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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 022/E, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62, inciso II, da Lei Orgânica do Município,
de 11 de julho de 1992, de acordo com a Lei nº 417, de 08
de maio de 1997,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada a senhora Maria das Dores
Pereira da Silva, de Membro Titular, representante da Associação Grupo de Mães Anjos de Luz - AGMAL, do Conselho
Municipal de Assistência Social/CMAS-BV.
Art. 2º Fica nomeada a senhora Mauricenia da Costa Cruz, como Membro Titular, representante da Associação
Grupo de Mães Anjos de Luz - AGMAL, junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social/CMAS-BV, no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0271/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, da Lei Orgânica do
Município, de 11 de julho de 1992,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica sem efeito o Decreto nº 0213/P, publicado no Diário Oficial do Município nº 4337, de 02 de fevereiro de 2017, que nomeou interinamente o senhor Raimundo
Jocélio da Silva, Conselheiro Suplente, para responder pelo
cargo de Conselheiro Tutelar, ambos do Conselho Tutelar do
Município de Boa Vista, da Secretaria Municipal de Gestão
Social, no período de 02.02.17 a 03.03.17.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0272/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.

A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso I, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada a senhora Raquel Almeida de
Souza, do cargo em comissão de Nível de Assessoramento,
Símbolo AS-2, de Assessor 2, do Gabinete da Prefeita.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0273/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso I, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada a senhora Cósmea Lisangela
Almeida Persaud, do cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-2, de Assessor 2, do Gabinete da
Prefeita.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0274/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a senhora Raquel Almeida de
Souza, para exercer o cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-3, de Assessor 3, da Secretaria
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.

soramento, Símbolo AS-2, de Assessor 2, do Gabinete da
Prefeita.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 23 de
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.

DECRETO Nº 0275/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a senhora Cósmea Lisangela Almeida Persaud, para exercer o cargo em comissão de
Nível de Assessoramento, Símbolo AS-3, de Assessor 3, da
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0277/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:

Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.

Art. 1º Fica nomeado o senhor Adriano Grudtner,
para exercer o cargo em comissão de Nível de Atuação Operacional, Símbolo AO-11, de Apoio Administrativo 2, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.

DECRETO Nº 0276/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o senhor Raimundo Maia Morais, para exercer o cargo em comissão de Nível de Asses-

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0278/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
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Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada interinamente a senhora Luciana da Silva Araújo, para responder pelo cargo em comissão de Nível de Atuação Programática, Símbolo AP-2, de
Diretor Técnico do HCSA, cumulativamente com o cargo de
Assessor 4, Símbolo AS-4, ambos da Secretaria Municipal de
Saúde, no período de 01.02.17 a 20.02.17.
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Art. 1º - Suspender por extrema necessidade dos
serviços, 30 (trinta) dias de férias da servidora GEYSA MARIA DE HOLANDA LIMA, matrícula 44.940, Assessor 2, referente ao exercício de 2016/2017, que seriam usufruídas no
período de 02 à 31.01.2017, para serem usufruídas em data
posterior.
Art. 2º - Esta Portaria tem efeito retroativo a 02 de
janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.

Boa Vista-RR, 3 de fevereiro de 2017.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0279/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerado a pedido o senhor Rodrigo de
Oliveira Mendes, do cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-10, de Assistente 3, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 03 de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0280/P, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o senhor Cristiano Silveira
Braz, para exercer o cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-10, de Assistente 3, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta
data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Boa Vista, em 09 de fevereiro de 2017.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

CHEFIA DO GABINETE EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CHEFIA DO GABINETE EXECUTIVO
PORTARIA 70/2017 - CH. GABEXEC
A Chefe do Gabinete Executivo do Município de Boa
Vista-RR, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

Edileusa Gomes Lóz
Chefia do Gabinete Executivo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 013/2017
Processo nº 0042/2017 – SMEC
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndios nas escolas da Rede Municipal de Ensino das zonas urbanas e rurais e da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SMEC.
Entrega das Propostas: a partir de 10/02/2017 às
10h no sítio www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 22/02/2017 às 11h (Horário de Brasília) no sítio supracitado.
Início da Disputa: 22/02/2017 às 11h30min (Horário
de Brasília) no sítio supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados,
nos sítios www.licitacoes-e.com.br, www.boavista.rr.gov.b.r e
na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua General Penha Brasil, 1011 – Palácio 09 de Julho – Anexo I
– São Francisco – Boa Vista / RR, no horário de 08h às 14h,
sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação
de um dispositivo eletrônico de armazenamento. Os demais
interessados deverão solicitar o edital por meio do e-mail:
pregao@boavista.rr.gov.br, juntamente com os dados cadastrais do (a) licitante, desde que seja no prazo acima já
mencionado. Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.
Néria Gardênia Pontes Benicio
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2017 – Registro de Preços
Processo nº 194/2016 – SMAG
Homologo o Processo Licitatório nº 194/2016-SMAG,
Pregão Presencial nº 002/2017, que tem como objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob Sistema de Registro de
Preços, especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de relógio ponto biométrico
da marca Henry modelo prisma superfácil, incluindo suporte técnico e plantão técnico presencial, com fornecimento
de peças novas e originais e outros materiais necessários
à execução dos serviços, para atender aos prédios de responsabilidade da (SMAG), Secretaria Municipal de Gestão
Social (SEMGES), Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU),Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas
(SMGA), Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças(SEPF) e Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito (SMST), cuja a adjudicação do Lote I foi a favor da
empresa PONTOS DAS ANTENAS SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA - ME, CNPJ nº 09.207.728/0001-63, pelo valor de R$
169.900,00 (cento e sessenta e nove mil e novecentos reais).
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Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
– SMAG
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE
A Comissão Permanente de Licitação do Município
de Boa Vista-RR, de acordo com o Parecer nas folhas 43 a
46 dos autos em epígrafe, certifica que a solicitação constante do processo n.º 38/2017 - SMEC, referente a aquisição de 02 (duas) vagas para participação de servidor, junto
ao curso completo de “Licitação e Contratos para formação
de gestores nas contratações públicas”, na cidade de Recife - PE, nos dias 28 a 31.03.2017, em favor da empresa CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ:
36.003.671/0001-53, pelo valor de
R$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais), concluiu que a mesma
enquadra no Art. 25, inciso II c/c art. 13 inciso VI da Lei
8.666/93 e suas alterações.
Conforme orienta a lei supramencionada, esta situação de Inexigibilidade deverá ser comunicada dentro de
03 (três) dias a senhora Secretária Municipal de Educação
e Cultura, para ratificação e publicação na Imprensa Oficial
no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para eficácia dos
atos.
Boa Vista-RR, 09 de Fevereiro de 2017.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
Joana D’arc Rabelo
Membro da CPL

Néria Gardênia Pontes Benício
Membro Suplente da CPL

Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993, ratifico a Inexigibilidade objeto do Processo n.º 38/2017 - SMEC, com solicitação de origem da SMEC.
Keila Cinara Tomé Barros
Secretária Municipal de Educação e Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM

data do óbito em 30 de janeiro de 2017.
Cientifique-se,
Publique-se, e.
Cumpra-se.
Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas do Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista PRESSEM, em 07 de fevereiro de 2017.
Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas/ SMAG e
Presidente do Conselho Municipal de Previdência/ PRESSEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Portaria nº. 002/2017-PRESSEM.
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas do Regime de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Boa Vista - PRESSEM, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o que preceitua o
artigo 61 § 3º, de acordo com os Art. 36, I e art. 39, V, “c”,
VI, da Lei Municipal nº. 1.755 de 23 de dezembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Pensão para FRANCISCO CÂNDIDO cônjuge da ex- servidora MARIA DE FÁTIMA BARROS
CÂNDIDO, matrícula nº. 3915, Cargo: Auxiliar Técnico Legislativo, falecida em 25 de dezembro de 2016, conforme
Processo de nº 2016.07.19414P.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo a partir da
data do óbito em 25 de dezembro de 2016.
Cientifique-se,
Publique-se, e.
Cumpra-se.
Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas do Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista PRESSEM, em 07 de fevereiro de 2017.
Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas/ SMAG e
Presidente do Conselho Municipal de Previdência/ PRESSEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE GESTÃO
DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Portaria nº. 001/2017-PRESSEM.
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas do Regime de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Boa Vista - PRESSEM, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o que preceitua o
artigo 61 § 3º, de acordo com os Art. 36, I e art. 39, V, “c”,
VI, da Lei Municipal nº. 1.755 de 23 de dezembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Pensão para IVANETE BEZERRA
DE OLIVEIRA cônjuge do ex- servidor inativo MANOEL DE
JESUS FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 01080, Cargo:
Auxiliar, falecido em 30 de janeiro de 2017, conforme Processo de nº 2017.07.20422P.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo a partir da
Nome
ADRIANA TORRES DE MELO BEZERRA GIRAO
AGNALDO NINA DOS SANTOS QUEIROZ
ALINE STEFANI DA SILVA CARVALHO DE SOUZA
ANA PAULA THOME SILVA
ANA PAULA THOME SIILVA
ANA REGINA LIMA PIRES
ANDRESSA ALVES FERREIRA
ANTONIA NELY DE ARAUJO ANDRADE
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PORTARIA Nº. 052 /2017 - SMSA/PMBV
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas através do Decreto
nº 0011/P, de 02 de Janeiro de 2017, D.O.M. nº 4315 de 02
de janiero de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Publicar as férias dos servidores lotados
nesta Secretaria Municipal de Saúde/SMSA, a serem usufruída no mês de Fevereiro/2017.

