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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE EXECUTIVO
DECRETO Nº 006/E, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito de Boa Vista, no uso das atribuições que
lhe confere os artigos 62, inciso II e 75, inciso I, alínea “f”,
da Lei Orgânica do Município, de 11 de julho de 1992, de
acordo com a Lei Municipal nº 916, de 27 de outubro de
2006,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica designado o senhor Edvaldo Pires Hermógenes, Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, como Autoridade de Trânsito Municipal, com jurisdição no âmbito do Município de Boa Vista, conforme determina o art. 8º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), em substituição ao senhor
Raimundo Barros Oliveira.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE EXECUTIVO
DECRETO Nº 0041/P, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito 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, e de acordo com as condições estabelecidas no Edital nº 002/2019-SMAG, publicado no Diário
Oficial do Município nº 4999, de 31 de outubro de 2019,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica sem efeito a nomeação da candidata Rafaella Caleffi, para o cargo de Analista/Médico Ginecologista/Obstetra, providenciada através do Decreto nº 1572/P,
publicado no Diário Oficial do Município nº 5273, de 14 de
dezembro de 2020, em razão do seu pedido de reclassificação no Concurso Público.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.

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 interinamente o senhor Anderson Wesley Fernandes Coelho, para responder pelo cargo em comissão de Nível de Atuação Programática, Símbolo
AP-2, de Superintendente de Relações Públicas e Eventos,
da Secretaria Municipal de Comunicação, cumulativamente
com o cargo de Assessor 5, Símbolo AP-4, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, no período
de 06.01.21 a 25.01.21.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 06 de
janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE EXECUTIVO
DECRETO Nº 0043/P, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito 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 interinamente o senhor Marcílio Barbosa Ribeiro, para responder pelo cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-4, de Chefe do
Departamento de Atendimento ao Consumidor, da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor - PROCON/BV, da
Procuradoria Geral do Município, no período de 11.01.21 a
25.01.21.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta
data, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE EXECUTIVO
PORTARIA Nº 024/P, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

O Prefeito de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso X, da Lei Orgânica do
Município, de 11 de julho de 1992,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE EXECUTIVO

Considerando o que dispõe o art. 5º da Lei Municipal nº 1007/2007,

DECRETO Nº 0042/P, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito 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

RESOLVE:
Art. 1º Substituir o Corregedor de Segurança Lúcio
Leite Guimarães, no Processo nº 0067/2019-CORREGEDORIA/SMST/VOL. 1.
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Art. 2º Nomear para atuar como Corregedor de Segurança no Processo nº 0067/2019- CORREGEDORIA/SMST/
VOL. 1, o Procurador Adriano Gonçalves Vieira de Souza
Chaves.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

11 de Janeiro de 2021

Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

AVISO DE LICITAÇÃO

Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

Pregão Eletrônico nº 012/2021 - Registro de Preços
Processo nº 012896/2020 – SMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE EXECUTIVO

Objeto: Eventual aquisição de Material Médico para
Cirurgia Neurológica e Gástrica, para atendimento anual –
exercício 2020/ 2021, das Unidades de Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde - SMSA.
Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2021 às
9h (Horário de Brasília) no sítio www.comprasnet.gov.br.
Início da Disputa: 22/01/2021 às 10h (Horário de
Brasília) no sítio supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados,
no sítio www.comprasnet.gov.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes ou mediante solicitação
por e-mail: pregao.pmbv@gmail.com, 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.

PORTARIA Nº 025/P, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito 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, de acordo com o artigo
13, § 2º, combinado com o artigo 95, alínea “b”, da Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à senhora Isa Mafalda Costa Colombiano, nomeada através do Decreto nº 1572/P, publicado no Diário Oficial do Município nº 5273, de 14 de dezembro de 2020, para exercer o cargo efetivo de Analista/
Médico Ginecologista/Obstetra, do quadro de pessoal desta Prefeitura, Adiamento de Posse, até 07 de fevereiro de
2021, por motivo de Licença Médica.

Néria Gardênia Pontes Benicio
Pregoeira

Art. 2º A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados a partir do término do impedimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

AVISO DE LICITAÇÃO

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Pregão Eletrônico nº 013/2021 – Registro de Preços
Processo nº 018590/2020 – SMPE

PODER EXECUTIVO
Prefeito
Arthur Henrique Brandão Machado
Vice-Prefeito
Cassio Murilo Gomes
Gabinete Executivo
Paulo Roberto Bragato
Procuradoria Geral do Município
Marcela Medeiros Queiroz Franco
Controladoria Geral do Município
Wilker Vieira da Costa
Comissão Permanente de Licitação
Artur José Lima Cavalcante Filho
Consultor Geral

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e
Finanças - SEPF
Márcio Vinicius de Souza Almeida
Secretaria Municipal de Agricultura e
Assuntos Indígenas - SMAAI
Guilherme Carneiro Adjuto
Secretaria Municipal de Serviços Publicos e
Meio Ambiente - SPMA
Daniel Pedro Rios Peixoto
Secretaria Municipal de Comunicação - SEMUC
Raimundo Weber Araújo Negreiros Júnior
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito - SMST
Edvaldo Pires Hermógenes
Secretaria Municipal de Convênios - SEMCONV
Cremildes Duarte Ramos
SECRETARIAS MUNICIPAIS
Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - SMTI
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG Honei Wilson da Rocha Maceió
Lincoln Oliveira da Silva
Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SMPE
Secretaria Municipal da Educação e Cultura - SMEC
Andréia Neres Ferreira
Maria Consuêlo Sales Silva
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR
Secretaria Municipal da Saúde - SMSA
Angélica dos Santos Leite
Cláudio Galvão dos Santos
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Vista - FETEC
Alessandra de Almeida Pimenta Pereira
Daniel Soares Lima
Secretaria Municipal de Gestão Social – SEMGES
Agência Reguladora Municipal Alessandra Gonçalves Corleta
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Objeto: Eventual aquisição de composto lácteo, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Projetos Especiais.
Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2021 às
9h no sítio www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 25/01/2021 às 9h30min
(Horário de Brasília) no sítio supracitado.
Início da Disputa: 25/01/2021 às 10h (Horário de
Brasília) no sítio supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados,
no sítio www.licitacoes-e.com.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes ou mediante solicitação
por e-mail: pregao.pmbv@gmail.com, 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.
André Nóbrega Ferreira Lima
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 014/2021 – Registro de Preços
Processo nº 018527/2020 – SMPE
Objeto: Eventual Aquisição de 3.000 (três mil) kits
de enxovais, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Projetos Especiais (SMPE).
Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2021 às
9h no sítio www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 25/01/2021 às 9h (Horário
de Brasília) no sítio supracitado.
Início da Disputa: 25/01/2021 às 10h (Horário de
Brasília) no sítio supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados,
no sítio www.licitacoes-e.com.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes ou mediante solicitação
por e-mail: pregao.pmbv@gmail.com, 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.
Joana Dárc Rabelo
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 021/P, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas através do Decreto nº 16/E, publicado no DOM nº
3859, de 06 de fevereiro de 2015, e considerando o teor do
Processo nº 015847/2020/SMEC,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 553/P, publicada no Diário Oficial do Município nº 5245, de 29 de outubro de 2020, que concedeu Licença para Tratar de Interesses Particulares, sem remuneração, à servidora Sônia Maria
Silva da Conceição, Professor, Matrícula 28194, do quadro
de pessoal desta Prefeitura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 022/P, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas através do Decreto nº 16/E, publicado no DOM nº
3859, de 06 de fevereiro de 2015, e considerando o teor do
Processo nº 015848/2020/SMEC,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 559/P, publicada no Diário Oficial do Município nº 5248, de 05 de
novembro de 2020, que concedeu Licença para Tratar de
Interesses Particulares, sem remuneração, à servidora Teila
Saldanha Peixoto, Professor, Matrícula 27381, do quadro de
pessoal desta Prefeitura.

TOMADA DE PREÇO Nº.012/2020
PROCESSO Nº.017299/2020-SMSA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 03,
LOCALIZADA NO BAIRRO AIRTON ROCHA, NO MUNICÍPIO
DE BOA VISTA-RR.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

COMUNICADO

Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

O Município de Boa Vista-RR, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público que
após abertura e análise dos documentos de habilitação da
Tomada de Preço acima epigrafada, decidiu HABILITAR as
empresas: MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
e CONSTRUTORA STAR LTDA-EPP, por atenderem na íntegra
as exigências do Edital e Projeto Básico. A decisão encontra-se acostada aos autos, à disposição dos interessados para
que, querendo, possam alegar, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, o que for de interesse.
Boa Vista – RR, 08 de janeiro de 2021.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 023/P, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas através do Decreto nº 16/E, publicado no DOM
nº 3859, de 06 de fevereiro de 2015, de acordo com o parágrafo 1º, do Art. 86, da Lei Complementar nº 003, de 02
de janeiro de 2012, e considerando o teor do Processo nº
018228/2020/SMEC,
RESOLVE:
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Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 216/P, publicada no Diário Oficial do Município nº 4853, de 01 de abril
de 2019, que prorrogou a Licença para Tratar de Interesses
Particulares, sem remuneração, da servidora Miriam dos
Santos Conceição, Professor, Matrícula 29355, do quadro de
pessoal desta Prefeitura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 005/2021-SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com as condições estabelecidas no Edital nº 002/2019SMAG, publicado no Diário Oficial do Município nº 4999, de
31 de outubro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a reclassificação da candidata
Rafaella Caleffi, Inscrição: 178944012347, CPF: 860.921.702##, para o final da lista dos aprovados para o cargo de
Analista/Médico Ginecologista/Obstetra, constante do Edital de Homologação do Resultado Final, publicado no Diário
Oficial do Município n° 5089, de 16 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 006/2021-SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso das atribuições previstas no Decreto nº
003/E, publicado no DOM nº 2367, de 06 de janeiro de 2009,
e tendo em vista o disposto nos artigos 136, 141 e 142, da
Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Ninar Alves de Farias, Assistente
Técnico, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula
funcional nº 27934, Huldassi Machado Silva, Auxiliar Municipal, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula funcional nº 27614 e Maria Ivonilde Leitão de Sousa, Analista
Municipal, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula
funcional nº 27035, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 dias, os fatos de que
trata o Processo nº 016236/2020/SMAG/Vol. 1, bem como os
fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
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.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 007/2021-SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso das atribuições previstas no Decreto nº
003/E, publicado no DOM nº 2367, de 06 de janeiro de 2009,
e tendo em vista o disposto nos artigos 136, 141 e 142, da
Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Maria Ivonilde Leitão de Sousa,
Analista Municipal, do quadro de pessoal desta Prefeitura,
matrícula funcional nº 27035, Ninar Alves de Farias, Assistente Técnico, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula funcional nº 27934 e Huldassi Machado Silva, Auxiliar
Municipal, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula
funcional nº 27614, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 dias, os fatos de que
trata o Processo nº 005341/2020/SMAG/Vol. 1, bem como os
fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 008/2021-SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso de suas atribuições legais e considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Complementar nº 003,
de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o período de fruição de 15 dias de férias do servidor Gilmar Castilho Paes Pereira, Assistente Técnico, Matrícula 27237, referente ao exercício de 2020/2021,
marcadas para 04.01.21 a 18.01.21, a serem usufruídas no
período de 16.12.21 a 30.12.21.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 08 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 009/2021-SMAG
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O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas através do Decreto nº 003/E, publicado no DOM
nº 2367, de 06 de janeiro de 2009, e art.136, §§ 1° e 2°, da
Lei Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Designar nos termos do artigo 136, Parágrafo 2º, da Lei Complementar n° 003/12, Comissão de Sindicância Administrativa para apuração dos fatos constantes
no Processo nº 018080/2020/SMAG/Vol. 1, composta pelos
servidores: Marcelo Silva Magalhães, Assistente 1, Matrícula 848355, Romero Azevedo Tajuja, Técnico Municipal, Matrícula 26992/PMBV e Gemma Acia Brilhante Santos, Técnico Municipal, Matrícula 27101/PMBV, sob a presidência do
primeiro, a qual poderá reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos será
de (30) trinta dias, conforme determina o art. 138, Parágrafo único, da Lei Complementar n° 003/12.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 010/2021-SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através do Decreto nº 003/E, publicado no DOM nº
2367, de 06 de janeiro de 2009, e, de acordo com o disposto
no art. 160, §4º, da Lei Complementar nº 003/2012,
RESOLVE:
Art. 1º Acatar na íntegra as orientações constantes do Processo Administrativo Disciplinar nº 019690/2019/
SMAG/Vol. 1, que é pelo arquivamento do procedimento administrativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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são dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, designada através da Portaria nº 256/2020SMAG, publicada no Diário Oficial do Município nº 5269, de
08 de dezembro de 2020, em face das razões apresentadas
pelo Presidente da Comissão Processante constantes do OFÍCIO Nº 04/2020/PROC ADM DISCIPLINAR Nº 008445/2020/
SMAG/VOL.1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 012/2021 - SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso das atribuições previstas no Decreto nº
003/E, publicado no Diário Oficial do Município nº 2367, de
06 de janeiro de 2009, e tendo em vista o disposto nos artigos 128, §7º, 136 e 141, da Lei Complementar nº 003, de 02
de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 15 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, designada através da Portaria nº 257/2020SMAG, publicada no Diário Oficial do Município nº 5269, de
08 de dezembro de 2020, em face das razões apresentadas
pelo Presidente da Comissão Processante constantes do OFÍCIO Nº 04/2020/PROC ADM DISCIPLINAR Nº 429160/2018/
SMAG/VOL.1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.
Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

