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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
ALAP 17.00.22 

Oficio no 060/GOV 

Macapá, 17 de agosto de 2022 

Senhor Presidente: 

Considerando o Oficio n° 139/2022/Pres/ALAP, encaminhamos a 
Vossa Excelência minuta de decreto para instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Única no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 
2.696, de 05 de maio de 2022, inspirado nas orientações da STN e na 
experiência recente de outras unidades federadas, a exemplo do Rio Grande do 
Norte (decreto anexo). 

Neste sentido, reforçamos todo o exposto nos Oficios nos 1039 e 
1058/2022/SEFAZ (anexos), encaminhando idêntica minuta, devidamente 
apreciada pela PGE (parecer favorável anexo), solicitando a essa Casa de Leis 
verificar a possibilidade de aproveitamento das análises sobre o tema já 
realizadas pelas comissões legislativas, e designando o Secretário de Estado da 
Fazenda para que fique à disposição para os esclarecimentos e providências 
adicionais porventura necessárias. 
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Atenciosamente, 

TÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado KAKA BARBOSA 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapa. 
Macapá - AP 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO N° , DE DE JULHO DE 2022 

Institui o Sistema Financeiro da Conta 
(Mica no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696 
de 05 de maio de 2022. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição Estadual. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído no âmbito da Administração Pública estadual, como instrumento de 
gerenciamento dos recursos financeiros do Estado, sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, o 
Sistema da Conta Onica do Tesouro Estadual, em cumprimento ao principio de unidade de tesouraria, 
previsto no art. 56 da Lei federal n°4.320, de 17 de março de 1964, conforme autorização prevista no art. 
1°, §2° e seguintes, da Lei n° 2.696 de 05 de maio de 2022. 

Parágrafo único. O gerenciamento dos recursos financeiros a que se refere o caput deste 

artigo tem como objetivo: 

I - manter a disponibilidade financeira do Tesouro em nível capaz de atender 

programação financeira de desembolso, dentro dos parâmetros estabelecidos; 

II - otimizar a administração dos recursos financeiros mediante a busca de melhores taxas 

de juros ou rendimentos; 

Art. 2° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual será constituído por conta bancária 

única em instituição financeira contratada pelo Estado e pelas contas escriturais no sistema de 

contabilidade do Estado, disciplinadas pela Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único. Toda a arrecadação da administração direta, autárquica e fundacional do 

Estado do Amapá será realizada por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAR), a ser creditada 

na conta bancária descrita no caput. 

Art. 3° A Conta Única do Tesouro Estadual deverá acolher todos os recursos originários do 

orçamento do Estado, independentemente das fontes de recursos, dos seus titulares ou beneficiários, das 

vinculações de gasto e dos agentes arrecadadores, observado as exceções previstas no art. 1°, §3°, da Lei 

n° 2.696 de 05 de maio de 2022, e o disposto no art. 7° deste Decreto, resguardando-se a autonomia 

administrativa e financeira dos demais Poderes e Instituições quanto aos recursos que, por lei, seja por 

eles arrecadados. 

§ 1° Ficam excepcionados do caput deste artigo os recursos provenientes de capitalização 

do Regime de Previdência do Estado do Amapá, operações de crédito, convênios, aqueles originários da 

estrutura de assistência em saúde dos servidores públicos estaduais, bem como as transferências fundo a 

fundo, os quais, por determinação de legislação federal, tenham que permanecer segregados. 

§ 2° 0 Sistema da Conta Única garantirá aos beneficiários sua titularidade e 

disponibilidade, bem como propiciará elementos informativos e de controle para a realização do 

gerenciamento financeiro que seja necessário no âmbito de qualquer unidade do Estado. 



§ 3° Receitas de multas de trânsito e demais receitas vinculadas não consideradas no §10

serão identificadas em registro contábil próprio, de modo a cumprir as vinculações legais. 

Art. 4° Todos os recebimentos, inclusive quando se tratar de recursos de terceiros, bem 
como todos os pagamentos, no âmbito do Estado do Amapá, deverão ser realizados exclusivamente por 
intermédio da Conta Onica do Tesouro Estadual. 

Parágrafo único. fica vedada a abertura de contas bancárias pelos órgáos e pelas entidades 
integrantes da Conta Onica, exceto aquelas previstas neste Decreto ou expressamente autorizadas pela 
Secretaria da Fazenda. 

Art. 5° As disponibilidades de recursos da Conta Única do Tesouro Estadual, 
independentemente da fonte, serão aplicadas pela Secretaria da Fazenda e as receitas decorrentes das 
aplicações financeiras constituirão Fonte de Recursos Ordinários do Tesouro do Estado. 

Art. 6° 0 superávit financeiro anual de cada uma das unidades que integram o Sistema da 
Conta Onica será revertido ao Tesouro Estadual, ressalvado o disposto na parte final do caput do art. 3° 
deste Decreto. 

Art. 7° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual não poderá abrigar as contas dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, em 
observância ao art. 10, §3°, da Lei n° 2.696 de 05 de maio de 2022. • 

Art. 8° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual deverá ser implementado 
gradualmente e, até o final do exercício financeiro de 2022, alcançar a totalidade dos recursos descritos 
no art. 3°. 

Art. 9° 0 Chefe do Poder Executivo poderá baixar normas regulamentares necessárias 
efetividade do Sistema instituído por este Decreto. 

do Estado. 
Art. 10. Fica autorizada a baixa dos saldos das contas que compõem a Conta Centralizadora 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, em Macapá, xx de julho de 2022. 

• 
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Institui o Sistema Financeiro da Conta 
Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 64, VII, da Constituição Estadual, 

Considerando a necessidade de cumprimento do principio da unidade de 
tesouraria, estampando no art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; 

Considerando a necessidade de controle do movimento de tesouraria, 
envolvendo ingressos, pagamentos e disponibilidades, conforme disposto no art. 25, VII da Lei 
Complementar Estadual n° 163, de 5 de fevereiro de 1999; 

Considerando a recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, 
prevista em Nota Técnica SEI n° 1/2019/GEPAT/COREM/SURIN/STN/FAZENDA-ME, 

determinando que todas as receitas arrecadadas transitem pela conta única, salvo as exceções 
legais, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído o Sistema Financeiro da Conta Única, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, com objetivo de concentrar todos os ingressos de recursos financeiros da 
administração, ai compreendidos seus órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais 

dependentes pertencentes ao Orçamento Geral do Estado, ressalvados os casos previstos em Lei. 

Art. 2° 0 Sistema Financeiro da Conta Única será gerido pela Secretaria de 

Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), constituído de conta-corrente, denominada 

de Conta Única do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e operacionalizado por 

intermédio de instituição financeira oficial contratada para essa finalidade. 

§ 10 A Conta Única do Governo do Estado do Rio Grande do Norte será de 
titularidade da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN). 

§ 2' A conta-corrente de que trata o caput possuirá conta-correntes 
subordinadas, denominadas subcontas ou contas arrecadação, de titularidade das Unidades 
Gestoras integrantes do Sistema Financeiro da Conta Única. 
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§ 3° As subcontas terão a finalidade exclusiva de recebimento de recursos e 
serão abertas somente mediante autorização da Coordenadoria de Administração Financeira 
(CAF) da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN). 

§ 4° Para fins deste Decreto, considera-se Unidade Gestora integrante do 
Sistema Financeiro da Conta Única qualquer órgão, entidade ou fundo especial que administre 
recursos do Orçamento Geral do Estado. 

Art. 3° 0 Poder Executivo Estadual poderá, excepcionalmente, ter outras conta-
correntes com a finalidade exclusiva de operacionalizar e segregar determinadas Foptes de 
Recursos. 

Parágrafo único. Em caráter excepcional, o Secretário de Estado do 
Planejamento e das Finanças autorizará a abertura de outra 'Conta-corrente na instituição 
financeira contratada para operar o Sistema Financeiro da Conta tnica, quando a movimentaçãor 
dos recursos não puder ser efetuada por meio da Conta Onica do Governo do Estidõ do Rio 
Grande do Norte. 