Exercício
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017

Início
22/02/2017
06/02/2017
01/02/2017
06/02/2017
27/02/2017
03/02/2017
01/02/2017
01/02/2017

Término
03/03/2017
07/03/2017
02/03/2017
15/02/2017
08/03/2017
04/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
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ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA
ARIVARLEY SOUZA PAIVA
BRUNO DE FREITAS TELES
BRUNO FIGUEIREDO DOS SANTOS
CARLOS SERGIO DA SILVA CRUZ
CHARLENE DE LEMOS MAGALHAES
CHRISTIAN ALEXANDRE MARCZYNSKI
CINTIA VANESSA SOUSA DE MENESES
CLARA NILDES PINTO DA SILVA
CLAUDENCIA VIANA DA COSTA
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS
CLAUDIA SIMAO FERREIRA PACHECO
CLEVERSON RICARDO ARAUJO PEREIRA
CREUZA BONFIM DA SILVA
DEBORAH CHRISTINA DA COSTA MONTEIRO
DENIS SOUSA
DENIS YANETH LARIOS JIMENEZ
EDNAMAR SILVA DOS SANTOS
EDSON SOARES PINTO
EIDIMAR PENHA CUTRIM NUNES
ELIANETE DE SOUZA GOMES
ELINEUDA COELHO SOBRAL
ELISABETE CAMPANER
ELISAMA DA SILVA FARIAS
EMILIANA SILVA DE SOUZA
ENDERSON CIRILO RODRIGUES NEVES
ERASMO MISTAL VASCONCELOS DE LIMA
ERIC GOMES DA SILVEIRA
ERYBERTO CANDIDO DE FARIAS
FATIMA CALDIANA NOGUEIRA RIBEIRO
FELIPE KELSON PEREIRA ALVES
FLORENICE RIBEIRO PEREIRA
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DA SILVA
FRANCISCA ERINEUDA SOBRAL TEIXEIRA
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
FRANCISCO GUIMARAES COSTA JUNIOR
FRANCISCO HELIO QUERINO PEREIRA
FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES
GLEYSON TRAJANO GARCIA
GREINER COSTA DA SILVA
HALISSON MENDONÇA DO NASCIMENTO
HERMES LIRA MARTINS
HILDENICE DE ARAUJO SOUSA
HUGO LEONARDO CLEFF DE MOURA
ISABEL FILIZZOLA VASCONCELOS
IVANEIDE DE PAULA SARRAF
JENECI NUNES DE OLIVEIRA
JHOMERSON NUNES DE LIMA
JOANA DARC VERAS MAIA
JOAQUIM DE SOUZA FERREIRA
JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES
JOSILENE SOUZA GALVAO
JOSIMAR BARREIROS DE OLIVEIRA
JULIANA PEREIRA SALLUM ALOSTA
KATIANE RODRIGUES ARAUJO
LAURA GONÇALVES FERREIRA
LAURA PATRICIA SALES FARIAS
LEIDE DIANA CAVALCANTE CONCEIÇAO
LENILZA FERREIRA DAMASCENO
LIDIA BARROSO EVANGELISTA
LISIANY NOGUEIRA DE MELO
LIVIA DE OLIVEIRA LIMA
LUCINEIDE DA COSTA SILVA
MARIA BETILHA SOUZA FERREIRA
MARIA DO ROSARIO PRADO CORDEIRO
MARIA EDILEUDA SILVA DE SOUZA
MARIA GORETE BARBOSA ROCHA
MARIA SORAIA DA COSTA PONTES
MARIA TEREZINHA DE JESUS LUCAS MELO
MARILENE FRAZAO FARIAS
MARLENE ALVES DA SILVA
MARLIANI DE LIMA DO VALE
MARTA MAIA DE SOUZA
MAURO CLEBER DA SILVA LEITAO
MICHELLY BARBOSA ROSA FILGUEIRAS
MIRIAN RIBEIRO DA SILVA
MYLA RODRIGUES COELHO
NARA PEREIRA DE SOUSA
NUBIA DA SILVA SOUZA
RARILCEMAR ANGELA AGUIAR DA SILVA
RARILCINEDIA AGUIAR DA SILVA
REGINALDO JOSE DA SILVA
RENATO RIBEIRO SILVA
ROBSON RUITH SILVA SOUSA RODRIGUES
ROMILDO AZEVEDO
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ROSALIN VIANA PICANÇO
ROSANA MARIA DE QUEIROZ
ROSELY ALMEIDA AZEVEDO
ROSSIMERE MONTEIRO COSTA DE SOUSA
SAMUEL VICTOR SOTO VENEGAS
SEBASTIAO SALAZAR JANSEM FILHO
SEMIRAMYSMOREIRA SILVA
SHIRLEY LIMA DA SILVA
SILVIA RODRIGUES GUERREIRO
SIVANILDO NASCIMENTO DE HOLANDA
SUELI DA SILVA GOMES
SULLIVAN GUICARA DA SILVA
TAYANNE MARINHO BEZERRA
THIAGO WILLIAM PEREIRA DE SOUSA
UIARA SENA SILVA
VALDINEIA ALVES FORTUNATO
VERA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO
VITOR MANUEL MONTENEGRO DA COSTA
WALDEMIR FELIX CORREA FILHO
WALDENETE DA SILVA
WENDLENG STEPHANNIE DA SILVA RODRIGUES
ANA FLAVIA BURGER BUSS
CAMILA BRUNA ARAUJO COELHO
CRISTIANE ROMENIA FONSECA DE ALMEIDA
DOROTHY SOUZA DOS SANTOS
ERIKA DA SILVA PEIXOTO
GABRIELA DE ALMEIDA COSTA
JAQUELINE OLIVEIRA DE ANDRADE
JULIANA CRISTINA DAS CHAGAS LOPES
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
LARA ALANNE SILVA SILVINO
MARIA ELISABETH RIBEIRO DA SILVA
PASCOAL SARMENTO ARAUJO
RICARDO AVELINO DE CARVALHO
ROBERTA PEREZ DE SALES
ROMINA MELO CARVALHO
SELMA MARIA DE MOURA
SIMONE RAIOL DE QUEIROZ
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Cientifique-se,/
Cumpra-se.
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 01 de fevereiro de 2017.
Claudio Galvao dos Santos
Secretário Municipal de Saúde/SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 83/2017/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto n°. 0011/P,
de 02 de janeiro de 2017, DOM n°. 4315,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados
para compor a Comissão de Recebimento do Processo nº
1626/2016, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A RELAÇÃO
MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS-¨REMUME¨, PARA SUPRIR A
NECESSIDADE ANUAL, DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA:
1. Joélia Lima de Amorim, matrícula: 9515471;
2. José Serra Júnior, matrícula: 44023 e;
3. Adiênio Silva de Faria, matrícula: 44004.
Art. 2º. Designar as servidoras Nerlene Furtado de
Amorim, matrícula nº 130696 e Simone Raiol de Queiroz,
matrícula nº 31320, como fiscais responsáveis pelo processo nº 1626/2016/SMSA, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS,
PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS-¨REMUME¨, PARA
SUPRIR A NECESSIDADE ANUAL, DAS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 08
de fevereiro de 2017.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 085/2017 SGTES/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas através do Decreto
nº 011/P, de 01 de Janeiro de 2017, D.O.M. nº 4315 de 02 de
Janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 718/2016
GAB/SMSA/PMBV, publicada no Diário Oficial do Município
nº 4304 de 16 de dezembro de 2016, que revogava a Portaria nº 178/2015 – SMSA/PMBV, publicada no Diário Oficial
do Município nº 3912 de 30 de Abril de 2015.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
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Cumpra-se,
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 08
de Fevereiro de 2017.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde - SMSA
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Terceira – Prazo para execução dos serviços, que remete ao
Contrato nº 027/2016/SMEC, referente ao processo licitatório nº 252/2015-SMEC, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada em obras e serviços de engenharia,
para executar serviços de reformas de 07 (sete) escolas municipais, no município de Boa Vista-RR, sob responsabilidade técnica da empresa FREITAS E SOUZA LTDA - EPP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Boa Vista – RR, 06 de fevereiro de 2017.

SMOU/PORTARIA Nº 026/2017
O Secretário Municipal de Obras - Adjunto, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o servidor: Gino Sérgio de Sousa Falcão,
Engenheiro Civil, CREA 09158745-9, lotado nesta Secretaria,
para substituir o servidor Elton Clayton de Oliveira Lima, Engenheiro Civil, CREA 091419992-7, na fiscalização / supervisão dos serviços de construção de calçadões em diversos
bairros no município de Boa Vista-RR, objeto do processo
licitatório nº 081/2011-SMOU, sob responsabilidade técnica
da empresa CAPITAL CONSTRUÇÃO - INDÚSTRIA, SERVIÇOS
E COMÉRCIO LTDA.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 12 de janeiro de 2017.
Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras-Adjunto
Engenheiro Civil CREA 0909966494
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
SMOU/PORTARIA Nº 039/2017
O Secretário Municipal de Obras - Adjunto, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviços nº 050/2014, por mais 60 (sessenta) dias, contados
a partir de 19 de fevereiro de 2017, com término previsto
para 20 de abril de 2017, considerando a Cláusula Décima
Terceira – Prazo para Execução dos Serviços, que remete ao
Contrato nº 072/2014-SEMGES, cujo objeto refere-se ao serviço de reforma e ampliações dos Centros de Referências de
Assistência Social – CRAS (Cauamé, Centenário, Nova Cidade, Silvio Leite e União), no município de Boa Vista-RR, objeto do processo nº 021/2014-SEMGES, sob responsabilidade
técnica da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES LTDA.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 06 de fevereiro de 2017.
Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras-Adjunto
Engenheiro Civil CREA 0909966494
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras-Adjunto
Engenheiro Civil CREA 0909966494
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
SMOU/PORTARIA Nº 041/2017
A Secretária Municipal de Obras - Interina, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o servidor: Tiago Oliveira dos Santos, matrícula nº 848676, lotado nesta Secretaria, para fiscalizar /
acompanhar o Processo Adm. nº 3126/2016, referente às
despesas com emissões de certidões de imóveis, sob responsabilidade do Oficial Registrador NERLI DE FARIA ALBERNAZ.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 07 de fevereiro de 2017.
Cremildes Duarte Ramos
Secretária Municipal de Obras - Interina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
SMOU/PORTARIA Nº 042/2017
O Secretário Municipal de Obras - Adjunto, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviços nº 077/2015, por mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 10 de fevereiro de 2017, com término previsto para 09 de agosto de 2017, considerando a Cláusula
Décima Terceira – Prazo para Execução dos Serviços, que
remete ao Contrato Administrativo nº 050/2015/SMOU, cujo
objeto refere-se a contratação de empresa especializada
em obras e serviços de engenharia, para executar serviços
de reforma e ampliação da Vila Olímpica Roberto Marinho 2ª Etapa, no município de Boa Vista-RR, objeto do Processo
nº 057/2015-SMOU, sob responsabilidade técnica da empresa CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 07 de fevereiro de 2017.
Antonio Carlos de Lima Carvalho Filho
Secretário Municipal de Obras-Adjunto
Engenheiro Civil CREA 0909966494

SMOU/PORTARIA Nº 040/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GESTÃO DE PESSOAS E NÚCLEO SETORIAL ADMINISTRATIVO

O Secretário Municipal de Obras - Adjunto, no uso
de suas atribuições legais,

PORTARIA Nº 071/2017-GPNS/SMO

RESOLVE:
Prorrogar o prazo de Execução da Ordem de Serviços nº 036/2016, por mais 90 (noventa) dias contados a
partir de 09 de fevereiro de 2017, com término previsto
para 10 de maio de 2017, considerando a Cláusula Décima

O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o que preceitua o Art. 76,
da Lei Municipal nº 458, de 1º de junho de 1998;
RESOLVE:
Art.1º- Suspender 15 (quinze) dias de férias por ex-
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trema necessidade de serviços da servidora, Cargo Assessor 2, Dinorá Aparecida Bortolini Carvalho de Oliveira, matrícula nº 41382, referente ao exercício de 2016/2017, que
seriam usufruídas no período de 10.02.2017 à 24.02.2017,
para serem gozadas a partir de 10.07.2017 à 24.07.2017.
Art.2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 06 de Fevereiro de 2017.
Cremildes Duarte Ramos
Secretária Municipal de Obras – Interina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GESTÃO DE PESSOAS E NÚCLEO SETORIAL ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 072/2017-GPNS/SMO
O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o que preceitua o Art. 76,
da Lei Municipal nº 458, de 1º de junho de 1998;
RESOLVE:
Art.1º- Suspender 30 (trinta) dias de férias por extrema necessidade de serviços da servidora, Cargo Assessor
2, Andressa Cunha da Silva, matrícula nº 42794, referente
ao exercício de 2016/2017, que seriam usufruídas no período de 02.01.2017 à 31.01.2017, para ser remarcada em
data a ser definida.
Art.2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 06 de Fevereiro de 2017.
Boa Vista-RR, 06 de Fevereiro de 2017.
Cremildes Duarte Ramos
Secretária Municipal de Obras – Interina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GESTÃO DE PESSOAS E NÚCLEO SETORIAL ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 073/2017-GPNS/SMO
O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o que preceitua o Art. 76,
da Lei Municipal nº 458, de 1º de junho de 1998;
RESOLVE:
Art.1º- Suspender 30 (trinta) dias de férias por extrema necessidade de serviços do servidor, Cargo Assessor
Especial, Rodolfo Roberto Rodrigues, matrícula nº 42736, referente ao exercício de 2016/2017, que seriam usufruídas
no período de 02.01.2017 à 31.01.2017, para ser remarcada em data a ser definida.
Art.2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 06 de Fevereiro de 2017.
Cremildes Duarte Ramos
Secretária Municipal de Obras – Interina