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

Boa Vista - RR, em 11 de janeiro de 2021.

PORTARIA 01/2021 - PRESSEM, 05 DE JANEIRO DE 2021.

Lincoln Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Administração
e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 011/2021 - SMAG
O Secretário Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, no uso das atribuições previstas no Decreto nº
003/E, publicado no Diário Oficial do Município nº 2367, de
06 de janeiro de 2009, e tendo em vista o disposto nos artigos 128, §7º, 136 e 141, da Lei Complementar nº 003, de 02
de janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 15 dias, o prazo para conclu-

A Presidente 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 art. 4º, IX da Lei Municipal nº 1.903, de 25 de julho
de 2018, e de acordo com os art. 11, I, art. 37, I e art. 40,
§ 2º, I e II da Lei Municipal nº 1755/2016, art. 38, II (nova
redação dada pelo art. 24, da Lei Municipal nº. 1.903/2018)
c/c art. 40, § 7º, II, da CF/1988 (com redação dada pela E.C
41/2003).
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Pensão por morte para Tarcisio
de Paula Sarraf, filho da ex-servidora Ivaneide de Paula
Sarraf, matrícula nº 25.709, cargo: Analista Municipal, F-05,
falecida em 26 de outubro de 2020, conforme Processo de
nº. 2020.07.36706P.
Art. 2º - Esta Portaria tem efeito retroativo à data do
óbito, em 26 de outubro de 2020.
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Cientifique-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Gabinete do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista – PRESSEM, em
05 de janeiro de 2021.
Leila Carneiro de Mello
Presidente do Regime de Previdência Municipal
PRESSEM-Interina
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 02/2021 - PRESSEM, 05 DE JANEIRO DE 2021.
A Presidente 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 art. 4º, IX da Lei Municipal nº 1.903, de 25 de julho de
2018, e de acordo com os art. 11, I, art. 37, I e art. 40, § 2º,
I, V, “c”, 6, da Lei Municipal nº 1755/2016, art. 38, II (nova
redação dada pelo art. 24, da Lei Municipal nº. 1.903/2018)
c/c art. 40, § 7º, II, da CF/1988 (com redação dada pela E.C
41/2003).
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Pensão por morte para Amor do
Socorro de Oliveira Sarraf, cônjuge da ex-servidora Ivaneide de Paula Sarraf, matrícula 25.709, cargo: Analista Municipal, F-05 falecida em 26 de outubro de 2020, conforme
Processo de nº. 2020.07.36705P.
Art. 2º - Esta Portaria tem efeito retroativo à data do
óbito, em 26 de outubro de 2020.
Cientifique-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Gabinete do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista – PRESSEM, em
05 de janeiro de 2021.
Leila Carneiro de Mello
Presidente do Regime de Previdência Municipal
PRESSEM-Interina

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 03/2021/SMSA/CS/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto nº 0011/P,
de 02 de janeiro de 2017, publicado no D.O.M nº. 4315, e
Decreto nº 039/E de 07 de março de 2017, publicado no
D.O.M. nº. 4359 e artigo 136, da Lei Complementar nº 003,
de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Designar nos termos do artigo 136 e artigo 142 e demais a espécie da Lei Complementar n° 003/12,
Comissão de Sindicância Administrativa para apuração
dos fatos comunicados no Despacho/SAE/SMSA, as fls.
97 a 103/Processo nº 4884/2020, conforme o Processo nº
016091/2020/SMSA/Vol.1, composta pelos servidores: Dimitri Taumaturgo de Negreiro, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27673/PMBV,
Francisco Genival Pereira de Sousa, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27872/
PMBV, e Maria Edileuda Silva de Souza, Assistente Técnico, Especialidade: Assistente de Administração, matrícula
27.841/PMBV, sob a Presidência do primeiro, a qual poderá
reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.
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Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos será
de (30) trinta dias, conforme determina o art. 138, Parágrafo único, da Lei Complementar n° 003/12.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se
Publique-se,
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista RR, em
07 de janeiro de 2021.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 04/2021/SMSA/CS/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto nº 0011/P,
de 02 de janeiro de 2017, publicado no D.O.M nº. 4315, e
Decreto nº 039/E de 07 de março de 2017, publicado no
D.O.M. nº. 4359 e artigo 136, da Lei Complementar nº 003,
de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Designar nos termos do artigo 136 e artigo 142 e demais a espécie da Lei Complementar n° 003/12,
Comissão de Sindicância Administrativa para apuração
dos fatos comunicados no Memorando nº 31518/2020 e
nº322330/2020/CERNUTRI /SMSA, conforme o Processo nº
018936/2020/SMSA/Vol.1, composta pelos servidores: Dimitri Taumaturgo de Negreiro, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27673/PMBV,
Francisco Genival Pereira de Sousa, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27872/
PMBV, e Maria Edileuda Silva de Souza, Assistente Técnico, Especialidade: Assistente de Administração, matrícula
27.841/PMBV, sob a Presidência do primeiro, a qual poderá
reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos será
de (30) trinta dias, conforme determina o art. 138, Parágrafo único, da Lei Complementar n° 003/12.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se
Publique-se,
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista RR, em
07 de janeiro de 2021.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 05/2021/SMSA/CS/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto nº 0011/P,
de 02 de janeiro de 2017, publicado no D.O.M nº. 4315, e
Decreto nº 039/E de 07 de março de 2017, publicado no
D.O.M. nº. 4359 e artigo 136, da Lei Complementar nº 003,
de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Designar nos termos do artigo 136 e artigo 142 e demais a espécie da Lei Complementar n° 003/12,
Comissão de Sindicância Administrativa para apuração dos
fatos comunicados no Memorando nº 32108/2020/DEAS/
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SMSA, conforme o Processo nº 018334/2020/SMSA/Vol.1,
composta pelos servidores: Dimitri Taumaturgo de Negreiro, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27673/PMBV, Francisco Genival Pereira de
Sousa, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27872/PMBV, e Maria Edileuda Silva
de Souza, Assistente Técnico, Especialidade: Assistente de
Administração, matrícula 27.841/PMBV, sob a Presidência
do primeiro, a qual poderá reportar-se diretamente aos
demais órgãos da Administração Pública, em diligências
necessárias à instrução processual.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos será
de (30) trinta dias, conforme determina o art. 138, Parágrafo único, da Lei Complementar n° 003/12.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se
Publique-se,
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista RR, em
07 de janeiro de 2021.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 06/2021/SMSA/CS/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto nº 0011/P,
de 02 de janeiro de 2017, publicado no D.O.M nº. 4315, e
Decreto nº 039/E de 07 de março de 2017, publicado no
D.O.M. nº. 4359 e artigo 136, da Lei Complementar nº 003,
de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Designar nos termos do artigo 136 e artigo 142 e demais a espécie da Lei Complementar n° 003/12,
Comissão de Sindicância Administrativa para apuração dos
fatos comunicados no Memorando nº 31990/2020/DEAS/
SMSA, conforme o Processo nº 018330/2020/SMSA/Vol.1,
composta pelos servidores: Dimitri Taumaturgo de Negreiro, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27673/PMBV, Francisco Genival Pereira de
Sousa, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27872/PMBV, e Maria Edileuda Silva
de Souza, Assistente Técnico, Especialidade: Assistente de
Administração, matrícula 27.841/PMBV, sob a Presidência
do primeiro, a qual poderá reportar-se diretamente aos
demais órgãos da Administração Pública, em diligências
necessárias à instrução processual.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos será
de (30) trinta dias, conforme determina o art. 138, Parágrafo único, da Lei Complementar n° 003/12.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se
Publique-se,
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista RR, em
07 de janeiro de 2021.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 07/2021/SMSA/CS/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto nº 0011/P,
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de 02 de janeiro de 2017, publicado no D.O.M nº. 4315, e
Decreto nº 039/E de 07 de março de 2017, publicado no
D.O.M. nº. 4359 e artigo 136, da Lei Complementar nº 003,
de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Designar nos termos do artigo 136 e artigo 142 e demais a espécie da Lei Complementar n° 003/12,
Comissão de Sindicância Administrativa para apuração dos
fatos comunicados na Manifestação da Consultoria Jurídica/SMSA, conforme o Processo nº 018935/2020/SMSA/Vol.1,
composta pelos servidores: Dimitri Taumaturgo de Negreiro, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27673/PMBV, Francisco Genival Pereira de
Sousa, Assistente Técnico, Especialidade Assistente de Administração, Matricula 27872/PMBV, e Maria Edileuda Silva
de Souza, Assistente Técnico, Especialidade: Assistente de
Administração, matrícula 27.841/PMBV, sob a Presidência
do primeiro, a qual poderá reportar-se diretamente aos
demais órgãos da Administração Pública, em diligências
necessárias à instrução processual.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos será
de (30) trinta dias, conforme determina o art. 138, Parágrafo único, da Lei Complementar n° 003/12.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se
Publique-se,
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista RR, em
07 de janeiro de 2021.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 018115/2020 – SMSA
Espécie: Contrato nº 241/2020/SMSA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESINFECÇÃO,
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE E UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES (UVCZ), de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e
Termo de Referência, correspondentes aos Itens de 5, 8, 11,
12 e 13.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Valor: R$ 50.800,00.
Unidade Orçamentária: 08.02 Funcional Programática: 10.302.0034.2.098 Categoria Econômica: 3.3.90.30.00,
Fontes de Recursos: SUS.
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: M. L. P. COSTA – EPP.
Data de Assinatura: 22 de dezembro de 2020.
Vigência: O prazo de vigência do Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 018115/2020 – SMSA
Espécie: Contrato nº 242/2020/SMSA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESINFECÇÃO,
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE E UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES (UVCZ), de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e
Termo de Referência, correspondentes aos Itens de 1, 2, 3,
4, 6, 10 e 14.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Valor: R$ 119.900,00.
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Unidade Orçamentária: 08.02 Funcional Programática: 10.302.0034.2.098 Categoria Econômica: 3.3.90.30.00,
Fontes de Recursos: SUS.
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: H. S. NEVES JÚNIOR - ME.
Data de Assinatura: 22 de dezembro de 2020.
Vigência: O prazo de vigência do Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA

