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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
-DECRETOS 

DECRETO N" 3009 DE 7.7 DE OUTUnRO DE 2006 

O GOVERNJ.t>OR bO ESTAI)() bO IIJMPÁ, usando das atribujçõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitujção do Estado do 
Amapá, e lendo em vista o contido no Ofício n• 4011/06-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Haroldo VitCH' de Azevedo Santos, 
Secretário de Estado da Administração, da sede de suas atribwções, 
Macapá-A.P, até a cidade de Brasflla-t>f, para trat.ar de assuntos de interesse 
da Administração Estadual, no período de 22 a 25 de maio de 2006. 

Mocopá, 7.7 de outubro de 2006 

~~"~:1~~ 
Govcmalfor, em exercício 

DECRETO N" . JOIO DE 27 DE OU'TUURO oE 2006 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• <4011/06-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Projeto de implantação de uma urudade Fabril da Empresa, no Amapá, no dias 
13 e 14/07/06, sem ônus para o Estado. 

Maeopá, 7.7 de outubro de 2006 

~~~IÚ~ ... / 
PEDRO ffJto DIASDÉ éARVALHO ~. 

Governador, e111 ucrcíclo 

DECRETO N" 3012 DE 21 DE OUTUURO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c lendo em vista o contido no Ofício n• 459/2006-GAB/SEICOM, 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Otnl Miranda de Alencar Júnior 
Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secrctãrio d~ 
Esta~o d_a lndustria, Comércio e Mineração, durante o impedimento do titular, 
no d•as 13 e 14/07/06. 

Moeopá, 27 de outubro de 2006 

~~f:' ... ~fd.'/~ 
GoY&mQdor. em CJ<ucfcio -

DECRETO N° 3013 o E 7.7 CE OUTUBRO DE 2006 

Homologar a des1gnação 'de César Nazoré Bezerra do Rocha, · 0 60YERNAt>OR DO ES~AD? DO AMAPÁ, usando das atribuições 
Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secrclãrio de 1 que lh_e são confend~s pelo art._ 119, mc•.so XXV, da Constituição do Estado do 
Estado da Administração, durante o impedimento do titular, no período de 22 Amapa, e tendo em VIsta o conl.ldo no Of1clo n• 112/2006-GAB IPf.MIA.P, 
a 25 de maio de 2006. 

Mocopá, 27 de outubro de 2006 

~~~~~, 
PEDRO 'I[~ ,DIAS DE CARVALHO 

Govcmadór. em ucrcício 

DECRETO W 30 I 1 DE 27 DE OUl'UDRO DE 2006 

O GOVERNADOR bO ESTADO t>O AMAPÁ, usando das atribuiçóc 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado d 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 459/2006-GAB/SEICOM, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de João Beníc:Jo Dias, Secretário de 
Estado da Indústria, Comércio e Mineração, da sede de sUAs atribuiçõe! 
Mocopá-A.P, até a cidade de Belétn-PA, a fim de participar de Rcucião Técnica, 

.É!_nto à Emoresa Snacks Produtos Alimentício" Ltda, com a finalidade do 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Alcir Mary Sampaio, Di.cetor-Geral 
do Instituto de Pesos e Medidas do Amapã, da sede de suas atribwções, 
Mocopá-AP, até a cidade do Rio de J!llleiro-RJ', a fim de receber o Prêmio 
Nacional de Metrologia; participar da Reunião da Câmara da Avaliação da 
Conformidade, e tratar de assuntos de interesse da administração estadual, no 
período de 27/06 a O 1/07/06, sem õnus para o Estado. 

Mocopá, 27 de outubro de 2006 

~~ .. ~~-~4 P~:;VI...O DIAS DE CARVALHO 
Governador.' em exercício 

DECRETO N° 3014 DE 27 DE OUTUBRO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTAI)() DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, ihciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 112/2006-GAB IPEMIA.P . 



Macapá, 30.10.2006 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 2 
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G""tonadur Aoroolo Wald.-L Gúts do Silva. 
Vtcc-Govcrnador f'~dro P•ulo DiaJ de Carvalho 
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Policia Ttcnico C1cntlfiea. Elictr Nascime:nlo Borgu 
Ouv•dorin-Gcral. Olon Miranda de Alencar 

SI::CRETÁRJOS DE ESTADO 
Admtn.Slr.ll;;lo; Haroldo \'irur de Altvtdo S. o tos 
Agriculruf:. Joli ~c Rlblllraar Olinira Quintas 
Comwueaçao ~brctlo l&n4cio da Rou 
Cotnciat Tccnoloçia.Josi Morio da Slha 
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SfKuronç~ Ptdro Rotlrigue:t Conçalns lritr (inrtrino) 
Sctrup: Rodolro Fcroaudcs u. Si h a TorrH 
Tr.lb3lhn c C::mprttndcdorismo: Maria Anbia Nuou 
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SI AC- SIJP~R FÁCIL; Luzi v Briro Grunho 
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OGPC: P•uJu Clur ("a\t~Cunrt Martins 
Oc:lnn. Rubtrto Lul• An•oral da Rotho 
D•3gro: Rol.ltr'f'•l Souu de A1cvrtlo Piunço 
Feria . t.:~ria Rr:laa Balitlro d< Sou1.a 
FWlcJcc~p· Jolo Altindo Costa l\lilbotatrn 
Hcmoap JuAo Riurdo Silu Almr:lda 
lEI' A Bcncddito Virur Rabtlo 
IPEM Alei r Mory Sampoio 
Jucap· tlsoa LobAIU CaruUao 
Llt.:tn. J u\anelt Amoras Thon Miranüa 
Pescap Jusi dos Saorus Ollvtira 
Proccn: Ruzo llc Jc.sws Ponrts da Siln 
Prodap Fcraaodo Attlunio Hora Mcnrus 
ROM· ~b110t.l • raacbco Daliciro Atraia fill•o 
Rurap. JAtur de Une a D•ntas 
T .:rr01p· Ctraulhlno da Silva l'huo 
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c ... a. AIIIGolo Ura~· Ch•cr< 
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Gosop: Robirlo Aldxo ,\ns<lmo Nobr< 

~1~ y 
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liOitÃRJO DE ATI:NDIMENTO 
Dos 07.30 a.< IH)() c das 14:30 às 18:00 horas 

RESOLVE: 

Homologar a designação de.M<>ria Ramos Dias, Chefe de Gabinete, 
pelo exercício, em substituiçno, do cargo de Diretor-Geral do Instituto de Pesos 
e Medidas do Amapá, durante o impedimento do titular, no período de 27/06 a 
01/07/06. 

Macapá, 27 de outubro de 2006 

4obor~fAA~ 
Governaaor, em cxuclt:io 

bECRETO N° 30 1 S DE 27 DE OUTUDRO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 1471/06-GAB/DETRAN, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Roberto Luiz AtnQI'QJ da Rocha, 
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito, da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, atê a cidade de Brasnra-DF, a frm de tratar de assuntos de 

· interesse da administração estadual, nos dias 14 e 15 de setembro de 2006. 

Macapá, 27 de outubro de 2006 

/h:fr:~~rfie t1R~-
Govcrnador, em C)(crc leio 

DECRETO N° 3016 DE 27 OE OUTUBRO DE 2006 

O GOVEANAbOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 1-471/06-GAB/bETRAN, 

RESOLVE : 

Homologar a designação do servidor Aelson da Silva Uchôo pelo 
exercício, em substituição, do cargo de Diretor do Departamento Estadual de 
Trânsito, durante o impedimento do titular, nos dias 14 e 15 de setembro de 
2006. 

Mocopá, 27 de outubro de 2006 

~ ~ ~'._., A~~Jn~/ 
PEOP.o?t;.o DIÁs ... DE. CARV~nv~ 

GoveriiQdor, em cxercício . 

DECRETO W 301 7 DE DE OUTUBRO DE 2006 

O GOVERNAt>OR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 016!5/06- GAB/SEDIE, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Odlval Mont&tTozo LAite, Secrctãno 
Especial de Desenvolvimento da Infra-Estrutura, da sede de suas atribuições, 
Macopá-AP, até Coicna-Guiano Francesa, a fun de representar o Estado do 
Amapá no t• Reunião da Comissão Técnico FroiiC4-81"0Silciro, referente c!l 
Ponte Bl~aterol, no período de 18 a 20 de setembro de 2006. 

Mocopá, 27 de oul.ubr o de 2006 

. ~k.&S~R~· 
Governador, e1n C)(CI'CÍdo 

DECRETO N• 301 8 DE 'l.7 DE OUTUBRO OE 2006 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tçndo em vista o contido no Offcio n° OlM/06-GAB/SEDIE, 

RESOLVE 

Homoiogar a designação de J'oel Nogueira Rodrlg<~cs, Secretário 
Especial de Desenvolvimento da Oesldo, pelo excrcicio, em substituição, do 
Secretârio Especial de Desenvolvimento da Infra-Estrutura, no período de 18 a 
20 de setembro de 2006. 

Mocopá, 27 de outubro de 2006 

~~/~~~~. /"~RO~U.S I>E CARVALHO . 
GovuMdor, em C)(CI'Ciclo 



Maca pá, 30.10.2006 

c~ocrctarias ~o~as J 
~~V'.i!U!'ifWJb"Sm 

Políticas para as M .. ulhere~ ... . .._.,..... 
~ ~ -- L --

Ester de Paula de Araújo 

PORTARIA N" OO!S/06 • SEPM 

A Sccret.ir1a Extmordlnfu1a de PoliUros 
parn as Mulheres do Estado do Amapá, no u•o das su:ts 
ntrtbulçOcs que lhe silo conferida• )><lo Decreto n• 1411 
de 2 de jw1hn de 2004 c lendo ern VIsta o teor do Decrrru 
n ' 3436 de 27 de dl!'<emhro de 2004, 

RESOLVE: 

Autor-.lzar o dcsloc:amc.nto das servkloms 
MARIA SHEILA RODRIGUES DA SILVA E SILVA -
Matricula GlJ!j()54 c DORAUCE CHJ<J:=,IlA."JNE 
CAMARÁO M01'A • Matricula 505153 ocupantes dos 
Cargns de A:lsessoms Nlvel 11. da Sc<Tctarla 
Extraordlnilrto de l'oiltlcas para as Mulheres · SEPM. da 
sede das suas aU1bulçõcs Macapà·AP, ato! a cidade de 
Drasilla·DI', as quais for:un partlc1par de Grupo5 de 
Trabalhos para o Desenvolvimento de Projetos no 
periodo de 2 a 17 de outubro de 2006. 

O..'· se Cttncla, PubUquc·:Y e Cumpra·sc. 

GABINETE DJI. SECJU:TÁRIA EXTRAORDINÁRIA DI!: 
POLITICAB PARA AS MlJLHER.ES-SEPM, em Macapá· 
AP. 20 de outubro de 2006. 

r Secretarias Esp. de Dcsen. Setorial~ 

(Desenvolvimento Social J 
Helder José F. De lima Ferreira (interino) 

POATAIUA N" 014/06-SEDS/AP 

O Secretário Espe.ciol de D<senvolvimento Soctal do 
Estado do Amopó. no usa das O!flbuoções que lhe sõo 
conferid<Js pelo Decreto n° 1441 de OZ de JUnho e Tendo em 
viSTo o tear dG l>ecrero n" 17Z6. de 21 de março de 2005. 

Art. 1°. Homologar o deslocamento da técnico VItória 
Santos das Santos. Secrttároa Extroordu>dr10 dos Povos 
Indigeno.s. da sede de. suc..s ctr,txJ,çõe.s normais até o! óre:as 
Apelao, Kuxort e Mossão Toryó. a f•m de portocopor de reunoào 
referente Gs qutstae..s de. so\Ãde e. educoçao. JUntamente com 
os ÕO'gãos FUNAI. FUN.ASA. NET e .APITIICA TXI. 1\Q pu iodo 
de 16 o 25 de outubro da corrente ono, 

Ar!. 2°. Di·se Coôncio. Pubhque-se e Cumpro-se. 

GABINETE C>O SECRET lÍRIO ESPECIAL DE 
I>ESENVOI.VIMENTO SOCJ:AL, em Macopó-AP. 27 de 
outubro de 2006. 

DE UMA FERREIRA 
~nYOJYirNAto Socfol 

{Desenvolvimento da Infra-Estrutura) 

Odival Monterrozo Leite 

Portaria n• 012, de 24 de Outubro de 2006. 

O SECRETÁRIO ESPECAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições que lhe sao conferidas 
pelo Decreto n• 1441 de 02 de Junho de 2004. 

RESOLVE: 

Art.1°- Autorizar o deslocamento 

do servidor Senhor Inácio Marques S. Valenle, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Assessora Nfvellll, para viajar da sede de suas 

atribuições. Macapá-AP, até os Municípios de 

Mazagâo, Porto Grande. Santana, Cutias do 

Araguari, Tartarugalzinho, Pracuüba e Amapá, 

no perlodo de 24 a 31/10/06. com objetivo de 

acompanhar os trabalhos de abertura e 

recuperação de ramais já executados pela 

SETRAP. e levantamento de ramais que 

prec1sam fazer intervenções de serviços de 

terraplanagem e outros, antes do periodo 

invernoso. 