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL

10 de Fevereiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
PORTARIA Nº 084/2017/SEMGES
A Secretária Municipal de Gestão Social, no uso de
suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Míria Araújo Silva, matrícula n° 848.155, para substituir a fiscal Nathália
Martins Araújo, matrícula n° 847.222, junto ao Processo
nº 099/2016/SEMGES, que se refere à aquisição de vales
transportes e fornecimento de cartões, a fim de atender os
Programas e Projetos Sociais: Coral Artcanto, Dedo Verde,
Rumo Certo e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, gerenciando pela Secretaria Municipal de Gestão Social - SEMGES.
Art. 2º - Esta portaria tem efeito retroativo a 02 de
janeiro de 2017.
Cientifique - se,
Publique - se,
Cumpra - se
Gabinete da Secretária Municipal de Gestão Social
de Boa Vista – RR, 08 de fevereiro de 2017.
Simone Andrade Queiroz
Secretária Municipal de Gestão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria nº 011/2017-GAB/SPMA
O Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio
Ambiente, DANIEL PEDRO RIOS PEIXOTO no uso de suas
atribuições que lhe confere o Decreto de nº 016/P de 02 de
Janeiro de 2017 e considerando o que preceitua o Artigo 75,
da Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a Portaria 005/2017 – GAB/SMGA
de 19 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do
Município nº. 4333 de 27 de janeiro de 2017, que interrompeu 10 (dez) dias do período de fruição de férias do servidor estatutário JOSÉ FLÁVIO COSTA DE LIMA, matrícula nº
26.655, referente ao exercício 2016/2017.
Art. 2° Onde se lê: Exercício 2016/2017; Leia-se:
2015/2016.
Art. 3º Onde se lê: Portaria nº 005/2017 – GAB/
SMGA; Leia-se: Portaria nº 005/2017 – GAB/SPMA.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Certifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 09 de fevereiro de 2017.
Daniel Pedro Rios Peixoto
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria nº 012/2017-GAB/SPMA
O Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio
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Ambiente, DANIEL PEDRO RIOS PEIXOTO no uso de suas
atribuições que lhe confere o Decreto de nº 016/P de 02 de
Janeiro de 2017 e considerando o que preceitua o Artigo 75,
da Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a Portaria 002/2017 – GAB/SMGA
de 09 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do
Município nº. 4333 de 27 de janeiro de 2017, que suspendeu
15 (quinze) dias do período de fruição de férias da servidora estatutária JANINE NOLETO ALMEIDA DE ARAÚJO, matrícula nº 25.189, referente ao exercício 2016/2017.
Art. 2° Onde se lê: Portaria nº 002/2017 – GAB/
SMGA; Leia-se: Portaria nº 002/2017 – GAB/SPMA.
Art. 3º Onde se lê: “no uso de suas atribuições
que lhe confere o Decreto de nº 111/P de 21 de janeiro de
2014...”; Leia-se: “no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto de nº 016/P de 02 de Janeiro de 2017...”
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Certifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, 09 de fevereiro de 2017.
Daniel Pedro Rios Peixoto
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 09867/15
Autuada: ANTONIO MACHADO DA SILVA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 001141, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
27, “a” e “b”, combinado com o art. 9º, caput da Lei municipal 513/00.
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Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a empresa autuada deixar transcorrer
o prazo fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe
foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção
tenha sido aplicada em face da infratora no período de três
anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art. 7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou de aplicar o Princípio da Proporcionalidade,
segundo o qual a sanção deve ser adequada, necessária e
proporcional (em sentido estrito) ao dano causado.

O Autuado foi advertido por está funcionando com a
atividade de lanternagem e pintura sem licenciamento ambiental obrigatório e teve a atividade embargada (Termo de
Embargo nº 003597 Série E).

Quanto ao desembargo, trata-se de penalidade
aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento da fiscalização para atender aos objetivos indicados
no § 1° do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis: “§ 1o As
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo
administrativo”.

Cientificado no dia 21 de maio de 2015, às
17h04min., em decorrência do acontecido, o autuado não
apresentou defesa.

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização da empresa Autuada por meio
de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).

Às fls. 11 a 12, manifestação da Procuradoria-Geral
do Município.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, MANTENHO a SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA aplicada ao
autuado, tendo em vista o cometimento de infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com
isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de consequência,
caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso a empresa Autuada venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art. 11
e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental
com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 06 de fevereiro de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
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Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 10999/15
Autuada: ANTONIO ALMIR DA SILVA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 007534, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, I, VII, combinado com o art. 66º, caput do Decreto Federal nº 6514/08.
O Autuado foi advertido por fazer funcionar a atividade de lavagem de veículos automotores, sem o devido
licenciamento e teve a atividade embargada (Termo de Embargo nº 003863 Série E).
Cientificada no dia 12 de junho de 2015 às 10h10min,
em decorrência do acontecido, o autuado apresentou defesa solicitando o desembargo do Lava Jato por ser o único
meio de subsistência do mesmo.
Às fls.17/18, manifestação da Procuradoria-Geral
do Município.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
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advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a empresa autuada deixar transcorrer
o prazo fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe
foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção
tenha sido aplicada em face da infratora no período de três
anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art. 7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou de aplicar o Princípio da Proporcionalidade,
segundo o qual a sanção deve ser adequada, necessária e
proporcional (em sentido estrito) ao dano causado.
Quanto ao desembargo, trata-se de penalidade
aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento da fiscalização para atender aos objetivos indicados
no § 1° do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis: “§ 1o As
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo
administrativo”.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização da empresa Autuada por meio
de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, MANTENHO a SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA aplicada ao
autuado, tendo em vista o cometimento de infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com
isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de conseqüência,
caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso a empresa Autuada venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art. 11
e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental
com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 06 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 404/16
Autuada: ARAO DUARTE AMORIM
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração nº 009092, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art. 3º II,
VII combinado com o art. 66, caput do Decreto Federal n°
6514/08.
O Autuado foi advertido por está funcionando com a
atividade de lanternagem e pintura sem licenciamento ambiental obrigatório e teve a atividade embargada (Termo de
Embargo nº 002851 Série E).
Cientificado no dia 19 de abril de 2016, às 15h10min.,
em decorrência do acontecido, o autuado apresentou defesa, fls. 07.
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Às fls.16 a 18, manifestação da Procuradoria-Geral
do Município.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
pratica de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargos, enfim, aqueles estabelecidos no art. 3º do decreto federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto:
Art. 8o A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Possibilitando o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de medida aplicável para cada espécie
de recurso ambiental objeto da infração. Assim, o Decreto
nº 6.514/08 prevê em que hipótese haverá a possibilidade
de aplicação dessa sanção, como é o presente caso em que
o Autuado cometeu a pratica de infração ambiental, sendo
a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$
500,00 (quinhentos reais).
Previsto no art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/08, o
valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre
o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Quanto ao desembargo, trata-se de penalidade
aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento da fiscalização para atender aos objetivos indicados
no § 1° do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis: “§ 1o As
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo
administrativo”.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização do Autuado por meio de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais.
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao Autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), com base no art. 126, do Decreto Federal
nº 6.514/08, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e,
via de conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08;
b)MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a
regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer a
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;
d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
de Instância no processo, o Autuado poderá
pagar o valor da multa no prazo de cinco dias
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úteis, com o desconto legal de 30% no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
sem incidência de juros, multa e correção monetária, haja vista que foi apresentada a defesa no prazo legal, , em observância ao parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal nº
6.514/2008 cumulado com o §1º do art. 29 da
Lei Municipal nº 513/00;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO
a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte)
dias úteis.
f)Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 06 de fevereiro de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 817/2016
Autuado: ADAILTON GALVÃO DAL DOS SANTOS
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo oriundo
de Auto de Infração nº 009813, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º inciso II, VII combinado com art. 71, caput, e art. 101,
I, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
O Autuado foi multado por promover alteração de
item de veículo automotivo marca/modelo VW/Polo, cor prata, placa JXR - 8946, com equipamento sonoro profissional
instalado no porta mala do referido veículo e teve o equipamento apreendido. (Termo de apreensão nº 002779 Série
E). Consta nos autos, depois de diversas tentativas para a
retirada da caixa que acoplava o equipamento sonoro, esta
teve que ser destruída para a retirada do mesmo, conforme
o parecer, autuado estava presente no momento da destruição.
Cientificado no dia 02 de julho de 2016 às
02h:00min., em decorrência do acontecido, o autuado não
apresentou defesa.
Às fls. 12/14 verso, manifestação da Procuradoria
Geral do Município.
Sem apresentação das alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
pratica de determinada conduta, que tem como consequên-
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cia a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargos, enfim, aqueles estabelecidos no art. 3º do decreto federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto:
Art. 8o A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Possibilitando o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de medida aplicável para cada espécie
de recurso ambiental objeto da infração. Assim, o Decreto
nº 6.514/08 prevê em que hipótese haverá a possibilidade
de aplicação dessa sanção, como é o presente caso em que
o Autuado cometeu a pratica de infração ambiental ao promover descaracterização de item em veiculo automotivo e
poluição sonora, sendo a medida imperiosa a aplicação de
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Previsto no art. 71 do Decreto Federal nº 6.514/08, o
valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre
o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). A legislação é clara e explicita
a respeito da aplicação de multa quando houver qualquer
modificação de itens no veiculo que não atenda as exigências ambientais e violem as regras jurídicas de proteção ao
meio ambiente.
Conforme a existência de alteração de item no veiculo no auto com a instalação de equipamento sonoro amplificado de modo a contribuir com a poluição sonora, causando danos ao sossego e bem estar público, confirmando
o cometimento da infração ambiental, logo, não há duvidas
quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se observa no Parecer Técnico nº 1264/2016, às fls. 05/06, ilustrado inclusive com imagens do equipamento sonoro.
Vale mensurar ainda, que no contexto da Lei Municipal nº 513/00, em seu art. 42, foi proibido “a perturbação
do sossego e do bem-estar público com ruídos, vibrações,
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei.”.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante
a caracterização do dano causado pelo agente, inevitável
que se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente
com fulcro no art. 225 da Constituição Federal no Paragrafo
Terceiro, vejamos:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações;
§ 3º - As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve modificação de itens do veiculo sem licença ambiental de modo a causar consequências danosas
para o meio ambiente e a população por perturbação ao
sossego bem como a apreensão do objeto utilizado para
a pratica da infração ambiental como medica acautelatória objetivando prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado
pratico do processo administrativo.
No que se refere à apreensão do equipamento sonoro cuja tipificação encontra respaldo no art. 71 do Decreto nº 6.514/08, a apreensão também está amparado pela
mesma legislação, precisamente no art. 3º, IV.
Não consta nos autos termo de doação do equipamento apreendido. Por sua vez, a destinação dada aos bens
constitui-se em medida excepcional prevista pelo ordenamento, decorrente do pode de cautela do ente fiscalizador,
devendo ser motivada nos autos, o que de fato ocorreu no

