado, à cscrnuraçào dc>.'><IS operações em livros 
fiscats a elas destmadas e, igualmente, a apresentação Jos Jocumentos de informação 
fiscal; 

§ l " · A inscnçao exigida no mctso I deste artigo deverá ser 
requerida de acordo a nomenclatura estabelecida pelo Código de Ativtdade Econômica 
na posição 5!.91-8 (Comércio atacadista de mercadorias em geral • não 
especializadas), devendo o interessado, ao requerê-la, apresentar a Ficha de Atualização 
Cadastral (FAC), o cartão do CGC e cóp1a do contrato social ou equivalente, 
devidamente registrado na J untà Comercial do Estado. 

§ z• - As Notas Fiscais de que trata o inciSÕ 11 deste artigo deverão 
conter em destaque, e tipograficamente impressa, a expressão "MERCADORIA 
ESTRANGEIRA NACIONALIZADA". 

Art. 3" • O prazo para recolhimento do imposto incidente sobre as 
saídas de mercadorias importadas de acordo com as disposições da Lei n.• 0400, de 22 
de dezembro de 1997 em seu Livro Segundo, Título I, Capítulo I, será até o último dia 
útil do primeiro decêrtdio do terceiro mês subsequente ao da operação de saída. 

§ 1' · No caso da tmportaçao ser efetuada por nao contribuintes do 
Estado, o imposto incidente sobre a operaçao será pago na ocasião do \Jesembaraço da 
mercadoria; 

§ 2' • Sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na l..egislaçao 
Tributária, o não recolhimento do imposto no praw previsto no "caput" deste anigo, 
implicará na imediata revogação do Regime Especial concedido. 

Art. 4" • O regime tributário previsto na Lei n" 0400/97 em seu 
Livro Segundo, Título I, Capítulo I, é exclusivo de estabelecimento comercial, vedada 
a operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. 

Art. 5' - Para os efeitos de substituição tributária, e no que mais 
couber, apltcam·se às operações com essas mercadorias, os preceitos e os prazos 
previstos no Regulamento do ICMS. 

Art. 6' . A Secretaria de Estado da Fazenda, fica autorizada a expedir 
normas complementares para a fiel cxecuç:io deste Decreto. 

Art. 7" • Rcvogaôas as tlispos1ções em contrário, este Decreto entra 
em vigor na <lata ôc sua publicação. 

Macapá, 18 de agoslo de 1998. 

DECRETO N"2505 DE 18 DE agosto DE 1998 

Dispõe sobre dispensa, redu~o de multas 
e parcelamento de débitos fiscais, previsto 
no artigo 140 do Código Tributário 
Estadual, Lei n.• 0194, de 29/ U /94, 
alterado pe~b ;ut. !51 da Lei n.• 0400, de 
22/12/97. 

O Governador do Estado do Amapá( u/ando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso VUJ, da Constituição Estadual, c/c o artigo 140, da Lei 
n.• 0!94, de 29/12/94, alterado pelo an. 151 da Lei n.• 0400, de 22/!2/97. 

DECRETA: 

Art. !0 • Os débitos fiscais decorrentes de operações rdat.ivas ao ICMS, 
poderio ser parcelados, por concessão do Fisco Estadual, a seu exclusivo interesse, na 
forma e condições previstas neste Decreto: 

§ !" • Os débitos fiscais decorrentes das operações relativas ao ICMS, 
vencidos até a data de publicação deste Decreto, poderão ser parcelados, se protocolado o 
pedido de parcelamento até 30 de outubro de 1998 em até: 

a) 60 (sessenta) meses, com redução de multa em 20% (vinte por 
cento); 

b) 48 (quarenta e oito) meses, com redução de multa em 30% 
(trinta por cento); ' 

c) 36 {trinta e seis) meses, com redução de -multa em 40% 
(quarenta por cento); 

d) 24 (vinte e quatro) meses, com redução de multa em 50% 
(cinquenta por cento); 

e) 12 (doze) meses, com redução de multa em 60% (sessenta por 
cento) 

§ ia -No caso de· pagamento do débito, de uma única vez, o valor da mulu 
será dispensado ou reduzido em: · 

l · 100% (cem por cento), se pago até o dia 30 de setembro de 1998; 
11 . 90% (noventa -por cento), se pago até o dia 30 de ourubro ce 

~ . J 
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1998; 

1998. 

III - 80% (oitenta por cento), se pago até o dia 30 de novembro de 

IV - 70% (setenta por cento), se pago até. o dia 30 de dezembro de 

§ 3° - A dispensa ou redu~-i1o de multa prevista neste artigo, não se aplica 
aos débitos ·inscritos em Dívida Ativa ou em. fase de execução fiscal já ajuiz.1da, sem 
prejuízo do parcelamento, que também poder.Í ser solicitado e deferido nestes casos. 

