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que tenham sede em outras unidades da Federagao, em observancia ao
Decreto Federal n° 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta art. 3°, da
Lei Federal n° 8.666/93, poderS. ser estabelecido como:

I - criterio de desempate, com previs&o no respectivo edital;

II - condig&o para a contratagao, especialmente nos casos de
dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 5°, do Decreto Federal n° 7.746, de
05 de junho de 2012.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Govemador

Art. 15. O Poder Executivo Estadual podera aceitar como
garantia, dentre outras, em contratagdes, concessoes e parcerias publico-
privadas, a vinculagao de instrumentos origin&rios da atividade de
conservagao e ampliagao de vegetagao nativa, adquiridos ou homologados na
plataforma.

Cod venficador 02942595 Cod CRC: 35C76D6
Documento asanadoeietronicaroente per ANTOMO WALDEZ GOES DA SILVA, GOVERNAOOR confame

A. oecreto n° 0823/2018 A autentiddade do documantc pode ser conferida no site:
n(tp //aw gigdocapsov.Dr'autenticaaor
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Art. 16. Os certificados publicos decorrentes da execugao do
Programa Tcsouro Verde - Amapa, poderao ser alienados, dados em dagao em
pagamento, utilizados para captar recursos, lastrear operagoes financeiras e
dar garantias, obedecidas as normas de finangas publicas estabelecidas na
legislagao pertinente.

DECRETO N° 2895 DE 03 DE AGOSTO DE 2018

Dispoe sobre os operagoes com
trigo em grSo, farinha de trigo,
mistura de farinha de trigo e
produtos derivados da farinha de
trigo.

Art. 17. A comercializagao dos titulos e certificados de que trata
o art. 3° sera realizada em ambiente eletronico por aplicativo disponivel no
sitio das unidades gestoras do Estado do Amapa que possuirem demandas
relacionadas ao Programa Tesouro Verde - Amapa.

Art. 18. A receita publica efetivamente arrecadada na forma do
art. 9° e art. 10 deste Decreto, advinda da comercializagao dos titulos e
certificados, ser& destinada via execugao orgamentaria, da seguinte forma:

a) 15% (quinze por cento) para as unidades gestoras vinculadas a
protegao e gestao do meio ambiente, inclusive regularizagao fundiaria;

b) 15% (quinze por cento) para criagao de linhas de
financiamento e fomento relacionadas a atividades economicas sustentaveis, a
serem operacionalizadas atraves da Agenda de Fomento do Amapa - AFAP;

c) 10% (dez por cento) para as unidades gestoras que criarem

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPX, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituigao do Estado
do Amapa, tendo em vista o contido no Processo n° 28730.0012832018-4, e

Considerando o disposto nos arts. 145 e 145 - A, da Lei n° 0400,
de 29 de dezembro de 1997;

Considerando o disposto na Lei Complementar n° 160, de 07 de
agosto de 2017;

demandas;
Considerando o disposto no Convenio ICMS 35/2018, que altera o

Convenio ICMS 190/2017, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a
aderirem aos beneficios fiscais concedidos ou prorrogados por outra Unidade
Federada da mesma regiao;

Considerando, ainda, os itens 65 e 66 do Apendice I, do Anexo
Unico, do Decreto n° 2.014/2018, publicado em 23.03.2018 no Diario Oficial
do Estado do Para,

d) 10% (dez por cento) para regularizagao previdenciaria dos
regimes proprios de previdencia do Estado do Amapa;

e) 10% (dez por cento) para Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovagfio - P&D1, a serem operacionalizadas atraves das unidades gestoras do
Estado do Amapa afetas ao desenvolvimento sustentavel;

f) 10% (dez por cento) para a modemizagao da gestao fiscal e
manutengao do Programa Tesouro Verde - Amapa, a ser aplicado no ambito da
Secretaria de Estado da Fazenda;

g) 30% (trinta por cento) para programas relacionados aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel - ODS.