10 de Fevereiro de 2017

presente caso como se verifica no auto de infração e termo
de apreensão lavrados.
Ao confirmar a materialidade e a autoria da infração por esta autoridade julgadora com base no contexto fático amparado pelo Decreto 6.514/08, pressupõe-se a aplicação imediata de pena ao julgar o feito administrativo.
Nesse ínterim, vejamos o que dispõe a mesma legislação acerca da pena de perdimento de bens:
Art. 134. Após decisão que confirme o auto de
infração, os bens e animais apreendidos que
ainda não tenham sido objeto da destinação
prevista no art. 107, não mais retornarão ao
infrator, devendo ser destinados da seguinte
forma:
[...]
IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela
administração quando houver necessidade,
doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;
[...]
Desta feita, mantenho a sanção aplicada pelos fiscais ambientais e ao não contemplar a possibilidade de devolução do equipamento sonoro ao infrator com fulcro no
art. 134, IV, da referida legislação, aplico a pena de perdimento do bem objeto da autuação ambiental como política
adotada pela SMGA com o fito de prevenir a ocorrência de
novas infrações.
Nesse interregno, nada impede que a SMGA permaneça na guarda dos bens apreendidos após julgamento
com base no art. 105 do Decreto nº 6.514/08, sendo tal medida adotada inclusive pelo IBAMA, até o gestor ambiental
adotar um posicionamento final quanto à destinação como
doação ou destruição do equipamento, visto que a responsabilidade pela guarda é do órgão fiscalizador.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais.
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao Autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), com base no art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08, tendo em vista o cometimento
de infração ambiental e, ainda que o equipamento sonoro tenha sanado a irregularidade
naquele momento não mais causando perturbação ao sossego público, não tem o condão
de arredar a autoria e materialidade do dano
ambiental causado, com isso, AFASTANDO A
PRIMARIEDADE e, via de conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado venha
cometer nova infração ambiental, nos termos
do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº
6.514/08;
b) MANTENHO a SANÇÃO DE APREENSÃO até
a regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental com esteio no art.15-B,
Decreto nº 6.514/08;
c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer a
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;
d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
de Instância no processo, o Autuado poderá
pagar o valor da multa no prazo de cinco dias
úteis, com o desconto legal de 30% no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
sem incidência de juros, multa e correção mo-
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netária, haja vista que foi apresentada a defesa no prazo legal, , em observância ao parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal nº
6.514/2008 cumulado com o §1º do art. 29 da
Lei Municipal nº 513/00;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO
a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte)
dias úteis.
f) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 06 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 900/16
Autuada: ANTONIO SALVADOR DE ARAUJO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 009935, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, I, VII, combinado com o art. 66º, caput do Decreto Federal nº 6514/08.
O Autuado foi advertido por fazer funcionar a atividade de lavagem de veículos automotores, sem o devido
licenciamento e teve a atividade embargada (Termo de Embargo nº 002738 Série E).
Cientificada no dia 02 de Agosto de 2016 às
11h45min, em decorrência do acontecido, o autuado não
apresentou defesa.
Às fls.11/12, manifestação da Procuradoria-Geral
do Município.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corri-
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ja sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a empresa autuada deixar transcorrer
o prazo fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe
foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção
tenha sido aplicada em face da infratora no período de três
anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art. 7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou de aplicar o Princípio da Proporcionalidade,
segundo o qual a sanção deve ser adequada, necessária e
proporcional (em sentido estrito) ao dano causado.
Quanto ao desembargo, trata-se de penalidade
aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento da fiscalização para atender aos objetivos indicados
no § 1° do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis: “§ 1o As
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo
administrativo”.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização da empresa Autuada por meio
de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, MANTENHO a SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA aplicada ao
autuado, tendo em vista o cometimento de infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com
isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de conseqüência,
caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso a empresa Autuada venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art. 11
e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental
com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 06 de fevereiro de 2017.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4343
14
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 00758/2016
Autuado: CARLOS LIMA CALDAS
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo oriundo
de Auto de Infração nº 000947, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
art. 3º, II e VII, Art. 71, caput, combinado com o art. 101, I
ambos do Decreto nº 6.514/08.
O Autuado foi multado por promover alteração de
item de veículo automotivo marca/modelo FIAT/PUNTO, cor
prata, ano 2008, placa NAT 2179, com equipamento sonoro
profissional instalado e ligado no veiculo e teve o equipamento apreendido. (Termo de apreensão nº 000284 Série
E).
Cientificado no dia 02 de junho de 2016 às
21h:53min., em decorrência do acontecido, em decorrência
do acontecido, o autuado apresentou defesa fls.08.
Às fls. 19/21, manifestação da Procuradoria Geral
do Município.
Sem apresentação das alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
pratica de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargos, enfim, aqueles estabelecidos no art. 3º do decreto federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto:
Art. 8o A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Possibilitando o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de medida aplicável para cada espécie
de recurso ambiental objeto da infração. Assim, o Decreto
nº 6.514/08 prevê em que hipótese haverá a possibilidade
de aplicação dessa sanção, como é o presente caso em que
o Autuado cometeu a pratica de infração ambiental ao promover descaracterização de item em veiculo automotivo e
poluição sonora, sendo a medida imperiosa a aplicação de
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Previsto no art. 71 do Decreto Federal nº 6.514/08, o
valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre
o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). A legislação é clara e explicita
a respeito da aplicação de multa quando houver qualquer
modificação de itens no veiculo que não atenda as exigências ambientais e violem as regras jurídicas de proteção ao
meio ambiente.
Como se observa nos autos houve alteração de item
no veiculo, com a instalação de equipamento sonoro amplificado de modo a contribuir com a poluição sonora, causa
danos ao sossego e bem estar público, confirmando o cometimento da infração ambiental, logo, não há duvidas quanto
à materialidade e autoria dos fatos, conforme se observa no
Parecer Técnico nº 1263/2016, às fl. 05/06.
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Vale mensurar ainda, que no contexto da Lei Municipal nº 513/00, em seu art. 42, foi proibido “a perturbação
do sossego e do bem-estar público com ruídos, vibrações,
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei.”.
Por fim, vale apena mensurar a respeito do art. 101,
I, do Decreto Federal nº 6514/08, onde o mesmo relata:
Art. 101. Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
I - apreensão;
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante
a caracterização do dano causado pelo agente, inevitável
que se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente
com fulcro no art. 225 da Constituição Federal no Paragrafo
Terceiro, vejamos:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações;
§ 3º - As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve modificação de itens do veiculo sem licença ambiental de modo a causar consequências danosas
para o meio ambiente e a população por perturbação ao
sossego bem como a apreensão do objeto utilizado para
a pratica da infração ambiental como medica acautelatória objetivando prevenir a ocorrência de novas infrações,
resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado
pratico do processo administrativo.
No que se refere à apreensão do equipamento sonoro cuja tipificação encontra respaldo no art. 71 do Decreto nº 6.514/08, a apreensão também está amparado pela
mesma legislação, precisamente no art. 3º, IV.
Não consta nos autos termo de doação do equipamento apreendido. Por sua vez, a destinação dada aos bens
constitui-se em medida excepcional prevista pelo ordenamento, decorrente do pode de cautela do ente fiscalizador,
devendo ser motivada nos autos, o que de fato ocorreu no
presente caso como se verifica no auto de infração e termo
de apreensão lavrados.
Ao confirmar a materialidade e a autoria da infração por esta autoridade julgadora com base no contexto fático amparado pelo Decreto 6.514/08, pressupõe-se a aplicação imediata de pena ao julgar o feito administrativo.
Nesse ínterim, vejamos o que dispõe a mesma legislação acerca da pena de perdimento de bens:
Art. 134. Após decisão que confirme o auto de
infração, os bens e animais apreendidos que
ainda não tenham sido objeto da destinação
prevista no art. 107, não mais retornarão ao
infrator, devendo ser destinados da seguinte
forma:
[...]
IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela
administração quando houver necessidade,
doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;
[...]
Desta feita, mantenho a sanção aplicada pelos fiscais ambientais e ao não contemplar a possibilidade de devolução do equipamento sonoro ao infrator com fulcro no
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art. 134, IV, da referida legislação, aplico a pena de perdimento do bem objeto da autuação ambiental como política
adotada pela SMGA com o fito de prevenir a ocorrência de
novas infrações.
Nesse interregno, nada impede que a SMGA permaneça na guarda dos bens apreendidos após julgamento
com base no art. 105 do Decreto nº 6.514/08, sendo tal medida adotada inclusive pelo IBAMA, até o gestor ambiental
adotar um posicionamento final quanto à destinação como
doação ou destruição do equipamento, visto que a responsabilidade pela guarda é do órgão fiscalizador.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais.
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao Autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), com base no art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08, tendo em vista o cometimento
de infração ambiental e, ainda que o equipamento sonoro tenha sanado a irregularidade
naquele momento não mais causando perturbação ao sossego público, não tem o condão
de arredar a autoria e materialidade do dano
ambiental causado, com isso, AFASTANDO A
PRIMARIEDADE e, via de conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado venha
cometer nova infração ambiental, nos termos
do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº
6.514/08;
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Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 848/16
Autuada: A. M. B. NOJOSA - ME
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração nº 001718, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art. 3º II,
VII combinado com o art. 66, caput do Decreto Federal n°
6514/08.
O Autuado foi multado por fazer funcionar serviço
de potencial poluição ao meio ambiente de oficina mecânica em geral, sem o devido licenciamento e teve a atividade
embargada (Termo de Embargo nº 000436 Série E).
Cientificado no dia 11 de julho de 2016, às
10h20min., em decorrência do acontecido, o autuado não
apresentou defesa.
Às fls.11 a 12, manifestação da Procuradoria-Geral
do Município.
Sem apresentação de alegações finais.

b) MANTENHO a SANÇÃO DE APREENSÃO com
sua consequente perda com base no Art. 134.
IV do Decreto nº 6.514/08;

Feito remetido a julgamento.

c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer a
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;

II- FUNDAMENTAÇÃO

d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
de Instância no processo, o Autuado poderá
pagar o valor da multa no prazo de cinco dias
úteis, com o desconto legal de 30% que fica no
valor final no importe de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) sem incidência de juros, multa
e correção monetária, haja vista que foi apresentada a defesa no prazo legal, , em observância ao parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal nº 6.514/2008 cumulado com o
§1º do art. 29 da Lei Municipal nº 513/00;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO
a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte)
dias úteis.
f) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 07 de janeiro de 2017.

