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.·• Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO ) 
LEIS 

. 
LEI COMPI.EMENrAA N'004l bE 18 Dê .JULHO ot 2()(jf 

Crio cm-gos M Dct~o Plillic4 
do Estado do Anlojl6. 

O GOVERNAbOR DO EST Aba 00 AJMPÁ. 

Faço sobu que o A$Urnblélo l.cgislotiva do Estodo do Amapá 
oprowu & w, nos tennos do Gt't . 107 do C«<st!M~o &tochaol. S4nefono 0 
Je9UIIIt& Ui: 

Art. t• Ficam oi<Jdos na estrutura da Dcfc:naona Pública do 
Estod<l do .Amapá, mni$ 03 (trés) cargos de natureza comissionada, que 
passam a mtecrar D Anexo IT. dn Lei ComplementQT n• 0008, d~ 20 de 
de%Cmbrode 1994 ~ <abcr: 

. I OI ,um) cargo de Chefe de NüclCQ Regional- Cõciigo CNR, 
dcsllnado à 1mplan(açlo do Nücleo Regional da Defensoria Püblioo nn 
comate.l de V!lonn do Jari, tendo em Ylstn 11 implantação de uma Comarca 
Juéte .,. naquele MumC:pio: 

. fi - 02 (dois) cargos de Chefe de Defensoria - Código CDP, para 
unplnntaÇtlo na estrutura dn DEF'ENAP, das seguintes unidades 
adminiMrativa.s 

a) Defensona de Dlrcllos Difusos e das Mulono~; 

'::! De!ensona de Execução Penal 

. § 1 ~ A Defensoria dt Duo tos Dúusos e das Mmorias, tem por 
obJeUvo o atend•mento, de fonna ~pec~al, d(ls demandas decorrentes das 
relações de conwmo, dos direitoc dos 1dn30s, deliacTtte1. homosllCX\Iais, 
CT""L.'IÇa~ e ado:e=t~. í..r.dios. me1o-amb!ente c O\ltros direitos cLIUsolío e 
~etMla 

§ 2" A DefensoriD de Exccuçllo Penal tem por objetivo o 
atcmluncnto das dtmanda~ à~ epCIL3dos qur nAo tem condições de pagar 
advogado pamcular. promovendo a defesa de seus ducitos perante o Juizo de 
Execuções Pcruu:,;, ple1u:ando oa beneficio~ de progresdo de rejpme de 
cumpnmento de pena, para posSiblhtar a su1 rcssociahzaçâo c o seu retomo 
~ .eanVIVio no 11e10 social, tx:m como a recuperaçno dos dircitos polihCos e 
avts suspensos em decorT~aa dos eleitos da sanção penal condenatória 

pubucn-;Ao. 
Art. zo Esta Lc Complementar rntnl em vigor n.:a data de sua 

Moo:apõ. 18 cc Julhn de 

LEI Nl1.104bE 18 Oê JULHO OE 2007 

Dispõ& S4brc o opllc.oçao do 
Estuivto NoeiOMl d4 Microt~nj:lf'Ua 
e do Empresa de Pequt~~o Port&, de 
que trata a Lei Conl~ar n• 
123, de 14 de ~ d& 2006. 

O GOVERNAI>OA 00 ESTAOO bO NAIJ'Á, 

faça s4bcr que o ..USanbléla Lcglsfati\10. do Estado do Alnopó 
IIJII'O"'U & w . nos tei"'IIIS do art. 107 do Consti1ulç!o Estaci.al. sandono o 
~c Lei' 

Art . 1* Com fundamento no IIIt. 146 da Con&btuição Federal, 
o tratamento diferenCiado e favorecido a ser dillpent.ndo às microempresas e 
empre$8.$ de pequeno porte (Simples Nacional), no Amlllto estadual 
obedecerá ao dill~to na Lc Complementar F"C<kral n• 123, de 1<1 d~ 
d~mbro de 2006, que dispóe &Obre a apuração e rc<:olhimento dos impostos 
e contribuições da UniAo, dos E~tadl'l&, do Distrito Federal e dos Munlclpioa 
median(c regime unico de arreead4çao, mcluaive obrigações acessarias ' 

Art zo A unplcment~ao das nllnllb rr·gula:nenl.lln:ll 
estabelecidas pelo Comite Gestor de Triblltaçio da Mtcroempresa e 
Empresa3 de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que tratll o maso 1 do art . 
2" da Lei Complementar Federal n• 123/06, quando necx!uaria. scrt feita 
por ato do Poder üccuuvo 

Art. 3° As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que 
aufiram recc1tu bruta auperior t\ üluma f&IX& de reteita brutll adotada pelo 
li:atado, conforme previato no art. 19 da Lei Complementar Federal n• 
123/06. relaU\'ilment.e ao ICMS, ficam sujeitas ao cumpnr.tento da leg~slaçAo 
tnbutitU apllcà'd aos di"T!Iais cnntribumt~ do I!T'poa~. 

Art. 4° Em consonãnaa com o que dlapõe o art 91 dos Ato& 
dns Disposições Constitucionais Transnóries da Constit.wçAo Federal ficam 
revogadas " ~artir de t• ~ julho ele 2007. as dJI!posiçóes do Decre• n n• 
1933, de 17 de jullllo de 1998, que mstitw o Regune Sunpliiicado ... e 
Tribut.açAo, no A.mbito estadual. referente ao lmpost<> sobre Operoçõe~ 
Rdauvas ii Circulaçã<> tle MCTCadonas e sobre Prts~ de Serviço:. de 
1'ranwortc lnterestadu11l e lntermurudpal e de Comumc:acão - ICMS 
aphaivel às Microempresas e t.mprellt\3 de Pequeno Ponc, denominad.Ó 
"SIMPLES AMAPA", e da outru pnmdCflC!as. 

Art. 5° E&l.l l.e1 entrll, em ~r na data de sua publícaçlio 

Macop<i, 18 d& julho 