Paragrafo unico. A partir da efetiva arrecadagao de que trata este
artigo, as Secrelarias da Fazenda e do Planejamento adotarao as providencias
para a respectiva inclusao nos instrumentos de planejamento do Estado do
Amapa.

D E C R E T A:

Art. 1° Nas operagoes de importagao do exterior de trigo em
grao, farinha de trigo e mistura de farinha de trigo, fica atribuida a industria
moageira e aos estabelecimentos que pratiquem atividade industrial com trigo
a responsabilidade pela retengao e recolhimento do ICMS, na condigao de
substituto tributario, pelo imposto correspondente as operagoes
subsequentes.

Art. 19. A Secretaria de Estado da Fazenda podera celebrar
convenios ou termos de cooperagao com entes municipals para criagao de
demandas vinculadas ao Programa Tesouro Verde - Amapa.

Par&grafo unico. O imposto relativo as operagoes subsequentes
sera recolhido englobadamente com o ICMS devido na operagao de
importagao.

Paragrafo unico. Os recursos advindos das demandas surgidas
em decorrencia da cooperagao prevista no caput deste artigo terao sua
distribuigao na forma da alinea “c* do art. 18, a qua! sera destinada ao
respectivo ente municipal.

Art. 2° Fica concedido prazo especial de pagamento do imposto
incidente sobre as operagoes de que trata o art. 1° deste Capitulo.

Art. 20. A Secretaria de Estado da Fazenda podera valer-se de
instrumentos de contratagao, inclusive cooperagao institucional, conforme o
art. 4°, da Lei Complementar Federal n° 140, de 8 de dezembro de 2011, para
quantificar e contabilizar os seus ativos intangiveis oriundos da atividade de
conservag&o de vegetagao nativa de suas Unidades de Conservagao.

Paragrafo unico. Os Titulos e Certificados de conservagao de
vegetagao nativa, gerados a partir das Unidades de Conservagao Estadual e
demais areas de preservagao Estadual, constituirao patrimonio a
incoiporado ao ativo intangivel estadual.

Art. 21. O Programa Tesouro Verde - Amapa sera coordenado
pela Secretaria de Estado da Fazenda, ficando seu titular autorizado a
estabclccer normas e diretrizes regulamentadoras, bem como substabelecer a
execugao, celebrar contratos, convenios, termos de cooperagao e outros atos
necessarios a sua plena execugao.

Paragrafo unico. O recolhimento do imposto podera ser efetuado
ate o 15° (decimo quinto) dia a contar da data do desembarago aduaneiro.

Art. 3° O valor do imposto relativo as operagbes de que trata o
art. 1° deste Decreto, sera calculado mediante aplicagao da aliquota intema
sobre a base de calculo obtida pelo somatorio das seguintes parcelas:

I - o valor da operagao realizada pelo importador, resultante do
calculo de que trata o inciso I, do art. 279, do Decreto n° 2269/98 - RICMS;

II - o valor resultante da aplicagao do percentual de 120% (cento
e vinte por cento) sobre o valor referido no inciso I deste artigo.

Art. 4° A base de calculo do imposto de que trata o art. 3° deste
Decreto, fica reduzida de forma que a carga tributaria resulte no percentual de
7% (sete por cento).

ser

Art. 5° A fruigao do tratamento tributario de que trata os arts.
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1°, 2°, 3° e 4° deste Decreto, sera mediante regime especial para importadores
que aufiram receita bruta anual acima de R$1.800.000,00 (um milhao e
oitocentos mil reais).

II - em se tratando de estabelecimento com inicio de atividade no
segundo semestre do exercicio anterior, serao considerados os valores
referentes aos meses anteriores aos das respectivas operagoes, limitado ao
total de 12 meses; e§ 1° A exigencia de regime especial nao se aplica a industria

moageira e ao estabelecimento que pratiquem atividade industrial com trigo e
que realizem operagoes de saida com media mensal acima de R$3.000.000,00
(tres milhoes de reais).

Ill - nao serao consideradas as operates de venda de materias-
primas ou produtos intermediaries destinados exclusivamente a
industrializagao pelo comprador.