§ 4° - Para requerimento do benefício previsto no § 1° deste artigo, os 
comribuintes que possuírem parcelamentos anteriores poderão, para efeito de regubriz.1çâo · 
junto a Fazenda Estadual, consolid.tr os respectivos saldos remanescentes, com os débttos 
existentes até a data de publicaç;io deste Decreto, e compor um Único parcchmlCnto, 
englobondo todos os dívidas. 

Art. 2° - Os débitos fiscais decorrentes de opcr:tçõcs rebti\'.tS ao ICMS, 
vencidos após a doto de publicação deste Decreto, poderão ser parccl.tdos, 11n"1 única vez, 
por concessão do Fisco Estodual, o seu exclusivo interesse, observados os requisitos .tb.tixo 
e os demais condições previstas neste Decreto. 

l - O contribuinte não deverá possuir qualquer porcebmemo :ut:erior, 
salvo o disposto no !':trágrafo Único; 

li - O p razo máximo para pagamento sení negociado entre o f'isco c o 
comribuimc c n:io poder:Í ser superior a 36 (trinta e seis) meses; 

lll - Não será concedida d ispensa ou redução de multas. 

Par:\<>rafo Único - Os débitos oriundos de outo de infração poderão ser 
parcelados, uma tmi~a vez, sob as condições deste artigo, independentemente da existência 
ou não de p:1rcebmento anterior. 

Att. }0 
- Para o pagamento dos débitos, na fom1a do § 2° do art. 1°, o 

comribuime deve comparecer :\ Repartição Fiscal, efetuar o cálculo de seu débito e receber 
o documento de Arrccadaç:io - DAR, com a devida autorização da autoridade competente, 
para recolhimemo junto à Rede Bancária. 

Att. 4° - As importâncias inferiores a 100 (cem) UFIR não serão o bjeto de 
parcelamento. 

l'ut. 5° - O contribuimc que, po r 0(, (seis) meses sucessivos, 
comprovacLuneme, pagou o ICMS nos prazos dispostos em Lei, com exceção ao substituto 
tributário, c que não seja bencfici:írio de qualquer parcelamento, po?~r<Í requer~r Rcgunc 
Especial para recolh imento d o Imposto em prazo dtferenctado, no d ecnno e no ulttmo dta 
\nil d o mês subsequeme ao de apuraç:io. 

Att. 6° - Para o s efeitos deste Decreto, con sidera-se débito fiscal a soma do 
itnposto e da multa, conigidos mo netari:unem e c dos demais acréscimos previstos na 

legislação. 

Att. 7" As prestações mensais do parcelamento serão calculadas em 
Unidade Fiscal de Referêncio - Uf'LR, e ter.\o seu valor convertido em moeda nacional no 
dia do pagamento, ocasiâo em que serão acrescidas de juros de mora equivalentes à t~a 
referencial do Sistema Especial de Liquidação c de C ustódia (SELIC) para tÍtulos feder.us, 
:1cmnulada mensalmente, o u a qualquer o utra ta..xa que _yier a substituÍ·la. 

A.tt. 8° - A concessão de parcelamento de débitos fiscais, dependerá da 
aprcsciuação de requerimento próprio, devidamente instruído , entregue à repartição 
preparadora, cujo pedido dever:Í ser protocolado na Diretoria de Administração Tributária 
- DAT/SEFAZ, obedecidos os requisitos c demais condições previstas neste Decreto, 
dirigido it autoridade competente para concedê-lo. 

Art. 9"- São competentes para ap~eciar c decidir sobre o pedido: 

I - O Procurador Fiscal, ratificado pelo Procurador Geral d o Estado, 
relativamente aos débitos inscritos na dívida ativa do Estado, ajui7-1dos ou n:io, de até 
100.000 (Cem mil) UFIR; 

li - O Diretor da Dirctmia de Administração Ttibut;Úia - DA T, nos 
débitos até o limite de 100.000 (Cem mil) UFIR ainda não inscritos em dívida ativa; 

!li - O Secretário de Estado da Fazenda nos d ébitos acima de 
100.000 (Cem mil) UFIR, inscritos ou não em Dívida Ativa. 

§ 1° - O valor mínimo de cada parcela n ão poderá ser inferior a 600 
(seiscentas) UFIR para os contribuintes em Regime de Recolhimento por Apuração . 