Processo nº: 046/2015/SMSA
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato Administrativo
nº 069/2015/SMSA
Objeto: Renovar o Contrato Administrativo n.º
069/2015-SMSA até 31 de março de 2021, com início em 01
de janeiro de 2021.
Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2.098, Categoria Econômica: 3.3.90.39.50,
Fonte de Recursos: 049 – SUS.
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: AMPLOMED LTDA – EPP
Data de Assinatura: 30 de dezembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Processo nº: 057/2014 – SMSA
Espécie: Termo Aditivo
Objeto: O Presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato Administrativo n.º 053/2014/
PGM por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de
2021.
Unidade Orçamentária: 08 04, Funcional Programática: 10 302 0034 2.102, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00,
Fonte de Recursos: SUS.
Unidade Orçamentária: 08 06, Funcional Programática: 10 302 0036 2.107, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00,
Fonte de Recursos: SUS.
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-EPP
Data de Assinatura: 31 de dezembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo nº: 749/2017 – SMSA
Espécie: Termo Aditivo
Objeto: Renovar o prazo do Contrato Administrativo
n.º 338/2017/SMSA, até dia 18 de agosto de 2021 a contar
de 01 de janeiro de 2021.
Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10 302 0034 2098, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00,
Fonte de Recursos: PRÓPRIO.
Unidade Orçamentária: 0803, Funcional Programática: 10 301 0033 2094, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00,
Fonte de Recursos: PRÓPRIO
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Data de Assinatura: 31 de dezembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo nº: 4272/2019-SMSA
Espécie: Termo Aditivo.
Objeto: Renovar o Contrato Administrativo n.º
309/2019-SMSA, por mais 12 (doze) meses, a contar de 23
de dezembro de 2020.
Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.00034.2.101, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00
Fontes de Recursos: SUS.
Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.00034.2.098, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00
Fontes de Recursos: SUS.
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTORIA JURÍDICA
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO CONTRATO
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EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
CONTRATUAL UNILATERAL

SMSA.

Processo nº: 017803/2019/SMSA
Espécie: Contrato Administrativo nº. 125/2020 –

Objeto: Rescisão de forma unilateral do Contrato
Administrativo nº 125/2020/SMSA, a teor do art. 79, inciso I
da Lei Federal nº 8.666/93 a contar da assinatura.
Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: P. G. AGUIAR VIEIRA.
Data de Assinatura: 07 de janeiro de 2021.
REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE GESTÃO
DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
CHAMADA DE COMPARECIMENTO
A Superintendente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, no uso de suas atribuições, vem a público solicitar o comparecimento dos (as) senhores (as) abaixo
relacionados, no prazo de 03 (três) dias a contar da data
da última publicação, na referida Superintendência, sito à
Rua Coronel Mota, nº 418, São Pedro – Prédio da Secretaria
Municipal de Saúde, para fins de regularização junto a Prefeitura Municipal de Boa Vista.
Nome
Armando Marcos dos Santos
Danielle Lima de Alencar
Eleci Nascimento Barbosa
Izabel Vicência Sousa Garcia
Leandro Carvalho Marques
Jaina Karine Mesquita Lima
Natalino dos Reis
Rubião Antunes Pinto
Sidileia Alves da Silva
Vanessa Gama Cavalcante
Wilton da Silva Bispo

CPF
766.044.973-72
050.209.882-19
382.879.432-72
795.380.022-53
727.206.382-34
949.570.372-72
383.194.542-04
507.962.402-72
594.687.182-04
068.587.964-01
997.750.002-97

Boa Vista-RR, 30 de Dezembro de 2020.
Luciene da Silva Oliveira
Superintendente da Gestão do Trabalho
e Educação em Saúde – SGTES/SMSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 925/2016
Autuado: HOSANA OLIVEIRA ROCHA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
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de Infração de Multa nº007646 - E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, inciso II, VII; art. 43, caput; todos do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 4º, I, “a”, da Lei Federal n°
12.651/12.
Nos termos do AI supra e Parecer Técnico n°
1513/2016 (fls. 05) O autuado foi multado no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por construir edificação em Área
de Preservação Permanente (APP) de um lago natural, na
Rua 13 de setembro, Bairro Cinturão Verde.
A intervenção ambiental irregular foi embargada
conforme Termo de Embargo nº 003440 – E (fls. 03).
Cientificado no dia 10 de agosto de 2016, às
09h30min, o Autuado APRESENTOU DEFESA tempestiva, fls.
06/11.
Às fls. 17/18, 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.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina/monitoramento das APP’s . Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no
art. 3º, inciso II, VII; art. 43, caput; todos do Decreto Federal
nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, I, “a”, da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) - 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência 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.
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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,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido Decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico
já mencionado ilustrado inclusive com imagens da intervenção.
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 conduta considerada lesiva causando consequências danosas para o meio ambiente (art.4º, inciso I,
do Decreto Federal 6.514/08).
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 o Autuado não poderia intervir
em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não possuía
autorização ambiental para que pudesse realizar a referida
intervenção.
Deste modo, mantenho o embargo com base no
art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
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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:
MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento
de infração ambiental ao promover intervenção em Área de Preservação Permanente.
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA ATIVIDADE, com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 5 (cinco)
dias, contados do recebimento desta decisão,
contará com o DESCONTO de 30% (trinta por
cento) do valor corrigido da penalidade, que
ficará no montante de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
Caso o Autuado venha a cometer nova infração
ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via
de consequência, caracterizada REINCIDÊNCIA,
que seguirá os trâmites dispostos no art. 11 e
seus incisos e parágrafos do Decreto Federal nº
6.514/08;
Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 18 de novembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 961/2019
Autuado: JANILSON ROCHA LIMA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Advertência nº 007666, Série E, devidamente
preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art. 27, “a” e “d” da Lei Municipal nº 513/00.
Nos termos do AI supra e Parecer Técnico n°
1536/2019 (fls. 05/06) O autuado foi advertido por fazer
funcionar atividade potencialmente poluidora ao meio ambiente sem licenciamento ambiental obrigatório (posto de
lavagem de veículos), razão pela qual a atividade foi embargada conforme Termo de Embargo nº 005118 – E (fls.
03).
Cientificado no dia 08 de agosto de 2016, às
22h45min, o Autuado não apresentou defesa.
Às fls. 12/14, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
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Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou com base em apurar denúncia. Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais
ambientais se deu com fulcro no art. 27, “a” e “d” da Lei
Municipal nº 513/00.. Vejamos:
Lei Municipal nº 513/00
Art. 27 - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração pública indireta, que causarem poluição e/ou degradação
dos recursos naturais no território do Município
de Boa Vista, ou que infringirem qualquer dispositivo desta Lei, de seus regulamentos, normas decorrentes e demais legislações ambientais, ficam sujeitas às seguintes penalidades:
a) Advertência;
[...]
d) Suspensão parcial ou total das atividades,
até a correção da irregularidade;
A advertência no caso, 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
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 o autuado 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 do infrator 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
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sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
sentido estrito) ao dano causado.

A intervenção ambiental irregular foi embargada
conforme Termo de Embargo nº 005349 – E (fls. 03).

Todavia, como a advertência ficou restrita às “infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente”, não se sustenta a tese de que o infrator deva ser
sempre previamente sancionado com advertência.

Cientificado no dia 03 de agosto de 2016, às
10h09min, o Autuado apresentou manifesto às, fls. 09/12.

Desta forma, a multa simples também poderia ter
sido aplicada, vez que o Autuado não portava licença ambiental para realizar tal atividade.

Às fls. 17/18, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração.
Sem apresentação de alegações finais.

Para tanto, a sanção adequada ao caso em tela é
autuação com advertência para este tipo de infração.

Feito remetido a julgamento.

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:

II- FUNDAMENTAÇÃO

§ 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 o Autuado não poderia fazer
funcionar atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental e, durante o ato fiscalizatório o mesmo
não apresentou qualquer autorização ambiental.
Deste modo, mantenho o embargo com base no
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 consectários legais. Desta feita,
MANTENHO a SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA aplicada ao Autuado, tendo em vista o cometimento de infração ambiental,
e, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, A PRIMARIEDADE NÃO FICA AFASTADA e, via de conseqüência,
caracteriza 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 AINDA O EMBARGO DA ATIVIDADE,
com base 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, 24 de setembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 927/2016
Autuado: FABIANA DA SILVA CALIXTO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº009533 - E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, inciso II, VII; art. 43, caput; todos do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 4º, I, “a”, da Lei Federal n°
12.651/12.
Nos termos do AI supra e Parecer Técnico n°
1423/2016 (fls. 15/06) O autuado foi multado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por utilizar como deposito de
sucatas uma Área de Preservação Permanente (APP) de um
lago natural, na Rua Rotary, Bairro Mecejana.

Eis o breve relatório.

Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina/monitoramento das APP’s . Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no
art. 3º, inciso II, VII; art. 43, caput; todos do Decreto Federal
nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, I, “a”, da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) - 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência 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,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
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que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido Decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico
já mencionado ilustrado inclusive com imagens da intervenção.
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 conduta considerada lesiva causando consequências danosas para o meio ambiente (art.4º, inciso I,
do Decreto Federal 6.514/08).
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 o Autuado não poderia intervir
em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não possuía
autorização ambiental para que pudesse realizar a referida
intervenção.
Deste modo, mantenho o embargo com base no
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 no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao promover intervenção em Área de Preservação Permanente.
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b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA ATIVIDADE, com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 5 (cinco)
dias, contados do recebimento desta decisão,
contará com o DESCONTO de 30% (trinta por
cento) do valor corrigido da penalidade, que
ficará no montante de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, caracterizada REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites dispostos no
art. 11 e seus incisos e parágrafos do Decreto
Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 24 de setembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 18319/2014
Autuado: EDMILSON GALDINO FIGUEIREDO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº007370 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 3º, inciso II, IV e art. 64, caput do Decreto Federal nº
6.514/2008.
Nos termos do AI supra e Parecer Técnico
1810/2014 (fls. 06/07) O autuado foi multado no valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais), por transporte irregular
substancia tóxica, nociva ao meio ambiente (70 galões
50 litros de óleo diesel).

n°
de
de
de

Em decorrência da infração ambiental foi lavrado
Termo de Apreensão nº 003136 – E (fls. 03).
Cientificado no dia 02 de outubro de 2014, às
11h59min, o Autuado apresentou defesa tempestiva (fls.
17/30).
Às fls. 41/42, 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
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Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina/monitoramento. Assim, a tipificação da infração ambiental feita
pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, inciso
II, IV e art. 64, caput do Decreto Federal nº 6.514/2008. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e
subprodutos objeto da infração, instrumentos,
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
Art. 64. Produzir, processar, embalar, importar,
exportar, comercializar, fornecer, transportar,
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em
leis ou em seus regulamentos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência 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,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (doismil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
O valor da multa condiz ao patamar estabelecido
no art. 64 do referido Decreto que fixou valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), por transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica,
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico já
mencionado ilustrado inclusive com imagens.
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
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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, justifica-se a aplicação da multa fixada,
sopesando que houve conduta considerada lesiva capaz
de provocar consequências danosas para o meio ambiente
(art.4º, inciso I, do Decreto Federal 6.514/08).
No que se refere à apreensão do veículo e do óleo
diesel cuja tipificação encontra respaldo no art. 64 do Decreto nº 6.514/08, a apreensão também está amparado
pela mesma legislação, precisamente no art. 3º, IV.
Consta nos autos Termo de Fiel Depositário em nome
do proprietário do veículo (fls.34) e Termo de Doação do
óleo diesel (fls. 38). A destinação dada aos bens constitui-se
em medida excepcional prevista pelo ordenamento, decorrente do poder de cautela do ente fiscalizador, devendo ser
motivada, o que de fato ocorreu no presente caso como se
verifica nos autos. Nesse ínterim, vejamos o que dispõe a
mesma legislação acerca da destinação/pena de perdimento de bens apreendidos:
Art. 106. A critério da administração, o depósito
de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental,
beneficente, científico, cultural, educacional,
hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos
bens ou animais não traga risco de utilização
em novas infrações.
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;
Art. 135. Os bens apreendidos poderão ser
doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico,
cultural, educacional, hospitalar, penal, militar
e social, bem como para outras entidades sem
fins lucrativos de caráter beneficente.
Parágrafo único. Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas,
culturais ou educacionais.
Desta feita, mantenho a sanção aplicada pelos fiscais ambientais e ao não contemplar a possibilidade de devolução, aplico a pena de perdimento/doação da substancia
tóxica/nociva objeto da autuação ambiental com fulcro no
art. 134, IV, art. 135 da referida legislação, bem como nos
termos do art. 105 e art.106, II, aplico a restituição definiti-
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va do bem/veículo ao proprietário, devidamente já identificados nos autos.
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) ainda que o Autuado tenha efetuado o pagamento do valor da multa, não tem o condão
de arredar a autoria e materialidade do dano
ambiental causado, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, 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) Inobstante o Autuado tenha efetuado o pagamento da multa mediante comprovante de
recolhimento (fls.30), o não exime sua responsabilização quanto à infração ambiental, podendo apresentar Recurso a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.
c) Com fulcro no art. 134, IV, art. 135 da referida legislação, bem como nos termos do art.
105 e art.106, II, aplico a pena de perdimento/
doação da substancia tóxica/nociva objeto da
autuação ambiental e restituição definitiva do
bem/veículo ao proprietário.
d) Por fim, não apresentado recurso, não há
necessidade de proceder com os trâmites legais
para a inscrição em Dívida Ativa, haja vista que
a multa foi adimplida, devendo apenas certificar o trânsito em julgado administrativo da
Decisão de Primeira Instância.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providencias.
Boa Vista/RR, 02 de setembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 671/2016
Autuado: MAURILIO ANTONIO RUTHES
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
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Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina/monitoramento das APP’s . Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no
art. 3º, inciso II, VII; art. 43, caput; todos do Decreto Federal
nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, I, “a”, da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
LEI FEDERAL N°12.651/12
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº009917 - E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no art.
3º, inciso II, VII; art. 43, caput; art. 66, caput , todos do Decreto Federal nº 6.514/2008 combinado com art. 4º, I, “a”,
da Lei Federal n° 12.651/12.

I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

Nos termos do AI supra e Parecer Técnico n°
1024/2016 (fls. 05) O autuado foi multado no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por construir edificação com finalidade comercial em uma Área de Preservação Permanente
(APP) de um lago natural, na rua José Queiroz, Bairro Buritis.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência 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.

A intervenção ambiental irregular foi embargada
conforme Termo de Embargo nº 00002725 – E (fls. 03).
Cientificado no dia 08 de junho de 2016, às
10h30min, o Autuado não apresentou defesa.
Às fls. 11/12, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração.

a) - 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;

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,
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como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido Decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico
já mencionado ilustrado inclusive com imagens da intervenção.
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 conduta considerada lesiva causando consequências danosas para o meio ambiente (art.4º, inciso I,
do Decreto Federal 6.514/08).
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.
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tervenção em Área de Preservação Permanente.
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA ATIVIDADE, com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
desta decisão, contará com o DESCONTO de
30% (trinta por cento) do valor corrigido da
penalidade, que ficará no montante de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com base
no parágrafo único do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, caracterizada REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites dispostos no
art. 11 e seus incisos e parágrafos do Decreto
Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 24 de setembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 2938/2016
Autuado: RONALDO DA SILVA CAETANO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº009553 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso no
art. 3º, inciso II, VII; art. 43, caput; do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 106, caput, da Lei Municipal
513/2000.

Exatamente porque o Autuado não poderia intervir
em APP e, durante o ato fiscalizatório o mesmo não possuía
autorização ambiental para que pudesse realizar a referida
intervenção.

Nos termos do AI supra e Parecer Técnico n°
2031/2016 (fls. 05/07) O autuado foi multado no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por deposição de resíduos e aterramento de uma Área de Preservação Permanente (APP) na
margem direita do Rio Branco.

Deste modo, mantenho o embargo com base no
art.15-B, Decreto nº 6.514/08.

A intervenção ambiental irregular foi embargada
conforme Termo de Embargo nº 005687 – E (fls. 03).

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 no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao promover in-

Cientificado no dia 20 de outubro de 2016, às
15h58min, o Autuado apresentou defesa (fls. 25/32).
Às fls. 36/37, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo que opina pela procedência do auto
de infração.
Apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
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Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina/monitoramento das APP’s . Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no
art. 3º, inciso II, VII; art. 43, caput; do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com art. 106, caput, da Lei Municipal
513/2000. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI MUNICIPAL N° 513/2000
Art. 106 - A disposição do lixo de qualquer natureza em áreas públicas ou privadas, igarapés, lagos, rios e canais ou às suas margens
será considerado atos lesivos à limpeza urbana
e ao meio ambiente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência 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,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido Decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
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No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico
já mencionado ilustrado inclusive com imagens da intervenção.
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 conduta considerada lesiva causando consequências danosas para o meio ambiente (art.4º, inciso I,
do Decreto Federal 6.514/08).
No que se refere à apreensão do veículo cuja tipificação encontra respaldo no art. 106 da lei Municipal nº
513/2000, a apreensão também está amparado pelo do Decreto nº 6.514/08, precisamente no art. 3º, IV.
Consta nos autos Termo de Fiel Depositário em
nome do proprietário do veículo (fls.20). A destinação dada
aos bens constitui-se em medida excepcional prevista pelo
ordenamento, decorrente do poder de cautela do ente fiscalizador, devendo ser motivada, o que de fato ocorreu no
presente caso como se verifica nos autos. Nesse ínterim, vejamos o que dispõe a mesma legislação acerca da destinação dos bens apreendidos:
Art. 106. A critério da administração, o depósito
de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental,
beneficente, científico, cultural, educacional,
hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos
bens ou animais não traga risco de utilização
em novas infrações.
Desta feita, com fulcro no art. 105 e art.106, II, aplico a restituição definitiva do bem/veículo ao proprietário,
devidamente já identificado nos autos.
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 no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao promover intervenção em Área de Preservação Permanente.
b) Com fulcro no art. 105 e art.106, II, aplico
restituição definitiva do bem/veículo ao proprietário.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 5 (cinco)
dias, contados do recebimento desta decisão,
contará com o DESCONTO de 30% (trinta por
cento) do valor corrigido da penalidade, que
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ficará no montante de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.

Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);

II - multa simples;

e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, caracterizada REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites dispostos no
art. 11 e seus incisos e parágrafos do Decreto
Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de
1ª Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 10 de setembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
ÓRGÃO JULGADOR
Processo nº 425612/18
Autuado: AMERICA TOWER DO BRASIL
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 004074, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso
no art. 3º inciso II, VII combinado com art. 66 caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008; art. 19 §1° da Lei Municipal
926/06.
A empresa autuada foi multada por iniciar construção para instalar torre de telefonia celular, sem licenciamento ambiental obrigatório e teve a atividade embargada
(Termo de Embargo nº 001903 Série E).
Cientificado no dia 08 de agosto de 2018 às
10h:42min., em decorrência do acontecido, a empresa Autuada apresentou defesa (fls. 09/19).
Às fls. 21/22, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais pela empresa Autuada.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante vistoria de rotina. Por conseguinte, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais
ambientais se deu com fulcro no art. 3º inciso II, VII combinado com art. 66 caput do Decreto Federal nº 6.514/2008. e
art. 19 §§ 1°e 2° da Lei Municipal 926/06. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08

[...]