§ 8° O disposto no § 4°, deste artigo nao se aplica as
transferencias de farinha de trigo com fins especifico para a industrializagao
de massas e biscoitos no territorio amapaense.

§ 9° O disposto no § 4°, deste artigo nao se aplica as operagoes de
transferencias realizadas pelo estabelecimento industrial, de mercadorias de
produgao propria, para seus centros de distribuigao localizados em territorio
amapaense.

g 2° 0 disposto no caput deste artigo aplica-se, tambem, ao
tratamento tributario de que tratam os arts. 8° e 9° deste Decreto.

§ 3° Relativamente ao regime especial especifico a que se refere o
caput deste artigo, a solicitagao devera ser dirigida ao Secretario de Estado da
Fazenda e protocolizada na Unidade de Atendimento da Secretaria Adjunta da
Receita Estadual.

Art. 6° Nas saidas intemas de trigo em grao, farinha de trigo e
mistura de farinha de trigo realizadas por estabelecimento industrial nao
beneficiado pela sistematica de tributagao de que cuidam os arts. 1°, 2°, 3°, 4°
e 5° deste Decreto, fica atribuida ao remetente situado neste Estado, na
condigao de substituto tributario, a responsabilidade pela retengao e
recolhimento do imposto correspondente as operagoes subsequentes.

§ 1° A base de calculo do ICMS para fins de retengao do imposto
e a estabelecida no inciso III, do art. 13, do Titulo I, do Anexo III, do Decreto n°
2269/98 - RICMS, utilizando a margem de agregagao de 150% (cento e
cinquenta por cento).

Art. 8° A base de calculo do imposto de que trata o art. 7°, deste
Decreto, relativamente ao produto trigo em grao, fica reduzida de forma que a
carga tributaria resulte no percentual de 7% (sete por cento).

Art. 9° Na hipotese de entrada simbolica de trigo em grao, a ser
submetido a industrializagao em outra unidade federada, pela industria
moageira e estabelecimentos que pratiquem atividade industrial a antecipagao
do ICMS de que trata o art. 7°, sera feita com observancia dos dispositivos
abaixo:

I - a base de calculo do imposto para fins de antecipagao e a
estabelecida nos §§ 1° e 3°, do art. 7° deste Decreto, sendo que o valor da
operagao a que se refere o inciso I , do § 3°, do art. 7° deste Decreto e o prego
corrente da farinha de trigo, no mercado atacadista amapaense;

II - a margem de agregagao, para fins de antecipagao do imposto,
e de 100% (cem por cento).

§ 1° A base de calculo do imposto resultante da operagao referida
no inciso II deste artigo fica reduzida de forma que a carga tributaria liquida
resulte no percentual de 7% (sete por cento).

§ 2° O tratamento tributario previsto no caput deste artigo
alcanga, tambem, o trigo em grao importado do exterior e submetido a
processo de industrializagao em outra unidade federada.

§ 3° O imposto antecipado de que trata o caput deste artigo sera
recolhido conforme dispuser a legislagao estadual.

§ 2° A retengao do imposto de que trata o caput compreende
qualquer natureza da operagao, bem como a hipotese de mercadoria destinada
a outro estabelecimento industrial.

Art. 7° 0 estabelecimento que adquirir, em operagoes
interestaduais, os produtos trigo em grao, farinha de trigo ou mistura de
farinha de trigo fica sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS
correspondente a. operagao subsequente, a ser efetuada pelo proprio
contribuinte, quando da entrada em territorio amapaense.

§ 1° O imposto a ser recolhido pelo contribuinte, para fins da
antecipagao definida no caput deste artigo, sera calculado mediante aplicagao
da aliquota vigente para as operagoes intemas sobre o prego final ao
consumidor, unico ou maximo, fixado pela autoridade competente, deduzindo-
se, do valor obtido, o imposto destacado no documento fiscal do remetente.

