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(...)” (NR)
Art. 2º O Decreto Estadual nº 38.631, de 2000, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes dispositivos:
I – o inciso V ao caput do art. 1º-A:
“Art. 1º-A Para os efeitos deste Decreto, considera-se central de distribui-
ção o estabelecimento distribuidor localizado no Estado de Alagoas que 
concentrar:
(...)
V – a distribuição de mercadorias preponderantemente para outras Unida-
des da Federação, observado o disposto no art. 4º-B deste Decreto.
(...)” (AC);
II - o art. 4º-B:
“Art. 4º-B Para fins de credenciamento como central de distribuição nos 
termos do inciso V do caput do art. 1º-A, além dos requisitos previstos no 
art. 4º ambos deste Decreto, somente serão concedidos os incentivos em 
relação ao estabelecimento:
I – com saídas de mercadorias tributadas nos 12 (doze) meses anteriores 
ao credenciamento de valor igual ou superior a R$ 36.000.000,00 (trinta 
e seis milhões de reais), devendo referido valor ser atualizado a cada mês 
de janeiro subsequente pelo IPCA-e, do IBGE, acumulado do exercício 
anterior; e
 II – com número mínimo de empregos no estabelecimento, ou em opera-
dor logístico, definido em Resolução do Conselho Estadual do Desenvol-
vimento Econômico – CONEDES;
III – para o qual haja o compromisso de manter o montante do valor das 
operações de saídas interestaduais, em cada ano, igual ou superior a:
a) 55% (cinquenta e cinco por cento) do total de suas saídas, no ano do 
credenciamento; e
b) 70% (setenta por cento) do total de suas saídas, a partir do ano seguinte 
ao do credenciamento.
§ 1º O contribuinte que, na data do pedido de credenciamento, não tiver 
iniciado suas atividades ou tiver menos de 12 (doze) meses de efetiva 
comercialização, para fins de atendimento ao inciso I do caput deste artigo, 
deverá tomar como base a média dos meses de efetiva comercialização, 
multiplicada por 12 (doze), consideradas as frações de meses como 1 (um) 
mês inteiro.
 § 2º O número mínimo de empregos ou postos de trabalho ocupados de 
que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser demonstrado pelo 
aumento direto da quantidade de empregos ou postos de trabalho ocupados 
de outro estabelecimento de contribuinte do ICMS situado em Alagoas, 
observados os requisitos estabelecidos em Resolução do CONEDES.
 § 3º Não se aplica o disposto nos incisos II a IV do § 1º do art. 1º-A deste 
Decreto à central de distribuição credenciada nos termos do caput deste 
artigo.” (AC) 
III – o § 2º ao art. 5º:
“Art. 5º A concessão dos incentivos dar-se-á mediante ato de credencia-
mento publicado no DOE/AL, em face de requerimento dirigido ao Supe-
rintendente Especial da Receita Estadual pelo estabelecimento interessa-
do, instruído com os seguintes documentos:
(...)
§ 2º Na hipótese do inciso V do caput do art. 1º-A, conceder-se-á prazo 
à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo – 
SEDETUR, para, por meio do CONEDES, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento dos autos processuais:
I – emitir parecer acerca do pedido de credenciamento, relativamente às 
matérias de sua competência; e
II – posteriormente, devolver os autos do processo à Secretaria de Estado 
da Fazenda – SEFAZ.” (AC)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 30 de março de 
2022, 206º da Emancipação Política e 134º da República.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

===================================================
JOSÉ ROBERTO SANTOS WANDERLEY

Gerente de Documentação e Publicação de Atos Governamentais

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ RENAN VASCONCELOS CA-
LHEIROS FILHO, GOVERNADOR DO ESTADO,  EM DATA DE 30 
DE MARÇO DE 2022, DESPACHOU OS SEGUINTES PROCESSOS:

PROCs.E:1500-36677/21, da SEFAZ; 
 E:1700-1176/22, da SEPLAG; e
 E:1500-23852/21, da SEFAZ.
DESPACHO: De acordo. Encaminhe-se a Mensagem acompanhada do 

respectivo Projeto de Lei à egrégia Assembleia Legislativa Es-
tadual.