[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Lei Municipal n° 926/2006
Art. 19 - Ficam vedadas redes de telecomunicação e teletransmissão nos seguintes locais:
[...]
§ 1º - A construção das redes de telecomunicação e teletransmissão deverão ser precedidas
de prévia autorização da Secretaria Municipal
de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas e da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
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,
como é o presente caso em que a Autuada cometeu a prática
de infração ambiental ao iniciar a construção e instalação
de torre de telefonia móvel sem a autorização ambiental,
sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quanto ao valor da multa aplicada, 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, patamar
razoável em relação ao tamanho do empreendimento, isto
porque a Autuada deveria primeiramente promover o licenciamento da atividade. Logo, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos.
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
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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 atividade sem a devida licença ambiental
e visou apenas obter vantagem econômica, sem se preocupar com as conseqüências danosas para o meio ambiente
(art.4º, I e III Decreto Federal 6.514/08).
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 que não foge o caso em comento, haja vista
que a Autuada iniciou atividade sem licença ambiental.
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
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
à empresa autuada no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) com base no art. 126, do Decreto
nº 6.514/08, tendo em vista o cometimento de
infração ambiental por realizar atividade sem
licença ambiental e, ainda que, tenha sanado
algumas das irregularidades 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 a Autuada venha
cometer nova infração ambiental, nos termos
do art. 11 e seus incisos do Decreto 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) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
Instância no processo, a Autuada poderá pagar
o valor da multa no prazo de cinco dias úteis
com o desconto legal de 30%, no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), conforme prevê o parágrafo único do art. 126 do Decreto Federal nº
6.514/2008;
d) Caso a Autuada não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 5
(cinco) úteis, a contar da ciência da decisão no
processo, poderá apresentar RECURSO a autoridade julgadora de segunda instância, no prazo de 20 (vinte) dias úteis;
e) 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
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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 a empresa Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 15 de dezembro de 2020.
Janes Portela da Silva Junior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 005/2021/SMST
O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Darilene dos Santos Silva, matrícula nº 846651, para substituir o servidor Enerson
Feijó Ferreira matrícula 44616, no período de 04.01.2021
a 02.02.2021, como fiscal do Contrato n° 519/2020/SMST,
Processo n° 7777/2020/SMST, que tem como objeto contratação de empresa especializada de serviços de produção,
reprodução e digitalização de documentos em regime de
comodato (outsourcing de impressão) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito - SMST, de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e Termo de Referência, correspondentes ao grupo 1.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da
sua publicação.
Certifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 07 de janeiro de 2021
Edvaldo Pires Hermógenes
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 006/2021/SMST
O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Darilene dos Santos
Silva, matrícula 846651, para substituir o senhor Enerson
Feijó Ferreira, matrícula 44616, no período de 04.01.2021
a 02.02.2021, como fiscal do Contrato n° 162/2019/SMST,
Processo n° 11798/2019/SMST, que tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica
para atender as unidades consumidoras (prédios, guaritas,
postos da Guarda Civil Municipal e semáforos) de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito – SMST.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da
sua publicação.
Certifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Boa Vista, 07 de janeiro de 2021
Edvaldo Pires Hermógenes
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
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FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO,
ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO

ções que lhe confere o Estatuto vigente,
RESOLVE:
Art. 1° – Conceder gozo de férias aos servidores,
desta Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de
Boa Vista, referente à janeiro/2021, constantes do anexo
único desta.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA/PRESI N.º 0406/2020
O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR,
18 de dezembro de 2020.

RESOLVE:
Art. 1° – Suspender por extrema necessidade as férias a partir de janeiro/2021, dos servidores desta Fundação, constantes do anexo único desta, e posteriormente os
períodos serão definidos.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir do
dia 31 de dezembro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista – RR,
14 de dezembro de 2020.
Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Daniel Lima
Presidente da FETEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Anexo Único da Portaria nº 0411/2020
Nome

Cargo

Matrícula

ALAIDE DE AZEVEDO MACEDO
DELCIA DA SILVA COSTA
ELENILTON CARVALHO MACHADO
FRANCISCO OZANO FERREIRA PINHEIRO
HUDSON ROMÉRIO MORAIS DA SILVA GUIMARÃES
IVALDO GOMES BARBOSA
LAURITA DO NASCIMENTO PINTO ROQUE
LEIMAR DE SOUZA NASCIMENTO
MARTA EUNICE DE MELO LIMA DUARTE
SUELY PEIXOTO OLIVEIRA
TEREZINHA DE JESUS COSTA CHAVES
WILD DOS SANTOS PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA
ANALISTA P15
ASSISTENTE TÉCNICO L14
AUXILIAR TÉCNICO G12
ASSISTENTE TÉCNICO M15
ASSISTENTE TÉCNICO M12
AUXILIAR TÉCNICO H12
ASSISTENTE I
ASSISTENTE TÉCNICO M15
ASSESSOR TÉCNICO IV
AUXILIAR TÉCNICO G12
ASSISTENTE TÉCNICO L12

5012
01411
24801
01581
25001
02521
21401
02971
01381
02931
02831
02491

Cargo Comissionado
ASSESSOR DE ESPORTE III
ASSESSOR DE ESPORTE II
ASSESSOR DE ESPORTE II
ASSESSOR TECNICO III
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR DE ESPORTE III
ASSESSOR DE ESPORTE III
ASSESSOR DE ESPORTE III
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR DE ESPORTE II
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR TECNICO V
ASSESSOR TECNICO III
ASSESSOR TECNICO I
ASSISTENTE SETORIAL
ASSESSOR DE ESPORTE III
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR DE ESPORTE III
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR TECNICO IV
ASSESSOR DE ESPORTE II
SUPERINTENDENTE
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSESSOR DE ESPORTE I
COORDENADOR TECNICO
ASSESSOR DE ESPORTE II
ASSESSOR TECNICO II
ASSESSOR I
ASSISTENTE IV
ASSESSOR DE ESPORTE I
ASSISTENTE III

Período
Aquisitivo
2020
2019
2019
2018
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021

Período
01/01/2021-30/01/2021
04/01/202– 18/01/2021
04/01/202– 02/02/2021
11/01/202– 05/02/2021
27/01/2021-05/02/2021
04/01/2021-02/02/2021
04/01/2021-02/02/2021
20/01/2021-29/01/2021
25/01/2021-03/02/2021
04/01/2021-18/01/2021
06/01/2021-04/02/2021
04/01/2021-02/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
DIRETORIA EXECUTIVA

Anexo Único da Portaria nº 0406/2020
Nome
ALLAN CIRO DE LIMA PANTOJA
BRENDA ELLEN DE SOUZA LIMA
CARLA JAQUELINE SOUZA BARRETO
CRISTOVAM BARBOSA FERREIRA
ELISSANDRA LOPES XAVIER
ERICO DA SILVA LOPES
EZEQUIEL SILVA RIBEIRO NETO
FLAVIA HELENA SOUSA DOS SANTOS
HERIKA PINTO SANTOS
IAGO ALESSANDER HENDREK MARTINS
IGOR FELIPE MIRANDA DOS SANTOS
IGOR QUEIROZ WEBER
JACKSON FARIAS ALVES
JAQUELINE SOUSA MOREIRA
JHENNYFER BEATRIZ SILVA DAMASCENO
JULIANA ELEN RODRIGUES DO CARMO
KAMILLA SABINO DE MACEDO
LEONARDO MENDONÇA TUPINAMBA
MARCELO LEMOS DOS SANTOS
MARCIO SOUZA DE OLIVEIRA
MARJORIE YASMIN SILVA FONSECA
MAYRA KAROLLINE MARTINS
NAIZA REBELO MENEZES
NATHANA VALERIA YOINANE LINDEY
PRISCILA DO NASCIMENTO
RADJA FERREIRA DE JESUS
RAKEL VIEIRA DOS SANTOS
REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA
SILVANA SANTOS DE LIMA
VICTHOR AUGUSTO DINIZ
WELLYNTHON NORONHA PESSOA
WINDER LOUZA NUNES
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Matrícula
79585
79538
79557
00007
79533
79519
79588
79554
79063
79581
79444
79096
79561
79611
79502
79443
79599
79080
79080
79476
79602
79323
79383
79437
79482
79081
79497
79497
00008
79587
79472
79304

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA/PRESI N.º 0411/2020
O Presidente da Fundação de Educação, Turismo,
Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das atribui-

Processo n°: 0074/2020/FETEC
Espécie: Extrato de Termo de Contrato
Objeto: Eventual contratação de serviço de decoração e ambientação temática. Referente ao lote IX da Ata de
Registro de Preço - Pregão Presencial nº 034/2020.
Valor: R$ 17.350,50 (Dezessete Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos).
Fundamentação Legal: Art. 61, parágrafo único da
Lei n° 8.666/93.
Programa Atividade: 23.695.0028.2.083
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 1.001.00
Contratante: Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura De Boa Vista – FETEC.
Vigência: conforme cláusula nona contratual.
Contratado: SIONE MAGALHÃES BRIGLIA - ME.
Data da Assinatura: 09 de Dezembro de 2020.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA
LEI Nº 2.114, DE 06 DE JANEIRO DE 2021

INSTITUI O CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA
VISTA.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte
LEI:
CAPÍTULO I
Dos Deveres e Prerrogativas Fundamentais

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 5291
20
Art. 1°. No exercício do seu mandato, o Vereador
atenderá às prescrições das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica de Boa Vista, do Regimento Interno
da Câmara e às contidas neste Código, sujeitando-se aos
procedimentos e penalidades aqui estabelecidos.
Art. 2°. São deveres fundamentais do Vereador:
I - traduzir, em cada ato, a afirmação e a ampliação
da liberdade entre os cidadãos, a defesa da República e do
Estado Democrático de Direito, das garantias individuais e
dos Direitos Humanos, bem como lutar pela promoção do
bem-estar e pela eliminação das desigualdades sociais;
II - pautar-se pela observância dos procedimentos
fixados neste Código, como forma de valorização de uma
atividade pública capaz de submeter os interesses, às opiniões e os diferentes particularismos às ideias reguladoras
do bem comum;
III - cumprir e fazer cumprir as Leis, a Constituição
da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado
de Roraima, a Lei Orgânica do Município de Boa Vista e o
Regimento Interno da Câmara;
IV - prestar solidariedade política a todos os cidadãos, em especial aos perseguidos, injustiçados, excluídos e
aos discriminados, onde quer que se encontrem;
V - contribuir para a afirmação de uma cultura cujos
valores não reproduzam, a qualquer título, quaisquer preconceitos entre os gêneros, especialmente com relação à
raça, credo, orientação sexual, convicção filosófica, ideológica ou política;
VI - denunciar, publicamente, as atitudes nocivas à
afirmação da cidadania; o desperdício do dinheiro público
e os privilégios injustificáveis;
VII - promover a absoluta transparência dos atos e
decisões da Mesa Diretora e das Comissões desta Casa.
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nas instituições referidas no inciso I, alínea a;
c) patrocinar causa, como advogado, em que seja
interessada qualquer das instituições a que se refere o inciso I, alínea a;
d) exercer outro mandato público eletivo.
§ 1º Consideram-se incluídas nas proibições previstas nas alíneas a e b, do inciso I, e alíneas a e c, do inciso II,
para fins deste Código de Ética, pessoas jurídicas de direito
privado controladas pelo poder público.
§ 2° A proibição constante da alínea a, do inciso I,
deste artigo, compreende o Vereador, seu cônjuge, companheira ou companheiro e pessoa jurídica controlada por
eles, diretamente ou por substituto.
Art. 4º. É, também, vedado ao Vereador:
I - atribuir dotação orçamentária, sob a forma de
subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica, a
entidades ou instituições que apliquem os recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente às
suas finalidades estatutárias;
ral;