§ 2° A margem de agregagao aplicada as operagoes com os
produtos de que trata o caput deste artigo, para fins de antecipagao, sera
obtida mediante a aplicagao do percentual de:

I - 120% (cento e vinte por cento) para o trigo em grao;

Art. 10. A sistematica de tributagao de que trata os arts. 1°, 2°,
3°, 4°, 5°, 6° e 8° deste Decreto, sera utilizada opcionalmente pelo contribuinte

substituigao ao regime normal de tributagao, condicionada a sua
regularidade fiscal.
em

II - 100% (cem por cento) para farinha de trigo ou mistura de
Paragrafo unico. A adogao do tratamento tributario referido no

caput deste artigo pelo contribuinte:

I - veda o aproveitamento de quaisquer creditos fiscais nao
reconhecidos neste Decreto;

farinha de trigo.

§ 3° Na hipotese de nao haver prego final ao consumidor, unico
ou maximo, fixado por autoridade competente, o imposto a ser recolhido pelo
contribuinte sera calculado sobre o somatorio das seguintes parcelas:

I - o valor da operagao propria realizada pelo remetente;
II - o valor referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados -

II - implica em renuncia ao ressarcimento ou restituigao do
imposto recolhido, em hipotese de operagao subsequente isenta ou nao
tributada.

IPI;
Art. 11. As subsequentes saidas intemas com as mercadorias

sujeitas ao regime de recolhimento antecipado do imposto ou ao regime de
substituigao tributaria, bem como os produtos resultantes da farinha de trigo,
ficam dispensados de nova tributagao.

§ 1° Para efeito do caput deste artigo, consideram-se produtos
resultantes da farinha de trigo:

I - torrada e farinha de rosea;

II - bolacha e biscoito;

III - os valores correspondentes a seguro, frete e outros encargos
cobrados do adquirente;

IV - o valor resultante da aplicagao da margem de agregagao
sobre o montante dos valores referidos nos incisos anteriores.

§ 4° No caso de transference e demais operagoes realizadas entre
estabelecimentos interdependentes, a margem de agregagao prevista no inciso
IV, do caput deste artigo sera de 150% (cento e cinquenta por cento).

§ 5° Consideram-se estabelecimentos de empresas
interdependentes quando: III - macarrao e massa crua ou semi-crua, codigo 1902.11.00 a

1902.19.00 da NCM.I - uma delas, por si. seus socios ou acionistas, e respectivos
conjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do
capital da outra;

§ 2° Nas operagoes intemas com produtos resultantes da farinha
de trigo observar-se-a o seguinte:

I - ficara o contribuinte desonerado de tributagao, tanto nas
saidas a varejo como por atacado, estendendo-se este tratamento fiscal a todas
as operagoes intemas subsequentes com os mesmos produtos, por forga da
substituigao tributaria incidente sobre a farinha de trigo empregada em sua
produgao;

II - uma delas tiver participagao na outra de 15% (quinze por
cento) ou mais do capital social, por si, seus socios ou acionistas, bem assim
por intermedio de parentes destes ate o segundo grau e respectivos conjuges,
se a participagao societaria for de pessoa fisica (Lei Federal n° 4.502/64, art.
42, 1, e Lei Federal n° 7.798/89, art. 9°) ;

III - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de
diretor, ou socio com fungoes de gerencia, ainda que exercidas sob outra
denominagao (Lei Federal n° 4.502/64, art. 42, II);

IV - uma tiver vendido ou consignado a outra, no ano anterior,
mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuigao com exclusividade em
determinada area do territorio nacional, e mais de 50% (cinquenta por cento),
nos demais casos, do seu volume de vendas (Lei Federal n° 4.502/64, art. 42,
III) , e esse volume representar mais de 10% (dez por cento) das aquisigoes da
adquirente;

II - sera vedada a utilizagao dos creditos fiscais relativos as
entradas de todos os ingredientes empregados no preparo dos produtos
resultantes de farinha de trigo, inclusive materials de embalagem.

§ 3° O disposto no caput aplica-se, tambem, a mercadoria farelo
de trigo.