PROC.E:1101-773/22, da ALE = De acordo. Sanciono e promulgo o Pro-
jeto de Lei nº 649/2021, de iniciativa do Poder Legislativo e apro-
vado pelo Poder Legislativo Estadual. Publique-se.

PROC.E:1101-466/22, da ALE = De acordo. Sanciono e promulgo o Pro-
jeto de Lei nº 300/2020, de iniciativa do Tribunal de Justiça de 
Alagoas – TJ/AL e aprovado pelo Poder Legislativo Estadual. 
Publique-se.

PROC.E:1500-9292/22, da SEFAZ = De acordo. Lavre-se o Decreto. Em 
seguida, remetam-se os autos à Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ para as providências a seu cargo.

PROC.E:1101-2809/21, do TJ/AL = De acordo. Lavre-se o Decreto.  Em 
seguida, remetam-se os autos à Secretaria de Estado de Ressocia-
lização e Inclusão Social – SERIS, para as demais providências a 
seu cargo, arquivando-se em seguida.

PROC.E:4104-14113/20, da UNCISAL = De acordo. Lavre-se o decreto. 
Em seguida, remetam-se os autos à Secretaria de Estado da Saúde 
– SESAU, para as demais providências a seu cargo, arquivando-se 
em seguida.

PROC.34000-1453/14, de FABIANO PEDRO DE SOUZA = Acolho o 
Despacho PGE PA 9029848 e o Despacho PGE COOPA 9129369, 
aprovado pelo Despacho PGE GPG 9246383, todos da Procura-
doria Geral do Estado – PGE, concordando com a conclusão da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que opinou 
pela prática da infração administrativa prevista no art. 140 da Lei 
Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991 – REGIME JURÍDICO 
ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO 
DE ALAGOAS, pelo servidor FABIANO PEDRO DE SOUZA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 766.850.554-72, ocupante do cargo 
de Policial Penal, matrícula nº 53241-0, e decido pela pena de DE-
MISSÃO, com base nos arts. 134, inciso II, e 143, inciso I, ambos 
do mencionado diploma legal. Lavre-se o Decreto de demissão e, 
em seguida, tornem os autos à Secretaria de Estado da Ressocia-
lização e Inclusão Social – SERIS para adoção das providências 
a seu cargo.

PROCs.E:4101-11364/21, de MARIA DO CARMO DA S. FEIJÓ;
 E:2000-14697/19, de MARIA DE FÁTIMA L. DA SILVA;
 E:2000-152/21, de SANDRA VILLAR DE A. ARAÚJO;
 1800-2479/17, de MARISTELA NUNES DA SILVA; e
 E:1206-30358/21, de JOSÉ MARCOS B. DOS SANTOS.
DESPACHO: De acordo. Lavre-se o Decreto, e, em seguida, vão os au-

tos à ALAGOAS PREVIDÊNCIA. Ato contínuo, ao Tribunal de 
Contas do Estado de Alagoas para as providências de sua alçada.

PROC.E:1206-6857/20, de WILLIAMS FERREIRA SILVA = De acordo. 
Lavre-se o Decreto, e, em seguida, vão os autos à ALAGOAS 
PREVIDÊNCIA.

PROC.1800-12408/16, de ROSANNA SAMPAIO RIBEIRO = Nos ter-
mos do Despacho AL PREVIDÊNCIA SUBPGE 11121340 e 
do Despacho PGE COOPA 11188735, aprovado pelo Despacho 
PGE GPG 11329911, autorizo a retificação do Decreto Estadual 
nº 76.837, de 6 de Janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 7 de janeiro de 2022, exclusivamente no que diz 
respeito à fundamentação jurídica do ato. Em seguida, vão os au-
tos à ALAGOAS PREVIDÊNCIA. Ato contínuo, ao Tribunal de 
Contas do Estado de Alagoas para as providências de sua alçada.