Art. 4° Será objeto de centralização na Conta Única do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte qualquer ingresso das Unidades Gestoras integrantes do Sistema 
Financeiro da Conta Única, ainda que não previstos no Orçamento Geral do Estado. 

§ 1° Compete a cada Unidade Gestora integrante do Sistema Financeiro da 
Conta Única identificar e classificar contabilmente, por fonte ou destinação, o ingresso 
financeiro na subconta sob sua responsabilidade. 

§ 2° Os saldos financeiros das subcontas serão transferidos diária e 
automaticamente para a Conta Onica do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

§ 3° As ordens bancárias emitidas pelas Unidades Gestoras integrantes do 
Sistema Financeiro da Conta Onica serão debitadas exclusivamente da Conta Única do Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte, respeitados os limites estabelecidos pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) ou a disponibilidade financeira de cada uma 
das fontes de recursos vinculadas. 

§ 4° Fica a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) 
autorizada a ter acesso aos extratos de conta-correntes e aplicações financeiras de titularidade 
das Unidades Gestoras integrantes do Sistema Financeiro da Conta Onica. 

Art. 5° Para atender A necessidade momentânea de caixa, fica a Secretaria de 
Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) autorizada a utilizar os recursos financeiros 
recolhidos A Conta Única do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 6° A instituição financeira contratada para operacionalizar o Sistema 
Financeiro da Conta ljnica fornecerá diariamente, em meio eletrônico, informações sobre os 
ingressos efetuados nas conta-correntes, as transferências efetuadas e os pagamentos realizados, 
para que se proceda a conciliação bancária. 

Parágrafo único. Todos os depósitos efetuados nas conta-correntes de 
titularidade das Unidades Gestoras integrantes do Sistema Financeiro da Conta Onica somente 
serão acatados pela instituição financeira contratada para operacionalizar o Sistema Financeiro 
da Conta Onica, se devidamente identificados. 

diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/documentos/00000001/20190712/651817.htm 2/5 



12/07/2022 09:17 

• 

• 

diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/documentos/00000001/20190712/651817.htm 

Art. 7° As disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras integrantes do 
Sistema Financeiro da Conta única serão movimentadas e somente poderão ser aplicadas na 
instituição financeira contratada para operacionalizar o Sistema Financeiro da Conta Única, --
exceto nos casos previstos no § 1°, art. 4°. 

Parágrafo único. A disponibilidade de recursos da Conta Única do Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, independente da fonte, poderá ser aplicada financeiramente pela 
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) e o seu resultado constituirá 
Fonte de Recursos do Tesouro — Recursos Ordinários. 

Art. 8° A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) 
liberará cotas financeiras para cada Unidade Gestora integrante do Sistema Financeiro da Conta 
Onica, obedecendo ao Cronograma de Desembolso e respeitada a disponibilidade por Fonte de 
Recursos. 

Parágrafo único. A liberação de cotas financeiras para as Unidades Gestoras 
integrantes do Sistema Financeiro da Conta Onica se dará de forma escritural na contabilidade 
do Estado, com registro analítico na conta representativa de disponibilidade por Fonte de 
Recursos de cada Unidade Gestora. 

Art. 9° 0 pagamento de despesas de cada Unidade Gestora integrante do 
Sistema Financeiro da Conta Única, bem como a transferência de recursos aos Poderes, órgãos e 
entidades não integrantes desse Sistema será realizado por meio de ordem bancária a crédito do 
beneficiário, através de sistema disponibilizado pela Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças (SEPLAN). 

§ 1° Fica a Coordenadoria de Administração Financeira (CAF), da Secretaria de 

Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), responsável pela transmissão dos arquivos 

de ordens bancárias à instituição financeira contratada, independentemente da origem ou Fonte 

de Recursos. 

§ 2° A Coordenadoria de Administração Financeira (CAF), da Secretaria de 

Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), disponibilizard até o primeiro dia do mês, 

data de transmissão dos arquivos de ordens bancárias a ser realizada no período. 

§ 3° Os pagamentos das despesas serão efetuados por meio de crédito em conta-

corrente do favorecido na instituição financeira contratada para operar o Sistema Financeiro da 

Conta Onica. 

§ 4° 0 credor que não possuir conta-corrente na instituição financeira contratada 

para operar o Sistema Financeiro da Conta Onica poderá receber o pagamento em outras 

instituições financeiras, por meio de crédito em conta-corrente do favorecido, devendo arcar com 

o pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação. 

§ 5° 0 pagamento de despesas mediante saque contra recibo não pode ser 

realizado a pessoas jurídicas. 

§ 6° Fica vedada a utilização de gerenciador financeiro para a movimentação de 

recursos integrantes do Sistema Financeiro da Conta Única. 
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Art. 10. As Unidades Gestoras integrantes do Sistema Financeiro da Conta 
Única deverão emitir e assinar no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado 
do Rio Grande do Norte (SIGEF/RN) as ordens bancárias de suas despesas até o horário 
determinado pela Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), do dia da 
transmissão eletrônica dos arquivos, respeitando o saldo das disponibilidades financeiras de que 
trata o art. 8' deste Decreto e as programadas pela Coordenadoria de Administração Financeira 
(CAF). 

§ 1° A autorização para a transmissão das ordens bancárias por arquivo 
eletrônico à instituição financeira será realizada por ambos os ordenadores de despesa em 
funcionalidade própria do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Rio 
Grande do Norte (SIGEF/RN). 

§ 2° Excepcionalmente, a ordem bancária poderá ser manual, caso em que 
deverá ser confeccionada no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do 
Rio Grande do Norte (SIGEF/RN), impressa, assinada por ambos os ordenadores de despesa e 
entregue diretamente na instituição financeira oficial. 

Art. 11. Para fins deste Decreto considera-se ordenador de despesa: 

I - o titular do órgão ou dirigente máximo da entidade ou do fundo especial, na 
qualidade de ordenador primário, que sem se desincumbir da responsabilidade, poderá designar 
servidor para auxiliá-lo, que atuará como ordenador primário, quando necessário; ou 

II - o servidor designado pelo titular do órgão ou dirigente máximo da entidade 
ou do fundo especial, preferencialmente o responsável pela execução financeira, para atuar como 
ordenador secundário. 

§ 1° A designação dos ordenadores primário e secundário se dará por ato formal 
do titular do órgão ou dirigente máximo da entidade ou do fundo especial, devidamente 
publicado no Diário Oficial do Estado. 

§ 2° Os ordenadores primário e secundário são os responsáveis pela assinatura 
conjunta das notas de empenho e das ordens bancárias. 

Art. 12. A gestão dos recursos da Conta Única do Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte cabe A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) e tem 
por objetivos: 

I - manter disponibilidade financeira em nível capaz de atender A programação 
financeira e ao cronograma de execução mensal de desembolso, dentro dos parâmetros 
estabelecidos; 

II - prover o Tesouro Estadual dos recursos necessários As liberações financeiras, 
com vistas ao atendimento dos Encargos Gerais do Estado; 

III - utilizar eventual disponibilidade de caixa para garantir a liquidez de 
obrigações do Estado ou para reduzir o custo da divida pública; e 

IV - otimizar a administração dos recursos financeiros com vistas a alcançar 
melhores taxas de juros ou rendimentos. 
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Art. 13. As Unidades Gestoras dos Poderes Legislativo e Judicidrio:do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, poderão aderir ao Sistema Financeiro da Conta 

; 

Única. 
_ 

Art. 14. Fica vedada A, instituição financeira contratada para operar o Sistema 
Financeiro da Conta Única efetuar, por iniciativa própria, lançamento a débito nas contas 
bancárias integrantes do Sistema, bem como abrir contas bancárias sem a expressa autorização 
da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), nos termos deste Decreto. 

Art. 15. Os encarregados pela movimentação de recursos públicos que deixarem 
de observar o disposto neste Decreto responderão administrativa, civil e criminalmente. 