Eis o breve relatório.

Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
pratica de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargos, enfim, aqueles estabelecidos no art. 3º do decreto federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto:
Art. 8o A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Possibilitando o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de medida aplicável para cada espécie
de recurso ambiental objeto da infração. Assim, o Decreto
nº 6.514/08 prevê em que hipótese haverá a possibilidade
de aplicação dessa sanção, como é o presente caso em que
o Autuado cometeu a pratica de infração ambiental, sendo
a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$
500,00 (quinhentos reais).
Previsto no art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/08, o
valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre
o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Quanto ao desembargo, trata-se de penalidade
aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento da fiscalização para atender aos objetivos indicados
no § 1° do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis: “§ 1o As
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo
administrativo”.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização do Autuado por meio de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III - CONCLUSÃO
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Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais.
MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada ao Autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base
no art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08, AFASTANDO A
PRIMARIEDADE e, via de conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado venha cometer nova infração
ambiental, nos termos do art. 11 e seus incisos do Decreto
Federal nº 6.514/08;
MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental
com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
Para tanto, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;
Após tomar ciência da Decisão de Primeira de Instância no processo, o Autuado poderá pagar o valor da multa no prazo de cinco dias úteis, com o desconto legal de 30%
no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) sem
incidência de juros, multa e correção monetária, haja vista
que foi apresentada a defesa no prazo legal, , em observância ao parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal nº
6.514/2008 cumulado com o §1º do art. 29 da Lei Municipal
nº 513/00;
Caso o Autuado não pague o valor da multa com
30% de desconto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte)
dias úteis.
Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira
Instância e proceder com os trâmites legais para a inscrição
em Dívida Ativa, de acordo com a Lei Federal nº 6.830, de
22 de setembro de 1980 e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o valor será atualizado e serão cobrados juros de
mora, a partir da data da decisão final, de acordo com os
ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 06 de fevereiro de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 267/2016
Autuado: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo oriundo
de Auto de Infração nº 007614, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso art.
9º, caput, combinado com o art. 27, alínea “b” e “d”; ambos
da Lei Municipal n° 513/00.
O Autuado foi multado pela prática de poluição sonora ao realizar atividade de música ao vivo com utilização
de equipamento sonoro em volume acima do permitido pela
legislação ambiental, razão pela qual a atividade foi embargada (Termo de Embargo n° 003410).
Cientificado no dia 21 de março de 2016 às
11h:40min., em decorrência do acontecido, o autuado não
apresentou defesa.
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Às fls. 12/15, manifestação da Procuradoria Geral
do Município.
Sem apresentação das alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
bem como a Lei Municipal nº 513/00 prevê em seu bojo a
possibilidade de multa como no caso em comento ao tipificar a autuação com base no art. 27, alínea “b”.
No que se refere a multa, consta do auto de infração, especificamente, no campo destinado ao preenchimento da tipificação, que a referida multa foi fixada sob o fundamento do art. 27, alínea b, da Lei Municipal nº 513/00,
cujo verbete preceitua que a pena de multa será fixada em
UFIR (Unidade Fiscal de Referencia), no entanto, no campo
destinado a descrição por extenso do valor da multa, é de se
notar tal descrição em Reais, razão pela qual deixo de fixar
a multa em UFIR fixando-a em Reais, exatamente porque
nos moldes do art. 66 do Decreto Federal nº 6514/08, há
previsão para aplicação da multa em reais que é a moeda
corrente no Brasil, o que não torna nulo ou irregular o auto
de infração.
Ademais, como bem elucida o § 3º do art. 100 do
diploma em comento, “o erro no enquadramento legal da
infração não implica vício insanável, podendo ser alterado
pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada
que retifique o auto de infração”
O valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre o mínimo de 5 ( cinco) UFIR’s ao máximo de
500.000 (quinhentas mil), UFIR’s, previsto no arts. 27, alínea
“b” da referida lei.
De notar-se que, a legislação é clara no sentido de
aplicação de multa quando houver realização de atividade
utilizadora de recursos ambientais sem a devida licença. No
caso em comento, o autuado cometeu crime ambiental ao
utilizar equipamento sonoro em volume acima do permitido
e sem licença ambiental, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende do teor
contido no Parecer Técnico n°.531/2016, às fls. 05/06.
Vale mensurar ainda, que no contexto da Lei Municipal nº. 513/00, em seu art. 42, foi proibida “a perturbação
do sossego e do bem-estar público com ruídos, vibrações,
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei”.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
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dias úteis.
f) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve prática de poluição sonora e perturbação
ao sossego público, de modo a causar conseqüências danosas para o meio ambiente e à população.

Publique-se, notifique-se por AR o autuado e demais providências.

Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:

Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A

§ 1o As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a pessoa física ou jurídica ao
não dispor de licença no ato fiscalizatório terá atividade
embargada, o não foge o caso em comento, haja vista que
o Autuado exercia atividade de música ao vivo sem licença
ambiental.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização da Autuada por meio de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais.
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada no valor de 1.000 UFM’s, que convertendo
para o real fica no valor de R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais), AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de consequência, caracteriza a
REINCIDÊNCIA, caso a Autuada venha cometer
nova infração ambiental, nos termos do art. 11
e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08;
b) MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a
regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer a
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;
d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
de Instância no processo, o Autuado poderá
pagar o valor da multa no prazo de cinco dias
úteis, com o desconto legal de 30% no importe de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta
reais) sem incidência de juros, multa e correção monetária, haja vista que foi apresentada
a defesa no prazo legal, , em observância ao
parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal
nº 6.514/2008 cumulado com o §1º do art. 29
da Lei Municipal nº 513/00;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO
a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte)

Boa Vista/RR, 07 de fevereiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 07539/2015
Autuado: DUBAI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I - RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo oriundo de Auto de Infração nº 001129, Série E, devidamente
preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art. 3º, II e VII, Art. 66, caput, ambos do Decreto nº
6.514/08.
O Autuado foi multado pela prática de poluição sonora ao realizar atividade de música ao vivo com utilização de equipamento sonoro em volume acima do permitido
pela legislação ambiental, sem autorização expedida por
este órgão, tendo este estabelecimento denunciado através
da ocorrência de nº 19169 e através da Centra 156/PMBV,
razão pela qual a atividade foi embargada (Termo de Embargo n° 003590).
Cientificado no dia 11 de abril de 2015 às 23h:40min.,
em decorrência do acontecido, o autuado apresentou defesa, fls. 08.
Às fls. 19, manifestação da Procuradoria Geral do
Município.
Sem apresentação das alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
bem como a Lei Municipal nº 513/00 prevê em seu bojo a
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possibilidade de multa como no caso em comento ao tipificar a autuação com base no art. 27, alínea “b”.
No que se refere a multa, previsto no art. 71 do Decreto Federal nº 6.514/08, o valor da multa corresponde ao
patamar estabelecido entre o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A legislação é clara e explicita a respeito da aplicação de
multa quando houver qualquer modificação de itens no veiculo que não atenda as exigências ambientais e violem as
regras jurídicas de proteção ao meio ambiente.
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vidade até a regularização da Autuada por meio de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais.

Ademais, como bem elucida o § 3º do art. 100 do
diploma em comento, “o erro no enquadramento legal da
infração não implica vício insanável, podendo ser alterado
pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada
que retifique o auto de infração”

a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso a Autuada venha cometer nova infração ambiental,
nos termos do art. 11 e seus incisos do Decreto
Federal nº 6.514/08;

Desta feita, valor da multa corresponde ao patamar
estabelecido entre o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
previsto no art. 66 do referido decreto.

b) MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a
regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;

De notar-se que, a legislação é clara no sentido de
aplicação de multa quando houver realização de atividade
utilizadora de recursos ambientais sem a devida licença. No
caso em comento, o autuado cometeu crime ambiental ao
utilizar equipamento sonoro em volume acima do permitido
e sem licença ambiental, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende do teor
contido no Parecer Técnico n°. 629/2015, às fls. 04.

c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer a
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;

Vale mensurar ainda, que no contexto da Lei Municipal nº. 513/00, em seu art. 42, foi proibida “a perturbação
do sossego e do bem-estar público com ruídos, vibrações,
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei”.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
Portanto, mantenho o valor da multa fixada,
sopesando que houve prática de poluição sonora e perturbação ao sossego público, de modo
a causar conseqüências danosas para o meio
ambiente e à população.
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
§ 1o As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a pessoa física ou jurídica ao
não dispor de licença no ato fiscalizatório terá atividade
embargada, o não foge o caso em comento, haja vista que
o Autuado exercia atividade de música ao vivo sem licença
ambiental.
Deste modo, mantenho o embargo da referida ati-

d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
de Instância no processo, o Autuado poderá
pagar o valor da multa no prazo de cinco dias
úteis, com o desconto legal de 30% no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
sem incidência de juros, multa e correção monetária, haja vista que foi apresentada a defesa no prazo legal, , em observância ao parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal nº
6.514/2008 cumulado com o §1º do art. 29 da
Lei Municipal nº 513/00;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO
a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte)
dias úteis.
f) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 07 de fevereiro de 2017.
Ícaro César Farias da Costa
Autoridade Julgadora
OAB/RR 535-A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 03538/11
Autuado: DENYLSON AMARAL N. DE OLIVEIRA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 000763 - E, devidamente preen-
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chido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 3º, inciso II e VII e art. 43, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/08 cumulado com art. 2º, item 5 da Lei Federal
4.771/65e ainda combinado com art. 27, alíneas “b” e “d”
da Lei Municipal 513/00.
O autuado foi multado, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), pela construção de um muro de alvenaria, instalação preliminar (buracos) para coluna e estrutural
de uma ampliação residencial em um imóvel localizado na
Área de Preservação Permanente da margem direita do Rio
Branco, na Rua Capitão Bessa, 781, Centro. Fica embargada
as construções localizadas na referida área de APP, conforme Termo de Embargo n° 000496 - E.
Cientificado no dia 16 de fevereiro de 2011, em
decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa,
às fls. 10/28, alegando ser parte ilegítima para configurar
como infrator, pois o imóvel em questão não é mais de sua
propriedade, e apresentou às fls. 15 o recibo de compra e
venda do imóvel.
Às fls. 61/62, consta sustentação de autos.
Às fls. 20/23, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos, inclusive com demolição da construção caso preenchidas as hipóteses legais
de qualquer dos incisos do artigo 19, do Decreto 6.514/08,
observando as demais exigências legais previstas em seus
parágrafos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
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Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a
ocorrência de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
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no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
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b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.

Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.