PROC.E:2102-2785/20, da POAL = Ratifico a dispensa de licitação nos 
termos do inciso XIII do art. 24, e com fundamento no art. 26, 
ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obser-
vadas as disposições do Despacho PGE PLIC 11597992 e do 
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Despacho PGE COOPLIC 11611525, aprovado pelo Despacho 
PGE GPG 11627513, todos da Procuradoria Geral do Estado – 
PGE, e autorizo a contratação direta, pelo Estado de Alagoas, 
por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento, Ges-
tão e Patrimônio de Alagoas – SEPLAG, do CENTRO BRASI-
LEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE 
PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 18.284.407/0001-53, cujo objeto é a contratação 
dos serviços técnico-especializados com vistas à organização e 
à realização de Concurso Público para preenchimento de vagas 
em cargos do quadro de pessoal da Perícia Oficial do Estado 
de Alagoas (PO/AL), de que trata o Processo Administrativo nº 
E:02102.0000002785/2020. Publique-se. Remetam-se os autos à 
SEPLAG para as providências cabíveis, ficando o Secretário de 
Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio autorizado a repre-
sentar o Estado de Alagoas na celebração do Contrato, devendo, 
antes do ajuste, juntar os documentos, devidamente atualizados, 
de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da associação a ser 
contratada que se encontrarem com seu prazo de vigência expi-
rado.

PROC.E:1101-167/22, do GC = Com fundamento no Parecer PGE-PLIC 
11430348 e no Despacho PGE COOPLIC 11450717, aprovado 
pelo Despacho PGE GPG 11476109, todos da Procuradoria Ge-
ral do Estado – PGE, autorizo a celebração do Décimo Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2012, a ser ajustado entre o Es-
tado de Alagoas, por intermédio do Gabinete Civil, e a empresa 
RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.451.817/0001-25, cujo ob-
jeto é a modificação do índice de reajuste do valor do contrato, 
passando a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo – IPCA, e a atualização da informação da dotação orçamen-
tária para seu custeio, de que trata o Processo Administrativo nº 
E:01101.0000000167/2022. Publique-se. Remetam-se os autos ao 
Gabinete Civil para as providências cabíveis, ficando o Secretá-
rio-Chefe do Gabinete Civil autorizado a representar o Estado de 
Alagoas na celebração do Termo Aditivo, devendo, antes do ajus-
te, juntar os documentos, devidamente atualizados, de regularida-
de fiscal e trabalhista da empresa contratada que se encontrarem 
com seu prazo de vigência expirado.

==================================================
JOSÉ ROBERTO SANTOS WANDERLEY

Gerente de Documentação e Publicação de Atos Governamentais

. .

Gabinete Civil

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA DO GABINETE 
CIVIL, FELIPE CORDEIRO, EM DATA DE 30 DE MARÇO DE 2022, 
DESPACHOU OS SEGUINTES PROCESSOS:

PROC.E:1101-068 /22, do GC =  DESPACHO SEI Nº 11596622 = Con-
suderando  o teor o Despacho GABCIVIL GSG (doc. 11595580) 
, arquivem-se os presentes autos.  

PROC.E:4406-246/22 do ITERAL = DESPACHO SEI Nº 11692346 = 
Considerando o Memorando 4 (11648583), bem como a minu-
ta ITERAL CJUR (11652710), encaminhem-se os autos à douta 
PGE para análise quanto a minuta de decreto.

PROC.E:1101-846/22, da ALE = DESPACHO SEI Nº 11738876 = Ofi-
cie-se o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL e 
remetam-se os autos simultaneamente, à  Secretaria de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG e à Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ para análise e manifestação sobre o 
Projeto de Lei nº 693/2021, de iniciativa do TCE/AL, em até 48h 
(quarenta e oito horas), tendo em vista o prazo para veto ou sanção 
governamental previsto no § 1º do art. 89 da Constituição Esta-
dual. Em seguida, considerando no art. 152, II, da Constituição 

Estadual, bem como no art. 4º, III, da Lei Complementar Estadual 
nº 07, de 18 de julho de 1991, remetam-se os autos à Procuradoria 
Geral do Estado – PGE para pronunciamento sobre a proposta de 
que trata este processo. Após, retornem para superior considera-
ção governamental, atentando que o prazo para sanção ou veto 
encerrar-se-á em 22 de abril de 2022.