II - o abuso do poder econômico no processo eleito-

III - dar causa a abertura de procedimento, pelo
Conselho de Ética, sem fundamento ou por fato inverídico
ou contra quem sabe ser inocente.
IV – nomeação de cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau,
do vereador, para cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança
na Câmara de Vereadores de Boa Vista.
CAPÍTULO III
Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar

VIII - Não fraudar as votações em Plenário;

Art. 5º. Constituem faltas do Vereador contra a ética
e o decoro parlamentar, no exercício de seu mandato:

IX – Não receber vantagens indevidas, tais como
doações, benefícios ou cortesia de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas;

I - quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho da Câmara:

Parágrafo único – Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício
do mandato e na circunscrição do Município de Boa Vista,
sendo incompatível com o decoro parlamentar o abuso das
prerrogativas ou a percepção de vantagens indevidas.
CAPÍTULO II
Das Vedações
Art. 3°. É, expressamente, vedado ao Vereador:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com o Município, suas
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
b) aceitar cargo ou exercer função ou emprego remunerado de que seja demissível ad nutum, nas instituições
constantes da alínea anterior; Exceto a função de Saúde e
Educação conforme a Constituição Federal, Art. 38, III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego
ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo,
e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do
inciso anterior.
II - desde a posse:
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público municipal, ou nela exercer função
remunerada;
b) exercer o mandato de Vereador, simultaneamente, com cargo ou função de que seja demissível ad nutum,

a) utilizar-se, em seus pronunciamentos, de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo;
b) desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais,
bem como dirigir palavras contra a honra de seus pares,
perante a Mesa Diretora, o Plenário ou as Comissões, ou
a qualquer cidadão ou grupos de pessoas que assistam a
sessões de trabalho da Câmara;
c) prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos a
informações ou documentos de interesse público ou sobre os
trabalhos da Câmara, salvos os casos protegidos por lei;
d) desrespeitar a propriedade intelectual das proposições;
e) atuar de forma negligente ou deixar de agir com
diligência e probidade no desempenho de funções administrativas para as quais for designado, durante o mandato e
em decorrência do mesmo.
II - quanto ao respeito à verdade:
a) fraudar votações;
b) deixar de zelar pela total transparência das decisões e atividades da Câmara ou dos Vereadores no exercício
dos seus mandatos;
c) deixar de comunicar e denunciar, da Tribuna da
Câmara ou por outras formas condizentes com a lei, todo e
qualquer ato ilícito civil, penal ou administrativo ocorrido no
âmbito da Administração Pública, bem corno casos de inobservância deste Código, de que vier a tomar conhecimento;
d) utilizar-se de subterfúgios para reter ou dissimular informações a que estiver legalmente obrigado, particularmente, na declaração de bens ou rendas;
e) utilizar-se de meios de comunicação, para atingir, ilicitamente, a imagem e a honra de qualquer pessoa.
III - quanto ao respeito aos recursos públicos:
a) deixar de zelar, com responsabilidade, pela pro-
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teção e defesa do patrimônio e dos recursos públicos;
b) pleitear ou usufruir favorecimentos ou vantagens
pessoais ou eleitorais ilícitas, com recursos públicos, na forma orçamentária ou financeira;
c) contribuir para criar ou ordenar aplicação indevida de recursos públicos;
d) deixar de apresentar relatório de viagem que
empreender a serviço da Câmara e às expensas da mesma;

desta Resolução, quando não for o caso de aplicação de medida ou sanção mais grave.
Art. 9°. A censura pública escrita, com notificação ao
partido político a que pertencer o Vereador advertido, bem
como a suspensão de prerrogativas regimentais será aplicada, quando não couber penalidade mais grave, a Vereador que:

IV - quanto ao uso do poder inerente ao mandato:
a) obter favorecimento ou protecionismo na contratação de quaisquer serviços e obras com a Administração
Pública por pessoas, empresas ou grupos econômicos;
b) influenciar decisões do Executivo, da Administração da Câmara ou de outros setores da Administração
Pública, para obter vantagens ilícitas ou imorais para si
mesmo ou para pessoas de seu relacionamento pessoal ou
político;
c) condicionar sua tomada de posição ou seu voto,
nas decisões da Câmara, a contrapartidas pecuniárias ou de
quaisquer espécies, concedidas pelos interessados direta ou
indiretamente na decisão;
d) indicar e solicitar à Administração da Câmara a
contratação, para cargo em comissão ou função de confiança, de quem não cumpra as atribuições de seu cargo ou função.
e) utilizar infra-estrutura, os recursos, os funcionários ou os serviços administrativos de qualquer natureza, da
Câmara ou do Executivo, para benefício próprio ou outros
fins privados, inclusive eleitorais;
f) pleitear ou usufruir favorecimentos ou vantagens
pessoais ou eleitorais com recursos públicos;
g) condicionar suas tomadas de posição ou seu voto,
nas decisões tomadas pela Câmara, a contrapartidas pecuniárias ou de quaisquer espécies, concedidas pelos interessados direta ou indiretamente na decisão;
h) induzir o Executivo, a Administração da Câmara
ou outros setores da Administração Pública à contratação,
para cargos não concursados, de pessoal sem condições
profissionais para exercê-los ou com fins eleitorais;
i) a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica, a entidades ou instituições das quais participe o Vereador, seu cônjuge, companheira ou parente, de um ou de
outro, até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta
ou indiretamente por eles controlada, ou ainda, que aplique
os recursos recebidos em atividades que não correspondam
rigorosamente as suas finalidades estatutárias;
j) a criação ou autorização de encargos em termos
que, pelo seu valor ou pelas características da empresa ou
entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em
aplicação indevida de recursos públicos.
CAPÍTULO IV
Das Penalidades
Art. 6º. As penalidades aplicáveis às infrações a este
Código de Ética serão as seguintes, em ordem crescente de
gravidade:
I - Medidas Disciplinares:
a) censura pública verbal ou escrita, neste caso, com
notificação ao partido político a que pertencer o Vereador
advertido;
b) suspensão de prerrogativas regimentais, por
prazo de 15 (quinze) a 60 (sessenta) dias;
c) suspensão temporária do mandato, por prazo de
15 (quinze) a 60 (sessenta) dias, sem direito ao subsídio.
II - Sanções:
a) destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na Mesa e em Comissões;
b) perda do mandato.
Art. 7°. As penalidades serão aplicadas segundo a
gravidade da infração cometida, observado o que determina a Lei Orgânica do Município e os dispositivos deste Código de Ética.
Art. 8°. A censura pública verbal será aplicada ao
Vereador que deixar de observar dever contido no art. 2°
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I - reincidir nas hipóteses do artigo antecedente;
II - praticar ato que infrinja dever contido no inciso
I, do art. 5°, desta Resolução.
Art. 10. A suspensão temporária do mandato por
prazo de 15 (quinze) a 60 (sessenta) dias será aplicada,
quando não couber penalidade mais grave, a Vereador
que:
I - reincidir nas hipóteses do artigo antecedente;
II - praticar ato que infrinja dever contido nos incisos II ao IV do art. 5° desta Resolução.
Art. 11. A destituição dos cargos parlamentares e
administrativos que ocupe na Mesa e em Comissões será
aplicada a Vereador que reincidir nas hipóteses do artigo
antecedente ou que infringir disposição contida no art. 4°,
deste Código, desde que não caiba penalidade mais grave.
dor:

Art. 12. A perda do mandato será aplicada a Verea-

I - que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no art. 3°, deste Código;
II - cujo procedimento for declarado incompatível
com o decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara,
salvo em caso de licença ou de missão oficial autorizada; ou
a cinco sessões extraordinárias regularmente convocadas e
assinadas pelo Vereador;
cos;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políti-

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos
previstos na Constituição Federal;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado;
VII - que deixar de residir no Município;
VIII - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido na Lei Orgânica do
Município.
§ 1° Nos casos dos incisos I, II, VI e VII, deste artigo,
a perda do mandato será decidida por voto de dois terços
dos membros da Câmara.
§ 2° Nos casos dos incisos III, IV, V e VIII, a perda do
mandato será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou
mediante provocação de qualquer Vereador.
CAPÍTULO V
Do Conselho de Ética
Art. 13. A Câmara elegerá seu Conselho de Ética,
composto por (cinco) Vereadores como membros titulares
e 5 (cinco) suplentes, observada a ordem da votação, com
mandato de dois anos, permitida uma reeleição consecutiva, que terá as mesmas prerrogativas da Comissão Processante, nos termos previstos para esse tipo de Comissão na
legislação federal pertinente.
§ 1°. A eleição ocorrerá na segunda sessão ordinária após a sessão de eleição da mesa diretora, salvo a eleição dos primeiros membros.
§ 2°. Cada Vereador poderá votar em até 5 (cinco)
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nomes, sagrando-se eleitos os mais votados.
§ 3°. Em caso de empate, será considerado eleito o
de maior idade, prevalecendo o empate, o mais antigo na
Casa.
§ 4°. Não poderá ser membro do Conselho de Ética
o Vereador:
I - submetido a processo disciplinar em curso, por
ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar;
II - que tenha recebido, na legislatura, penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais,
de suspensão temporária do exercício do mandato ou de
destituição dos cargos parlamentares e administrativos que
ocupe na Mesa e em Comissões, e da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa.
§ 5°. O recebimento de representação contra membro do Conselho de Ética, por infringência a preceitos estabelecidos neste Código, com prova inequívoca da verossimilhança do fato atribuído ao Vereador, constitui causa para
seu imediato afastamento da função, por decisão do Conselho de Ética, devendo a medida perdurar até decisão final
sobre o caso.
§ 6°. Perderá o mandato, o membro do Conselho
que faltar a duas reuniões consecutivas ou a três alternadas, sem justificativa admitida pelo Presidente do Conselho
ou seu substituto.
§ 7°. Caberá ao Presidente do Conselho ou ao seu
substituto convocar o Suplente, na ordem da eleição, para
assumir a função, no caso de falta ou impedimento do Titular.
§ 8°. As reuniões do Conselho serão convocadas,
pelo seu Presidente ou seu substituto, com 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência, salvo a ocorrência de autoconvocação pela totalidade de seus membros.
Art. 14. Ao Conselho de Ética compete:
I - eleger seu Presidente e seu Vice-Presidente, dentre seus membros, para mandatos de dois anos;
II - zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido da preservação da dignidade do
mandato parlamentar na Câmara Municipal de Vereadores;
III - processar os representados nos casos e termos
previstos neste Código, instaurando o processo disciplinar e
procedendo a todos os atos necessários à sua instrução;
IV - responder às consultas da Mesa, de comissões e
de Vereadores sobre matérias de sua competência;
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Parágrafo único. O Conselho de Ética poderá instaurar procedimento investigatório preliminar, ao tomar
conhecimento de fato que infrinja a ética ou o decoro parlamentar.
Art. 17. Antes de receber a representação, o Presidente do Conselho de Ética, no prazo de 15 (quinze) dias,
ouvirá o representado, por escrito ou verbalmente, sendo
reduzido a termo.
Art. 18. O representado poderá acompanhar todo
o processo em seus termos, sendo-lhe facultado constituir
advogado para os atos de sua defesa.
Art. 19. O Conselho de Ética escolherá, dentre seus
membros, um Relator, que promoverá a apuração preliminar e sumária dos fatos, providenciando as diligências que
entender necessárias e, em até 15 (quinze) dias, elaborará
relatório prévio.
§ 1°. Não caracterizado o fato como infração ética
ou ao decoro parlamentar ou não se apurando a autoria,
caberá ao Conselho de Ética arquivar a representação.
§ 2°. Em caso de ofensa entre Parlamentares, será
adotado procedimento especial, cabendo ao Conselho de
Ética, ouvindo os envolvidos, homologar composição.
Art. 20. O Conselho de Ética, analisando o relatório
preliminar e considerando procedente a representação, notificará o representado para que, com a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente sua defesa prévia, arrole testemunhas e requeira diligências e as provas que pretende produzir.
Parágrafo único – A defesa prévia é uma faculdade
do representado e sua ausência será registrada no parecer
final do Conselho de Ética.
Art. 21. Esgotado o prazo da defesa prévia, o Conselho conduzirá a instrução probatória, que após a realização das provas requeridas pela defesa e pela acusação,
as partes terão direito a apresentação de alegações finais,
com prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sendo primeiro o memorial da acusação e posteriormente o memorial da defesa, encaminhando-se depois os autos para a elaboração do
parecer final à Mesa para ser votado em 10 (dez) dias.
Art. 22. O parecer final deverá conter o nome do
representado, a disposição sucinta da representação e da
defesa e a indicação dos motivos de fato e de direito, concluindo-o:
I - com proposta de medida disciplinar ou sanção,
indicando os artigos aplicados;