Art.2"- Revogadas as disposições em 
conlráno. 

SECRETARIA ESPECIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, em Maca pá- AP, 24 de 
Outubro de 2006. 

~ 
ODIVAL MONTERROZO LEITE 

Secretário Espacial de Dasenvolvtmento da 
lnfro-Estrutura 

r Órgãos Estratégicos de E~cução ~ 
BsifSt'W"tMi*êftjiíc1'if1&}1#5&~ 

(Defensoria Pública 

Helder José Freitas de Lima Fereira 

PORTARIA 
NO 086/06-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚ8UCO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atnbulções que lhe são confendas 
pelo Artogo ao, Indso xm da LCI Complementar 
Estadual no 008, de 20.12.94 e pelo Decreto no DOS, 
de 01 de janeiro de 2003, e o cont1do nos Orícios n•s 
275 e 204, advondo da Comarca de Porto Grande/AP. 

RESOLVE: 

Desognar a Advogada MARINA DE ALMEIDA ROCHA, 
OAB/AP no 607, Gerente Geral do Projeto "Defesa e 
Proteçao dos .)lreito• da Mulher", CDS-3, para se 
deslocar da sede de suas atovodades - Macapá·AP, até o 
Município de Porto Grande/Ap, no período de 24 a 
26/10/2006, a fim de partiCipar das audoênclas e 
auxll1ar a Chefe de Núcleo Reo•onal nas dema1s 
demandas que se rozerem necessánas 

Oê·sc dênc.a, registre-se, publique .. se e cumpra-se. 

HOMOLOGO 

CONVITE N" 00312006-CPUDEFENAP 

OBJETO: Aqulslçao de aqulpamenlos e matenal pormanenta 
de ltllormáhca 

ABERTURA: 28/0812006 as 1 O 00 horas 

EMPRESAS ADJUotCAOA: O. B R SOUZA-ME (Itens: 04, 
05, 06, 07 e 08). 

PRODAM PROCESSAMENTO 
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DE DADOS DO 
10) 

AMAPÁ L TOA (Itens OI, 02. 03, 09 e 

Macapé·AP, 25 de setembro de 2006. 

, ... ,! -,fE2~,. ~~~ente da CPUDEFER;~mEI. 

~~llii8ieicireitiairi1·aisidieiEiistiaidioisiiiiÍ~ 
(Administração 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos J 

PORTARIA N• I zzj / 2006- SEAD 

O Seaetário de Estado da Adminostração do Governo 
do Amapá, usando das atnbuiÇÜes que lhe roram conferidas 
pelos Decretos nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e lendo 
em vista o conlodo no Processo - Protocolo Geral no 
65532/ 2006, 

R E SOL V f : 

Homologar a deSignação da servodora Beatriz 
Ferreira dos Santos, para responder pela funç~o de 
SecrelâriO do Conselho Estadual de Educação/SEED, Códogo 
CDI-1, durante o impedimento do respectovo totular Moria dos 
Graças Guf'9el, que se encontrava afastado para usufruto de 
lénas regula~entares, riodo 08 a /09/2006. 

Macapá- • e de 2006 

H LDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
secretáriO de Estado da Admmostração 

PORTARIA Noj3.J~ /2006- SEAD 

o Secretáno de Eslado da AdiTII111~ do Governo 
do Amapá, usando das atnbuições que lhe fomm coofendas 
pelos Decretos n"s 1A97, 16 de outub<o de 1992, 0148, de 23 
de ]ane.ro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o COObdo no Processo - Protocolo Geral n° 
65974/2006, 

RESOLVE: 

Homologor a desognação de Ana Lúcia de Oliveira 
Bandeira - Seaetáno AdmilliSirativo da E. E. Castro 
Alves/SEED, CÓdogo CO I· 3, para exen:er rumulabvamente e em 
subsbtuição a lunçdo de Secret~o Escolar da E. E. Castro 
Alves,/SEED, Código CDI-3 durante o lmpedomento do 
respectovo titular Jilcinéia de Sousa Duarte, que se encontra 
afólSU!do para usufruto de férias regulamentares, no período de 

01 aJ0/07/2~06. 
Macapá-AP, e 2006. 

HA DO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Secrct.íno de Estad<J da Adminostração 

PORTARIA Nol3J0/2006- SEAD 

O Secretáno de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atrobuiçiies que lhe foram confendas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de oulubro de 1992, 0148, de 23 
de J"""'ro de 1998 e 1373, de I O de fevereiro de 2003 e tendo 
em vosta o conUdo no Processo - Protocolo Geral n° 
65174/2006, 

R ESOLVr: 

Homologar a deslgnaçl!o da servidora lucilene 
Carvalho da Silva, para responder pela Chefia da Unidade de 
Catxas Escolares/SEED, Cócligo CDS-1, durante o impedimento 
do respectivo Ulular Domiciano dos Santos Sobral, que se 
encontrava afastado para usufruto de lén s reg lamentares, no 
período de 01 a 30/07/2 

PORTARIA N° jgj6/2006·SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AOMINISTilAÇÃO, no 
uso da ccmpetênoa que lhe foi delegada pelos Decretos nOS 
1 497, de l6/I0/92 c 0148, de 23/01/98, c tendo em 111sta o 
dosposto no artigo 18, onaso r. da lei n° 0949, de 73/12/2005 e 
o contido no Processo- Protocolo Ger~l no 38504/ 2006, 

RESOLVE: 

Alterar a carga horána de 40 (ouarcnta) para 20 (vonte) 



Macapá, 30.10.2006 

~ 
t 
~ 

hOras semanaos, aa servidora Dlanar lel Antonla Brito de 
Souza, ocupante do cargo de Professor de Ensmo de 1 o e 20 
Graus, aasse ·c", Padrão 06, GruPO Magisteno Cadastro 
500461, integrante do Quadro de P I Ovo i elo 'Estado do 
Ama~. lotada na SEED, a r de de t o de 2006. 

HA 

PORTARIA N° 13i't /2006-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no 
uso da competência que lhe. 101 delegada pelos Oeaetos nOs 
L497, de 16/10/92 e 0148, de 23/01/98, e tendo em vista o 
dosposto no artlgo 18, lndso I, da Lei no 0949, de 23/12/2005 e 
o contido no Processo- Protocolo Geral n• S0248/2006, 

RESOLVE: 

Aller.lr a carga hcrària de 40 (quarenta) para 20 (vmte) 
ho= semanais, do servidor Glauber Duarte Neri, ocupante 
do cargo de Professor de Ensino de 1 o Grau, Oasse · a•, Padr:io 
03, Grupa Magistél1o, Cadastro 614653, Integrante do Quadro 
de Pessoal CivU do Estado do Amapá, lo da na SEED, a amtar 
de 01 de outubro de 2 

PORTARiA N•_J ~~ /2006-SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do GcM!mo 
do Amapá, usando das atribui~es que lle for.om conferidas 
pelos Deaetos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de feveretro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral no 
66131/2006, 

RESOLVE: 

Pereira Souu, para 

PORT ARlA N• j .3J.9/2006- SEAD 

O Seaetáno de Estado da Admlnostração do Governo 
do Amapá, usando das atnbulções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 01~. de 23 
de Janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em 111sta o contido no Processo - Protocolo Geral no 
66821/2006, 

RESOLVE: 

DeSignar o servidor Pedro do Nascimento 
Almeida, para responder pela tunçao de Motorista do Dlretor
Presidente/POLITEC, Código FG!·2, durante o tmpedomento do 
respectivo titular Manoel BariKl$a Gonçalves, que se 
encontra afastado para usufruto de fénas regulamentares, no 
perfodode OI a 30/1~02 . 

Macilpâ·AP ? 006. 

DO VITOR DE AZE SANTOS 
Secretál1o de Estado da Administraçllo 

PORTARIA N•J320 /2006 -SEAD 

J o secretário de Estado da Administrac;.1io do Governo 
~ do Amapá, usando das atribuiÇÕeS que lhe foram confer1das 

pelos Deaetos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o teor do Processo - Protocolo Geral n° 

t 6580S/2006, 

~ 
RESOLVE: 

! Designar Sueli de Oliveira Matos - Chefe da 
Divisão de Medidas de Proteç&l/FCIUA, Código FGS-2, para 

'f exercer cumula~vamente e em substltutçllo a Doreç&t do 
Departamento Geral de Progra~FCRIA, Código FGS·3, 
durante o Impedimento do respec:tJvo htular Zélia da Costa 

, Dias, que se encontra afastado para usufruto de férias 
regulamenta,res. no • 09/10 a 07/ 11/ 006. 

006. 

HA VITOR DE SANTOS 
Seaetlrlo de Estado da Administração_ 

PORTARIA NcJ~2006- SEAD 

O Seaetáno de Estado da Administração do Governo 

(DIÁRIO OFICIAL) 

do Amapá, usando das atribu1ções que lhe foram conferidas 
pelos Deo-etos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992 0148 de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fe~~eteiro de '2003 ~tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
6S602/2006, 

RESOLVE: 

Homologar a deslgnaçao da servidora Edlneth 
Barros dos Santos, para resPOnder peJa função de Secretário 
_Escolar da E. E. Tlradentes/SEED, Código CDI-3, durante o 
ompedimento do respectivo titular Heleno Ferreira 
Amanaj~s. que se encontrava afastado para usufruto de fénas 

- regulamentares, no • 01 09/ 

PORTAAIA N•j3:(3/2006- SEAD 

o Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbuições que lhe foram conferidas 
pelos Deo-etos nOs 1.~97, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
64048/2006, 

RESOLVE: 

tlomologar a designa~ do servidor Aelson Silva 
Uch6a, para responder pela Chefia da Divis:lo de 
Qperações/DETRAN, Código CDS·2, durante o impedimento do 
respectivo ti tular Eliberto Nl!rf Fari as, que se encontrava 
afastado para usufruto de férl regulamentares, no pen'odo de · 
21/08 a 19/09/2006. 

PORTAAIA N•J&'<.~/2006 - SEAD 

O Seaelário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbuoções que lhe foram conferidas 
peJos Decretos nOs 1.'197, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fe~~ereiro de 2003 e tendo 
em vista o conHdo no Processo - Protocolo Geral n• 
32437/2005, 

RESOLVE: 

Homologar a designaç3o de Ivete Oliveira Madel 
- Secretário Executtvo/DETRAN, Códogo CDI-2, para exercer 
rumulativamente e em substltulç~o a Chefia de 
Gabiente/DETIIAN, Código COS-2, durante o Impedimento do 
respectivo titular Carlos Romcnlo Mota Maciel, que se 
encontrava afastado para usufruto de férias regulamentares, no 

perioclode29~08 a 2~7/09/ . 

Macapá·AP, 2006. 

HA VITOR DE A2 SANTOS 
Seaetál1o de Estado da Admlntstraçao 

O Secretlr1o de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atr1buições que lhe foram amferldas 
pelos Deo-etos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
6607S/2006, 

RESOLVE: 

Designar o servidor Raimundo Augusto Marques 
Dalmácto, para responder peta função de Motorista 
OfidaVSEAF, Có<ftga COI-2, durante o lmpeóltllento do 
respectivo titular Ronaldo CavaiCõ>nte de Souza, Que se 
encontra afastado pa171 usufnoto de férias regulament:Mres, no 
periodo de 02 a 31/10/2 

PORTAAIA N•J 3Z6(2006- SEAD 

O Secretá<1o de Estado da AM!inistração do Governo 
do Amapá, usando das atribuoções que lhe foram conferidas 
peJos Deaetos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
66432/2006, 

RESOLVE: 

Destgnar Maricéllo Silva da c.o.ta - Responsável 
peJas Abvldades de Vigilância e Seguran<;a/IAPEN, Código COI· 

- 2, para exercer cumutatrvamente e em subsbtui<;ao a Chefia da 
Unidade de Engenharia Proflsslonai/IAPEN, Código CDS·l, 
durante o Impedimento do respeàNo titular Márcio Fonseca 
Alcàntara, Que se encontra afastado_ oara usuf.[\Jto de férias 
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PORTARIA N° \3.Z1-f2006- SEAD 

O Secretário de Estado da Admonlstração do Governo 
do Ama~, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de Janeiro de 1998 e 1373, de 10 de feveretro de 2003 e tendo 
em 111sta o contldo no Processo - Protocolo Geral n• 
61877/2004, 

RESOLVE: 

PORTARIA N<J3zg/2006-SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribui~ que lhe foram contendas 
pelos Deo-etos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 01~8, de 23 
de Jat~e~to de 1998 e 1373, de 10 de fe~~etelro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral/SUO no 
1224/2006, 

RE SO LVE: 

Designar Jorve Josenlldo da Sllva Gomes - Chefe 
da Urudade de Operações de SegurançaftAPEN Código COS·l 
para exercer cumulativamente e em subsbtu~ a Olefia ~ 
Qlordenador!a de SeguratlÇi!/IAPEN, Código CDS-3, durante o 
ompedlmento do respectivo titular J;odldo Miranda Barros 
Que se encontra afastado para usufruto de féria; 
regulamentares, no perfod OJ a 30 / 2006. 