Art. 16. Fica autorizada a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
(SEPLAN) a: 

I - fixar critérios para aplicação dos recursos provenientes de eventuais 
disponibilidades de caixa; 

II - expedir instruções e firmar documentos complementares e necessários A. fiel 
execução deste Decreto; e 

III - promover alterações no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal 
do Estado do Rio Grande do Norte (SIGEF/RN) com vistas a implementar as funcionalidades 
necessárias à execução deste Decreto. 

Art. 17. 0 Poder Executivo Estadual terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
para implantar as disposições deste Decreto. 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 11 de julho de 2019, 198° 
da Independência e 131° da Republica. 

FÁTIMA BEZERRA 

José Aldemir Freire 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Nota SEI n2 48/2022/PG FN-ME 

Ato preparatório, nos termos do art. 72, § 32, da LAI, c/c art. 20, 
caput, do Decreto n2 7.724, de 2012. Acesso restrito até a 
publicação do ato. 

Análise do pedido de adesão do Estado do Amapá ao Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), de que dispõe a Lei 
Complementar n2 178, de 13 de janeiro de 2021 e o Decreto n2
10.819, de 27 de setembro de 2021. 

Elaboração de nota de consolidação das manifestações jurídicas 
das respectivas áreas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PG FN). • 
Conclusão pela não conformidade eis que atendidas apenas 
duas medidas - de ao menos 3 (três) necessárias - pelo Estado, 
na forma das manifestações das Adjuntorias desta PGFN. 

Processo SEI n9 17944.102322/2022-59 

1. A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, por meio do OFICIO SEI N9 
185933/2022/ME (25923445), de 27 de junho de 2022, encaminha para análise o pedido de adesão do Estado do Amapá ao Plano 
de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), de que dispõe a Lei Complementar n9 178, de 13 de janeiro de 2021, regulamentada pelo 
Decreto n9 10.819, de 27 de setembro de 2021. 

2. Pelo OFÍCIO N9 140101.0076.2582.0850/2022 GABINETE - SEFAZ (25657987), o Estado submete a conhecimento 
e avaliação os atos normativos aprovados pela Assembleia Legislativa e que fundamentam, em sua ótica, o deferimento do pleit. 
nesse particular. 

Assim, seguem as Leis do Estado do Amapá atendendo as medidas de ajuste financeiro previstas na Lei 
Complementar n2 159/2017; a Lei n2 2566 de 09 de Junho de 2021, que autoriza o ingresso do ente estadual no 
Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, previsto no artigo 32 da Lei Complementar Federal n2 178 de 13 de Janeiro 
de 2021, regulamentado pelo Decreto Federal n2 10.819/2021. 
1. LEI n2 2.659 de 02 de Abril de 2022 (anexo o Diário Oficial n2 7.640 da publicação da Lei), que Institui a Câmara de 
Conciliação para pagamento de precatórios do Estado do Amapá, e Lei n2 2.658 de 02 de abril de 2022, mediante 
celebração acordos judiciais e extrajudiciais em processos administrativos e judiciais (incluindo precatórios), 
preenchendo assim os quesitos do artigo 22, inciso VI, da Lei Complementar nct 159 de 2017 (pela redação da Lei 
Complementar n° 178 de 13 de janeiro de 2021), e Decreto n2 2.701 de 06 de junho de 2022, que fixa o deságio de 
40% para o leilão de pagamento dividas (precatório); 
2. Lei n. 2.696 de 05 de Maio 2022 — Autoriza o Poder Executivo a celebrar com a União contrato de confissão e 
refinanciamento de dividas ao amparo da Lei Complementar n2 178 de 13 de janeiro de 2021 — e autoriza a adoção 
de gestão financeira centralizada no âmbito do Poder Executivo, preenchendo assim o quesito do artigo 22, inciso VII, 
da Lei Complementar n2 159 de 2017; 
3. Lei Complementar n. 0134 de 29 de dezembro de 2021 (art. 31-A e seguintes), que dispõe sobre o regime 
complementar de previdência social do Estado do Amapá, e estabelecem disposições transitórias nos termos da 
Emenda Constitucional n. 103 de 2019, preenchendo assim o quesito do artigo 22, parágrafo 12, inciso VIII, da Lei 
Complementar n2 159 de 2017; 
4. Lei Estadual n. 2.166 de 17 de abril de 2017, que autoriza a União a desestatizar Companhia de Eletricidade do 
Amapá, e demais documentos disponíveis no portal do BNDES 
(https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processosencerrados/desestatizacao-
companhia-de-eletricidade-do-amapa), bem como a concessão para universalização do saneamento nas áreas 
urbanas dos 16 municípios, com amparo no marco legal nacional e respectivos instrumentos para gestão 



compartilhada do Estado com municípios, com documentação integral prevista no portal 
(https://concessaosaneamento.portal.ap.gov.br/). 0 processo de privatização da distribuição de energia (CEA), 
realizado em conjunto com a União, preveniu uma liquidação em desfavor do Estado do Amapa de aprox. R$ 3 BI, e 
foi concluída em novembro de 2021, com a assinatura do contrato e transferência das ações. 0 relativo ao 
saneamento teve o contrato assinado em dezembro de 2021, com término da operação assistida e concltkit 
trabalhos prevista para junho de 2022, preenchendo assim o requisito no artigo 29., parágrafo 19, inciso I, da 
Complementar ng 159 de 2017; 

3. Nesta PGFN, as análises jurídicas foram realizadas pelas Coordenações-Geral de Atos 
Normativos (CAN/PGACPNP), de Assuntos Financeiros (CAF/PGACFFSEO) e de Assuntos Societários (CAS/PGACFFSE01, nos limites/ 
de suas competências regimentais. 

4. A CAN/PGACPNP, via PARECER SEI N2 10070/2022/ME (25975792), avalia questões relacionadas a sua atribuição 
e conclui pelo "cumprimento do requisito previsto no art. 18 do Decreto n2 10.681, de 2021, que regulamentou o inciso VIII do § 1° 
do art. 2° da Lei Complementar n2 159, de 2017, com redação conferida pela Lei Complementar n2 178, de 2021". 

5. A CAF/PGACFFSEO, por meio do PARECER 5E1 N2 10141/2022/ME (26010441), sob os aspectos estritamente 
jurídico-financeiros constantes dos atos normativos apresentados pelo Estado do Amapá, para fins de adesão ao Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal (incisos VI e VII), conclui: 

"27. Ante todo o exposto, sob o aspecto estritamente jurídico-financeiro, conclui-se que a legislação apresentada 
pelo Estado do Amapá não atende ao disposto no inciso VI do § 12 do art. 22 da Lei Complementar n2 159, de 2017, e 
no art. 16 do Decreto regulamentar. 
28. Relativamente à Lei estadual n2 2.696 de 2022, entende-se, de igual modo, que esta não atende ao disposto no 
art. 22, §12, inciso VII, da Lei Complementar n2 159, de 2017, e no art. 17, §12, do Decreto n2 10.681, de 2021. Desse 
modo, com vistas ao cumprimento das exigências constantes da multicitada Lei Complementar e do Decreto 
regulamentar, deve o Estado do Amapá apresentar o conjunto de atos normativos que estabeleça, de forma efetiva, a 
adoção de gestão financeira centralizada pelo Poder Executivo, e fixe, para a administração direta, indireta, 
fundacional e para empresas estatais dependentes, as condições para o recebimento e a movimentação dos recursos 
financeiros, incluída a destinagão dos saldos não utilizados quando do encerramento do exercício financeiro." 

6. A CAS/PGACFFSEO, através do PARECER 5E1 N2 10305/2022/ME (26111914), informa que, no que se refere às 

exigências de ordem societária, contidas no Art. 2°, § 1°, inc. I, da LC 159/2017, o Estado do Amapa efetivamente se desincumbiu. 