No caso em tela, a autuação ocorreu em 2011, e o
último ato praticado sucedeu-se no ano de 2013, quando
o autuado foi notificado para apresentar as alegações finais, após isto, nenhuma outra movimentação, visando a
apuração da infração foi dada ao processo em tempo hábil,
estando até a presente data, pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;

Boa Vista/RR, 02 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 04876/11
Autuado: ADAILTON ALVES DA COSTA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 000570 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, inciso II, VII e VIII e art. 43, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/08 cumulado com art. 2º, alínea “a”, item 2 da Lei
Federal 4.771/65.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por ter construído uma casa de madeira,
medindo aproximadamente 60m², coberta com telha de
amianto, com instalações de energia elétrica e água encanada clandestinas, dentro da Área de Preservação Permanente, na área de inundação da margem direita do Rio Cauamé, situada na Rua S, s/n, (última casa), noi bairro Cidade
Satélite. A construção da casa foi embargada, conforme Termo de Embargo n° 000513 - E.
Cientificado no dia 16 de março de 2011 às
10h40min, em decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa, às fls. 08, informando que não possui condições financeiras para o pagamento da dívida.
Às fls. 11/12, consta sustentação de autos.
Às fls. 19/22, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
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Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a
ocorrência de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
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da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2011, e o
último ato praticado sucedeu-se no ano de 2012, quando
o autuado foi notificado para apresentar as alegações finais, após isto, nenhuma outra movimentação, visando a
apuração da infração foi dada ao processo em tempo hábil,
estando até a presente data, pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4343
22

10 de Fevereiro de 2017

afastada.

12.651/12.

Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.

O autuado foi multado, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), por ser o responsável pelo imóvel situado
na Rua Idelson Cortes, Lote 360, Qd 256, Zona 04, Bairro
Jardim Floresta, onde também ocorreu aterramento com
barro de construção na APP da vereda do Igarapé do Frasco, tamanho 25mx20m e construção de parte de edificação
de alvenaria, medindo 9mx19m, sem a devida autorização
ambiental. Imóvel referente ao Processo de Cadastramento
nº 7834/2003, em nome do autuado. Ficou embargada toda
e qualquer construção, ampliação constante no endereço
mencionado nos autos, bem como qualquer benfeitoria feita no terreno deste imóvel, conforme Termo de Embargo nº
005715 – E.

Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.
d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 02 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 0663/13
Autuado: WILSON EVANGELISTA DANTAS
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 002016 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, inciso II, VII e VIII e art. 43, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/08 cumulado com art. 4º, inciso XI da Lei Federal

Cientificado no dia 15 de março de 2013 às 16h, em
decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa,
às fls. 10/11, alegando ser parte ilegítima para configurar
como infrator, pois o imóvel em questão não é mais de sua
propriedade, e apresentou às fls. 15 o recibo de compra e
venda do imóvel.
Às fls. 20/23, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos, inclusive com, demolição da construção caso preenchidas as hipóteses legais
de qualquer dos incisos do artigo 19, do Decreto 6.514/08,
observando as demais exigências legais previstas em seus
parágrafos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o con-
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ceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a
ocorrência de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
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no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2013, e o
último ato praticado sucedeu-se no mesmo ano, quando o
autuado foi notificado para apresentar as alegações finais,
após isto, nenhuma outra movimentação, visando a apuração da infração foi dada ao processo em tempo hábil, estando até a presente data, pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
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b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.
d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 02 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 09737/12
Autuado: ADALBERTO CAPELA LINO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001228 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 3º, inciso II, IV e VII e art. 43, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/08 cumulado com art. 2º, alínea “a”, item 1 da Lei
Federal 4.771/65.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter construído uma casa de alvenaria, que
media 6 metros de largura com 8 metros de comprimento, medindo aproximadamente 48m², totalmente dentro da
Área de Preservação Permanente da margem direita do
Igarapé Caranã, situada na Rua Sebastião Ari Paiva, Bairro
Dr. Silvio Leite. A construção foi embargada, conforme Termo de Embargo n° 005068 - E.
Cientificado no dia 18 de maio de 2012 às 11h02min,
o Autuado NÃO apresentou defesa.
Às fls. 09, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que deixou de apresentar parecer,
tendo em vista a inexistência de controvérsia jurídica, devido em parte pela omissão do autuado na apresentação de
defesa, apesar de devidamente notificado para tal fim.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
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caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a
ocorrência de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
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auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
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Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.

Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.

Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.

No caso em tela, a autuação ocorreu em 2012, e o
último ato praticado sucedeu-se no mesmo ano, quando foi
certificado o não recebimento das alegações finais e os autos inclusos em pauta de julgamento, após isto, nenhuma
outra movimentação visando à apuração da infração foi
dada ao processo, estando até a presente data, pendente
de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.

Boa Vista/RR, 01 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 17011/10
Autuado: ELIAS DA SILVA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001058 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º inciso II e VII, combinado com art. 43 caput, do Decreto
Federal nº 6.514/2008 cumulado com art. 66, caput, da Lei
Federal nº 9.605/98.
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O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), pela prática de construção de um muro de
arrimo e aterramento à margem da Área de Preservação
Permanente do Igarapé Caxangá, sem autorização ambiental do órgão competente, localizado na Avenida Glaycon de
Paiva, nº 983, bairro São Vicente. A construção foi embargada, conforme Termo de Embargo n° 000571 - E.
Cientificado no dia 20 de outubro de 2010 às
9h25min, em decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa, às fls. 06/10 e 19/21, requerendo a anulação
do Auto de infração, bem como a continuidade da obra.
Às fls. 27/34, consta sustentação de autos.
Às fls. 36/39, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
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autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a
ocorrência de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
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o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.

inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.

Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2010, sendo que o último ato praticado sucedeu-se no ano de 2012,
quando foi certificado o não recebimento das alegações finais e os autos inclusos em pauta de julgamento, após isto,
nenhuma outra movimentação visando à apuração da infração foi dada ao processo, estando até a presente data,
pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
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d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 31 de janeiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA

RO

Processo nº 17498/10
Autuado: CECI CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO RIBEIDECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001023 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 38, caput, da Lei Federal nº 9.605/98 cumulado com art.
43, caput, e art. 3º, inciso II e VIII, do Decreto Federal nº
6.514/08.
A autuada foi multada, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), pela construção de um muro de alvenaria,
com cerca de 5,0 (cinco) metros de comprimento, na Área de
Preservação Permanente, às margens do lado esquerdo do
Igarapé Jararaca.
Cientificada no dia 18 de novembro de 2010 às
10h30min, em decorrência do acontecido, a Autuada apresentou defesa, às fls. 8/9, aduzindo que mora no local há
mais de 20 anos e que há 16 anos construiu o muro, e que
não sabia que era proibida a construção do muro.
Às fls. 10/12, consta sustentação de autos.
Às fls. 21/24, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;

Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:

c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
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mum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a
ocorrência de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
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outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2010, sendo que o último ato praticado sucedeu-se no ano de 2012,
quando foi certificado o não recebimento das alegações finais e os autos inclusos em pauta de julgamento, após isto,
nenhuma outra movimentação visando à apuração da infração foi dada ao processo, estando até a presente data,
pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
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Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.
d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 31 de janeiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA

RA

Processo nº 17703/11
Autuado: FRANK DE JESUS DOS SANTOS DE OLIVEIDECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 000583 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 3º inciso II, VII e VIII combinado com art. 43 caput, e art.
112, §1º todos do Decreto Federal, cumulado com art. 2º,
alínea “a”, item 1 da Lei Federal nº 4.771/65 (Antigo Código
Florestal).
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela prática de reforma e ampliação de edificação residencial, habitada, medindo aproximadamente
225 m², bem como a construção de outra edificação, medindo aproximadamente 30 m², coberta com telha de amianto,
sem revestimento, sem instalações elétricas e hidráulicas,
não habitada, ambas dentro da Área de Preservação Per-
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manente da margem esquerda do Igarapé Tiririca, estando as construções a 4m da borda da canalização do referido curso d’água. As obras foram embargadas, conforme
Termo de Embargo n° 000529 - E. Insta frisar, que também
foi determinada a demolição da construção de 30 m², não
habitada, no prazo de 30 (trinta) dias, em atendimento ao
disposto no §1º do Artigo 112 do Decreto Federal 6.514/08,
conforme auto de infração supracitado.
Cientificado no dia 18 de novembro de 2011 às
11h50min, em decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa, às fls. 11/12, aduzindo que morava no local
há mais de 15 anos e que pagava IPTU, água, luz, telefone, iluminação pública, e que a outra construção seria para
uma de suas filhas que não possui condições de adquirir um
terreno para sua moradia.
Às fls. 15/18, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
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Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a ocorrência
de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
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o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.

Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2011, sendo que o último ato praticado sucedeu-se no ano de 2012,
quando o autuado foi notificado para apresentar as alegações finais, após isto, nenhuma outra movimentação, visando a apuração da infração foi dada ao processo em tempo
hábil, estando até a presente data, pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
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inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.
d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 01 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 18322/11
Autuado: GILBERTO ROSA DA LUZ
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 000588 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, inciso II e IV, art. 43, caput, e art. 102, caput, do Decreto
Federal nº 6.514/08 cumulado com art. 3º, inciso IV da Resolução do CONAMA 303/02.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por estar descarregando material de construção (cimento) em área de preservação permanente, localizado na Rua Guariguara, nº 347, Bairro Paraviana. O
caminhão apreendido estava descarregando 20 sacos de
cimento na APP de uma vereda que fica situada à margem
direita do Rio Cauamé. Foi apreendido 01(um) caminhão
da marca Volkswagem, 8.120, cor branca, plana NAL 9049,
diesel, ano 2002/2002, conforme Termo de Apreensão n°
000532 - E.
Cientificado no dia 30 de novembro de 2011 às
10h45min, em decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa, às fls. 11/16 alegando que não realizou
qualquer conduta tipificada como ilícita pela legislação ambiental, que não é proprietário da obra e que apenas cumpriu um contrato de frete para entrega do material.
Às fls. 22/25 e 28/29, constam sustentação de autos.
Às fls. 38/43, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
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assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determinado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a ocorrência
de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
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A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2011, sendo que o último ato praticado sucedeu-se no ano de 2013,
quando o autuado foi notificado para apresentar as alegações finais, após isto, nenhuma outra movimentação, visando a apuração da infração foi dada ao processo em tempo
hábil, estando até a presente data, pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
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apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 01 de fevereiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SETOR JURÍDICO
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Processo nº 18475/10
Autuado: ADRIANO ALVES DA SILVA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001031 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º inciso II e VII, combinado com art. 43 caput, do Decreto
Federal nº 6.514/2008 cumulado com art. 2°, inciso I, alínea
“a”, da Lei Federal nº 4771/65.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela ampliação de uma casa, com a construção
de uma varanda, que mede aproximadamente 40m², e está
situada a 22 metros da Área de APP do igarapé Macuxi,
onde também foi construído um muro que, em virtude da
ação das águas do igarapé foi derrubado. A obra estava
em fase de acabamento no momento da autuação, razão
pela qual a atividade foi embargada, conforme Termo de
Embargo n° 000772 - E.
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Cientificado no dia 01 de dezembro de 2010 às
10h45min, em decorrência do acontecido, o Autuado apresentou defesa, às fls. 9/10, aduzindo não possuir condições
de pagar o valor da multa imposta.
Às fls. 14/16, consta sustentação de autos.
Às fls. 18/20, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração e manutenção dos embargos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
A prática de condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
A legislação infraconstitucional impõe ao poluidor
e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental
como uma das diretrizes da política nacional do meio ambiente. Nestes termos, cita-se o art. 4º, inciso VII, da Lei
6.938/81, in verbis:
“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
(...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.”
Nesse contexto, o art. 3º da Lei 6.938/81 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental.
No mesmo contexto, o §1° do art. 14 da referida Lei
6.938/81 prevê que sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.
Contudo, para apuração da conduta praticada pelo
autuado, o processo administrativo ambiental deverá ser
conduzido pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, terá incidência sobre
o procedimento, quer seja regulando o prazo inicial e final
para sua instauração e satisfação daquilo que for determi-
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nado após regular processo administrativo, quer seja para
evitar a paralisação injustificada do iter procedimental.
O instituto da prescrição está intimamente ligado
ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de
Hely Lopes Meirelles[1], “a prescrição administrativa opera
a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público
sobre matéria sujeita à sua apreciação”.
Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a ocorrência
de dois fatores, quais sejam:
a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de
consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e,
b) a inércia do titular envolvido.
Nesses termos, tem-se que “consumada a prescrição, o que se esvai não é o direito de ação, mas sim a pretensão, isto é, a exigibilidade do direito de que se alega
ser titular. O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não
pode mais ser exigido da parte contrária, eis que fulminada
a pretensão, com a consumação da prescrição”.
No caso do processo administrativo punitivo ambiental, a administração, em regra, terá cinco anos, a partir
da data do cometimento da infração, ou da cessação do ato
ilegal, nos casos das infrações permanentes, para lavrar o
auto de infração, promover toda a apuração necessária e
decidir, de forma definitiva, pela homologação do Auto de
Infração e confirmação das sanções inicialmente aplicadas
pelo Agente Ambiental.
A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
O Decreto nº 6.514, de 2008, por sua vez, dentre
outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio
ambiente e as sanções aplicáveis, assim, seguindo o prazo
prescricional comum fixado na Lei nº 9.873, de 1999, estabelece que “prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que esta
tiver cessado”.
Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio
ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de
cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental e apuração da conduta ilícita.
Destaca-se também, que o prazo prescricional poderá ser superior a cinco anos, na hipótese em que o ilícito administrativo também configurar crime e, com base na
pena aplicável, a prescrição penal for maior.
Deste modo, instaurado o procedimento administrativo ambiental (art. 98 do Decreto nº 6.514/2008), o prazo
quinquenal da prescrição da pretensão punitiva poderá ser
interrompido se ocorrer quaisquer das hipóteses elencadas
no rol meramente exemplificativo do artigo 22 do Decreto nº
6.514, de 2008. Vejamos:
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou
pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco
da administração, para o efeito do que dispõe
o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
Portanto, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos,
este contado da data da prática do fato ou da cessação da
conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração
Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.
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Noutro giro, sabe-se que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada,
reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de
três anos.
No caso em tela, a autuação ocorreu em 2010, sendo que o último ato praticado sucedeu-se no ano de 2011,
quando foi certificado o não recebimento das alegações finais e os autos inclusos em pauta de julgamento, após isto,
nenhuma outra movimentação visando à apuração da infração foi dada ao processo, estando até a presente data,
pendente de julgamento.
Neste sentido, percebe-se que a última movimentação dada ao processo é meramente de expediente, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
eis que são exemplos de atos interruptivos, a confirmação
da pena de multa; a verificação do estado dos bens depositados em nome do próprio autuado, ou à solicitação de
análise de documentos de regularização, para fins de levantamento do embargo; ou qualquer outro ato, visando ao
correto deslinde do feito.
Cabe dizer ainda, que a inércia não ocorreu em virtude da conduta do autuado, tampouco em virtude de determinação judicial, razão pela qual a prescrição não pode ser
afastada.
Desta forma, resta cristalino que o processo foi atingido pela prescrição punitiva intercorrente, pois a Administração sem qualquer justificativa deixou de efetivamente adotar medida tendente ao exercício da pretensão de
apurar a conduta ilícita, objeto do processo administrativo
ambiental, e assim concluir o processo de auto de infração,
haja vista, que não foi praticado nenhuma movimentação,
ficando o processo paralisado por mais de 03 anos.
Importa frisar, que a responsabilidade do servidor
poderá ser apurada, pois se houve dolo, ou mesmo negligência, do servidor público responsável pelo trâmite processual, este está sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n° 003/2012.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que apesar de o auto
de infração reverter-se das formalidades a ele inerente,
com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação
de multa em consonância com os consectários legais, vislumbro que o objeto da autuação foi atingindo pelo instituto
da prescrição, nos moldes a seguir:
a) Considerando que os autos ficaram paralisados por mais de (03) três anos, sem prática
de quaisquer atos que impliquem instrução do
processo, inclusive pendente de julgamento,
notória a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, sendo medida imperiosa o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do
parágrafo 2º, do art. 21, do Decreto Federal nº
6.514/08, eis que esta determinação pode ser
adotada tanto de ofício quanto à requerimento
da parte;
b) Nestes moldes, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, na Assessoria Jurídica, em um prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
c) Oficie-se a Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças - SEPF, dando ciência
da Decisão de Primeira Instância, evitando a
inscrição do débito em Dívida Ativa, de acordo
com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e Lei Municipal 459/98.
d) Por derradeiro, determino que o processo
administrativo seja remetido à Procuradoria
Geral do Município, com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
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Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e que
sejam tomadas as demais providências.
Boa Vista/RR, 31 de janeiro de 2017.
Jorge da Silva Fraxe
Autoridade Julgadora
OAB/RR 078

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
CORREGEDORIA DE SEGURANÇA
PORTARIA Nº 027/2017–CORREGEDORIA/SMST
A corregedoria de segurança da secretaria municipal de segurança urbana e trânsito, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009,
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº
1.007/2007.
RESOLVE
Art. 1º Fica Substituído na Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar de nº 027/2016/CORREGEDORIA/
SMST/Vol. 1, da Corregedoria de Segurança da Secretaria
Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, a servidora, CICERA MANGABEIRA DOS SANTOS MENDONÇA, Guarda Civil Municipal, especialidade 2ª classe, matrícula nº 28.006,
designada por meio da Portaria nº 078/2016-CORREGEDORIA/SMST, publicado no Diário Oficial do Município nº 4256
de 29 de setembro de 2016, pelo servidor, JOSÉ DE SOUZA
RODRIGUES FILHO, Guarda Civil Municipal, especialidade
Inspetor, matrícula nº 14.591.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.
Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal
de Segurança Urbana e Trânsito.
Boa Vista – RR, 02 de fevereiro de 2017.
Carlos Leandro Sobrinho Dias
Corregedor de Segurança-SMST
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
CORREGEDORIA DE SEGURANÇA
PORTARIA Nº 028/2017–CORREGEDORIA/SMST
A corregedoria de segurança da secretaria municipal de segurança urbana e trânsito, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009,
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº
1.007/2007.
RESOLVE:
Art. 1º Designar, com fulcro no Art. 43, § 1° e 2° da lei
1.007/07 o servidor EDINALDO FAUSTINO DE LIMA, Agente
de Trânsito, matricula nº 25.054, para na condição de DEFENSOR DATIVO, oferecer defesa escrita, acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar n° 32/2016/Corregedoria/SMST
Vol. I, instaurado por meio da Portaria n° 094/2016-CORREGEDORIA/SMST, publicado no D.O.M n° 4273 de 26 de outubro de 2016, c/c Portaria nº 101/2016-CORREGEDORIA/
SMST, publicado no D.O.M nº 4292 de 28 de novembro de
2016, c/c Portaria nº 115/2016-CORREGEDORIA/SMST, publicado no D.O.M nº 4310 de 26 de dezembro de 2016, c/c
Portaria nº 020/2017-CORREGEDORIA/SMST, publicado no
D.O.M nº 4339 de 06 de fevereiro de 2017, e adotar as demais providências que se tornar necessárias em favor do
servidor A.M.O , Guarda Civil municipal, especialidade Su-
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binspetor, matricula n° 13.992, considerando que regularmente citado deixou de apresentar defesa escrita nos termos da Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA/PRESI N.º 0212/2017

Dê-se ciência. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.
Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal
de Segurança Urbana e Trânsito.
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2017.
Carlos Leandro Sobrinho Dias
Corregedor de Segurança-SMST

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO,
ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA/PRESI N.º 0209/2017
O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,
RESOLVE:
Art. 1° – Suspender por extrema necessidade dos
serviços as férias do servidor Luiz Thomaz Grande Filho,
detentor do Cargo em Comissão de Superintendente de Administração e Finanças desta Fundação, referente ao exercício de 2016, as quais seriam desfrutadas no período de
1º/02/2017 a 02/03/2017, as quais serão usufruídas no período de 02/10 a 03/11/2017.
Art. 2º - Esta portaria tem efeito retroativo a 1º de
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR, 2
de fevereiro de 2017.
Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA/PRESI N.º 0210/2017
O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,
RESOLVE:
Art. 1° – Designar a servidora Anália Soares Diniz
Ródio, ocupante do Cargo em Comissão de Assistente I, matrícula n° 00105, para fiscalizar a contratação de empresa
especializada para aquisição de carimbos e chaves, para
atender as necessidades desta Fundação, conforme Processo nº 0058/2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR,
06 de fevereiro de 2017.
Daniel Lima
Presidente da FETEC

O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,
RESOLVE:
Art. 1° – Exonerar a servidora Jane Gonçalves Melo,
do Cargo em Comissão do Grupo de Natureza Especial, código GNE-206, de Assessor Especial da Assessoria Especial
da Presidência desta Fundação.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR,
08 de fevereiro de 2017.
Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA/PRESI N.º 0213/2017
O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a servidora Jane Gonçalves Melo,
para exercer o Cargo em Comissão do Grupo de Direção
Superior, código GDS-302, de Assessor II da Assessoria Especial da Presidência desta Fundação.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR, 8
de fevereiro 2017.
Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA/PRESI N.º 0214/2017
Dispõe sobre os critérios adotados aos pagamentos de prestação de serviços artísticos na
programação cultural, esportiva e turística do
município de Boa Vista, em conformidade com
a política pública de cultura, esportiva e turismo estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
Boa Vista, executados nos eventos de Micro,
Pequeno, Médio e Grande Porte em eventos
apoiados e/ou realizados Pela Fundação de
Educação, Turismo, Esporte e Cultura e dá outras providências.
O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,
Considerando a necessidade de estabelecer e regulamentar critérios para o pagamento de prestação de serviços do segmento cultural, artísticos e folclórico, quanto da
contratação de bandas, artistas, exposições, cursos, palestras e congêneres; e assim, atender a eventos apoiados e/
ou realizados pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte
e Cultura de Boa Vista.
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Considerando a Ata de Reunião nº 001, de 03 de
dezembro de 2016 da Comissão de Credenciamento de Bandas e Artistas na Área Cultural, instituída pela Portaria/PRESI nº 0303, de 25 de Novembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 4319, de 06 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