H 

PORTARIA NJ"3.2.'ft2006- SEAD 

· O Secretário de Estado da AdmlnislraçJo do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Deo-etos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992 0148 de 23 
de Janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de '2003 ~tendo 
em 111sta o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
67272/2006, 

RESO LVE: 

Designar Edna Dias Santos - Respons.lvel por 
Grupo de AtiVIdades 11/DCFr/ARSAP, Código FGI-2, para 
exercer rumulabvamente e em subsbtuição a Gerência de 
Subgrupo de AUvidades do Projeto "Integnçdo7GABI 
Código CDS·2, durante o ill1j)edomento do respectivo btula; 
Adail Barriga Dias Júnior, que se afastará para usufruto de 
férias regulamentares, ·odo a 3 1/2006. 

de 2006. 

PORTARIA N•J38Q /2006- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Govemo 
do Amapá. usando das atribul~es que: lhe foram conferidas 
pelos Oeaetos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de jane1ro de 1998 e 1373, de 10 de revereoro de 2003 e tendo 
em 111sta o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
619S6/2006, 

RESOLVE: 

Destgnar a sevidora Sandra Eliane Maia Palha da 
Silva, para responder pela Olefla da Farmáda 
Hospitalar/HCAL/SESA. Código COI·3, durante o omped,mento 
do respectivo btular Márcia Rosa Pereíra Dias, Que se 
encontra afastado para usufi de férias r ulamentarcs, no 
período de OI a 30/ 10/2 

PORTARIA N° ZCfS'ttG-2006-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA OE ESTADO DA 
ADMINISTRACÃO. usando das •lnbuícões oue lhe s.>n 



Maca pá, 30.10.2006 

conlendas pela Portaria n• 103/98 ·SEAD, de 03/03/9S, 
resolve, 

Conteder 0 3 (trtõs) m eses de Licen ça-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Le1 n° 0066/93, 
aos 5eJVIdores abaoco relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Gvil do Estado do Amapá, lOtados na SESA: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊN10 
PERÍOOO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~IO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
~1ATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍOOO(S) 

PROCESSO 

Maria Auxiliad o ra Azeved o Lopes 
Farmacéubco 
'106503 
12/06/2001 a 10/06/2006 

: 01 a 31/12/2006, 01 a 31/01 e 01 a 
31/07/2007 

: Protocolo Geral no 54859/2006 

Ângela Reg ina Ferrei ra e Silva 
: EnfermeJro 

40&430 
16/08/2001 a 14/08/7006 
01/11/2006 a 31/01/2007 
Protocolo Geral no 65042/2006 

lvone t e Ferreira Madel 
Assistente Sooal 
333956 
28/06/1999 a lG/06/2004 
01 a 30/11/2006, OI a 31/05 c 01 a 
30/11/2007 
Protocolo Geral n• 65222/2006 

SERVIDOR(A) Carla Patricia Silva Alme ida 
CARGO Médico 
MATRÍCULA 623814 
QU1NQU~NIO 23/03/2000 a 21/03/2005 
PErUOOO(S) OL.a 30/11/2006 e 01/02 a 3 1{03{2007 
PROCESSO Protocolo Geral no 65721/2006. 

Macapá·AP, em 2J.~OU 1J.bú de 2006. 

SALDETE ~ARIA M~ NS COSTA 
Oire ora do DR /SEAO 

PORTARIA N°3,()j /10-2006-DRH/SEAO. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das ab1bUIÇÕes que lhe são 
conferidas pela Portoria n° 103/98-SEAD, d~ 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses d o Lice nça-Especia l Prtõm lo 
por Assiduidade, na forma do art1go 101, da lel n° 0066/93, 
aos ser~~~dores abaixo relacionados, 1nlf9rantes do Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na SESA: 

SERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QU!NQUÊNIO 
PERiODO(S) 

PROCESSO 

Carme m Lia Soares Oliveira 
Assistente Social 
~02087 

01/10/2001 a 29/09/2006 
01 a 30/11/2006, 01 a 31/01 e 01 a 
31/08/2007 
Protoco!o Geral n• 53691/2006 

SERVIDOR(A) Ma r ia Frandsca Gonçalves Lopes 
CARGO Aulc11!ar de laboratóno 

MATRÍCULA 342165 
QUINQU~NIO : 11/09/2001 a 09/09/2006 
PErUOOO(S) : Ol/11/2006 a 31/01/2007 
PROCESSO · Protocolo Geral no 15831/2006 

Maca;>á-AP, em :2#{, de Ct{oLI.bro d" 2006. 

i.-{~ 
SALDCTE M RIA MART S COSTA 

Diret ra do DR SEAD 

PORTARI A N•BOg/ 10·2006-DRH/SEAO. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA S(CRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atrobUições QUC lhe sdo 
contendas pela Portaria n° 103/ 9 8-SCAD, de 03/03/98, 
resolve, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

• SERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍOOO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQU~NIO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

Selma Maria d e Fátima Sac ra mento 
Técnico em Enfermagem 
629103 

. 05/03/2001 a 03/03/2006 
01 a 31/12/2006, 01 a 31/03 e 01 a 
31/12/2007 
Protocolo Geral n• 55430/2006 

Maria d e Nazaré Maia Souto 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 
338885 
16/06/199\l a 14/06/2004 
01/11/2006 a 31/01/2007 

: Protocolo Geral no 64427/2006. 

Macapá-AP, em~26 -::(~4~ÔJ-<.~ de 2006. 

SALDETE ARIA MA~ NS COSTA 
Dil-e ra do DR 7SEAD 

PORTARIA N° 3o9 {10·2006-DRH/SEAO, 

A. DIRETORA DO DEI'ARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das abibulções que lhe s:lo 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Especial Prêm io 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, ela Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, inlegrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVlOOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQU~NIO 
PErUOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

Antonio Carlos Silva 5ardinha 
Professor · A 
4363 13 
21/02/1997 a 20/05/2002 

: 01/ll a 31/12/2006 e 01 a 29/02/1007 
: Protocolo Geral n• 59576/2006 

Carlos Augusto Gomes de Sousa 
Professor- A 
410101 
19/06/2001 a 17/06/2006 
01/ll a 31/12/2006 c 01 a 29/02/2007 
Prolocolo Geral no 62126/2006 

SERVlOOR(A) Oaude te Sllva d e Araújo 
CARGO Professor - A 
MATRÍOJLA 364312 
QUINQUÊNIO 18/09/1999 a 16/09/20M 
PERÍODO(S) 15/11 a 31/12/2006 e 01/02 a 15/03/2007 
PROCESSO Protocolo Geral n• 64889/2006. 

~1acapá-AP, em ;;:;~ de olfl'"v 81<:() de 2006. 

bJ.L{ 
SALDr;:;~}.iARIA M-aTINS COSTA 

J tora do ÓílHt S CAD 

PORTARIA N• 310 /10-2006-DRH/ SEAD. 

A DIRETORA 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das abibuições que lhe são 
confendas peJa Portaria no 103/ 98- SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
S3662 /2006, resolve, 

Conceder 03 (três) meses d e Ucehça-Especia l Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Le. no 0066, de 
03 de ma•o de l993, a servidora Hilma Ferreira de Menezes, 
ocupante do cargo de PrOVImento Efetivo de Professor · c, 
Cadastro n° 285676, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, lotada na SEED, no periodo de 01 a 
3 1 / 10/ 2006, 0 1 a 3 1/ 03 e 01 a 31/ 08/2007 referente ao 
qü1nqOênio 04/05/1993 a 02/05/1998. 

Macapá·AP, em <9 ·de ~ de 2006. 

f
( 1J (. 

SALDETE M A ~Áf{;;Ns COSTA 
Dire t o do DRHrSEAD 
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ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe s:!o 
conferidas pela Port:aria n • 103/ 98-SEAO, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processe - Pnotocolo Geral no 
S9416/2006, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Espedal Prêmio 
p or Assiduidade, na forma do arbgo 101, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993; a servidora Joan a Alve s de Almeida, 
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo .de Professor - c, 
Cadastro n• 619973, pertencente ao Quadro de Pessoal CMI do 
Estado do Amapá, lotada na SEED, no período de 01/11 a 
3 1/12 / 2006 e 01 il 29/ 0 2/2007, referente ao qOinqilênlo 
20/06/2000 a 18/06/2005. 

Maülpá·AP, em;# [J;J;;Jnp de 2006. 

SALDEll: ~RIA f:.[TINS COSTA 
Dlre ra do ~/SEAD 

PORTARIA No3 13 /10 -2006-DRH/SEAt>. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECl.IRSOS HU· 
MANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇ
ÃO, usando das atribuições que lhe s:lo cxmferidas pela 
Portoria n o 103{98-SEAD, de 06/03/98, e, 

Considerando o disposto no artigo 105, da Lei n° 0066, de 
03/05/93; 

Considerando ainda, o entendimento proferido no 
Processo - Protocolo Ge ral no 62888/2006. 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Espedal Prêmio 
por As siduidade, na forma do artlgo 101, da leJ no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Maria Lúda Rodrigues 
Manfredo, OOJpante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Agente AdmintSttativo, MabíaJia no 833703, pertencente ao 
Quadro de Pessoal CMI do Estado do Amapá, lotada na SEAD, 
no período de 03/01 a 02/ 04/2007. 

Macapá·AP, em#.deOd'fubrc.be 2006. 

{~ 
SA.LOETE MARTtNS COSTA 

Dlre do mui1sEAD 

PORTARIA N°:? 14 /10·2006-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECUilSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribu1C(5es que lhe são 
conferidas peJa Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em viSta o contido no Pro cesso - Protocolo Geral no 
6 SS68/ 2006, resolve, 

Conceder 03 (três) m e se s d e Ucença·Espedal Prê mio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Núbia de Ura S ilva, 
OOJpante do Cargo de Provimento Efebvo de Agente de Polioa, 
cadastro n° 309117. pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, lOtada na SEJUSP, no período de 01/01 a 
31/03/2007, referente ao qüinqüênio 22/03/2000 a 
20/03/2005. 

Macapá AP, em*.2~deet(Í41aro de 2006. 

<..l{_.1 
SALDEll: RIA MA~1NS COSTA 

Dire ra d o DRH/SEAO 

PORTARIA No31Õ/10·2006-DRH/SEAO. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atnbuiC(5es que lhe s3o 
contendas pela P ortaria n° 103/ 98-SEAO, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
55637 / 2006, resolve, 

Conceder 03 (tres) me<"" d e Uccnça-E<;pedal P rêmio 
por Assid uidade, na forma do arbgo 101, da Le• no 0066/93, 
aos servidores aba1xo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal úvll do Estado do Amapá, lotados na 5ESA: 

PORTARIA No3JJ / 10-2006-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECIJilSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atnbuições Que lhe s3o 
conferidas pela Portaria n° 103/ 98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
60523/2006, nesolve, 

Conceder 03 ( três) meses de Ucença-Espedal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do a rtigo 101, da Lei n° 0066, de 
03 de maio de 1993, ao 5eJVidor Haroot Antonio Ferreíra, 

- ocupante do catgo de Provimento Efetivo de Agente d e 
Vlgllânoa, Cadastro no 340227, pertencente ao Quadro de 
Pessoal CMI do Estado do Amapá, lotado na SI MS, nos periodos 
de 01 a 3 1 / 12/200 6, 01/06 a 31/ 07/2007, referente ao 
qüinqüênio 14/ 12/1999 a 12/12/2004. 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUEN!O 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRfOJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍOOO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUENIO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

Doriva na do Soco rro Martins 
Técn1co em Enferrnagem 
632082 
21/0G/2000 a 19/06/2005 
01/12/2006 a 31/01/2007 e 01 a 31/07/2007 
Protocolo Geral n° 53248/2006 

Hiran Bernardo do Souza 
Med.co 
400378 
30/05/1996 a 28/05/2001 
01 a 31/12/2006, 01 a 31/12/2007 e 01 a 
31/12/2008 
Protocolo Geral no 56350/2006 

Vaneli Cristina Agu iar da Silva 
TécniCO em Enfermagem 
629189 
21/02/2001 a 19/02/2006 
01/12/2006 a 29/02/2007 
Protocolo Geral n• 55431/200E 

Conceder 03 (três) mese s de licença-Especia l P rêmio 
por Assidu id a de, na forma do artigo 101, da LCI n• 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Ismael 8 ra.sil Cordovil, 
ocupante do cargo de Provimento Elebvo de Professor - C, 
Cadastro n° 499722, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, lotado na SEED, no período de 
01/11/2006 a 31/01/2007, referente ao qüinqüênio 
04/05/1993 a 02/05/1998. 

Macapá·AP, emZ1} de () 4 Tt{~de 2006. 