7 Após análise das Procuradorias-Gerais Adjuntas competentes, desenhou-se, em síntese, o seguinte quadro: 

Dispositivo 

(LC 159/17) 
Ato apresentado pelo Município Parecer PGFN Conclusão Vide 

110 Art. 2°, §1°, 
inciso I 

Lei Estadual n. 2.166 de 17 de abril de 2017 

PARECER SEI N°
10305/2022/ME 

PGACFFSEO/CAS 

CUMPRIDO 
vide itens 4 a 9 do 
Parecer 

Art. 2°, §1°, 
inciso VI 

Lei estadual n° 2658, de 02 de abril de 2022; 

Lei estadual n° 2659, de 02 de abril de 2022; e 

Decreto n°2701, de 06 de junho de 2022 

PARECER SEI NI' 
10305/2022/ME 

PGACFFSEO/CAF 

NÃO 
CUMPRIDO 

vide itens 9 a 18 
do Parecer 

Art. 2°, §1°, 
inciso VII 

Lei n° 2.696 de 05 de maio 2022 

PARECER SEI N° 
10305/2022/ME 

PGACFFSEO/CAF 

NÃO 
CUMPRIDO 

vide itens 19 a 26 
do Parecer 

Art. 2°, §1°, 
inciso VIII 

Lei Complementar n. 0134, de 29 de dezembro de 
2021 (art. 31-A e seguintes) 

.._ 

PARECER SEI N° 
10070/2022/ME 

PGACPNP/CAN 

._ . ___,.......- 

CUMPRIDO 

._._ 

vide itens 6 a 14 
do Parecer 

 ... 



8. Assim, tendo sido atendidas apenas duas medidas, resta claro ainda não haver sido observada a exigência contida 

no art. 42 da Lei Complementar n2 178, de 2021 (que exige que o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal contemple "a aprovação 

de leis ou atos normativos pelo Estado [...] dos quais decorra a implementação, nos termos de regulamento, de pelo menos 3 

(Vas) das medidas estabelecidas no § 1° do art. 22 da Lei Complementar n° 159,  de 19 de maio de 2017 (...]") (destacou-se). 

Com essas considerações, submeto à aprovação do Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional as manifestações 

acima descritas e sintetizadas nesta Nota de Consolidação, sugerindo o seu encaminhamento à Secretaria Especial do Tesouro e 

Orçamento do Ministério da Economia, para prosseguimento. 

Brasilia, 06 de julho de 2022. 

Documento assinado eletronicamente 

MILA KOTHE 

Procuradora da Fazenda Nacional 

Gabinete da PGFN 

APROVO. Encaminhe-se à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, conforme 

sugerido. 

Documento assinado eletronicamente 

RICARDO SORIANO DE ALENCAR 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soriano de Alencar, Procurador(a)-Geral da Fazenda Nacional, em 
06/07/2022, as 19:37, conforme horário oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n° 10.543,  de 13 de 
novembro de 2020. 

• 
sei! LLA Documento assinado eletronicamente por Mila Kothe, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 06/07/2022, as 19:49, 
assinatura L-T—I conforme horário oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.54,  de 13 de novembro de 2020. elettlynica 

•--

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador externo.php? 
acao=documento conferir&id_orgao acesso_externo=0 informando o código verificador 26204913 e o código CRC 0EF7064B. 

Processo nQ 17944.102322/2022-59. 
 • 

SEI n9 26204913 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

SECRETARIA DA FAZENDA - GABINETE 

OFÍCIO N° 140101.0076.2582.1039/2022 GABINETE - SEFAZ 

Macapá-AP, 12 de julho de 2022 

Ao(A) Excelentíssimo(A) Senhor(A) 
JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA 
Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Amapá 
68.906-907 MACAPA/AP 

Assunto: MINUTA DE DECRETO: INSTITUIÇÃO DA CONTA ÚNICA (GEA) - 
LEI N° 2.696/2022 - ADESÃO AO PEF (STN) 

Excelentíssimo(A) Senhor(A) Presidente Da Assembleia Legislativa Do 
Estado Do Amapá, 

Como desdobramento do esforço fiscal do Estado do Amapá para adesão ao 

Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal - PEF, encaminhamos a V. Excia. minuta de 

decreto para instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696 de 05 de maio de 2022, inspirado nas 

orientações da STN e na experiência recente de outras unidades federadas, a exemplo do 

Rio Grande do Norte (decreto anexo). 

Destaca-se que a adesão ao PEF foi condicionada pela PGFN a 

comprovação de implantação deste sistema, conforme Nota NEI n° 48/2022/PGFN-ME 

(anexa): 

"Relativamente ci Lei estadual n" 2.696 de 2022, entende-se, de igual 

modo, que esta não atende ao disposto no art. 2", §1", inciso VII, da Lei 

Complementar n" 159, de 2017, e no art. 17, §1", do Decreto n° 10.681, de 2021. 

Desse modo, com vistas ao cumprimento das exigências constantes da multicitada 

Lei Complementar e do Decreto regulamentar, deve o Estado do Amapá apresentar 

o conjunto de atos normativos que estabeleça, de forma efetiva, a adoção de gestão 

financeira centralizada pelo Poder Executivo, e fixe, para a administração direta, 

AV.: PROC(5P10 ROLA, 90 - CENTRAL - (96) 4009-9351 

CEP 68900-081 MACAPA/AP - HTTPSINVWW.SEFAZ.AP.GOV.BR/ 



indireta, fundacional e para empresas estatais dependentes, as condições para o 

recebimento e a movimentação dos recursos financeiros, incluída a destinação dos 

saldos não utilizados quando do encerramento do exercício financeiro." 

Assim, resgatando as tratativas junto ao Conselho Estadual de Gestão Fiscal 

- CEGF sobre a criticidade, relevância e urgência de adesão ao PEF, encaminhamos a 

presente minuta ao Exmo. Presidente da ALAP, para fins do disposto no art. 1 0, §50, da Lei 

n° 2.696 de 05 de maio de 2022, e para a PGE, para análise e manifestação do respectivo 

parecer, colocando-nos à disposição do Poder Legislativo e do Procurador do Estado a ser 

designado para prestar os esclarecimentos adicionais porventura necessários. 

Atenciosamente, 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 
Secretário Da Fazenda (GABINETE - SECRETARIA DA FAZENDA) 

(Assinado Eletronicamente) 

AV.: PROCOPIO ROLA, 90 - CENTRAL - (96) 4009-9351 
CEP 68900-081 MACAPA/AP - HTTPS:/NVVVW.SEFAZ.AP.GOV.BR/ 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

SECRETARIA DA FAZENDA - GABINETE 

OFÍCIO N" 140101.0076.2582.1058/2022 GABINETE - SEFAZ 

Macapá-AP, 15 de julho de 2022 

Ao(À) Excelentissimo(A) Senhor(A) 
JOSE CARLOS CARVALHO BARBOSA 
Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Amapa 
68.906-907 MACAPA/AP 

Assunto: CAIXA ÚNICO GEA - PARECER FAVORÁVEL PGE/AP - PEF(STN) 

Excelentíssimo(A) Senhor(A) Presidente Da Assembleia Legislativa Do 
Estado Do Amapa, 

Em complementação ao Oficio n° 140101.0076.2582.1039/2022 

GABINETE - SEFAZ, encaminhamos a V. Excia. parecer favorável da PGE sobre a 

minuta de decreto para instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do 

Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n" 2.696 de 05 de maio de 2022, inspirado 

nas orientagdes da STN e na experiência recente de outras unidades federadas, a exemplo 

do Rio Grande do Norte (decreto anexo). 

Neste sentido, colocamo-nos à disposição de V. Excia. para confirmar a 

observância do disposto no art. 1°, §50, da Lei n° 2.696 de 05 de maio de 2022, colocando-

nos à disposição do Poder Legislativo para os esclarecimentos adicionais porventura 

necessários. 