§ 2° - O valor mínimo de cada parccb não poderá ser inferior a 50 
(cinqüenta) UFIR para os contribuintes em Regime de RecoUtimcnto por Estimativa. 

Art. lO -A autoridade competente, para concessão do benefício, pronunciar-· 
se-á dentro d e 05 (cinco) dias Úteis sobre o pedido de parcelamento, contados da data do 
protocolo do processo devidamente insnuído. 

Art. 11 - É requisito indispensável, _para que seja examinado o mérito do 
pedido de parcelamento, que o mesmo seja inst ruído com um requerimento mencionando o 
valor total do débito, o número de parcelas pleiteadas, impon:mdo este, em confissão 
irretratável da dívida. 

§ 1° - O requerimento, documento em que o contribuinte d eclara conhecer 
as nonnas do parcelamento e con1promctc-se a obedecer as .suas regr?-s, deverá estar 
acompanhado de demonstrativo detalhado da dívida a ser parcelada, fornecido pelo 
Departamento de Arrecadação - D EPARIDAT. 

§ 2° - Q ualquer recolhimento, inclusive o inicial, referente ao parcelamento 
de débito fi scal, inscritos o u não em Dívida Ativa, será efetuado através do Documento d e 
Arrecadação - DAR, Modelo I, código d e receita 1515. 

Art. 12' - O pedido de parcelamento de débito fiscal será examinado quanto 
a sua correta instrução pelo Departamento de Arrecadação - D EPARIDAT, que emitirá 
parecer conclusivo em observância às disposições conti,das neste Decreto f• se necessário, 
nas instruções complementares b:uxadas pelo Secretano da Fazenda, encaminhando o 
processo à autoridade competente para decidir sobre o pedido. 

Parágrafo Único - Os processos já em cobrança judicial cujos débitos 
tenham sido, na sua total idade, objetos de pedido de parcelamento serão suspensos, após 
terem sido instmídos com uma cópia do pedido de parcelamento devidamente formalizado 
c do Termo de 1\cordo. /0 

1 

Art. 13 - Decidido o pedido de parcelamento do débito, será o devedor 
notificado para, no prazo máximo de OS (cinco) dias Úteis, comparecer à repartição para 
tomar ciência da decisão e, se deferido, recolher a 1" (primeira) parcela, e apresentar ao 
Fisco o respectivo comprovante de pagamento, para assinatura do Termo de Acordo. 

§ 1"- Os procedimentos preparatórios para a inscrição do débito em Dívida 
Ativa, ou p;tro ajuiz:unemo de aç:'ío executiva, somente serão sustados após a celebração do 
Termo de Acordo. 

§ 2° - ü Termo de Acordo P"'"' pagamemo parcelado considera-se: 
I - celebrado , com a sua assinoturo pelo contribuinte; 
I I - denunciado: 

a) pelo atraso ou não recoHtimento de 02 (duas) prestações 
sucessivas ou de 03 (três) alternadas, do parcelamento; 

b) pelo atraso, por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, 
110 pog:t~nento de obrigação tributária principal. 

§ 3" - Sendo denunciado o Termo de Acordo, prosseguir-se-á na cobrança 
do débito, procedendo-se a sua inscrição em Dívida Ativa, ou ajuizada a ação de cobrança, 
ou o prosseguimento das ações de execução fiscal suspensas, conforme o caso, sujeitando
se o saldo devedo r ,; atualiz.1ção monetária c aos acréscimos legais respectivos. 

A11. 14 - Ü pedido de parcelan1ento, após protocolado na reparttçao 
compereme, implic:u:Í confiss:'ío irretratável do débito fiscal c a renúncia ao direito de 
defesa, embargo, recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já 
111terpost os. 

i\rt. 15 - Cada estabelecimento de um mesmo titular 
outôno mo, p:u·a fins de parcelamento de débitos. 

considerado 

Art. 16 - É vedada a concessão de parcelamento de débito quando das 
seguintes situações: 

a) t ratar-se de imposto retido na fonte pelo contribuinte, na 
condiç:'ío de substituto; 

b) o débito decorrer de atos praticados com dolo, fraude ou 
siínulação, pelo sujeito passivo ou por terceiros, em benefício 
daquele. 

A1t. 17 - A t ramitação dos processos de solicitação de parcelamento de 
débitos fiscais , inicio-se com o protocolo, na DAT/SEFAZ, do requerimento devidamente 
instmído. · 

A1t. 18 - Os processos de parcelamento em tramitação, .ainda não deferidos, 
à data da entrada ctn vigor deste D ccrelo, serão tratados de acordo cotn as nornus 
preexistentes, se f orem mais benéficas aos interessados. 