-..'!?:?· (. ... ! 
SALDETE I1ARIA H)mnNS COSTA 

Diretbra do DRH/SEAO 

PORTARIA N•3J2, .. 006-DRH/SEAL. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

Macapá-AP, en-&-=J- de 0tUJ-1}s,o de 2006. 

SALDETE .. l~;fn.Ns COSTA 
Dirj'do ORH/SEAD 

INSTRUMENTO CONTRA TO 
N"004/06-SEAD. 

PARTES: ESTADO DO AMAPÁ, 
A TRAVES DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO- SEAD 
E A FTRMA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DOS PROPRIET ÁIUOS 
DE VEÍCULOS DO AMAP A 
UNITRAP. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
Contrato tem respaldo legal na Carta 
Convire n° 012/06-CPUSEAD, devidamente 
homologada pela Exmo. Sr. Secretário de 
Estado da Administração, em 12/06/2006, 
sob a tutela do disposto no Artigo 22, inciso 
lU, § 3° combinado com o art. 23 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, Art. 25 § 1° c 37 e Inciso XXI da 
Constituição Federal, Art. 12 § 4° 
combinado com o Art. 119 Inciso I e XXVII 
da Constituição do Estado do Amapá. 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO: 
O presente Contrato tem por objeto custear 
despesas para prestação de serviços com 
locação de 02 (dois) veículos para atender a 
Secretaria de Estado da Administração, 
sendo OI (um) veículo tipo P!CK-UP, com 
04 (quatro) portas, 4x4 a diesel, com ar 
condicionado, direção hidráulica, ano 2001, 
modelo 200 I m, sem combustível e sem 
motorista, para uso em dias normais de 
expediente, 24 horas, durante 30 dias do mcs 
e Oi (um) veículo modelo 2006, direção 
hidráulica, sem combustfvel, sem motorista, 
24 horas, durante 30 dias do mês, conforme 
carta Convite n° 012/06-CPUSEAD. 

CLÁUSULA TERCEIRA DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENT~ E DO 
PREÇO: As despesas decorrentes do 
presente Contrato importam no valor total de 
RS 72.450,00 (Setenta c Dois Mil 
Quatrocentos c Cinqüenta Reais), sendo 
que a primeira parcela é de RS 9.450,00 ( 
Nove Mil Quatrocentos e Cinqüenta 
Reais), e as demais parcelas serão divididas 
em 06 (seis) de RS 10.500,00 ( Dez Mil e 
Quinhentos Reais), que correrão á conta da 
Dotação Orçamentária no Programa de 
Trabalho 04.122.0001.2001, Fonte de 
recursos (001 FPE), Elemento de Despesa 
3390-39 - Outros serviços de Terceiros -
Pessoa jucjdica conforme Nota de empenho 
n° J~ ±___;o6 emitida em 
..J O I 0~_12006, e Cronograma de 
Desembolso, que passa a fazer parte integral 
deste Instrumento. 

PARAGRÁFO ÚNICO: Durante' a 
vigência do presente Instrumento, os 
veículos especificados na Cláusula Segunda 
estarão à disposição exclusiva da 
CONTRATANTE, não podendo ser 
sublocado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: 
O presente Contrato terá sua vigência de 07 
(meses) a contar de 04.06.06 a 31.12.2006, 
podendo ser prorrogado por igual período. 

CLÁUSULA NONA DA 
PUBLICAÇÃO: A publicação do Contrato 
no Diário Oficial do E~tado do Amapá 
deverá ser feito no prazo de 20 (vinte) dias, 
a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO: Fica 
eleito o Foro da Comarca de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão total de qualquer 
outro que seja invocado. 

E, por estarem de acordo c, para validade do 
que ficou estabelecido pelas partes, lavrou
se este Instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor. 

Data da AssinnturaJ.o de~ de 2006. 

SIGNÁTARIOS: Haroldo Vitor de Azevedo 
Santos, Secretário de Estado da Administração
SEAD e a Firma COOPERATIVA OF. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TRANSPORTE DOS PROPRIETÁRIOS DE 
VEÍCULOS DO AMAPÁ- UNITRAP. 

Macapá-AP, 4o de~ de 2006. 

"~os 
SECRETÁRIO D.E ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

LOCATÁRIO 

~~Dd 
PRESIDENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS 
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO 

AMAPÁ- UNJTRA P 
LOCADOR 

JwdriQiiva •• OI~ ASSEJUJIJSEAD Mocap6, 
l41lM006. 

Senhor Secretário. 

Vena o processo sobre a autori7.açllo para 
elabor.tçio do Contato de Prataçlo de: Se.vi905 de J.oc:açilo 
n • 022/2006, cdebradu a>tn: o Governo do Estado do 
Amlpi/GEA. atravéo da Sec-c:taria de Esbdo da 
Adminiltnçio/SEAO c a firma PROVAIDE SISTENNS 
LTDA - EPP. 

O pre8Q'IIe llOnlralo tem por objelo a locação 
de: 02 (duas) m4quinu fotocopiadoru artalógica prci<Y'branuo. 
rnoclclo J)çp 8060, marca ~. velocidade 30 pprn, para 
ala1dcr ao DcpatlanorUo de Apoio admioiJtrati vo 
UAAISEAU c ao Ocportamcnto de: lmpra'la Oficial/SEAO. 
dc:vidamenle fundamcnbdo DO &rt l4, inciso fV, da Lei n• 
8.666193. 

Tal COfltrato seri clcwadu pelo pruo de 04 
(quatro) meses, a conlar de 0110')12006 a 3111212006, 
calcutadoo oo valor de RS 29.GOO.OO (V'mtc c Nove Mil c 
Sci.ecnlot Reais), qu.e *'fio J>IB05 em 04 (quatro) porec:ta. 
maaaiJ no valor de: R$ 7 .400JJO (Scfc MlJ c QuMroccnloo 
Ra.is). que corralo i COflta da Fonte de Rc:ausoo 001 (FPE). 
Elcmcalo de Ocspcsa 3~39 

Jufllifiol-.c o mencionado contrato, em 
steodimcnto de nccc:.alidado precípua dc:ola Scc;n,tuia de: 
EIW!o da Adminislraçi~YSEAJ), no que <Xln<:Crrtc a exccuçAo 
de: xérox. cem o objetivo de alc:ndcr ao IJc:partamento de 
Imprensa Ofioial DICV SFAD e 110 [)q>clammto de Apoio 
Adminislralivo DAAISEAO. 

superior. 
É a justificativa que submdo i aprovaçilo 

I . ; 
• J. ... • · 

Maria N~Vicira dos S•lllos Fcrn:ira 
A..k.wr" Juridica! SEAJ) 

l(lndustria e Comércio 

João Beniclo Dias 

PORTARIA (P) NO 105/ 2006- SEJCOH 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INOÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO • no uso das suas atroolções que lhe sao 
cooferidas pelo Decreto n• 4559 de 04 de outubro de 
2005 e, tendo em vista o que consta no Memo n° 
027/2006 - DDI/SEICOM. 

RESOLVE: 
Art. 1• ·Oeslgnar os servidores MARJVALDO ABREU 

DA CONCOÇÀO·Oifetor- do DOI, Códogo CDS-3, e ADEHAR 
DA SILVA MENDES· Geí-ente Geral da AgrotndUstna, Códogo 
CDS·2, que vta,ará da sede ele suas atribuk;ões Macapá-AP, até 
aos Muniq>oos ele ~lazagão, u ranjal do Jan e Vitóna do Jari, 
com objetivo de realiZarem um estudo demográfoco da$ 
aDYKiades extrativas e agroindustriais, no periodo de 25.10 a 
09.11.2006. 

Art. 20 · Revogam-se as dosposlções em contrário. 
~ ciênoa. pubt•que-se e cumpra-se. 

GABINETE OA SECRETÁRIA DE ESTACO OA JNOÚSTlUA, 
COMÉRCIO E ~11NEAAÇÃO, em ~lacapâ-AP, 224 de outubro de 
2006. _j"-

JoÃõãf;icro DIAS 
SECRETÀliOISfôlr.tiN 

Pág. 6 

(Turismo 

Deuseni Oliveira de Souza 

u..-do C<>ntrotos • Co.ô.nlo• 
'< 

UTAATO 00 4'Tei\MO ADITIVO AO ct)l"\ATO 11"01:1120011-
SETUR 

) 

~NTOS C P .. RIES: 

GOVERNO 00 ESTAOO DO AMAPÂ, por lntetmédoo da SECRETA RIA 
OE ESTADO DO l\JRlSMO, ins01ulóo pelo L.; n' 8ttf200.o 
rogulamentada pokt Oacteto ,.o 1~4, loticnto no CNP~F n; 
00 3S4 57710001·25, s.odlada na Rua lndependêncr.~ n• 2'9 S;tirro 
CCf1lr~l. como AOITANTEJCONTRATAHTE. no&lo ato repro:s.et(tio~d 01 por 
sua S.CSelàriA, S,. OEUSéNI OUVEIRA SOUZA~ (Dect.11o n• 1006, 
3110312006), ~.sllolro, solteira, ePFIMF n' :Ut 439 552-53, RG n' 
OI 1.871-AP, ,..,.,.,.. o domlciliodo nosb Cidade do i.bcap6 o a 
EMPRESA V.S PANTOJA • ME. '""""' no CNP.l'MF sob 0 n' 
10 227 338J0001-.34 -.tlbelecida na Av. Jccé Seral'irn n• 605 B011Ho 
do lag~~nho, ~ca~. nest. alo representado ~o seu' S6c~ 
Prnpnelóroo, Sr. VAGNEft DE SOUZA PAifTOJA , CPF n' 209 427 372. 
53. RG n• 010 527/SSP-AP, 1esldoo1e e domocol;ado na cid- do 
Mac:tp6 - AP, tecofYem ce .. bfar o pt.,.,.e TERMO ADfTrvo N- 004J01 
AO COtfTRATO N- 013J05-.SETUR com beM no P~rKt t Jurktlco n• 
014/200G.ASSE.IUR, no oonfotmidado do$ cblu11UI05 o coodlçOoo 
&Ogulntes, que se cbogam a cumptir o rot.petl'lt lntegralmenle 

ÇJ.ÁUSULI\ P!!IMEII\A DO OB.JEJO• 
O prooonte TERMO ADmVO tem por obtot•"W"D ailerar u ClÁUSULAS 
NONA E OITAVA DO CONTRATO H" 013105- SETUR, que f>O ... m a 
\1goraf com u a.cgu.ntoe tedaçOes: 
OA VIGbfctA ·o proaento conlrato terõt aditado em até que w uttlfno 
nova lld~ dMdo que nAo uHJapra$$G o per lodo do 06 {SEIS) meses 
a contar do t• do autubro de 2006 •• 
DA OOTAÇAo ORÇAMENTÁRIA- oo rocursoa ~rios pora cobn1 
8$ Oospee.as refetent.M ~ &orvlços execubdo5 no e•e,cfcio de 2007, 
COfuwâo por contA da ()oU,ç.io Orç.amentárt• no Eaerc1do Fltc.al 
2007, rw Programa de Trabo.hl 2$.122..0001.2001 , na Fonte do 
Racursoa: 001 e Natuteza da De&pc:y 33t0.39. 

~llill.lmL 
PG11T\8neçam r.aUfcacbs aa demats. c.Jóuaut..s e condiç.óes eslabeiDDdas 
no contraio ortginal, nAo ebtanaidas OMie TotmoAcbtNo. 

Maçapli (AP), 24 de ooAub<o de 2006 

ALO Nl /Jfli' ./'> ' H 
Secretá~~~UR 

(Saúde 

Abelardo da Silva Vaz 

PORTAIUA N° nl/06-SESA 

O SECRUÁRJO OE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atrlbt.ições que lhe s3o conferidas pelo Oeaeto n" 0226, de 
08.02.2006, e consi~ando o qve consta do Prol Geral n° 
2006/59630; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento das servidores JOSé MÁRIO DOS 
SANTOS FILGUEIRAS e SAMUEL SOUZA OA COSTA -
motoristas, lAIUSSA MACEOO DE UMA - Chefe da t.klidade de 
Abasteomentn e Contlole ele lr\9Jmos Farrnacêubcos • COS·l, 
ll.MA QUARESMA AHANAJÁS - Gerente de Subgrupo do Proj_eto 
Saúde em Ação- CDS·l,TEREZA CRISllNA FAJUAS OE ARAUJO 
CHUCRE - Gerente Geral do Projeto Saúde em Ação - CDS· 3, 

• 8ERNAOETE UMA SANTOS - Agente Admlnlstrabvo e 
LUZINETE DO SOCORRO DlJ1AA- Técnica em Enfermagem, da 
sede ele suas atillfdades - Macapâ·Ap, atl! o Hunicil)io ele Porto 
Grande, objetivando a 01ganiza~ão. triagem e atend•mentos nas 
atMdades refe<entes a ação do Programa G<wemo e Você, no 
OI a 03.09.2006. 