Atenciosamente, 

EDUARDO CORRÉA TAVARES 
Secretário Da Fazenda (GABINETE - SECRETARIA DA FAZENDA) 

AV.: PROCOPIO ROLA, 90 - CENTRAL - (96)4009-9351 

CEP 68900-081 MACAPA/AP - HTTPS://WWW.SEFAZAP.GOV.BR/ 



(Assinado Eletronicamente) 

AV.: PROCOPIO ROLA, 90- CENTRAL - (96)4009-9351 
CEP 68900-081 MACAPA/AP - HTTPS://WWW.SEFAZAP.GOV,BR/ 
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PARECER N. " 139/2022 - PTCL/PGE-AP 

PROCESSO: 0030.0680.2582.0002/2022 

PROCEDENCIA: Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ. 

INTERESSADO: Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ. 

ASSUNTO: Solicitação de consulta acerca de minuta de Decreto que visa 

instituir sistema financeiro da Conta Única no Ambit() do Poder Executivo. 

HOMOLOGO 0 PARECER POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS 

NARSO Assinado de 
forma digital 

N DE SA por NARSON 
DE SA 

GALEN GALENO:65809 
777449 

0:65809 Dados: 
2022 07 13 

77 7449sin'419-.M:48 -03'00' 

EMENTA: MINUTA DE DECRETO. 

SISTEMA FINANCEIRO DA CONTA 

ÚNICA NO AMBITO DO PODER 

EXECUTIVO. GESTÃO 

FINANCEIRA CENTRALIZADA. LEI 

ESTADUAL N" 2.696/2022. 

EXIGÊNCIA DA SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL PARA 

ADESÃO AO PROGRAMA DE 

PROMOÇÃO DE EQUILÍBRIO 

FISCAL. POSSIBILIDADE 

JURÍDICA. PARECER FAVORÁVEL. 

Exmo Sr. Procurador-Geral do Estado do Amapá, 

Nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n" 089 de 01 de julho 

de 2015, passo a opinar sobre o Processo acima mencionado, nos seguintes 

termos. 

1. RELATÓRIO 

Procuradoria Geral do Estado - Avenida Antonio Coelho de Carvalho, n° 396- Centro. Tel: (096) 3131.282913131.2830131312813. 
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Trata-se de processo administrativo virtual de interesse Secretaria 

do Estado da Fazenda - SEFAZ, cuja finalidade é a consulta acerca da 

redação da minuta de Decreto que visa implantar no âmbito da administração 

pública do Poder Executivo o Sistema Financeiro da Conta Única. 

Os autos eletrônicos estão em formato pdf. Está em anexo a minuta 

de Decreto objeto do presente processo em formato Word. 

Nesse estado recebi os autos para análise e manifestação. 

8 o relatório. 

2. ANALISE DE MÉRITO 

2.1. Da competência material e formal: 

Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam nos autos do processo 

administrativo em epígrafe. 

Considerando que os autos versam sobre minuta de Decreto, cuja 

competência para expedição do ato normativo pertence ao Governador do 

Estado, entende-se, com fundamento nos incisos III e IV do art. 30 da Lei 

Complementar n'. 0089/2015, imprescindível análise e manifestação da 

Procuradoria de Controle e Técnica Legislativa - PTCL/PGE acerca da 

competência material e formal da referida minuta. Eis o que estabelece o 

dispositivo em apreço: 

"Art. 30. A Procuradoria de Técnica e Controle Legislativo será chefiada 

por um Procurador indicado pelo Procurador Geral do Estado e 

nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes do último nível 

da carreira, competindo-lhe: 

[...] 

Procuradoria Geral do Estado - Avenida Antonio Coelho de Carvalho, n° 396- Centro. Tel: (096) 3131-2829/ 3131-283013131-2813. 
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III - elaborar e examinar minutas de decretos e anteprojetos de leis 

do Poder Executivo, opinando previamente nos textos legislativos de 

competência do Chefe do Poder Executivo; 
IV - acompanhar e opinar durante o processo legislativo sobre os 

atos de competência do Chefe do Poder Executivo," 

No caso em apreço a finalidade do Decreto que se pretende aprovar é 

regulamentar a lei e ainda promover a organização da administração pública. 

Assim, o ato normativo possui amparo no art. 119, VIII e XXV "a" da 

Constituição Estadual: 

"Art. 119. Compete privativamente ao Governador do Estado, 

além de outras atribuições previstas nesta Constituição: 

(...) 

VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir 

decretos e 

regulamentos para a sua fiel execução; 

(—) 

XXV - dispor mediante decreto sobre: 

a) Organização e funcionamento da administração 

estadual quando não implicar em aumento de despesa nem 

criação ou extinção de órgãos públicos." 

A autoridade administrativa consulente expõe a necessidade de 

edição do Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, em face do esforço que está 

sendo feito pelo Estado para aderir ao Programa de Promoção do Equilíbrio 

fiscal - PEF da Unido, gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, fez 

exigência de implantação no âmbito Estadual de legislação especifica voltada 

para adoção de mecanismos efetivos de gestão financeira centralizada pelo 

Poder Executivo, no que transcrevemos trecho do expediente do Exmo. Sr. 

Secretário, que muito bem delimita o objeto do presente feito e aponta pela 

necessidade da edição do Decreto: 
3 
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"Promoção do Equilíbrio Fiscal - PEF, encaminhamos a V. 

Excia. minuta de decreto para instituição do Sistema 

Financeiro da Conta Única no clmbito do Poder Executivo 

Estadual, autorizado pela Lei n" 2.696 de 05 de maio de 

2022, inspirado nas orientações da STN e na experiência 

recente de outras unidades federadas, a exemplo do Rio 

Grande do Norte (decreto anexo). 

Destaca-se que a adesão ao PEF foi condicionada pela PGFN 

a comprovação de implantação deste sistema, conforme Nota 

NEI n° 48/ 2022/ PGFN-ME 

(anexa): 

"Relativamente et Lei estadual n° 2.696 de 2022, entende-se, 

de igual modo, que esta não atende ao disposto no art. 2", 

§1", inciso VII, da Lei Complementar n° 159, de 2017, e no 

art. 17, §1°, do Decreto n° 10.681, de 2021. Desse modo, 

com vistas ao cumprimento das exigências constantes da 

multicitada Lei Complementar e do Decreto regulamentar, 

deve o Estado do Amapá apresentar o conjunto de atos 

normativos que estabeleça, de forma efetiva, a adoção de 

gestão financeira centralizada pelo Poder Executivo, e fixe, 

para a administração direta, indireta, fundacional e para 

empresas estatais dependentes, as condições para o 

recebimento e a movimentação dos recursos financeiros, 

incluída a destinação dos saldos não utilizados quando do 

encerramento do exercício financeiro." 

0 art. 1' da minuta de Decreto descreve de forma clara e detalhada 

a finalidade do ato normativo, in verbis: 

Procuradoria Geral do Estado - Avenida Antonio Coelho de Carvalho, n° 396 - Centro. Tel: (096) 3131.28291 3131-28=3131-2813. 
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"Art. 1° Fica instituído no âmbito da Administração Pública 

estadual, como instrumento de gerenciamento dos recursos 

financeiros do Estado, sob a coordenação da Secretaria de 

Estado da Fazenda - SEFAZ, o Sistema da Conta Única do 

Tesouro Estadual, em cumprimento ao principio de unidade 

de tesouraria, pre visto no art. 56 da Lei federal no 4.320, de 

17 de março de 1964, conforme autorização prevista no art. 

1°, § 2' e seguintes, da Lei n°2.696 de 05 de maio de 2022. 

Parágrafo único. O gerenciamento dos recursos financeiros a 

que se refere o caput deste artigo tem como objetivo: 

I - manter a disponibilidade financeira do Tesouro em nível 

capaz de atender et programação financeira de desembolso, 

dentro dos parâmetros estabelecidos; 

// - otimizar a administração dos recursos financeiros 

mediante a busca de melhores taxas de juros ou 

rendimentos." 

Os artigos 7' e 8' por sua vez restringem a nova forma de 

organização ao âmbito do Poder Executivo, ressalvando que sua implantação 

deve ocorrer de forma gradual, senão vejamos: 

"Art. 7° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual não 

poderá abrigar as contas dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e 

5 
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Defensoria Pública, em observância ao art. 1", §3", da Lei n° 

2.696 de 05 de maio de 2022. 