Art. 19 - O Departamento de Arrecadação - DEPAR, mensalmente, 
apresentará relatório ao Diretor da DAT/SEFAZ, com a posição dos débitos parcelados, 
para efeito de acompanhameitto do cumprimento das d isposições d este Decreto. 

Art. 20 - O crédito tributário parcelado nos termos deste Decreto e não 
pago no respectivo vencimento poderá ser reparcelado, uma única vez, até o prazo 
reman escente do parcelamento original, a exclusivo interesse c critério do Fisco, sendo 
com petente para concedê-lo, a autoridade que tiver autori7~1do o prin1eiro benefício. 
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Art. 21 · Fica o Secretário de Estado da Fazenda autorizado a editar, caso 
necessário, os atos complementares à execução ~este Decreto. 

CONSIDERANDO as disposições d~ Lei n• 0144, d~ 28 de janeiro de 
1994, alterada pela Lei n• 0339, de 22 de abril de 1997, 

Art. 22 • Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em com.rário, especialmente o Decreto n° 2945, de ~/05/97. D E C R E TA: 

Macapá, 18 de agosto de 1998 

~ ~ ~ "---.:__ (~-
~ÃO ALBE TO RÕDRIGUES CAPIBERIBE 

Art. 1 o - Fica reduzida em 58,80% (CinqUenla e oito inteiros e oitenla 
centésimos por cento) a base de cálculo do ICMS nas saldas internas dos produtos 
produzidos por indústrias instaladas no Estado do Amapá, e devidamente inscritas no 
cadastro do ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Governador- - -
Art. 20 - O beneficio previsto neste Decreto produzirá efeitos até 31 de 

dezembro de 2005. 

DECRETO N° 2506 DE 18 DE agosto DE 1998 

Art. JO - Este Decreto entra em · vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n• 1738, de 02 de junho 
de 1998. 

Concede redução na base de cálculo 
do ICMS nas saídas internas dos 
produtos produzidos por indústrias 
instaladas no Estado do Amapá. 

Macapá, 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, VIII, da Constituição Estadual , c 

Gabinete Civil 

' t 

PORTARIA N2 172/98-GABI 

O CHEFE DO GABINETE CI V l L, .:um base 
na Lei n2 338 de 16 .04.97 e tendo ~m 

vista o teor do FAX S/N•, 

RESOLVE: 

Designar SANDRA CILCE DE AQUINO, Ch•' 
fe do EscritÓrio do Amapá em são Paulo 
CÓdigo CDS-3 , deste Gabinete Civil, pa 
ra viajar da sede de suas at r ibuiçÕes' 
-São Paulo-SP, até a cidade de -Maca 
pá-AP, para realizar discussÕes acerca 
da regulamentação da Lei da Biodiversi 
dad~, e encaminnar alguns assuntos da 
Representação do GEA/SP, com alguns Ór 
gãos do Governo do Amapá, no periodo 
de 18 3 28 .03.98. 

CH';;FIA DO GABINETE ::JVII., em Macapá-AP 
13 de Agosto de 1.998. 

--r-7 
IVONE REGIN'A ' MUSSI TOSTES 

Chefe Adjunto do Gabinete Civil 

PORTARIA N2 174/98-GABI 

O CHEFE DO GABINETE CIVIL , com base 
nn Lei n• 338 rlP 16.04.97 e tendo em 
vista o t eor do Oficio n• 83/98-AE/GAB 
GOV, 

R E S O L V E : 

Homologar o deslocamento do servi 
dor EH~IANOEI, DE JESUS DOS SANTOS LIMA, 
1-lot:orista , Classe "B", Padrão IV, l ot_!! 
do neste Gabinete Civil, que viajou da 
sede de suas atribuiçÕes -Macapá-AP, ' 
até o municÍ pio de Cutias , a serviço ' 
da Assessoria Especial, no periodo de 
01 a 03.08.98. 

CHEFIA DO C.ABINETE CIVIL , em Macapá-AP 
14 j e Agos to de 1.9~8 

I . I 
IVONE REG A ~SI TOSTES 

Chefe Adjunto_do Gabinete Civil 

PORTARIA Nº 175/98-GABI 

O CHEFE DO GABINETE CIVIL , com base 
na Le i n2 338 de 16.04.97 e tendo em 
vista o teor do Oficio nR 83/98-AE/GAB 
cov, 

RESOLVE 

Homologar o deslocamento do servi 
dor EMMANOEL DE JESUS DOS SANTOS LIMA, 
!4otorista, Classe "B", Padrão I V, lo ta 
do neste Gabinete Civil, que viajou da 
sede de s uas atribuiçÕes -Macapá-AP 
até o municÍpio de Amapá, a serviço d; 
Assessoria Especial, no periodo de 07 
a 09.08.98. 