Art. 12. Nas operagoes com tortas, bolos, salgados, doces e
outras mercadorias industrializadas nao listadas no § 1°, do art. 11. deste
Decreto, em cujo preparo sejam empregados produtos, inclusive farinha de
trigo, alcangados pela substituigao tributaria ou pela antecipagao do imposto:

havera incidencia normal do imposto nas saidas ou
V - uma delas, por qualquer forma ou titulo, for a unica

adquirente, de um ou de mais de um dos produtos da outra, ainda quando a
exclusividade se refira a padronagem, marca ou tipo do produto (Lei Federal n°
4.502/64, art. 42, Paragrafo unico, I), e a compra desses produtos represente
mais de 10% (dez por cento) do volume de aquisigoes da adquirente;

VI - uma tiver adquirido ou recebido em consignagao da outra, no
ano anterior, mais de 50% (cinquenta por cento) do seu volume total de
aquisigoes, e esse volume represente mais de 10% (dez por cento) das vendas
da remetente;

I
fomecimentos;

II - o contribuinte podera utilizar como credito fiscal tanto o
ICMS relativo a operagao de aquisigao, quanto o imposto retido ou antecipado,
relativamente as materias-primas adquiridas com substituigao tributaria ou
antecipagao para emprego na elaboragao desses produtos, observada a
proporgao do valor das saidas dos referidos produtos em relagao ao total das
saidas de mercadorias produzidas com emprego daquelas materias-primas;

III - na hipotese do inciso II, deste artigo, nao havendo destaque
do ICMS na nota fiscal, o credito fiscal sera o equivalente ao valor resultante
da aplicagao da aliquota interna sobre o valor da operagao previsto no inciso
IV deste artigo, observada a proporgao do valor das saidas dos referidos
produtos em relagao ao total das saidas de mercadorias produzidas com
emprego daquelas materias-primas;

IV - o valor da operacao de que cuida o inciso III, deste artigo
sera o resultado do valor unitario medio correspondente a entrada do mes do
evento de mercadoria identica multiplicado pela quantidade utilizada como
materia-prima.

VII - uma vender a outra, mediante contrato de participagao ou
ajuste semelhante, produto que tenha fabricado ou importado (Lei Federal n°
4.502/64, art. 42, Paragrafo unico, II);

VIII - uma delas promover transporte de mercadoria utilizando
veiculos da outra, sendo ambas contribuintes do setor de cosmeticos.

§ 6° Nao caracteriza a interdependencia referida nos incisos IV e
V, do § 5° deste artigo, a venda de materia prima ou produto intermediary,
destinados exclusivamente a industrializagao de produtos do adquirente.

§ 7° Para a apuragao dos percentuais de que tratam os incisos IV
e VI, do § 5° deste artigo, sera observado o seguinte:

I - em se tratando de estabelecimentos em inicio de atividade,
serao considerados os valores dos meses de efetivo funcionamento;

Art. 13. Na hipotese de saida interestadual de trigo em grao,
farinha de trigo, mistura de farinha de trigo e dos produtos resultantes
relacionados no art. 11, promovida por contribuinte optante pela sistematica
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de tributagao de que trata o art. 1°, 7° e 9°, com tributacao do imposto, o
contribuinte fara o estomo do debito destacado nas correspondentes notas
fiscais de saida, no livro Registro de Apuratpao do ICMS, na linha '008 -
Estorno de Debitos' do quadro "Credito do Imposto", antecedido da expressao
"NF. n°
correspondente lantpamento na Escrimragao Fiscal Digital - EFD.

Art. 14. O contribuinte que promover o pagamento antecipado
do imposto ou que adquirir mercadorias com retengao na fonte devera, por
ocasiao das saidas das mercadorias e dos produtos resultantes da farinha de
trigo, emitir Nota Fiscal sem destaque do imposto, contendo, alem dos
requisites previstos neste Decreto, a seguinte expressao "ICMS pago
antecipado ou retido na fonte, conforme Decreto n°

Art. 15. O disposto neste Decreto nao prejudica os beneficios
aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial do Amapa -
CONDI/AP.

contido no Of icio n° 1.111/2018-GAB/CGE ,

, conforme o art. 13 do Decreto / ", ou seu
R E S O L V E :

Exonerar Alacy de Souza Natividade do cargo em comissao dc
Responsavel Tecnico Nivel I - Gestao Estrategica/Nucleo de Auditorias de
Areas Especificas/Coordenadoria de Auditoria, Codigo CDS-1 , da
Controladoria Geral do Estado do Amapa, a contar de 01 de agosto de 2018.