Art. 8° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual 

deverá ser implementado gradualmente e, até o final do 

exercício financeiro de 2022, alcançar a totalidade dos 

recursos descritos no art. 3°." 

Deveras, a centralização almejada pela minuta de Decreto, possui 

previsão no artigo 56 da Lei Federal ri° 4320/1964, sendo certo que a 

finalidade do Principio da Unidade de Tesouraria é que "... todas as receitas 

devem ser recolhidas em uma 

conta Única com o objetivo de confrontar os totais e apurar o resultado 

deficitário, superavitário ou nulo"1 , vejamos o dispositivo do aludido diploma: 

"Art. 56. 0 recolhimento de tôdas as receitas far-se-á em estrita 

observância ao principio de unidade de tesouraria, vedada 

qualquer fragmentação para criação de caixas especiais." 

Por fim, a Lei Estadual n° 2.969 de 05/05/2022, ao autorizar o 

Estado a celebrar contrato de confissão e refinanciamento de dividas, nos 

termos da LC ri° 178/2021, autoriza também a adoção de gestão financeira 

centralizada no âmbito do Poder Executivo, in verbis: 

I Fonte: < https://semanaacademica.org.brisystem/fileslartigosicontabilidadepublicaeprincipiosorcamentarios.pdf> 
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"Art. 1° Fica o Estado autorizado a celebrar com a Unido o 

Contrato de Confissão e Refinanciamento de Dividas de 

que trata o art. 23, da Lei Complementar n" 178, de 13 de 

janeiro de 2021. 

§1° Fica autorizada a vinculação ao contrato de que trata o 

caput, em garantia ou contragarantia à Unido, em caráter 

irrevogável e irretratável, pelas obrigações por ela 

assumidas no contrato a ser firmado, das receitas de que 

tratam os arts. 155, 157, 159, inciso I, "a", e inciso II, da 

Constituição Federal, nos termos do § 4o do art. 167 

também da Constituição Federal. 

§2" Em substituição à reforma da previdência prevista no 

art. 2', II, da Lei Complementar ri° 159/2017, fica 

autorizada a adoção de gestão financeira 

centralizada no âmbito do Poder Executivo do ente, 

prevista no art. 2°, VII, da Lei Complementar n° 

159/2017, em cumprimento ao principio de unidade 

de tesouraria, previsto no art. 56 da Lei n° 4.320/1964." 

(grifo nosso). 

Pelo exposto, em resposta a consulta objeto deste feito, temos que a 

mesma está em consonância com as regras relacionadas A. boa técnica 

legislativa e adequada ao ordenamento jurídico vigente. 
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3. CONCLUSÃO 

A presente manifestação, s.m.j, é no sentido da possibilidade 

jurídica da publicação da minuta de Decreto apresentada nos autos. 

Ocorrendo a homologação do presente opinativo pela autoridade superior, 

deve o feito ser encaminhado ao Gabinete do Exmo. Sr. Governador do Estado 

para deliberação final acerca da publicação do ato normativo no Diário Oficial 

do Estado. 

E o parecer, que segue a superior apreciação. 

Macapá, 13 de julho de 2022. 

Assinado de forma digital 
ALEXANDRE MARTINS por ALEXANDRE MARTINS 
SAMPAI0:768355613 SAMPAI0:76835561300 

00 Dados: 2022.07.13 14:55:57 
-03'00' 

Alexandre Martins Sampaio 

Procurador do Estado do Amapa 

OAB/AP 1662 - Matricula 962562 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 

Proposição: Oficio n. 060/GOV 

Parte Interessada: Poder Executivo 

Assunto: Encaminha minuta de Decreto para a instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Onica no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 
05 de maio de 2022. 

DESPACHO: Ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

Em consonância com dispositivos regimentais desta Casa de Leis, 
encaminho a Vossa Excelência o oficio em epígrafe, acompanhado do PARECER N. 
0252/2022/CCJ/AL, de sua lavra, que analisou e opinou pela APROVAÇÃO da minuta 
anteriormente enviada pelo Secretário de Fazenda do Estado, a fim de que siga o 
devido trâmite legal. 

Em 22/08/2022. 

Gracilene Dips de Sá Feio 

Chefe do Departa nto das Comissões 



ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 

Proposição: Oficio n. 060/GOV 

Parte Interessada: Poder Executivo 

Assunto: Encaminha minuta de Decreto para a instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Onica no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 
05 de maio de 2022. 

DESPACHO: Ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

Em consonância com dispositivos regimentais desta Casa de Leis, 
encaminho a Vossa Excelência o oficio em epígrafe, acompanhado do PARECER N. 
0252/2022/CCJ/AL, de sua lavra, que analisou e opinou pela APROVAÇÃO da minuta 
anteriormente enviada pelo Secretário de Fazenda do Estado, a fim de que siga o 
devido trâmite legal. 

Em 22/08/2022. 

Gracilene Dips de Sá Feio 

Chefe do Departani1ento das Comissões 
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ESTADO DO AMAPÁ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJ 

Proposição: Oficio n. 060/GOV 

Parte Interessada: Poder Executivo 

LE 

- 
I () 

Assunto: Encaminha minuta de Decreto para a instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Onica no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 
05 de maio de 2022. 

DESPACHO: Ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

Em conformidade com o PARECER N. 0252/2022/CCJ/AL, que analisou 
e opinou pela APROVAÇÃO da minuta anteriormente enviada pelo Secretário de 
Fazenda do Estado, a matéria tratada na referida minuta, encontra o amparo legal e 
constitucional, no entanto deveria obrigatoriamente, ser encaminhada a esta Casa de 
Leis pelo Governador do Estado, a fim de cumprir as exigências da tramitação 
legislativa pertinente ao caso e, ao mesmo tempo, ao disposto no § 5° do art. 1° da Lei 
2.696/2022, uma vez necessitar da anuência do Plenário. 

Nesse contexto, como relator do oficio pretérito proferi à análise do Oficio 
n. 060/GOV, de autoria do Governador do Estado, que encaminhou a minuta do 
Decreto a ser editado pelo Poder Executivo, dispondo sobre a instituição do Sistema 
Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei 
n° 2.696, de 05 de maio de 2022. 

Ao concluir a análise, constatamos que a minuta enviada pelo 
Governador contém ipsis litteris o teor que já foi debatido e deliberado no âmbito da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa Legiferante, cumprindo, 
assim, a orientação contida no supracitado parecer e dispensando reexame. 

Diante disso, apresentamos o Projeto de Decreto Legislativo anexo, para 
ser submetido à deliberação do Plenário, cumprindo o disposto no § 50 do art. 1° da Lei 
2.696/2022, seguindo o devido trâmite legal. 

( Macapá, 22 de agosto de 2022. 

Deputado JESIJS PONTES 

Presidente d CCJ/AL 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°0033 /2022-AL 

Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Aprova a minuta de Decreto Governamental 
para a instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 
de maio de 2022. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e 
eu, nos termos do art. 19, inciso II, alínea "i" do Regimento Interno da assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá c/c o § 5° do art. 1° da Lei 2.696/2022, promulgo o 
seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1° Fica aprovada a minuta de Decreto Governamental para a 
instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 de maio de 2022. 

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

Macapá, 

Deputado J 

PDT — P4sidente 

Deputado PAULO LEMOS 

414 

PSOL — Memb 

Deputado PASTOR sLIVEIRA 

REPUBLICANOS— 111/4/lembro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

de 2022. 

S PONTES 

Deputada ED 

PSD — Membro 

ER 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEG:SLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕE; 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E PEDP.;ÃO - CO 

PARECER N° 0252/2022-C CJ-AL 

PROPOSIÇÃO : Oficio n° 140101.0076.2582.1039/2022-GABINETE-SEFAZ 

AUTORIA : Governo Estadual 

EMENTA : Encaminha minuta de Decreto Governamental que institui o 
Sistema Financeiro da Co-1. a Onica no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696 de 05 de maio 
de 2022, a qual foi em;aminhada pelo Oficio n° 
140101.0076.2582.1039/2022-G1BI N ETE-SE FAZ-G EA. 