PROC.E:1101-605/21, do GC = Com fundamento no Parecer PGE SUB-
SEINFRA 10745670, aprovado pelo Despacho PGE COOPLIC 
10779701, ambos da Procuradoria Geral do Estado – PGE e, 
com fundamento no art. 1º do Decreto Estadual nº 68.159, de 5 
de novembro de 2019, c/c o art. 10, § 2º, do Decreto Estadual nº 
68.118, de 31 de outubro de 2019, bem como na Portaria GC nº 
177, de 13 de maio de 2019, autorizo a contratação da empresa 
ÊXITO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.763.029/0001-84, cujo objeto 
é a execução das obras e serviços de restauração e revestimento 
cerâmico da fachada do Palácio da República dos Palmares, no 
Município de Maceió/AL, de que trata o Processo Administrativo 
nº E:1101-0000000605/2021. Publique-se. Remetam-se os autos 
à Superintendência Administrativa do Gabinete Civil para adoção 
das providências cabíveis, devendo, antes da celebração do ajus-
te, juntar os documentos devidamente atualizados de regularidade 
jurídica, fiscal e trabalhista da empresa a ser contratada que se 
encontrarem com seu prazo de vigência expirado.

===================================================
JOSÉ ROBERTO SANTOS WANDERLEY

Gerente de Documentação e Publicação de Atos Governamentais

. .

Procuradoria Geral do Estado

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, FRANCISCO MALAQUIAS DE AL-
MEIDA JUNIOR, DESPACHOU EM DATA DE 30 DE MARÇO DE 2022, OS 
SEGUINTES PROCESSOS:

PROCESSO: E:41010.0000016942/2021 - INTERESSADO: Dannyelly Dayane 
Alves da Silva Costa - ASSUNTO: Pessoas: Licença para Mandato Classista - 
DESPACHO PGE/GAB Nº 929/2022 - Trata-se de pedido de reconsideração do 
Despacho SUB PGE/GAB Nº 1845/2021 (10237039), que concluiu pelo não aco-
lhimento do pleito versado no presente processo por sua impossibilidade, porquan-
to falta de amparo legal, formulado pela servidora pública estadual, Dannyelly 
Dayane Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Enfermeira Obstétrica, Matrí-
cula funcional nº 3493-2, atualmente desempenhando funções de Enfermeira Obs-
tétrica da Maternidade Escola Santa Mônica (MESM). De plano, avoco a compe-
tência para julgar o presente pedido de reconsideração da interessada, haja vista o 
interesse jurídico posto, por se tratar de caso que envolve Precedente Administrati-
vo no âmbito desta PGE. No pedido de reconsideração, argumentou a interessada, 
em síntese, que o art. 95, §1º, da Lei nº 5.247 de 26 de julho de 1991, contempla a 
possibilidade de licença ao servidor que for eleito para cargo de direção e represen-
tação, nos seguintes termos: Art. 95. É assegurado ao servidor o direito a licença 
para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe 
de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora 
da profissão a que pertença em função do cargo ocupado, sem prejuízo de sua re-
muneração. § 1º Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de 
direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três), por 
entidade. § 2º A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada 
no caso de reeleição. Além disso, a interessada anexou diversos documentos e ar-
gumentou que: Ocorre que além do exercício do mandato, para o qual recebe con-
vocação para participação em todas as reuniões do Plenário do Cofen, inclusive 
para desempenho de inúmeras atividades inerentes à representação da entidade que 
integra, fui designada, formalmente, para representação e participação na Comis-
são Nacional de Saúde da Mulher – CNSM, comissão de alta relevância eis que 
entre outras competências lhe cabe a emissão de pareceres orientadores para o exer-
cício da enfermagem quando da assistência à saúde da mulher em todo o território 
nacional, exigindo reuniões frequentes na sede do Conselho Federal de Enferma-
gem. Além de diversas outras Representações (doc. 10731498), dentre as quais: a.     
Representação na Comissão Nacional de Saúde da Muler (doc. 8591368); b.     Re-
presentação na Câmara Técnica Assessora em Mortalidade Materna do Ministério 
da Saúde (doc. 10731524); c.     Representação na Câmara Técnica Assessora para 
enfrentamento do Câncer de Colo do Útero, no âmbito da Atenção Primária à Saú-
de (doc. 10731536); d.      Representação no Projeto Consulta de Enfermagem Gi-
necológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil (doc. 10731514); e.     
Representação no Grupo de Trabalho Interno no Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saú-
de (doc. 10731532). 4. Note-se que exerço atividades no cargo de representação da 
Entidade, conforme preceitua o Art. 95, § 1º, do Regime Jurídico Único dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado de Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públi-