CHEFIA DO GABINETE CIVIL, em Macapá-AP 
l~ de Agosto de 1 . 998. 

-· ---í' 
IVOI'lE. REGINA MUSSI TOSTES 

Chefe Adjunto do Gabinete Ci vil 

PORTARIA Nº 176/98-GABI 

O CHEFE DO GABI NETE CIVIL, com base 
na Lei N9 338 de 16.04.97 e tendo em 
vista o teor do Oficio n• 83/98-AE/GAB 
GOV, 

R E S O L V E : 

Homologar o deslocamento do servi 
dor EMMANOEL DE JESUS DOS SANTOS LIMA, 
Motorista, Classe "B", Padrão IV, lota 
do neste Gabinete Civil, que viajou da 
sede de suas atribuiçÕes - Macapá-AP, • 
até o municÍpio de Oiapoque, a serviço 
da Assessoria Especial, no dia 
10.08.98. 

CHEFIA DO GABINETE CIVIL, em Macapio.-AP 
14 de Agosto de 1.998. 

- J:...4. _....--{_ 
IVONE R.~A MUSSI TOSTES 

Chefe Ad.iunto do Gabinete Civil 

PORTARIA N2 177/98-GABI 

O CHEFE DO GABINETE CIVIL, com base 
na Lei nº 338 de 16.04.97 e tendo em 
vista o teor do Memo nº 67/98=CAMI/GEA 

R E S O L V E : 

Designar EVANDRO JOSÉ CANTUÁRIA DAN 

'

TAS, Assessor, CÓdigo CDS-2 e MACÁ~IÕ 
MACEDO BARRETO FILHO, Motorista, Codi 
go CDI-2, deste Gabinete Civil, p~rã 
viajar da r.ede de suas atribuiçÕes -Ma 
capá-AP , até os municÍpios de Tartar~ 
galzínho e Calçoene, dando apoio a via 
gem do ExmQ . Sr. Governador do EstadÕ 
do Amapá, no periodo de 14 a 16.08.98. 

CHEtiA DO GABINETE CIVIL , em Macapá-AP 
14 je Agosto d~ 

/ f • ..{."l 
IVONE fttGINÀ MUSsa TOSTES 

Chefe Adjunto do Gabinete Civil 

, o'ClflrAil!A NO 178/98-GHill 

..J CHEFE 00 GABINEfE CIVIL, con oas..: 

18 de agosto de 1998 

na Lei nV 338 de 16. J4 . 97 e tendo e.,l 
vis ta o teor do Memo nR 42/98-CERIMONf 
AL, 

RESOLVE: 

Designar ELIZETE FERREIRA DOS REIS, 
Chefe do Cerimonial em ExercÍcio e 
JOÃO BÔSCO ALVES MACIEL, Técnico e .. l 
Processamento de Dados, lotados nest~ 
Gabinete Civil, para viajarem da sede 
de suas atribuiçÕes ~acapá-AP, até o 
lolunicipío de Calçoene , na inauguraçãv 
da Escola "Comecinho de Vida", Lança':le.1 
to da Pedra Fundamental da F~brica d~ 
Farinha Mecanizada do Carnot e outra.; 
obras, no periodo de 14 a 16 .08. 96 . 

CHEFIA DO GABINETE CIVIL, em Macapá-A> 
14 de agosto de ~~ 

1 VONE RE-GINA 1-l~l1'0STES 
Cnefe Adjunto do Ga~inete Civil 

I Procuradoria Geral do Estado _).. 

PORTARIA 
N' 063198- PROG 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 28, incisos I e IX da 
Lei Complementar t1' 0006, de 18 de agosto 
de 1994, 

RESOLVE: 

Designar SANDRA MARIA FARIAS 
FERREIRA, Assistente Jurldico, Classe C, 
Padrão 11, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do ex-Te"itório Federal do 
Amapá, lotada na Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Cidadania, à disposição 
desta Procursdorl•Gers/ do Estsdo, pars 
viajar da •ede de suas atribuições até a 
cidade de Belém!PA, no perlodo de 13 à 14 
do corrente mês psrs tratar de JISSUntos de 
interesse da Administração Estadual. 

DIJ-se ciência. Publi . Cumpr•se. 

Gabinete da P, ·u~i•Gersl, em 12 de 
julho de 199. 

RUBEN 8 MERGUY 
ProJ:unulor-Gersl do Estsdo 