GA8INE1Y DO SECRUÁIUO/ SESA: em Macapâ-Ap, 08 de 
setembro de 2006. 

PORTAIUA NO 781/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso' ele suas 
atribui~ões que lhe silo oonferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2006/6HSI; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos SCI\IIdorc:s TEREZA CRISTINA 
FARIAS DE ARAÚJO CHUCRE- Gerente Geral do Projeto Saúde 
em lv;iJo - cos-3, ILMA QUARESMA AMAHAlÁS - Gerente de 
Subgrupo do ProJeto Saúde em Ação - CDS-1, BERNADETE 
UMA SANTOS - Agente Adminlstrallvo, ROSÂNG~ 
MONlEIRO DA SILVA SOARES e MARIA RllfE 00 ESPIRITO 
SAKTO - T~s em Enfermagem e JOS~ MÁRIO DOS 
SANTOS ALGUEIRAS - motorista, da sede de suas ativl.dades -
Macapâ·Ap, até os Munldpios de Laranjal do Jari e Vltór1a do 
lar1, objetivando a organização. triaQem e atendimentos na• 
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atividades referentEs a ação do Programa Governo e Você, no 
período de 08 a 11.09.2006. 

GABINETE DO 5.ECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 15 de 
setembro de 2006. 

Dr.Aill 
Secretário 

PORTARIA NO 848 /06-SfSA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atnbulções que lhe são cooferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006 e considerando o que ronsta do Prot. Geral no 
2006/64223; 

RESOLVE: 

Designar a servidora ROSÁUA MARIA DE FRffiAS FILGUEIRA
Chefe da Coordenadoria de Asslstêllda Hospitalar, Código CDS· 
'1, a se deslocar da sede de suas atividades- Macapã - AP, at<! 
a cidade do Rio de Janeiro - RJ, oom objetivo de partldpar do 
53• Congresso Brasileiro de AnestEsiologia (CBO), no periodo 
de 18 a 22.11.2006. 

: em Macapá·Ap, 19.de 

PORTARIA N° 849 /06-s.ESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiçiies que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, COI1Siderando o que amsta do ProtoCDio Geral n• 
67754/2006 

RESOLVE: 

Designar o servidor GILMAR MIRANDA DOMINGUES -
SecretáriO de Sáúde Adjunto I Área de Gestão em Saúde -
COS·4, e 5andra MARIA Souza de ARAÚJO - Olefe do Posto de 
saúde • CDI·3 a se desloc.arem da sede de suas atiVidades -
Macapá-Ap, atl\ a Odade de llrasilla·DF, com objeUvo de 
partiCipar da Reunião do Conselho Nacional de 5aúde -
CONASS e Reunião da Comíssão Intergerstores Tripartite • OT, 
no período de 07 a 10.1J.2006. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 19 de 
outubro de 2006. 

DASILVAVAZ 
Secretário Estado da saúde 

q)r. fl befaráo da St(va ·Vaz. 
Seaelano óe E1~&:~a da Sauóe 

QtatlOII'ilm 0102.~ 

PORTARIA N° 850/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são coofendas pelo Decreto n• 0226, de 
08.02.2006, e conSiderando o que CDnSta do Prot. Geral 
2006/&1111; 

RESOLVE: 

Art. 1 • - Concede< Supnmento em nome do seMdor ltllZA 
PINHEIRO SOARES, no vaiOT de R$ 4.000,00 (quatro m1l 
reais), des~nados a rustear despesas de pronto pagamento. 

Art. 2• · O adiantamento conced'odo será apliCado no máximo 
de sessenta (60) dias, à rontar da data do recebimento. 

Art. 3• • A referida despesa, deverá ser empenhada na Fonte 
de Recursos 007, Programa de Trabalho n• 1030200902329, 
Elemento de Despesa · 3390.30 - Material de Consumo, no 
valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ), e 3390·39 ·Serviços de 
Terceiros - Pessoa JurídiCa, no valor de R$ 1.000,00 (um md 
reais) e 3390-36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física no 
valor de R$ 1.000,00 ( um m•l reaiS ) 

Art. 4" · O suprido deverá apresentar a Prestação de Contas 
devidamente homologada pelo titular do Órgão, na Divisão de 
Apoio Administrativo, dentro de c!et ( 10) dias, contados do 
término do prazo de aplicação constantes no Art.2°. 

- em Macapá - Ap, 20 

PORTARIA N° 851/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribul<;óes que lhe são ronferidas pelo Oeaeto n° 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que ronsta do Prot. Geral 
2006148281; 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 1 o - Conceder Suprimento em nome do servidor JURACY 
SANTANA ALVES, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), destinados a custear despesas de pronto pagamento. 

Art. 2• · o adiantamento o:>ncedido será aplicado no máximo 
de sessenta (60) dias, à contar da data do recebimento. 

Art. 3• · A referida despesa, deverá ser empenhada na Fonte 
de RCOJ('SOS 007, Programa de Trabalho n• 1012200012001, 
Elemento de Despesa • 3390.30 - Haterial de Consumo, no 
valor de R$ 2.000,00 ( dois mü reais ), e 3390·39 ·Serviços de 
Tert:eiros - Pessoa Jurídica, no valor de R$ 1.000,00 (um míl 
reaiS) e 3390· 36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física no 
valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais ) 

Art. 4• · O suprido devera apresentar a Prestação de Contas 
devidamente homologada pelo titular do Órgão, na Divisão de 
Apoio Administrativo, dentro de dez (10) dias, contados do 
término do prazo de aplicação constantes no Arl2°. 

Dt. ABE 
Secretári 

A - em Macapã - Ap, 20 

PORTARIA NO 853/ 06-s.ESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 022& , de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot Geral n° 
2006/66448, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores ROSILENE 
FERREIRA CARDOSO - Chefe da Divisão de Controle de 
Endemias - CDS-2, FABIO RODRIGO PAIXÃO MOURÃO -
Médico Veteri~rlo - da sede de suas atividades • Macapá·Ap, 
até a cidade de Manaus - AM, obJetivando de participar da 
Avaliação Nacional da Malarta, no período de 22 à 27.10.2006 ( 
50% do valor das diárias ) 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 23 de 
outubro de 2006. 

PORTARIA N° 8S4/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiÇões que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0226 de 
08.02.2006, e consider-ando o que consta do Prot. Geral no 
2006/66022, 

RESOLVE: 

Designar os servidores PAULO DE TARSO SANTANA TAVARES
Médico Veterf~rio, IV ALDO DO NASOMENTO GIUSTI, SANDRO 
AUGUSTO RJBEIRO DO CARMOS e CARLOS ALBERTO DA CRUZ 
Bf2ERRA - Agente de \ligílânda a se deslocarem da sede de 
suas atividades - Macapá·Ap, até o MuniCÍPIO de Cutias do 
Araguarl, com objetivo de reahtarem Campanha de Vacinação 
Ant•·Ráblca An~mal, no periodo de 06 a 11.11.06, 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 23 de 
outubro de 2006. 

PORTARIA N° 855 /06·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribui<;ões que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0226, de 
08.02.2006, e ronsiderando o que consta do Prot. Geral n• 
2006/65675; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento das servidoras TEREZA CRISTINA 
FRANÇA DE ALMEIDA VIU1ENA - Assistente Sodal e JOUETE 
MELO PALHETA - Chefe do Posto de 5aúde do TomaziO - CDI -
3, sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os Munidpios de 
Porto Grande e Ferreira Gomes, para fins de rear.zação de 
supervisão ~as atividades do Programa de Controle do Cãnoer 
do Colo do Utero e Mama, no período de 16 à 20.10.2006, 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 23 de 
outubro de 2006. 

Dt. ABELAR 
Secretário de 

PORTARIA l't0 856/06· SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Deaeto n° 0226, 
08.02.2006 e considerando o que ronsta do Prot. Geral no 
2006/64300, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da 5e<Vldora NAZARÉ DO SOCORRO 
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.RAJbi. ALBUQUERQUE CARVALHO- Aslote<apeuta, da sede de 
suas atividades - Macapá·Ap, até a Odade de Brasiha • DF, 
com objetivo de acompanhar a Delegação Amapaense, no 
período de 06 a 15.10.2006. 

GASI NETf DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 2J de 
outubro de 2006. 

PORTARIA N• 857/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decretô no 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2006167879; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores NELSON QUARESMA 
O~ SOUZA e. FEUPE ROSA DE Al.MEJDA - Agentes de 5aúde 
Pública, JOSE ARCANJO PINHEIRO - motorista e HAROLDO 
AMORAS AlVES - Guarda de Endemias, da sede de suas 
atividades - Macapá-Ap, até o Municipio de Calc;oene, 
objetivando realizarem Ação de Controle da Malarla, no período 
de 14 a 28.10.2006. 

GABINETE DO SECRETÂRIO/SESA: em Macapá·Ap, 24 de 
outubro de 2006. 

Dr. ABE 
Secretáno 

PORTARIA N° 858/ 06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atnbuições que lhe são conferidas pelo Decreto nO 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2006/67881; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores NELSON QUARESMA 
DE SOUZA e FEUPE ROSA DE ALMEIDA - Agentes de 5aúde 
Pública, JOSé ARCANJO PINHEIRO - motorista e HAROlDO 
AMORAS ALves - Guarda de Endemias, da sede de suas 
atividades - Macapá·Ap, até o Municiplo de Calçoene, 
objetivando realizarem Ação de Controle da Malaria, no período 
de 04 a 09.10.2006. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 24 de 
outubro de 2006 

PORTARIA N° 859 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atnbuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e COOSiderando o que consta do Prot. Geral n• 
2006163091, 

RESOLVE: 

Homologar o deskxamento dos servidores fDINAl.DO 
GOLOBOVANTE DA COSTA - Olefe da Unidade de Suprimento 
- CDS·l, SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO UMA, UDUINO 
fURTADO DE VASCONCELOS - Técnicos em Eletricidade, e 
EDMII.SON DO ESPIRITO SANTOS GOMES - Motorista, da sede 
de suas atividades- MiiGipá-~. até os ~1uniciplos de Oiapoque 
e Calçoene, para realitarem seMços de aterramento elétrico 
para funcionamento dos Aparelhos de Raio · X, no periodo de 
21 a 25.09.2006. 

GABINETE DO SECRETÁJUO/SESA: em Macapá·Ap, 24 de 
outubro de 2006 

PORTARIA N• 860/06·5.ESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atnbulções que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226 de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2006166068, 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora PATRICIA DO VALE FEltREIRA • médica, a 
se deslocar da sede de S<Jas atividades - Macapá·Ap, até a 
Gdade de Belém • PA, com objetivo de participar do XIU 
Congresso Médico Amazônico, nos dias 13 e 11.11.2006, com 
ônus Dmitado (vendmenm Integral) para esta Seaetaria. 

GABINETE DO SECRETÁIUO/SESA: em Macapá·Ap, 24 de 
outubro de 2006. 

Secretário 
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PORTARIA NO 861/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribUIÇÕes QUe lhe são cooferidas pelo OecretD no 0226, de 
08.02.206, e cooslderando o que consta do Prot. Geral no 
2006/67455, 

RESOLVE: 

Autorizar o se!Vodor JOÃO SOARES DOS SANTOS FILHO 
médico Veterinário, a se deslocar da sede de suas ativklades -
Macapâ·Ap, até a Cidade do Rio de .lane110 • RJ, oom objetivo 
de partiCipar da Rarião Geral do Programa Nacional de 
Monitoramento da Prevalência e da Resistência Bact<nana em 
Frango • PREBAf, no periodo de 23 a 28.10.2006, oom ônus 
fimltado (venômento integral) para~ Secretana. 

GABINETE DO ~CRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 24 de 
outubro de 2006. 

POilTAJUA N° 862/ 06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006 e considerando o que consta do Prol Geral no 
2006/67-454, 

RESOLVE: 

AutoriZar a servidora SILVIA CRJSTINA DA SILVA PEDROSO -
médica Vetl!rinária, a se deslocar da sede de suas atividades -
Macapã·Ap, até a Cidade de llrél511<a · Df, com objetivo de 
partjcipar do Seminário lntemaoonal Sobre Rotulagem e 
Propaganda de Alimentos, no perlodo de 23 a 26.10.2006, com 
ônus lunitado (vencimento Integral) parn e<ta SeaetJJria. 

GABINETE DO SECRETÁRJO/SESA: em Macapã·Ap, 24 de 
outubro de 2006. 

Dr. ABELAR 
Seaelário de 

PORTARIA NO 863/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas péo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2006/67165, 

RESOLVE: 

Designar os servidores EVANDRD VJEIRA FERREIRA -
datilógrafo e CARLOS ALBERTO DA CRUZ llEZERRA -Agente de 
Vigilância, a se deslocarem da sede de suas athlldades -
Macapã·Ap, até o MuniópiO de Tatt.arugalzlnho, <4m objebvO 
de rea&zarem camparlla de Vadnação Antt·Rábica A(limal, no 
período de 13 à 21.11.2006. 