V - organizar e manter o Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar. Parágrafo
único. O Conselho de Ética só deliberará com a presença
da maioria dos seus membros, somente sendo aprovada a
matéria que obtiver a maioria dos votos dos presentes.

II - pela inocência do Parlamentar, caso em que a
Mesa, no prazo de 5 (cinco) dias, publicará o ato em sessão, cabendo recurso de qualquer Vereador, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, a ser apreciado pelo Plenário,
que deliberará, mantendo ou reformando o parecer final do
Conselho de Ética, observado o disposto neste Código.

Art. 15. O Conselho de Ética aprovará regulamento
específico para disciplinar o funcionamento e a organização
de seus trabalhos.

Parágrafo único – O recurso de que trata o inciso
II, deste artigo, adotará a forma de Resolução prevista nos
artigos 23 e 24, do presente Código.

§ 1° Enquanto não aprovar o regulamento de que
trata este artigo, o Conselho de Ética observará as disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões
da Casa.

Art. 23. A Mesa, ao receber o parecer final do Conselho de Ética, nos termos do inciso I, do artigo anterior,
conclusivo pela sua procedência e passível de imputação de
uma das penas do inciso I, do art. 6° deste Código, encaminhará, no prazo de 5 (cinco) dias, Projeto de Resolução, a
ser submetido à votação do Plenário, na primeira Sessão
Ordinária seguinte ao término do prazo da Mesa, como primeiro item da Ordem do Dia.

§ 2° Aprovado o regulamento previsto neste dispositivo, observar-se-ão, subsidiariamente, no que couber, as
disposições regimentais aplicáveis às comissões.
CAPÍTULO VI
Do Processo Disciplinar
Art. 16. Qualquer parlamentar pode representar,
formalmente, perante o Presidente do Conselho de Ética,
pelo descumprimento, por Vereador, de normas contidas
neste Código de Ética.

Parágrafo único – Fica vedado o adiamento da discussão e votação da matéria, exigido o voto da maioria.
Art. 24. A Mesa, ao receber o parecer final do Conselho de Ética, nos termos do art. 22, I, conclusivo pela sua
procedência e passível de imputação de uma das penas
previstas no inciso II, do art. 6° deste Código, encaminhará,
no prazo de 5 (cinco) dias, Projeto de Lei, a ser apreciado

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 5291
pelo Plenário, na primeira Sessão Ordinária seguinte ao
término do prazo da Mesa, como primeiro item da Ordem
do Dia, após o prazo aqui fixado.
Parágrafo único – Fica vedado o adiamento da discussão e votação da matéria, exigido, para sua aprovação,
o voto:
I - da maioria absoluta dos Vereadores, para a destituição de cargos parlamentares e administrativos que o
Parlamentar ocupe na Mesa e em Comissões;
II - de dois terços dos Vereadores, para o caso de
perda do mandato.
CAPÍTULO VII
Da Corregedoria Parlamentar
Art. 25. A Corregedoria Parlamentar constitui-se de
um Corregedor e um Corregedor Substituto, sendo o Corregedor Parlamentar a pessoa do Vice-Presidente e o substituto eleito pela Mesa Diretora.
Parágrafo único – Compete ao Corregedor Substituto substituir o Corregedor Parlamentar em seus eventuais
impedimentos.
Art. 26. Compete ao Corregedor Parlamentar:
I - auxiliar o Presidente na manutenção do decoro,
da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara Municipal.
II - dar cumprimento às determinações da mesa, referente à segurança interna e externa da casa.
III - fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no
âmbito da Câmara Municipal de Boa Vista.
IV - Exercer o controle posterior interno do decoro,
da ordem e da disciplina de seus membros no âmbito da
Câmara Municipal de Boa Vista;
V - Zelar pelo cumprimento das determinações da
Mesa Diretora da Câmara Municipal concernentes à segurança interna;

XII - Responder às consultas da Mesa, Comissões e
Vereadores sobre matéria de sua competência;
XIII – Manter contato com os órgãos legislativos estaduais e federais, visando trocar experiências sobre ética
parlamentar;
XIV - Receber representações contra vereadores;
XV - Emitir parecer prévio acerca de denúncia contra vereador oferecida pela Mesa Diretora ou por Partido
Político devidamente representado na Câmara Municipal;
Art. 27. O Corregedor Parlamentar poderá, observados os preceitos regimentais e as orientações da mesa,
baixar portarias no sentido de prevenir perturbações da ordem e da disciplina no âmbito da Casa.
Art. 28. Caberá ainda ao Corregedor Parlamentar
ou ao Corregedor Substituto, quando por este designado,
presidir o processo disciplinar instaurado.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 29. Excepcionalmente, o primeiro Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Boa Vista será
eleito, na segunda sessão ordinária, após a publicação deste Código.
Art. 30. A Mesa da Câmara providenciará a publicação impressa deste Código de Ética, para ampla distribuição aos Vereadores, a entidades da sociedade civil e a
interessados, bem como disponibilizará acesso permanente
ao mesmo, mediante publicação virtual.
Art. 31. Para se promover alteração no presente Código, Este Projeto de Lei seguirá as formalidades regimentais.
Art. 32. Este Projeto de Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.
Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

VI - Supervisionar a proibição de porte de arma,
com poderes para revistar e desarmar;

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
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VII - Investigar acusações de irregularidades cometidas por vereador no exercício de suas funções a pedido de
qualquer cidadão que tenha conhecimento dos fatos apresentado em conjunto com qualquer vereador ou a pedido
deste último isoladamente;
VIII - Realizar a fiscalização interna em todos os
seus aspectos;
IX - Zelar pelo funcionamento harmônico e pela honorabilidade do Poder Legislativo na forma deste Código,
do Regimento Interno da Câmara Municipal, da Lei Orgânica do Município, e de outras normas incidentes;
X - Propor projetos de lei, projetos de resolução e
outras proposições atinentes à matéria de sua competência,
bem como consolidações, visando manter a unidade deste
Código e preservar a ética;
XI - Instruir processos contra vereadores e elaborar
projetos de resolução propondo imposição de penalidade
por infração ético-parlamentar, salvo quando se tratar de
hipótese de cassação de mandato quando, então, competirá
à Comissão de Ética Parlamentar a instrução e apresentação
da respectiva proposição.
XII - Opinar sobre o cabimento das sanções éticas
que devam ser impostas de ofício, pela Mesa;
X - Dar parecer sobre a adequação das proposições
que tenham por objeto matéria de sua competência;
dor;

XI - Dar parecer nos pedidos para processar Verea-
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LEI Nº 2.124, DE 06 DE JANEIRO DE 2021
CRIA O PROGRAMA “CACHORRÓDROMO” – ESPAÇO PÚBLICO PARA CÃES, NO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte
LEI:
Art. 1º. Fica criado, no Município de Boa Vista, o
Programa “Cachorródromo - Espaço Público Para Cães”.
Parágrafo único – Considera-se “cachorródromo”
área cercada destinada ao lazer de cachorros e seus donos,
com ou sem equipamentos de recreação específicos para
tais atividades.
Art. 2º. São objetivos do programa:
cães;

I – ter espaço físico em Boa Vista exclusivo para

II – fomentar a prática de hábitos saudáveis dos
animais de estimação;
III – promover o bem-estar animal; e
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IV – promover a interação entre cachorros e seus
respectivos donos.

dos demais logradouros públicos do Município de Boa Vista,
com a seguinte redação:

Art. 3º. Para fins de atingimento dos objetivos elencados no artigo anterior, poderão ser adotadas as seguintes
medidas:

“Art. 2º-A. É vedada a denominação de logradouros públicos com nome de pessoa que tenha
contra si ou contra a empresa de que faça parte, conforme o caso:

I – instalação de “cachorródromo” em áreas públicas ou privadas;

I - representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão colegiado, em processo
de apuração de abuso do poder econômico ou
político;

II - promoção de eventos para incentivar a adoção
responsável de animais; e
da.

III – parcerias entre Poder Público e iniciativa priva-

II - ação julgada procedente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pelos crimes:

Art. 4º. No espaço delimitado para o “cachorródromo” será permitido o trânsito de cães sem a utilização de
guia da coleira.

a) contra a economia popular, a fé pública, a
fazenda pública, a administração pública e o
patrimônio público;
b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos
na Lei que regula a falência;
c) contra o meio ambiente e a saúde pública;
d) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores;
e) de tráfico de entorpecentes e drogas afins,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
f) de redução à condição análoga à de escravo;
g) contra a vida e a dignidade sexual;
h) de tráfico de influência e atividade que envolva exploração sexual;
i) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
j) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis.”