Boa Vista – RR, 09 de fevereiro de 2017.
Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Art. 1º - O pagamento realizado em serviço prestado por pessoa jurídica para atender a demanda oriunda
da programação cultural, esportiva e turística do Município
de Boa Vista, obedecerão aos critérios estabelecidos pela
Tabela abaixo.
Art. 2º - A Tabela de Dimensão de Evento servirá
como parâmetro para quantitativo de publico nos eventos
de micro, pequeno, médio e grande porte.
Art. 3º - A Tabela de Remuneração será dada pela
analise do currículo e portfólio dos candidatos, de acordo
com as regras e critérios de avaliação fixados pelos respectivos Editais de seleção ou chamamento públicos lançados
pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de
Boa Vista – FETEC.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR,
09 de fevereiro de 2017.
Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ANEXO DA PORTARIA/PRESI N.º 0214/2017
TABELA DE REMUNERAÇÃO
MICRO PORTE

PEQUENO PORTE

Abaixo de 500 Pessoas

De 501 a 1000 Pessoas

MÉDIO PORTE

GRANDE PORTE

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
da FETEC-RR torna público o resultado do certame licitatório
referente ao PREGÃO supracitado, oriundo do Processo nº
0019/2017, cujo objeto é: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE, ARQUIBANCADA, CERCA MÓVEL, BARRICADA DE ALUMÍNIO DE CONTENÇÃO, PRATICÁVEL E FECHAMENTO, COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AOS EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA FETEC, DURANTE 12
(DOZE) MESES. Empresa ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÕES
LTDA, com CNPJ: 11.781.576/0001-50, vencedora do ITEM
13, sendo o Item 13 no valor unitário de R$ 100,00 (cem
reais) e Empresa CARLOS C. OLIVEIRA DO NASCIMENTO EPP,
com CNPJ: 10.242.165/0001-23, vencedora do ITEM 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, e 16 sendo o
Item 01 no valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais),
Item 02 no valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais),
Item 03 no valor unitário de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), Item 04 no valor unitário de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais), Item 05 no valor unitário de
R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), Item 06 no valor unitário de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), Item 07 no valor
unitário de R$ 20,00 (vinte reais), Item 08 no valor unitário
de R$ 20,00 (vinte reais), Item 09 no valor unitário de R$
15,00 (quinze reais), Item 10 no valor unitário de R$ 15,00
(quinze reais), Item 11 no valor unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), Item 12 no valor unitário de R$ 40,00 (quarenta
reais), Item 14 no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais),
Item 15 no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), Item
16 no valor unitário de R$ 20,00 (vinte reais). Perfazendo o
VALOR TOTAL do certame de R$ 2.576.000,00 (dois milhões
quinhentos e setenta e seis mil reais).
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2017.

De 1001 a 3000 Pessoas Acima de 3001 Pessoas

Dagoberto Kunzler Machado Junior
Pregoeiro CPL/FETEC

BANDAS
NIVEL
A
B
C

MICRO
R$ 1.000,00
R$ 700,00
R$ 500,00
DISC JOCKEY

NIVEL

MICRO

A
B
C

R$ 900,00
R$ 600,00
R$ 400,00

PEQUENO
R$ 2.500,00

MÉDIO
R$ 4.000,00

R$ 1.500,00
R$ 800,00

R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 1.000,00

ARTISTA SOLO OU DUPLA
PEQUENO
MÉDIO
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 700,00

GRANDE
R$ 5.000,00

GRANDE

R$ 2.000,00
R$ 1.700,00
R$ 1.000,00

R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.400,00

I - Entende se por Banda um conjunto musical composto por no mínimo 03 músicos.
II – Todas as apresentações Musicais terão duração
mínima de 30 minutos e máxima de 120 minutos, conforme
programação estipulada pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura.
III - As Apresentações do Disc Jockey terão duração
mínima de 04 horas e máxima de 08 horas, conforme programação estipulada pela Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura.
IV – Classificação dos eventos da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura:
PEQUENO PORTE

MÉDIO PORTE

GRANDE PORTE
JOGOS DE VERÃO
CARNAVAL

GO LADEIRA
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FESTIVAL DOS IMIGRANTES

ARRAIAL BOA VISTA JUNINA
CORRIDA 9 DE JULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
A Presidente da Comissão de Credenciamento no
uso das suas atribuições torna público as pontuações e áreas de atuações dos candidatos credenciados no Edital nº
002/2016 que tem como Objetivo o Credenciamento de Seleção de Pessoas Físicas para Emissão de Parecer Técnico
Especializado na Área Cultural, conforme abaixo:
Nº

PARECERISTA

PONTUAÇÃO

1
Carolina
Albuquerque
2

3

Viana

62 Pontos

Jacildo Bezerra

60 Pontos

Silvana Silva Martins

101 Pontos

ÁREA ATUAÇÃO
Diversidade Cultural,
Transversalidade da Cultura,
Música, Patrimônio Cultural e
Economia Criativa.
Diversidade Cultural,
Transversalidade da Cultura e
Economia Criativa.
Circo, Teatro, Dança, Audiovisual
e Diversidade Cultural.

Boa Vista – 08 de Fevereiro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Espécie: Extrato de Termo de Contrato
Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa para prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades
desta Fundação.
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Valor: O valor contratado é no importe de R$
100.000,00 (cem milreais)
Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
Programa: 04.122.0012.2.040.
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00
Fontes deRecursos: 01.01.00
Processo:013/2016
Distribuidora:BOA VISTA ENERGIA S/A
Consumidora: Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura De Boa Vista – FETEC.
Data da Assinatura: 09/03/2016
Assinam: Daniel Soares Lima, pela Consumidora e
Marinete de Oliveira Reis e Jocely Ferreira Lima, pela Distribuidora.

No EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do Processo nº 0014/2017, VEICULADA na Edição do Diário Oficial do
Município - DOM nº 4341, página 74 do dia 08 de fevereiro
de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
PROCURADORIA JURÍDICA

Paulo Ernesto Wanderley Zamberlan
Presidente da CPL/ FETEC

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Espécie: Extrato de Termo de Contrato
Objeto: Constitui objeto do presente contrato, eventual contratação de empresa para o fornecimento de refrigerante e gelo, referente aos itens 01 à 05.
Valor: O valor contratado é no importe de R$
82.378,00 (oitenta e dois mil e trezentos e setenta e oito
reais)
Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
Programa: 13.392.0014.2.044/ 13.812.0015.2048/
27.812.0015.2.049/ 23.695.0016.2.050.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00
Fontes deRecursos: 01.01.00
Processo:162/2016
Contratado:SILVA E ALBUQUERQUE LTDA-ME
Contratante: Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura De Boa Vista – FETEC.
Data da Assinatura: 01/02/2017
Assinam: Daniel Soares Lima, pela Contratante e Ricardo Waldemiro de Albuquerque, pela Contratada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial sob o Sistema de Registro de Preços - SRP Nº 004/2017
Processo n° 0171/2016 – FETEC
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA FETEC,
conforme condições estabelecidas no Termo de Referência e
seus anexos.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 13/02/2017,
às 08h00min (horário local).
ABERTURA DO CERTAME: 22/02/2017, às 08h00min
(horário local).
O Edital encontra-se a disposição dos interessados
a partir do dia 13 de Fevereiro do corrente ano, mediante
solicitação na Comissão Permanente de Licitação / CPL, Avenida dos Imigrantes, n. 1612, Terminal João Firmino Neto,
Buritis, 1º andar, sala 42, Boa Vista (RR), no horário de 8h
às 12h e de 14h às 18h. E, poderá ser solicitado pelo e-mail:
pregaofetec@gmail.com, sendo fornecido gratuitamente
mediante a apresentação de um dispositivo eletrônico de
armazenamento (pen drive).
Boa Vista (RR), 09 de fevereiro de 2017.
Dagoberto Kunzler Machado Junior
Pregoeiro CPL/FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTES E CULTURA DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ERRATA

Onde se lê:
OBJETO: Cobrir despesas com pagamentos de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as necessidades da FETEC, pelo período de doze (12) meses.
Lê-se:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM, para atender a FETEC.
Boa Vista-RR, 09 de fevereiro de 2017.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 076/2017
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas art. 39, da
Resolução nº 093, de 16 de dezembro de 1998.
R E S O L V E:
Art. 1º – Designar o servidor Gloudes das Neves
Castro – Auxiliar Legislativo, para fiscalizar o Processo nº
110/2016, referente a Contratação de empresa para confecção e cópia de chaves com troca, reparo e colocação de fechaduras e confecções de carimbos para atender as necessidades desta CMBV, uma vez que a servidora Mara Rubia de
Souza Mangabeira Rodrigues, atual fiscal do processo em
tela, encontra-se de licença médica.
Art. 2º – Esta Portaria tem efeito retroativo a 21 de
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista – RR, 30 de janeiro de 2017.
Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 081/2017
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
39, do Regimento Interno, de acordo com os artigos 75 a 78,
da Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012.
R E S O L V E:
Art. 1º – Conceder 20 (vinte) dias de férias a servidora Carmen Lopes da Silva, matrícula nº 10801, suspensas
por meio da Portaria nº 573/2015, publicada no D.O.M. nº
3951, de 30 de junho de 2015, a serem usufruídas no período de 06 a 25/03/2017.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista – RR, 03 de fevereiro de 2017.
Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 082/2017
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo do
art. 39, do Regimento Interno, considerando o disposto no
art. 88, da Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de
2012.
R E S O L V E:
Art. 1º – Fica prorrogada a cessão da seguinte servidora, pertencente ao quadro de pessoal estatutário desta
Casa Legislativa, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma
abaixo indicada:

SF02,

Nome: Cidiamara do Carmo Feitosa
Cargo: Auxiliar Técnico Legislativo F-11
Especialidade: Auxiliar Legislativo
Matrícula: 1797
Órgão cessionário: Senado Federal
Cargo a ser ocupado: Assessor Parlamentar, código

Fundamentação Legal: Lei Complementar nº 003,
art. 88, I, §1º
Responsabilidade do ônus: Órgão cessionário
Processo número: 111/2015
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de 26
de fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista – RR, 07 de fevereiro de 2017.
Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

10 de Fevereiro de 2017
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Poder Legislativo
Presidente:
Mauricelio Fernandes de Melo
Primeiro Vice-Presidente:
Júlio Cézar Medeiros Lima
Segundo Vice-Presidente:
Rondinele de Souza Oliveira
Primeiro Secretário:
Romulo Soares Amorim
Segundo Secretário:
José Francisco Lopes de Albuquerque
Terceiro Secretário:
Genilson Costa e Silva
Aderval da Rocha Ferreira Filho, Aline Maria de
Menezes Rezende Chagas, Eduardo Jorge Silva Rocha, Genilson Costa e Silva, Genival Ferreira Lima, Idazio Chagas
de Lima, Ítalo Otávio Teixeira Pinto, José Francisco Lopes
Albuquerque, Júlio Cézar Medeiros Lima, Linoberg Barbosa de Almeida, Magnólia de Sousa Monteiro Rocha, Manoel Neves de Macedo, Mauricelio Fernandes de Melo, Mirian dos Reis Melo, Nilvan Souza dos Santos, Rondinele de
Souza Oliveira, Romulo Soares Amorim, Renato Andrade
Queiroz, Wagner Silva Feitosa, Wesley Carlos Thomé, Zélio
dos Santos Mota.