Dr.ABELAR 
Seaet.\no de 

PORTARlA N° 864 /06--~SA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0226, 
08.02.2006 e considerando o que consta do Prol Geral no 
2006/67164; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor CIRO MOTA DIAS -
Mestre de Lancha, da sede de suas atlv.dades - Macapá·Ap, ate 
ao Arquipélago do Bal~que. com objetivo de realizar campanha 
de llaclnaçlo de Antl Rabial • Animal, no período de 16 a 
30.10.2006. 

: em Macapá·Ap, 25 de 

PORTARIA N° 865 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são contendas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e coosiderando o q..oe consta do Prot. Geral no 
2006/66034; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do seMdor JOSIMAR RABELO DA 
SILVA· motorista, da sede de suas atlvldades - Macapã·Ap, até 
os Munldplos de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, 
com objetivo de conduzir equipe que reallwá Supet'VISllo das 
Atividades de Controle de Malária, no período de 09 à 
13.10.2006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

GABINETE DO SECRETÁRJO/~SA: em Macapã·Ap 25 de 
outubro de 2006. ' 

(Segurança ) 
Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (interino) 

1" TERHO l\DITJ:VO N:J CONTRI\TO N". 008 I 06 
- SEJUSP 

e ~~~t ~..;.~-~ tr~ 1~- lf._ ~~ 
PRIMEIRO TERHO ADITIVO CONTRATO N" 
008/2006, ,OUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO 00 
1\Y~PA ATRAvtS DA SECRETARIA D~ JUSTIÇA E 
SEGURANÇA P0BLICA - S!:JUS!? E DE OUTRO A 
EMPRESA SISGRAPH LTDA. 

O Governo do Estado do J\mapâ, 
representado pela SQerataria da Justiça e 
Seguran~ Pública do lUla pá S!:JUSP, 
do.c4vante denominada. · CONTRATM'TE, cora 
sede A Av. Machado de Assis. 1065, 
centro, Macapi AP, com CtlPJ n• 
00.349.577/0001-25, neste ato 
representada pel o Sr. Pedro Rodriquea 
Gonça.lves L<>ite, RG n• 539.870/DF, CP!' n' 
244.341. 781-~9, e de outro lado, 
doravantc denominada CONTRATADA, a 
empresa SISGRAPH LTDA. situada .l. Rua 
Estados Unidos, 116, S~o Paulo SP, 
inscrita no CtiPJ/MF n• 54.512.587/0001-
47, l nscriç&o Estadual n• 
111.342.460.114, neste ato representada 
por seu s6c1o-adrninistrodor Silvio 
Stoinberq, R.C. n' 3.922.434 - SSP/SP CPF 
N' 116.063.148-40 tem ajustodo o presente 
CONTRATO DE FOiUIECIMEN'rO DE LICENÇAS D~ 
USO DE SOFTWARE, FORNECIMENTO DE HARDWARE 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
VOLTADOS PARA A EXPANSAO DO SISTEI'JI 
AUTOMATIZADO O~ ATENDIMENTO E DESPACUO, 
instalado no Centro Integrado de 
Operações - CIODS/AP, cujo celcbraçao foi 
regularmente autorizada em despacho do 
Secretario de Justiça e Segurança 
Nblica, conforme constol do Processo 
Administrativo n•. 28820.000368/2006-02, 
reoul tado da Inexigibilidade de 
Licitaçao, regida pela Lei Federal 
8.666/93, art. 25, I e II, de 21/06/93, 
posteriores alterações e legislaçlo 
pertinente, pelos termos da proposta e 
pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obr~qaçOes e 
responsabilidades das partes. 
CLÂUSULI\ PRIMEIRA DO OBJETO: Este 
Primeiro TerC\0 Aditivo tem por objetivo 
alt erar a CLÂOSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS do 
Contrato 008/2005 SEJUSP/AP 
CLÁUSULA S!:GUNDA DA V.CtNCIA: O 
presente Termo Aditivo tem vigência de 90 
(noventa dias), contados a partir da 
assinatura do contrato. 

Mo~ de •etembro de 2006. 

\ ~ ·~~-· 
Pecb;o Rodrique s Gonçal va• Lei t.e, 

Secretario de Justiça e Sequrança Pública 
-po 1\11\apA 

COMI$SAO ESPECIAL ÓE UCITAÇAO • 

JUSTIFICATIVA N' 01012006-C~~p . : 

t-t• 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO 
ASSUNTO: DISPENSABIUDADE DE UCITAÇÃO 
PROCESSOS N• 21.820.00089712008. 

HOMOLOGO 
051011/2p06 

.050: AQUISIÇÃQ DE ~TEIWL PERMAN'iEj E 
C NSUIIO DO COH~IO N' 112005-SENASP. · 
FI ADJUDICADAS: NE. SYSTEII TECNO. E S RV. 
LTDA, VERSATIL AGROPECUARIA LTDA E EVC BONFI~-
IIE. I - I . 
V~ORES TOTAIS: ~ 21.200100(vlnte e um mil e duur)toa 
reaiS). 

Para <4mpeten!a 11tificaçJo e aprovaç&o pelo
1 
Sr 

Seaetârio de Segurança Pública, apresenta-se a Jl(opostJ da 
firma adjudicada com os respectivos vaJOAis supracitados, cuja 
contrataçolo podtri ser processada com base no ast 24, lnci$o V, 
da lei 8.666193. 

Foi raaltudo PregAo Presencial n• 006/20()6. 
CEL/SEJUSP no dia 16/0512006, cujo objeto era a aquiaiçAo de 
material permanente e Pregao Presencoal n• 007/20()6. 
CEl/SEJUSP no dia 1810512008, cujo objeto era a aquisiçolo de 
material de consumo, ambo$ e4m recursos onundos do Con,.nio 
Federal n" 0911200S-SENASP destinados ao Reaparelhamanio e 
ModemizaçJo dos O!gaos de Segurança Púbica. 

Ambol os certames deram-se por fracassados, visto 
que, nao foi posslvel a compra de todos os Hens que c:onst1am 
no Plano de Trabalho do relendo projete, pois nfto I am 
apresentadas propostaa pelos fornecedora• presentes. , ' 

Justifica-se a C4mpra dlrata, visto que nlo· foi 
possível, em tempo hábU, a realiz.açAc de outro cariàme 
lidtatOrio, além do que, os fornecedores oresentes no e>!rtama 
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realilado alegaram que os preços dos produtos estavam 
~fasados e ainda que, o rele~ <4nvênlo expirar em dezembro 
c~e 2oos. 1, I 

' Justifica-se"• escoDia da adjudlcatâria e.;, vlrtu~ da 
mesma atender sati&t'atoriamente o objeto pretendido ~la 
A'!mlnistraçao Pública ~ Estadui.l, que Vt&a a melhoria ~s 
~IÇOes téenlcas de trabalho e do ambiente P/OfiSSional, a~s1m 
~o, pelo lato dos p1eÇos estarem C4mpatlve~ com o merc~Mio 

Assim. esta Comisdo, primando pelo principia da 
aconomicidade o isonomia, busCando selecionar a proposta mais 
vantaJOSA para a Admlnlslraçolo )'>ublica, resolveu encammhar âs 
empresas do ramo, sollcitaçolo para lonniJI~ de propostas 
result.endo na adjudaçlo da firma adma referida • ' 

· Assim, havendo Interessa púbh<4 a resguardar, 
entendeu·se que o caso enquadra~e na D~ponsabilidade de 
lk:itaçâo e estando o preço apresentado C4mpatlvel <4m o 
praticado no mercado, o procedimento enC4nlra-se em plena 
observância a leglslaçAo vigente. 

Cumpram·&e assim, as eXJgênclas do Arl 26 11 e 111 
da lei 8.666193 e !Qgislaçolo ~lementar, dopondendo de q ue 
o Al.o Homologatório opor1wlize à seq06ncla e a tramitação d~te 
documento para a salvaguarda dos interes.ses da AdmlnlstraçAo 
e cumprimentos legais. • ! 

I I' 
Ma~pii·AP, OS de setembro de 2QQ6. I . 

Adm.JOCI 
Proslclenta 

COMissAO ESPECIAl ÓE UCITAÇAO . 

JUSTIFICATIVA H" 01112006-CEL/S~SP j . 
./1/..--~ ... :·h .. 

HOMOLdGo 
29/0912Íl06 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO 
ASSUNTO: DISPENSABIUDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSOS N• 28.820.00084712008. 
013-JETO: LOCAÇÃO D, EUM V~tpULO AUTOMOTOR 
FlfUIA.S ADJUDICADAS: J I S \>ARCIA NETO. ME 
VALORES TOTAIS: R$,10.000,0d!clez mil reais). 

Para canpetente 1titicaçAo e aprovação pelo' Sr. 
Secretario de SeguranÇa Públífi. aprasenta·se a pr~ida 
fi~a adJudiCada com os raspe~ valores SUPiacitados, j a 
C4ntralaçolo poder i ser Jl(ocessaida com base no art. 24, lnc" v, 
da Lei 8.666/93. 1 

Foi realizado o pregAo presendal n• Ot0/2 Q6. 
CEUSEJUSP no dia 07.08.2006, cujo objeto era a locaçAo de um 
veiculo automotor destinado a transportar bolas e n~des para 
dfversos kx:.ais do Estado do Amap..6, constantes no plano de 
trabalho do Con•ênio Fadara! n• 063/0o4·Pintando a Ubeldade-111 
fase e, embora a convocaçAo dos lnterassados tenha sido 
efetuada nos termos da Lei 8.666193 a a~erações. nfto houve 
apre.sentaçAo de propostas para o certame, sendo o mo.smo 
DESERTO. · • 

Justifica..se a <4ntretação duela, visto que não foi 
posslvel, em tempo hábil, o C4ntato com empresas d1SP0$t3s a 
oferecer o referido aarviço, e ailda quo, o referido <4nv6nlo 
expirar em dezembro ele 2008. ; 

Justdlc.a-se a eocolha da adjudocatárla em virtudtda 
mesma atender »bsfatoriamente o objeto pretendido ta 
Adminlstraçolo Pública Estadup~ que visa a melholla as 
condições técnicas ele trabalho 'I do ambiente PIOfissional. ~ 
como. pelo lato doa preços est:~tpm compativeiS <4m o mercado 

Assim, esta Comiss~o. primando pelo pnnclpi~ da 
economiodade e Isonomia. buscando ~eleclcnor a proposta mais 
vantajosa para a Admin)straçâo ~blica, 1esolveu encamiphot h 
empresas do ramo, sorocitaçao ~ara formulação de prdpcstas, 
tB~ultando na odjudlcaçlo da r.ofa acima referida. ·~· 

' Assim, havendo interesse publico a resg ar. 
entendeu~• que o caso enqu~ra·se na Dispensabiidad de 
l~taçAo e estando o; preçO •Jiresentado compatlvel c:orh o 
praticado no mercado, o p~imento encontra-se em plena 
observAncla ~ legl&iaçlo vigente~ : I 

Cumprar~He as.oim, os exig!ncias do Arl 28, 11 e 111 
da Lei 8.668193 e legislaçolo complementar, dependendo de ~ue 
o Ato Homologatório oportunize a saqtl6ncta e a tramaação d$.te 
doamento para a salvaguarda dos interesses da AdministraçAo 
e cumprmentos legais. 

Macapá-AP, 29 de setembro de 2006 

COMISSAO ESPECIAl DE UCITAÇÂO 

JUSTIFICATIVA H" 01212006- CEL/SE~SP 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO 

~ ,~--
HOMOLOGO 

2310812006 

ASSUNTO: INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSOS N' 28.820.00089712006-A. 
OBJETO:AQUISIÇÃO DE IIATE.RAIL DE CONS~MO 
ANTtTUMULTO PARA A POLICIA MILITAR. 
FIRMAS ADJUDICADAS: WELSER.ff AGE 
VALORES TOTAIS: R$ 171.965,70 (cento e wtenta e sete fll• 
novecentoo e se~~~~<~nte e clncô reais e aat&nta cenblvos) •• 

1 
: 

Pare competente ~t)ficação e aprovaçlo Pelo, ~r. 
Secretario de Seguran~ Públlça, apresenta-se a proposl~ da 
firma adtudlc.ada com os respeÇtivoa valores suptacltados. tuja 
oontrataçolo podert aer processada C4m base no arl 25 inCISO I 
da Lei 8.666193 e suas alteraçõea pela l.81 8 883/94. 1 1 

, Foi ranliza9o preg4o, para aqulsiÇâc do meteria em 
questão, mas nlo tor)m apnjs8ntadas propostas durant, a 
re. lização do mesmo. I 1 ~ 

Justifica-se a corppra direta, •1sto que, s 
p8squisa realizada no mercado; local. C4n•tatou-sa que, pa 3 a 
maioria dos produtos '*' elÕs~ representantM. mudo m.lnos 
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lojas que axncroaliUslõem esse tJpo de mercadoria 1 
Verrfico~rso ainda q'ua para as munoções nao te ai$ 

são de fabncaçllo exclus1va da CONDOR SA lnd~lria Qulmica, 
no Brasil e possuem cert.dOes de exclusividade emi!JCjas pela 
Camara de Com6rclo a lndustrla do Brasil, documentos esle5, 
que facuttam à Adm1nistraçllo Pública contratar através da 
lnex.gibihdade 

Jusbfica-se a escolha da adjudlca!Ana em virtude da 
mesma atender Siolbsfstoriamente o objeto pretendido pela 
Adm~nlstraçllo Pública Estadual que VISa a melhoria das 
c:cnd1ções técrucas de trabalho e do ambentc profiSsional. a!lstm 
como, pelo fato dos preços estarem compaliveis com o mercado. 