I — RELATÓRIO 

Chega a este Departamento, minuta de Decreto Governamental 
encaminhada à esta Casa de Leis por meio do Oficio 140101.0076.2582.1039/2022 
GABINETE — SEFAZ, para fins do disposto no art. 10, § 5°, da Lei n° 2.696 de 05 de maio 
de 2022. 0 indigitado dispositivo prevê: 

Art. 1° Fica o Estado autorizado a celebrar com a União o Contrato 
de Confissão e Refinanciamento de lIvidas de que trata o art. 23, 
da Lei Complementar n°178, de 13 de janeiro de 2021. 

§ 4° 0 Sistema da Conta Ún ica do Tesouro Estadual deverá ser 
implementado gradualmente ate o final do exercício financeiro de 
2022, autorizando-se o Poder Executivo a editar normas 
regulamentares necessaries a sua efetividade. 

§ 5° A proposta de regulamellaclio de que trata o § 4° deste artigo 
deverá ser encaminhada a Assernbleia Legislativa, que terá 30 
(trinta) dias para anuência pré ia. 

Assim, cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
manifestar-se com fulcro nos dispositivos alhures colaucriados para o fim de assentir ou 
não os termos da minuta de Decreto em análise. 

É o breve relato. 

II— VOTO DO RELATOR 

Trata-se de Minuta de Decreto Governamental que institui o Sistema 
Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei 
n° 2.696 de 05 de maio de 2022. 

Primeiramente, vale esclarecer que a presente análise visa tão somente 
A consulta prévia da minuta do referido dec.—eto, no que concerne a sua 
constitucionalidade, pois, o Poder Executivo, na pessoa do Governador do Estado, 
deverá enviar a esta Casa de Leis, por meio de Mensagem, a versão final do já 
mencionado Decreto, a fim de que seja submetido à deliberação do Plenário, 
cumprindo assim o que preceitua o § 50 do art. 1° ca Lei n. 2.696/2022. 



7\ " (*(s1 

c/) 
• 1), 

A justificativa da presente propositura informa, in verbis: 

Destaca-se que a adesão ao REF foi condicionada pela PGFN a 
comprovação de implantação deste sistema, conforme Nota NEI n° 
48/2022/PGFN-ME (anexa): "E:e!ativamente à Lei estadual n° 2.696 
de 2022, entende-se, de ig uai modo, que esta não atende ao 
disposto no art. 2°, §1°, inciso VII, da Lei Complementar n° 159, de 
2017, e no art. 17, §1°, do Decreto n° 10.681, de 2021. Desse modo, 
com vistas ao cumpriment) Pas exigências constantes da 
multicitada Lei Complementar e do Decreto regulamentar, deve o 
Estado do Amapá apresentar o conjunto de atos normativos que 
estabeleça, de forma efetiva, a adoção de gestão financeira 
centralizada pelo Poder Executivo, e fixe, para a administração 
direta, indireta, fundacional e para empresas estatais dependentes, 
as condições para o recebirnemo e a movimentação dos recursos 
financeiros, incluída a destinacijo dos saldos não utilizados quando 
do encerramento do exercício financeiro." 

A adoção da presente medida traduz o principio da eficiência inserido na 
CF/88 em seu art. 37 pela Emenda Constitucional 19'1998. Assim, entendemos que a 
Conta Única do Governo Estadual constituirá importante instrumento de controle das 
finanças públicas, uma vez que permite a racionalização da administração dos recursos 
financeiros, reduzindo a pressão sobre a caixa do Tesouro, além de agilizar os processos 
de transferência e descentralização financeira e os pagamentos a terceiros. 

Especificamente no que dispõe a Lei Federal 4.320/1964 que "Institui 
normas gerais de Direito Financeiro para elaboracto e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal", temos a previsão 
na minuta do art. 2 que diz: 

Art. 2° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual será 
constituído por conta banala única em instituição financeira 
contratada pelo Estado e pelas contas escriturais no sistema de 
contabilidade do Estado, disciplinadas pela Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único. Toda a arrecadação da administração direta, 
autárquica e fundacicnal do Estado do Amapá será realizada por 
meio de Documento de An ecadação Estadual (DAR), a ser 
creditada na conta bancária descrita no caput. 

Apesar de datar de 1964, a Lei Federal 4.320 é bastante atual e traz das 
mais claras definições de gestão de recursos públicos, tendo a recepção de seus 
dispositivos pela Constituição Federal. 

Trata-se, pois, de forma de gestão de recursos financeiros tradicionalmente 
conhecida por "Caixa Único", permitindo, além da eficiência já destacada, maior 
economia aos cofres públicos, pela unidade de contas bancárias e aplicações, que 
permitirão inclusive maior potencial de negociação tarifas bancárias, além de 
melhores taxas quando da aplicação de recursos en caixa, pois essa é a lógica do 
mercado financeiro. 

Por fim, se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder 
Executivo, observando a reserva de iniciativa privativa do Governador conforme previsto 
na Constituição Estadual do Amapa. 

Foram observados os parâmetros estabe'ecidos pela Lei Complementar n° 
95, de 26 de fevereiro de 1998. Logo, a proposição atigva-se irretocável, porquanto: i) 
o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é o adequado; ii) a matéria nela 

2 
PARECER N2 0252/2022/CCVAL — Oficio n2 140101.0076.2582.1039j 2C2 -2-GAE,INETE-SEFAZ P. P. 



41,

vertida inova o ordenamento jurídico; e iii) revela-se ,-;ompativel com os prihcip s 
diretores do sistema de direito pátrio. 

Com essas considerações, e com base ros fundamentos acima expostos, 
é que no que tange a matéria tratada na presente minuta, encontra o amparo legal e 
constitucional, ressaltando que se trata apenas de consulta prévia solicitada pelo 
Secretário de Estado da Fazenda, devendo obrigatoriamente, ser encaminhada a 
esta Casa de Leis pelo Governador do Estado, para que cumpra as exigências da 
tramitação legislativa pertinente ao caso e, ao mesmo tempo, ao disposto no § 5° do art. 
10 da Lei 2.696/2022, conforme anteriormente já mencionado, visto que, necessita da 
anuência do Plenário. 

Ressaltamos que caso o Governador do Estado envie o Decreto 
Governamental nos mesmos termos da minuta apreciada por esta Comissão, considerar-
se já analisado, podendo, assim, ser encaminhado diretamente para a deliberação do 
Soberano Plenário desta Casa Legiferante. 

Diante disso, solicito que seja encamir hat:10 o processo ao Presidente 
desta Casa a fim de que proceda ao envio de Oficio ao Governador do Estado e 
Secretario Estadual da Fazenda, em resposta à solicitação contida no Oficio n° 
140101.0076.2582.1039/2022-GABINETE-SEFAZ, anexando-se o presente parecer. 

Deputado JESUS PONIES 

Relator 

3 
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III — DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapa, em reunião realizada nesta date, aprovou o Parecer do Relator a 
Minuta de Decreto Governamental. 

• 

• 

VOTOS A FAVOR: 

Macapá, de de 2022. 

Deputado JESUS PONT ES 

PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

VOTOS CONTRA: 

Deputada EDNA AUZIER 

PSD — Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

IjSDB — Suplente 

Deputado JESUS PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

Dept_ tada EDNA AUZIER 

PSD — Membro 

Deputado GNARLY JHONE 

PL -- Membro 

Deoutado Dr. NEGRÃO 

F3DB — Suplente 
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ESTADO DO AMAPÁ 

E-1 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

EPARTAMENTO DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJ 

Proposição: Oficio n. 060/GOV 

Parte Interessada: Poder Executivo 

Assunto: Encaminha minuta de Decreto para a instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Única no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 
05 de maio de 2022. 