Art. 5º. Ao adentrar no espaço de lazer e convivência dos cachorros “cachorródromo” o tutor deverá:
I – manter o portão fechado;
tros;

II – não alimentar seu animal na presença de ouIII – recolher as fezes de seu cão;

IV – em caso de conflito intervir imediatamente,
afastando o animal;
V – manter a vigilância constante sobre o seu animal, não o perdendo de vista, se responsabilizando por
todo e qualquer ato do animal;
VI – estar com a vacinação do animal em dia;
Art. 6º. É proibida a entrada e a permanência no
“cachorródromo” de animais:
I – mordedores viciosos;
II – perigosos;
III – no período do cio; e
IV – portadores de moléstias infectocontagiosas.
Art. 7º. O Poder Executivo regulamentária esta Lei,
mediante Decreto.
cação.

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publiBoa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.
Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA

Art. 2º. Caberá tanto à Prefeitura quanto à Câmara
Municipal, no âmbito de suas atribuições respectivas, a fiscalização de seus atos com a possibilidade de requerer aos
órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas responsabilidades.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
cação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publiBoa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.
Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA
LEI Nº 2.126, DE 06 DE JANEIRO DE 2021
NORMAS DE SEGURANÇA E DE MANUTENÇÃO
EM BRINQUEDOS DOS PARQUES INFANTIS LOCALIZADOS EM LOCAIS PÚBLICOS PRIVADOS E
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR.

LEI Nº 2.125, DE 06 DE JANEIRO DE 2021
ALTERA A LEI N.º 909, DE 02 DE OUTUBRO DE
2006, QUE CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE A DENOMINAÇÃO, ALTERAÇÃO DE
NOMINAÇÃO DE VIAS E DOS DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte
LEI:
Art. 1º. Fica inserido o art. 2º-A a Lei nº 909, de 06
de outubro de 2006, que consolida a legislação municipal
sobre a denominação, alteração de nominação de vias e

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte
LEI:
Art.1º. Esta lei estabelece normas de segurança e
de manutenção em brinquedos dos parques infantis (playgrounds) localizados em estabelecimentos de educação
infantil e de ensino fundamental, públicos ou privados, e
determina sanções para o descumprimento de suas determinações.
Art. 2º. Os parques infantis localizados em estabe-
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lecimentos de educação infantil e de ensino fundamental,
públicos ou privados, quando forem ser construídos devem
estr em conformidade com as determinações na NBR 14350
(Segurança de Brinquedos de playground), da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, ou de outra norma que vier
a sucedê-la.
Parágrafo único. O disposto no caput será em conformidade à legislação edilícia municipal.
Art. 3º. Os estabelecimentos de educação infantil e
de ensino fundamental, públicos ou privados, devem agendar vistoria dos parques infantis localizados em suas dependências anualmente, no mês de janeiro, por engenheiro
legalmente habitado.
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termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte
LEI:
Art.1º. Fica instituído o Dia Municipal do Ministro da
Palavra Evangélico a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de novembro.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.

§1º Da vistoria de que trata o caput deve resultar
um laudo técnico que aponte a necessidade de reforma ou
de substituição de aparelhos.

Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA

§2º As correções apontadas no laudo de vistoria deverão ser providenciadas antes do início do período, sob
pena de interdição do parque infantil.

LEI Nº 2.128, DE 06 DE JANEIRO DE 2021

§3º O laudo técnico de vistoria deve ficar disponível
durante todo o ano letivo na secretaria da escola, para fins
de fiscalização e serviços executados.

CRIA O PROGRAMA “CACHORRÓDROMO” – ESPAÇO PÚBLICO PARA CÃES, NO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 4º. Além da vistoria de que trata o art. 3º, os estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental, públicos ou privados, devem providenciar para que os
parques infantis localizados em suas dependências passem
por manutenção preventiva, anualmente no mês de julho.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte

Parágrafo único. Entre os serviços de manutenção
preventiva incluem-se, pelo menos:

LEI:

I – Revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;

Art. 1º. Fica criado, no Município de Boa Vista, o
Programa “Cachorródromo - Espaço Público Para Cães”.

II – Revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;

Parágrafo único – Considera-se “cachorródromo”
área cercada destinada ao lazer de cachorros e seus donos,
com ou sem equipamentos de recreação específicos para
tais atividades.

III – Revisão e conserto dos encaixes em brinquedos
construídos de tora de eucalipto ou outra madeira;

Art. 2º. São objetivos do programa:

IV – Lixamento e pintura.
Art. 5º. - A fiscalização das exigências estabelecidas
por esta Lei caberá ao órgão competente para autorizar o
funcionamento da escola.
§1º Em caso de descumprimento, o infrator sujeitar-se-á a penalidade de multa, devendo ser estabelecido,
pelo órgão fiscalizador, com prazo não superior a sessenta
dias para que a situação seja regularizada.
§2º Durante o período apontado pela fiscalização
nos termos do §1º, o parque infantil ficará interditado.
§3º Havendo reincidência, a multa de que trata o
caput será cobrada em dobro.
cação.

cães;

I – ter espaço físico em Boa Vista exclusivo para

II – fomentar a prática de hábitos saudáveis dos
animais de estimação;
III – promover o bem-estar animal; e
IV – promover a interação entre cachorros e seus
respectivos donos.
Art. 3º. Para fins de atingimento dos objetivos elencados no artigo anterior, poderão ser adotadas as seguintes
medidas:

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

I – instalação de “cachorródromo” em áreas públicas ou privadas;

Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.

II - promoção de eventos para incentivar a adoção
responsável de animais; e

Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA
LEI Nº 2.127, DE 06 DE JANEIRO DE 2021
INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO MINISTRO DA
PALAVRA EVANGÉLICO A SER COMEMORADO
ANUALMENTE NO ULTIMO DOMINGO DO MÊS
DE NOVEMBRO.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos

da.

III – parcerias entre Poder Público e iniciativa priva-

Art. 4º. No espaço delimitado para o “cachorródromo” será permitido o trânsito de cães sem a utilização de
guia da coleira.
Art. 5º. Ao adentrar no espaço de lazer e convivência dos cachorros “cachorródromo” o tutor deverá:
I – manter o portão fechado;
tros;

II – não alimentar seu animal na presença de ouIII – recolher as fezes de seu cão;
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IV – em caso de conflito intervir imediatamente,
afastando o animal;
V – manter a vigilância constante sobre o seu animal, não o perdendo de vista, se responsabilizando por
todo e qualquer ato do animal;
VI – estar com a vacinação do animal em dia;
Art. 6º. É proibida a entrada e a permanência no
“cachorródromo” de animais:
I – mordedores viciosos;
II – perigosos;
III – no período do cio; e
IV – portadores de moléstias infectocontagiosas.
Art. 7º. O Poder Executivo regulamentária esta Lei,
mediante Decreto.
cação.

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publiBoa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.

11 de Janeiro de 2021

entidades de atendimento públicas ou as sem fins lucrativos
conveniadas com o Poder Público Municipal, nas quais as
crianças de que trata esta Lei, estejam obrigadas ou estejam sendo assistidas.
Art. 4º. Será destinado as crianças do artigo 1º desta Lei, o direito de vacinação desde que seja solicitado por
seus familiares ou terceiros por elas responsáveis, a aplicação no próprio domicílio das vacinas nesta lei especificadas.
Parágrafo Único – As solicitações de vacinação a domicílio serão feitas junto ao órgão de saúde designado pelo
Poder Executivo Municipal responsável para a implantação
desta Lei, o qual definirá a forma de cadastramento das
crianças.
Art. 5º. O programa de vacinação de que trata a
presente Lei será desenvolvido através dos órgãos de saúde
já existentes na Administração Pública Municipal ou por órgão municipal definido pelo Poder Executivo, ao qual competirá fornecer as vacinas e designar os profissionais devidamente habilitados para a sua correta aplicação.
Art. 6º. A vacinação poderá ocorrer durante todo o
ano, mas sua realização será executada prioritariamente no
período de campanha de vacinação.

Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

Art. 7º. O Poder Executivo Municipal regulamentará
a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

LEI Nº 2.128, DE 06 DE JANEIRO DE 2021
A VACINAÇÃO DOMICILIAR DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA
MOTORA,
MULTIDEFICIÊNCIA
PROFUNDA COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DOENÇAS INCAPACITANTES E DEGENERATIVAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte

Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.
Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA
LEI Nº 2.129, DE 06 DE JANEIRO DE 2021
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
IMPLEMENTAR, NO PROGRAMA PRÉ-NATAL, O
“PROJETO GRAVIDEZ SEGURA DE PREVENÇÃO
À SAF - SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL - E OUTRAS DOENÇAS CAUSADAS PELO CONSUMO
DE DROGAS NA GRAVIDEZ NA REDE DE SAÚDE
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI:
Art. 1º. Fica assegurada a vacinação domiciliar das
crianças com deficiência motora, multideficiência profunda
com dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se:
§1º Criança, aquela com 12 (doze) anos completos.
§2º Criança com deficiência motora, aquela de caráter permanente, ao nível dos membros inferiores ou superiores, de grau igual ou superior a 60% (sessenta por cento),
avaliada de acordo com a legislação vigente, desde que:
I – A deficiência dificulte a locomoção no dia a dia
sem auxílio ou sem recurso aos meios de compensação, nomeadamente próteses e órteses, cadeiras de rodas, muletas e bengalas, no caso de deficiência motora ao nível dos
membros inferiores;
II – A deficiência dificulte o acesso ou a utilização
dos transportes públicos coletivos convencionais, no caso de
deficiência motora ao nível dos membros superiores.
§3º Criança com multideficiência profunda, aquela
com deficiência motora que além de se encontrar nas condições referidas no parágrafo segundo deste artigo, esteja
enferma cumulativamente de deficiência sensorial, intelectual ou visual de caráter permanente de que resulte um
grau de incapacidade igual ou superior a 90% (noventa por
cento).
Art. 3º. Para fins do disposto no “caput” do artigo
primeiro, considera-se domicílio, além do domicílio civil, as

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte
LEI:
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal
a implementar, no programa pré-natal, o Projeto Gravidez
Segura para Prevenção à SAF - Síndrome Alcoólica Fetal - e
outras doenças causadas pelo consumo de drogas na gravidez, no âmbito das unidades de saúde da rede municipal
de saúde.
Art. 2º. O Projeto Gravidez Segura terá como objetivo básico a prevenção à SAF – Síndrome Alcóolica Fetal – e
outras doenças causadas pelo consumo de drogas na gravidez, mediante orientação às mulheres, gestantes ou não,
através das unidades de saúde da rede pública municipal,
sobre os riscos da ingestão de bebida alcóolica e demais
substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, no curso da gravidez.
Parágrafo Único – As gestantes que necessitem de
tratamento de reabilitação serão encaminhadas para os
serviços adequados pela equipe técnica do Projeto Gravidez
Segura.
Art. 3º. O Poder Executivo poderá celebrar parcerias com outros órgãos da administração pública municipal,
estadual, federal e instituições da sociedade civil visando à
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consecução dos objetivos apresentados no artigo anterior.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2021.
Genilson Costa e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
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