Asstm. esta Com•ssao, pnmando pelo principie! da 
economiCidade e ISonomta, buscando selecionar a proposta .,.,. 
vantaJosa para a Administraçllo Publtca. resolveu encaminhar as 
empresas do remo. aolidlaçllo para lormulaçllo do propos1as 
resultando na odJudicaçllo da fi~ acma refs11da 

1 Assim. havendo t teresse pubhco a ~gua ar. 
entendeu se que o caw enqu ra-sa na Dtspensabilldad de 
Uc:rtaçllo e Miando o

1 
preço presentado oompallvel corh, o 

prai1C8do no mercado. o procodtmento encontra-&e em plena 
obaervancla; leglslaçllo vigente. 

, Cumpram-se asstm ' as eltigênoas do Art. 26 11 ~ 111 
d~ Lei 8.666193 e iegls~çllo co~plem. entar, dependcndo

1
de ~"" 

o Alo Homologatório opOrtun!za ~. seqaencia e a ttamrtaçdo dfolo 
documento paro a salvaguarda ros tntaresses da Administro 
e ç:umprimentos legais : 

i 4capi-AP, 23 da agosto da 2906 

-L~~~~A~LEMO~~ . ~ CEUSE.IIL<;P -;-r 
COMissAO ESPECIAL DE UCITAÇAO 

JUSTIFICATIVA N" 013/2006- CEUS:f±P 

- l -
HOMOL O 

0510612006 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO , 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÁO 
PROCESSOS N" 28.820.000SG71200HI. i 
OIIJETO:AQUISIÇÁO pe MAtERAIL DE CONSUMO PARA 
POUCIA CIVIL DO COHV~NIO 091/05-SENASP/MJ. I 
FIRMAS ADJUDICADAS: CBC - CIA BRASILEIRA ·DE 

CÁ.RT\JCHOS ' 1 
VALORES TOTAIS: RS 26.510,~~ (vinte e seis mil, qulnhe toa 
o dez mil e oitenta e doia centavos). 

Para competente ratlficaçllo e aprovaçao pelo Sr 
SecretArio de Segurança Pública, apresenta-c& a proposta da 
firma adJudiCSda com os respectivos valores supraotados, CUJ3 
conttataçllo poderá ser prooessada com base no art 24 InCISo V 
e art. 25 inciso I da Lei 8.666193 e suas alterações pela' Lei 
8 883J94 -

Foi reaii.Uido Pregao Presencial n• 00712006-
CEUSEJUSP no dia 1810512006. Cl.l/0 ObJeto ara a aqulsiçao da 
matenaJ de consumo. onundo do Convênio Federal n• 09112005· 
SENASP destinados ao Reaparelhamento e Moderni.taçllo 'doa 
Orgaos de Segurança Púbfica. . I 

O oertame detrSe por fracassado, v01to que, naq lot 
posslvel a compra de lodos os rtens que constavam no Plano de 
TrabalhO do referido projeto. pots nao foram apresentàdas 
propostas pelos tomeoadores presentes, no caso em qufo 
para o colete ballstico e baseado no Art. 24 inciso V ra! 
realizada c:cmpra dii'Bta do referido produto. : 

Jusltfica-se a compfa direta visto que a muníçao em 
questao é fabricada exclusivamente pela CBC - Cía Brasllelr! 'de 
Cartuchos que apresentou declaraçllo emitida pe. lo Smdicat,. da 
lnduslrta de ExploSIVOS no Eslad'o 'as~ Paulo 

i Juslifíca-ile'a escol~a1 
da adjudicatá/la em virl~ da 

mesma atender &at5fatoriamente o Objeto pretendido l>eta 
Admlmstraçllo Pública Esladuo\ que vloa o methona ~·• 
condoçóea técnicas de ~balho d ~o amb1ente _profissional. "lsm 
como, pelo falo dos Pr&ÇOS estakr'n compallveLS com o mercaklo 

i Assim, esta Comisho. prwnondo pelo prinalpicl da 
edonomlcidade e taonorhla. bus~do selecionar a proposta rj.ala 
vantajOSiol para a Admlnlstraçllo Publica, resolveu encam1nh8( as 
empresas do ramo, sobcllaçao ·para f01mulaçllo de propostas. 
resultando na adjudícaçjo da firma aoma referida. I 

Asaim, havendo tnteresse público a resgual)dar. 
entendei>-$& que o caso enquadra-se na DtSpensab~idadet ele 
Licitaçllo e estando o preço apresentado compatlvel oom o 
prallcado no mercado, o procedimento enconlr10-se em plana 
oi>Servtncia a tegislaçllo vigente. . 

Cumpram4e assim, as exigências do Art. 26. 11 ~ 111 
da Lei 8 6ô6193 e legísloçAo complementar. dependondo de ~ue 
o Ato Hcmologalórío oportunize a seqú6ncia e a tramllaçao d~le 
drx:urnanto para a salvaguarda doo mleresses da Adminlslr~o 
e cumprimentos legaiS. I 

ode 2006 

COMISSAO ESPEÔAL DE U CITAÇAO 

, I 1 
JUST1FICATIVA""01412006- CEUSJ;..ILISP! • 

AÇ0e.s DE PROCEDIIIENTO 
ASSUNTO: DISPENSA DE UCITAÇÃO 
PROCESSOS N" 21.820.00088712006-C. 

--- \l/L--.1"' 
HOMOLÔOO 

0311 012)loa 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 
POLICIA IIIUTAR DO CONVêNIO 091/0&-SENASP/M.I. ~ 
FIRMAS ADJUDICADAS: TAURUS BUNDAGENS LTO~ e 
INBRA·TEXTlL INDÚSTRIA E COII. DE TECIDOS TECNICOS 

LTDA. L .. 
VALORES TOTAIS: R$ 4U70,00 (quarenta • no~te r"'· 
oitocentos e Nblnta I'Mial. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Para competente rpllficaçAo e aprovaçllo pelo~ r 
Secretário de SeguranÇa Púª, apresenta-s& a propgst da 
firma adjudiCada com da respe Ivo• valores supracitad99. ta 
contrataçao poderâ ser process da com base no art. 24 lnci~o V 
e art. 25 Inciso I da Lei 8. l e suas aKerações pelai Lei 
8 883194 • 

órgaos do Segurança Piiblica. ' I 
I o certame ~eu-se i fracassado, visto que, nAo rol 
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do t<poSio 1 Comiu.lo passou 1 segunda fase (propoll• dc preço). 
Após anah.sc dtU propo.sw apresentadas pelas finnas vcrificou·sc que 
as mesmas atenderam as cxig!nc:ias do anexo J do 11o convocatório A 
Con>iS<.Io usando as atrtbuições que lhe s1o confendos pel• Portana n' 
04212006 - SREJGEA. classificou a fim>l tba~<o relocionada como 
'tenccdara, poiJ apresc.nlou preços comp3livclS c.om os rraucados no 
mercado lotai. 

-F"IR.\IA 05: MARCO CF.NTER C0~1tRC:tO LTDA 
V~tor RS: 10.878,JO (Dn mJI, otlocc.nlos c rtlcnta t oito ruis c 
quarenta centavos.) 

Foi realtzado Pregilo Presencaal n• 007~ 
CEUSEJUSP no dia 18/05120fcujo objeto era a aqu.slçA de 
mataria! de consumo. oliundo d Conv!nlo Federal n• 09U2 05-
SENASP destinados aó Reapa hamento e Modem~o <!os 

poufvela compra de lodos os ~ens que constavam no Plante r---·---------------:3 
T"balho do relendo projeto, I pois nao foram apresent as VAI.OR GLOBAl.: RS 10.878,40 (Ou mil, oltoc<ntos t oct<al a t 
propostas pelos forneoedores presentes, no caso em que o oito ruis t qu1rtnto ttobvoa.)) 
para escudo anti-tumulto. capaoete bahstico an\i-tumUII~ e 

escudo anb-lumulto. , '---- --------------
JustifiCO~ a oonipra d~eta dos escudos anti--

bal'sticos e capacetes ~llsticos anti-tumu~o baseado no art. 25 
tnoso I da Le• 8.666193. visto quo a empresa apresentou 
decloraçllo de exclusividade. 

Justifica-se a oompr11 d•reta dos escudos ant~tumu"o 
ba&eado no art. 24 ~nr::iso V da Lei 8.6ô6193, visto que nao foram 
apre~nlad3S propostas para O material em quesi~O no momento 
do Pregao Presencial n• 00712006. 

Justifica-se a esco,ha dos adjudicalârlas em VIrtude 
da melllTia atender satlsfatortainente o objeto prelend1do j>eta 
AdminislraçAo Pública Estadua~ que ViSa a melhons das 
condtç6es lécncas de trabalho e do ambiente profissional, ~sim 
como, pelo falo do.• preQOS esta~ ccmpalfvels com o merca,IJo. 

Assim, esta Com~. primando pelo princfplcj da 
economicidade e ISOnomia, bUS hdo selecionar 8 propos\a 'T'It& 
vantajosa para • AdminU.traçao "blica, resolveu encaminhar âs 
empresas do ramo. sol•cltaçllo para formulaçllo de PfCJpo~s. 
resultando na adtudíeaçllo de rllljia aci'na referida. ' 

Asstm. havendo i!teresse publico a resgu~. r. 
entendo~N>o quo o c:a$0 enqu d,..se na D;spensabll'~ de 
Ltf'l"çAO e eslando o' preço presenlado compatfvel co o 
pr~ticado no mercado.' o procedimento enccntra.se enl p ~~ 
observaooa à iegl51~o vigente. ~ 

Cumpram-slo assim' as BXJQênctas do Art. 26, 11 111 
da Lei 8.666193 e legistaçAo ~plemenlar, dependendo de e 
o Ato HornologaiOrio oportunize ~ ~eqaenda e a lrambçll'o e 
documento para a salv~uards dos interes""" do AdmlniSit çAo 
e tumprimenlos legaiS. ! I 