DESPACHO: Ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

Em conformidade com o PARECER N. 0252/2022/CCJ/AL, que analisou 
e opinou pela APROVAÇÃO da minuta anteriormente enviada pelo Secretário de 
Fazenda do Estado, a matéria tratada na referida minuta, encontra o amparo legal e 
constitucional, no entanto deveria obrigatoriamente, ser encaminhada a esta Casa de 
Leis pelo Governador do Estado, a fim de cumprir as exigências da tramitação 
legislativa pertinente ao caso e, ao mesmo tempo, ao disposto no § 5° do art. 10 da Lei 
2.696/2022, uma vez necessitar da anuência do Plenário. 

Nesse contexto, como relator do oficio pretérito proferi á análise do Oficio 
n. 060/GOV, de autoria do Governador do Estado, que encaminhou a minuta do 
Decreto a ser editado pelo Poder Executivo, dispondo sobre a instituição do Sistema 
Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei 
n° 2.696, de 05 de maio de 2022. 

Ao concluir a análise, constatamos que a minuta enviada pelo 
Governador contém ipsis litteris o teor que já foi debatido e deliberado no âmbito da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa Legiferante, cumprindo, 
assim, a orientação contida no supracitado parecer e dispensando reexame. 

Diante disso, apresentamos o Projeto de Decreto Legislativo anexo, para 
ser submetido à deliberação do Plenário, cumprindo o disposto no § 5° do art. 1° da Lei 
2.696/2022, seguindo o devido trâmite legal. 

Macapá, 22 de agosto de 2022. 

Deputado JE S PONTES 

Presidente da CCJ/AL 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJ 

02 3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°"(-- (7) /2022-AL 

AMAPÁ, 

/ 

Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Aprova a minuta de Decreto Governamental 
para a instituição do Sistema Financeiro da 
Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 
de maio de 2022. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

Fag() saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e 
eu, nos termos do art. 19, inciso II, alínea "i" do Regimento Interno da assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá c/c o § 5° do art. 1° da Lei 2.696/2022, promulgo o 
seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1° Fica aprovada a minuta de Decreto Governamental para a 
instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 de maio de 2022. 

Art. 2° Este Decreto Legis1 i eira em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, de de 2022. 

Deputado JESUS PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 

p) 
Deputado PASTS ILIVEIRA 

REPUBLICANOS Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

Deputada E9IA AUZIE

PSD — Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 



ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DESPACHO 
Matéria: Oficio n° 060/GOV 

Autor: PODER EXECUTIVO 

Ementa: Encaminha a minuta de decreto para instituição do Sistema Financeiro da Conta Única 
no âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei ng 2.696, de OS de maio de 2022, 
inspirado nas orientações da STN e na experiência recente de outras unidades federadas, a 
exemplo do Rio Grande do Norte(decreto anexo) 

DESPACHO: AO DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 

Em consonância com o disposto no Regimento Interno, art. 63 parágrafos 1° e 2° c/c a delegação 
proferida pelo Presidente desta Casa Legislativa, por meio da Portaria n° 2283/2017, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico desta Casa de Leis n°0438, de 28 de abril de 2017, Encaminha a minuta de 
decreto para instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei ng 2.696, de 05 de maio de 2022, inspirado nas orientações da STN e 
na experiência recente de outras unidades federadas, a exemplo do Rio Grande do Norte(decreto 
anexo), para conhecimento da Comissão competente desse departamento e seja adotado providencias 
que o caso requer. 

Em, 22/08/2022 

• 

ANTÔNIO APA 
Diretor Leo 

0 DA SILVA 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

VOTAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 

Certifico, que o Projeto de Decreto Legislativo n° 0078/22-
AL, que "Aprova a minuta de Decreto Governamental para 
a instalação do Sistema Financeiro da Conta Onica no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 
2.696, de 05 de maio de 2002. ", foi votado e aprovado na 
56a Sessão Ordinária, realizado no dia 20 de setembro de 
2022, conforme ata constante no site da AL no seguinte 
endereço: www.al.ap.leg.br/ata. 

Documento eletrônico assinado por JOSE ARCANGELO CAMPELO, 
em 21/09/2022 às 08:34:58. A autenticidade deste documento eletrônico 
pode ser conferida no site www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o 
código S1LEG I S 99befdf7b9 1b67ae9683d11c4b899atb 

Documento emitido em 21/09/2022 as 08:34:54 através do Sistema SILEGIS www.al.ap.gov.br/autenticacao - autenticação #2672 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.136, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

Aprova a minuta de Decreto 
Governamental para a instituição do 
Sistema Financeiro da Conta Onica no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, 
autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 de maio 
de 2022. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou 
e eu, nos termos do art. 19, inciso II, alínea "i" do Regimento Interno da assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá c/c o § 5° do art. 1° da Lei 2.696/2022, promulgo o 
seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1° Fica aprovada a minuta de Decreto Governamental para a 
instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 de maio de 2022. 

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

e 

Macapá, 21 d setemb de 2.022 

Deputa K BA BO A 

P esidente 

aiP 



ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

OFÍCIO N. 2.269/2022-DIRLEG-AL. 

Macapá, 22 de setembro de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 
Antônio Waldez Góes da Silva 
Governador do Estado do Amapá. 

Assunto: Decreto Legislativo rig 1136/2022-AL. 

Senhor Governador, 

A Assembleia Legislativa, em atenção à solicitação manifesta por meio do Oficio 

n2 060/GOV, de 17 de agosto de 2022, comunica à Vossa Excelência a aprovação da minuta de 

Decreto Governamental para a instituição do Sistema Financeiro da Cota Única no âmbito do 

Poder Executivo Estadual, autorizado pela Lei n2 2.696, de 05 de maio de 2022, que deu origem 

ao Decreto Legislativo n2 1.136, de 20 de setembro de 2022, publicado na edição n2 7.755 do 

Diário Oficial do Estado de 21 de setembro de 2022, conforme cópia anexa. 

Atenciosamente, 

Assembléia Legislativa/AP - 
homepage: www.al.ap.gov.br

Deput KA BARBOS 
P sidente 

ites 
N•  de 

End.: Av. FAB s/n - Macapá - AP - CEP: 68906-005 Fone: ( 96) 3212.8303/FAX: 3212.8334 
E-mail: alapOal.ap.gov.br 
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Assembleia Legislativa 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.136, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

- `r 
ESTADO DO AMAPÁ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.136, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

Aprova a minuta de Decreto 
Governamental para a instituição do 
Sistema Financeiro da Conta Onica no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, 
autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 de maio 
de 2022. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou 
e eu, nos termos do art. 19, inciso II, alínea "i" do Regimento Interno da assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá c/c o § 5° do art. 1° da Lei 2.696/2022, promulgo o 
seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1° Fica aprovada a minuta de Decreto Governamental para a 
instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696, de 05 de maio de 2022. 

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

Macapá, 21 d setemb de 2.022 

Deputa K BA BO A 

P esidente 
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DECRETO LEGISLATIVO 

ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.136, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

Aprova a minuta de Decreto 
Governamental para a instituição do 
Sistema Financeiro da Conta Única no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, 
autorizado pela Lei n°2.696, de 05 de maio 
de 2022. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapa aprovou 
e eu, nos termos do art. 19, inciso II, alinea 1" do Regimento Interno da assembleia 
Legislativa do Estado do Amapa c/c o § 5° do art. 1° da Lei 2.696/2022, promulgo o 
seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1° Fica aprovada a minuta de Decreto Governamental para a 
instituição do Sistema Financeiro da Conta Única no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, autorizado pela Lei n°2.696. de 05 de maio de 2022. 

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

Macapá, 2 d setemb7 de 2.022 

Deputa BA BO A 

P aldente 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos sete dias do mês de março de 2022 eu Marco Antonio 

Fernandes/Analista Legislativo Biblioteconomista/AL, faço o encerramento da tramitação 

do presente processo, Projeto de Decreto Legislativo n° 0078/22-AL, que contém 31 

folhas, incluindo esta e a capa. 

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTONIO FERNANDES, em 07/03/2023 às 
17:22:16. A autenticidade deste documento eletrônico pode ser conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SILEGIS 
c07blfc65be179206924eadceb782d93 
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