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monetariamente de acordo com o indexador previsto na
legislação do ICMS no Estado do Amapá;

§ 2º A adesão ao programa de parcelamento deverá ser
efetivada até 31 de agosto de 2021.

II - serão calculados mensalmente os juros e multas
devidos de acordo com o que dispõe a Legislação
Estadual do ICMS e, sobre o montante apurado será
aplicado o percentual de redução;

Art. 7º Implica revogação do parcelamento:

III - o valor da parcela não poderá ser inferior a 200
(duzentos) Reais, para débito tributário e 50 (cinquenta)
Reais, para débito não tributário;

II - estar em atraso, por prazo superior a 90 (noventa)
dias, com o pagamento de qualquer parcela;

IV - as parcelas vencerão todo dia 25 de cada mês;
V - na adesão ao programa de parcelamento de débito,
o crédito tributário prefere a qualquer outro de natureza
civil.
§ 3º As modalidades do REFIS previstas nos incisos I e
IV do caput somente serão concedidas a contribuintes
detentores do Selo Sustentabilidade reconhecido pelo
Estado do Amapá, de que trata o Decreto nº 2.894, de 03
de agosto de 2018.
Art. 3º No caso de pagamento de parcela em atraso serão
aplicados acréscimos legais previstos na legislação do
ICMS, sem as reduções previstas no inciso II, III e IV do
art. 2º.
Art. 4º Os benefícios fiscais previstos neste Decreto ficam
condicionados ao pagamento do crédito tributário, à vista
ou parcelado, exclusivamente em moeda corrente, sendo
vedada a utilização de precatórios ou quaisquer outros
títulos.
Art. 5º A formalização de pedido de ingresso no programa
implica reconhecimento dos débitos tributários nele
incluídos, ficando condicionada:
I - à desistência de eventuais ações ou embargos à
execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se
fundam, nos autos judiciais respectivos e da desistência de
eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados
no âmbito administrativo;
II - ao prévio credenciamento no Domicílio Tributário
Eletrônico - DT-e, quando o sujeito passivo for inscrito
no cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda e
obrigado ao credenciamento pela legislação.
Art. 6º O ingresso no programa dar-se-á por opção do
contribuinte, a qual será homologada pelo Fisco no
momento do pagamento da parcela única ou da primeira
parcela.
§ 1º A primeira parcela do parcelamento deverá ser
paga em até 03 (três) dias úteis, contados da data da
formalização do ingresso no programa de recuperação
fiscal.

I - a inobservância de qualquer das exigências
estabelecidas neste Decreto;

III - o inadimplemento do imposto devido, por prazo
superior a 90 (noventa) dias, relativamente a fatos
geradores ocorridos após a data da homologação do
ingresso no programa.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo,
serão considerados todos os estabelecimentos da
empresa beneficiária do parcelamento.
Art. 8º Os débitos inscritos em dívida ativa até 30 de
novembro de 2020 poderão ter parcelados o pagamento
dos honorários advocatícios, conforme dispuser resolução
do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 9º A instituição de novo parcelamento deverá observar
intervalo mínimo de 04 (quatro) anos.
Art. 10. Fica revogado o artigo 9º, do Decreto n° 3769, de
22 de outubro de 2020.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2021-0416-0005-5243
DECRETO Nº 1309 DE 16 DE ABRIL DE 2021
ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE
R$ 4.185.000,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das
atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII,
do art. 119, da Constituição Estadual e do art. 44, da Lei
Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e amparado
pelo Decreto nº 1413, de 19 de março de 2020, Decreto
nº 3971, de 24 de novembro de 2020 e Lei nº 2.540, de 03
de abril de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Extraordinário no valor de R$
4.185.000,00(quatro milhões e cento e oitenta e cinco
mil reais), destinado a atender despesas imprevisíveis e
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urgentes em decorrência da Situação de Calamidade Pública em todo o Território do Estado do Amapá, ocasionada
pelo Desastre Natural e Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral causada pelo SARSCoV2 (Covid-19), conforme
anexo do presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário de Estado do Planejamento
Anexo do Decreto nº 1309 de 16 de abril de 2021 ....................................................................................................... f. 02
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
UO/ Programa de Trabalho

MUNICÍPIO

Id. Uso

Fonte

Em R$ 1,00
Nat. da Despesa

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Valor
3.933.000

12.361. 0016. 2053 - INCENTIVO COVID TRANSPORTADORES ESCOLARES
160000 - Amapá

3.933.000

0

107

3390

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.933.000
252.000

08.244. 0026. 2672 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

252.000
160000 - Amapá

0

101

3390

252.000
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ANEXO II - ANULAÇÃO
UO/ Programa de Trabalho

MUNICÍPIO

Id. Uso

Em R$ 1,00

Fonte

Nat. da Despesa

Valor

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

3.933.000

12.361. 0016. 2337 - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3.933.000

160000 - Amapá

0

107

3390

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.933.000
252.000

08.244. 0026. 2672 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
160000 - Amapá

252.000
0

101

3390

252.000

HASH: 2021-0416-0005-5240
DECRETO Nº 1310 DE 16 DE ABRIL DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.285.011,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, do
art. 119, da Constituição Estadual e do art. 7º, da Lei n.º 2.536, de 08 de janeiro de 2021, que estima a Receita e fixa
a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 4.285.011,00(quatro milhões e duzentos e oitenta e cinco
mil e onze reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexo I constante
do presente Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações
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