. de / /

Art. 16. Fica o Secretario de Estado da Fazenda autorizado a
editar os atos necessarios a complementagao das disposi<?oes deste Decreto.

Art. 17 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao,
produzindo efeitos ate o prazo de fruigao constante da Lei Complementar n°
160, de 07 de agosto de 2017.

ANTONIO WALDEZ &6ES DA SILVA
Governador
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuicoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.774, de 17 de outubro de 2013, e tendo em vista o
contido no Offeio n° 1.111/2018-GAB/CGE,

£0
05W0J

DECRETO N° 2896 DE 03 DE AGOSTO DE 2018 R E S O L V E :

Nomcar os servidores abaixo relacionados para exercerem os
cargos em comissao e a funtpao comissionada da Controladoria-Geral do
Estado do Amapa, a contar de 1° de agosto de 2018:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^oes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.964, de 22 de dezembro de 2015, e tendo em vista o
contido no Memo n° 030/2018-GAB/GOV, CARGO/FUNSAO CODIGOSERVIDOR

Responsavel Tecnico Nivel 1 - Gestao
Estrategica/ Nucleo de Auditorias de
Areas Especificas/Coordenadoria de
Auditoria

Daise Lis Freitas da Silva CDS-1

R E S O L V E : Valeria da Luz Sousa -
Auxiliar Educacional,
Cadastro n° 1161369,
Quadro: GEA

Responsavel por Atividade Nivel III -
Atendimento ao Cidadao/ Nucleo de CDI-3
Atendimento ao Cidadao/Ouvidoria

Gerente de Nucleo/ Nucleo de Prestagao e
Tomada de Contas/Coordenadoria de
Auditoria

Exonerar, a pedido, Marilene Pantoja Souza do cargo
comissao de Responsavel Tecnico Nivel II - Regional/Coordenadoria de
Articula^ao Regional, Codigo CDS-2, do Gabinete do Governador, a contar de
31 de julho de 2018.

em Jose Pantoja Filho CDS-2

Gerente de Nucleo/ Nucleo de Correigao
Administrativa Disciplinar/CorregedoriaLucas Castelo Nogueira CDS-2

ANTONIO WALDEZ GdES DA SILVA
Governador ANTONIO WALDEZ GdES DA SILVA
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DECRETO N° 2897 DE 03 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO N® 2900 DE 03 DE AGOSTO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^oes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.964, de 22 de dezembro de 2015, e tendo em vista o
contido no Memo n® 030/2018-GAB/GOV,

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^oes
que lhe s&o conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituicao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.774, de 17 de outubro de 2013, e tendo em vista o
contido no Of icio n° 1.122/2018-GAB/CGE,

R E S O L V E :

R E S O L V E :

Nomear Aderaldo Viegas da Silva para exercer o cargo em
comissao de Responsavel Tecnico Nivel II - Regional/Coordenadoria de
Articulat^ao Regional, Codigo CDS-2, do Gabinete do Governador, a contar de
31 de julho de 2018.

Exonerar, a pedido, Diego Patrick de Oliveira Gomes do cargo em
comissao de Gerente de Nucleo/ Nucleo de Suporte Tecnologico/Coordenadoria
de Tecnologia da Informagao, Codigo CDS-2, da Controladoria-Geral do Estado
do Amapa, a contar de 31 de julho de 2018.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador ANTONIO WALDEZ GdES DA SILVA
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DECRETO N° 2898 DE 03 DE AGOSTO DE 2018
DECRETO N° 2901 DE 03 DE AGOSTO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui<;6es
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigrao do Estado do
Amapa, c/c a Lei n° 1.774, de 17 de outubro de 2013, e tendo em vista o

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuiQoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do