de 2Óos 
i 

ERRATA 
' I 

RETFrCAMOS o EJCÍ'RATO DO RESU.!ADO QA C,AATACONVlTE N" 
oi1121166 1 

~~~r ABE~TU+ ~082005 
F/ru4A ADJUDICAO~ 

, I ' 
Onde~tl6: 

f'lriM 02 - ERMAHNo MORO NETO- Valor mensal da: R$ t9.900,00 
(tjezenow mie r<M!alnfos rea.s) l:>laltando 79.600.00 (se:enta e 1'0'10 mil 
e sc-ntos teaiS). • 

LeiHa: 

Fllllll 02- ERMAHNO UORO NETO - Valot mensal da; R$ 7 960,00 (sem 

~IJ.·""::::'.":i--':-"'"',_.,_ .. , 
A VA UMO 
Pr rb CEUSUJSP 
Polloria • 02112006- SE.AJSP 

(Receita Estadual 
>-=' 

) 
Rubens Orlando de Miranda Pinto 

EJ ... .J. f!,.,. f!EL.ATORIOANA!.hlCO D~~ 

HOMOLOGO: S I de R Elllduel 

EM:~/~0.,/~ 

C ROCESSO N" 21106r.18«5- SRE dt 16.08.2006 
COi'<"YrTE N' 002r.005 - CUS RE 

- -----
ill!:!K[Q: AQUISIÇÃO Dli DEZESSEIS MONITORES lCD IS", 
DESTINAOOS A SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 

SINIE$& po PROCESSO LICIT \IQJllQ: O processo ltcotatóno 
em cplg~afc ~· sua abetwra no • . ; de set<mbro de 2006, 11s du 
horu no sola de rcunllles do prtdto do SRf1GEA, onde sele finnas 
obti\-"Ct1Jl1 o convRe c apenas trts flln'W tstivctam prc:senLeS Após 
anihsc: dos documentos de bsb1lttaç1o, V<rifico~rse que M f11mos 
prc:sentcs atenderam todas as ex.lgtncias do ato convocaJório. Diante 

URt:CF.R A ComissJo, em SOIJS poderes, t d< parecer que os 
matcruus. objeto dc:stn hcitaçlo, sejam adquiridos n.tnvts da. f1rma 
MARCO CDoiTER COMÉRCIO lTDA, CNP1 34.866.42610001-4-1 
por 11<nd<:r os tnlénos de Julgamcnlo desu: tonvitc, menor preço 
umlirio. 
Obcdccc:ndo 1 todos os ditames da Lei 8 666193 c suas alu:raçõts 
post.euorcs, submetemos o prc:sen\C rc1atório 6 apreciaç!lo do 
Ex.c.e:Jendssimo Senhor Sccn:LA110 de Estado da Rece itO, pnr3 fim de 
homolngaçao c posterior pubhcaçao 

M3Cij>l M, 26 de sclcmbro de 2005 

JOJcai\ ~ ' nntn 
PR~~~ rlJSRE 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS 

EDITAL DE JULGAMENTO N' 028/2006 

RECURSO VOLUNTÁRIO N" 02812006 
PROCESSO N" 287l0.010t441200<4 
NOT. DE LANÇAMENTO N" 080212004 
PROCED~NC~:MACAPNAP 
RECORRENTE: M. LUIZ SANTOS· ME 
RECORRIDA: FAZEiNDA ESTADUAL 
RELATOR· CONS ROLANDO G. DE FARIAS. 
DATA DO JULGAMENTO: 2711012006. 

~pá/Ap, 24/1012006. 

-->.-!d>... o~ "'-L 
E'Jy Plnhetro de Oliveira 
Presidenla do CERF/AP. 

(Infra-Estrutura 

Aicir Figueira Matos 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

lnslrumenfo 
Portes. 

Extrolo de Termo Aditivo 

)I 

l'(pr'meirol Tefmo AditivO O OES n• 132/06-UCC/ NSP/SEINF. 
que en~e 11 celebtom o G.E.A, através do Sec<elorio de 
Eslodo do lnfro-estrullJ'O- SEINF. como CONTRATAN TE e 
o empreso MAGMA CONSTRUÇÃO E IERRAPLANAGEM 
LTDA como CONTRATADA. que lcm como objetivo o 
Conslruçõo de I 720,20m do Possorelos em modua oe lei. 
em tarugos e esteios com l.OOm de lorg~.<o no Av. 
Setenlrionol. 7'. 10'. 12' lw. do Borro NOJ<Ó. em Mocopó
A P poro o s frns nele decloroOos 

po PRAZO Fico prooogodo por mois 30 11r111lal dias 
consecu11vos a prazo pOI'o o conctusoo dos S8r\liçcs. 
objolo do OES n• 132/06-UCCINSP/SEINF. Com prev;soo do 
término do obro possondo poro 14/II/2!YJ6. 

Maca pó. 11 de outubro de 20C6. 

~-
AI9' lig a Mo as 

Secretáio de Es do do lnfro-estru!\XO 
7Deo-elo n• 2042195 

lrufrumcnlo 
Portes. 

Unidade de Contratos e Convênios 

Exlrolo de Termo AdHlvo 

1' (pr1me•al Termo Aditivo oo Controlo n• 0 15/2006-SEINF. 
que entre si celebrom o GEA. através do secrelario oe 
Estodo do lnh>-estruluro - SEINF, como CONTRATANTE e o 
empresa ELOS ENGENHARIA LTDA como CONIRATAOA. 
que lem como objelivo o execuçôo aos serviços de 
Reformo Geral e AaoploçOes do Escola Esloduol 
Morechal Castelo Bronca. em Mocopó-AP. poro as fins 
note daclarodas. 

CLÁUSULA NONA- PA YIGENCIA: fico prooogodo par mais 
60 !sessenta) dias cansecufivos o prozo paro o canctusoo 
das serviços. abjeto do controlo n• 015/2006 - SEINF. Com 
prov·sõo do léfmilo do obro poS>Ondo poro a dia 
23111/0ó. 

"l~· iO Motos 
SecretOr~ de Es ooo oa lnfro-estruhxo 

Decreto n• 2042/95 



Macapã, 30.10.2006 

lnstrum~nfo 

'orles: 

Unidade de Contratos e'convênlos 

Extrato de Termo Adlttvo 

2' !segunda) Termo Aditivo ao Co~traro n• 020/200ó·SEINF. 
QUe cn·re si c elebram o GEA. através do ~ecrelaroo de 
Estaco do lntro-eslruhxa - SEINF. coma CONTRATANTE e a 
empresa SANTA RITA ENGENHARIA LIDA coma 
CONTRATADA. que tem como obje'ivo o execuçOo dos 
serv<;os de Comlruçõa da S11temc ~~·egroao de 
Ate'ldirnento ao Cieodõo/SUPERFÂCil/SIAC. em lcranjol 
a o Jori·AP. poro os fins nele declaodos. 

ClÁUSUlA NONA- PA VlGENÇJA: Foca prorrogado por maiS 
60 (sessenta) d.as oonsecutJVos o prazo para condusão dos 
serv.ços, objeto do Contrato no 020/06-SEINF. Com previsão de 
térmmo dos serviços passando para i 1/ 11/2006. 

'ulacapó·AP. 12 de setembro ::le 2C<l6 

~~=d~u~~a~ç=ã~o~~~==~==-~~~ 
José Adauto Santos Bitencourt 

COI\11SSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PltEGÀO PRESENCIAL N' 03112006- SEED • 
REPETIÇÃO 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
SF.CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, avisa 
aos interessados o adiamento do Pregão n• 031 /06 -
CPL'SEED, tipo "menor preço", objettvando aquisiç3o 
de material permanente para o Núcleo de Pesquisa 
Educacional - NPEJSEED, em conformidade com o 
lermo de referência- Anexo 1, parte integrante do Edttal 
do f'regllo citado. O certame dar-se-á no dia 09.11.2006, 
às I Oh, na sala de reuni ao da CPL, localizada no prédio 
principal da Secretaria, no endereço abaixo. 
o~ interessados poderão adquirir gratuitamente o Edital 
e seus Anexos, bem como informações, junto à 
Comissão Permanente de Licitaçno da SEED, que se 
localiza na Av. Fab, 96, Centro, esquina com a Rua: 
flamihon Silva, Macapá-AP - Fone (96) 32 I 2 
5116/ 3212-5008, das 08 às 12h, de segunda a sexta -
f~tra ou pelo e-mail: cpl@seed.ap.gov.br 

fubalho e Empreendedorismo ) 

Maria anésia Nunes 

t.X I MATO DE CONTHA TO 

lf\i:>TRUMf:NTO: CONTRATO N" 00&'06JSE'JT.. 

PARTES: GOVERNO DO ES'fADO DO AMAPÁ, ATRA\'ÍS DA 
SECR.ETAJUA DF. ESTADO DO TRABAI.IlO E 
EMPREENilEDOIUSMO t: SER\1ÇO NACIONAL DF. 
APRE•'IDIZAGE~ INDUS'JlUAL 

00 OBJETO: CLÁtiSULA PRIMlitRA ·DO OBJ1:10: Oobjcco 
do presente Jurrumtnto i • concrataçlo de St:rviços dt IMtat.çlo 
if_,trica t f't'<k J.ó&ica do TdtuelroSuframa-

CLÁUSULA QtlAJITA • DO PHA7.0: O prcsnlc t<mlrato de 
prcsllçDu de acrv1ç0!1 lori v1&1ado a pordr do data da sua 
asoiutura alt 20.11.2006 podrodo ser objeto de prlln'Olpçlo pelo 
lllt.smo prrlodo- co. forme 1 •russidadc do Kl"tiço. 

DO VALOR: O valor global do ohj<to dulc cootnlo importa 1 

quaoda de RS 6.450,00 (sei• mil qualroceolns c <ilqOuta ruis). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As...._, <Oca 1 uccuçio do 
objtto dutt CONTRA TO cornrlo l Foot. OGJ, l'rocraJWo de , 
l'rabolbo lt.ll3.008122700000, ckmtoto dt Dup<Sll 3J.90.39, 
toalor•• Nota dt Emp<nho D'. 2006Nt00620. tllillda tm 
0411012006. 

SIGNATÁRIOS: Assluram ak Cootnto REGINA MARIA DE 
OLIVF.IRA DUARTE. pelo CoocnllnU, c MARCh.IO ALVES 
DE O L TV tiRA. 

Mocapi, 20 de~~~:~"~~. 
~'lf.l~f/; ~,. dil• 
• :0 • TE;. 

I 
Autarquias Estaduais 

...... '•):\ .,f'•"'!; " 9'1, ~ .. • • ••• ..... ··""' ... " .. !,.)!, ... .~J · . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Lacen ) 
JuvaneteAmoras Távora Miranda 

PORTARIA N.' IWl-.I.ACEN 

A DQlETORA PRESIDENTE DO LAIIOAATÓJUO 
CEI'ii"RAL DE SAÚDE PÚBLICA, no uso du pruroplovas que lhe 
<<~~~(crcalri n.• OJJI, de 16.04.97,rqulomentado pelo Docreto n • H2B. 
wao 47. ""'"" XX. de 09 12.1997 e o Doemo o.• 1512/0ó d< 
03.05.2006. coosid<rando o que oorma do Memn n• 1 Mló-01'/l.ACEN e oncton• )4/06, 

RESOLVE: 

DESIGNAR os scmdores F'na<is Cllrbliao 4o Silva Pereira 
ti\Urdo Ronlolo Cllap.o Morelro. biom<ldieos. por-. no potfod<J de 07 
• 12 de noYaTtbro do 11110 em CW>O, •• dc.roe.r.m da ,.dt de suas 
atividoclc:o-~ ali a eidacle de Goarua.OO. a r.m de pol1ic;i- elo 
X Conarwo Bruilriro ele Bi · · 

M.....,.,26 

I'ORTAIUA N.' t4712-.I.ACEN 

A DIRETORA PRESIDENTE 00 U80RATÓRIO 
CENTRAL DI SAÚDE PÚBLICA, no 100 du pr"""Ptiv .. que lhe 
coafoN o l<i o.• Ol31. de 16.04.97. r<gulamcntldo pelo Docn:lo n. • 5528. 
aniiiJD 47. inciso XX. de 09.ti 1997 e o Doemo n.• 1St2106, ele 
01.05.2006. coosidcnndo o que oonsa do t.l<mo. n' 109.'06-
DBMtl.ACEN, 

RJ:SOI.VE: 

DESJCNAR o savidor Romyr Anaiee de Ob•'eiro, 
r.m-tulic<> bioqufmko. poto, no pcriodo de OS a li de novembro do ano 
era cuno. se: de.sloc:.ar da sede de suu a.tividades-M~ a1i 1 cid.de de 
Belo Uorizonlt·MG. I n., ele portic;ipar ele Capocilll(lo para Oiagnóslico 
Sorol6&ico de Doenças de Cba,p.s. na FIDldoçlo Ezcquicll>ias·FUNW 

M .... 26 outubro ele 2006 

PORTARIA N. '14AnOO&-LACEN 

A DIRETORA PRESIDEr.TE DO LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÜOE PÚBLICA, no u<o dos PtermKOiivas que 
lhe confert a lri n.• OJ38. de 16.04.97, n:gulammt:tda pelo Docrcto 
n.• SS28, onigo 47. inciso XX. de 09.12.1997 e o Doemo n,• 
1512106, de 08.05.2006. considerando o que c-onsl3 do MtmO. n .. 
069106·PPCP-U.CEN. 

RESOLVE: 

OESICNAJI as l<l<Yidoros Patricia SliYII de Ollveiro, 
Gcratte do Proj.-o PSA, Código FGS 2; Roslnctc Cordei ro Dia• . 
Subgcrcntc do Projeto PSA, Código FGS I e [dmllun Oliveira d< 
Morats. Aa~>~te Adminiscmtivo. para, no peno® de 29 o ) I de 
outubro do ann em cur.c;o, se deslocarem da sede de .s.uas :uividadc:s- ' 
Ma<opã. até "" loc.lidodcs de ltaubol. Ftrrcino Gomes. Apurema. 
Lagu Novo. Macacoari. Canno do MaC=»rí. lnoj4. SJo Tomé. 
CMnW1idade Flon:scaJ. Rio Jordiio. Sio MiS"cl e Curieaca, a fim de 
faz.cmn a cncn:g;a de telllh"? aamcs de PSA 

MO<Opâ, 2~dc ou rubro de 2006. 

PORTARIA N. • 14912006-LACEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no 11J0 da.< prenogacivas que 
lhe confere • lei 1\' 0338, de 16.04.97, r<g~~lan>cntada p<lo Docn:to 
n.• SS28. arli&o 47. incisa XX. de 09. 12.19'l7 c o Docn:to n.' 
IS12Al6. ele oa.OS.2006. co,.iderando o que consu no Proc. n' 
17.000 271 .'06-LACE:'N. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o SC!YidoT11 Kdlcn Crutlna lan,elo 
Cardooo, M6dica V.-crinária. pa~>. no pcricxlo de 27 1 30 de 
no'lcmbn.• do ano im curso. se dc.,b!Ar da sede de suas atividadcs-
Mocap.l. até a cidodc de Florianópolo<· SC, a fim de porticipar do 111 
SIMBRA VISA (Cona=o Brasilriro da ANVISA) 

(Terrap ) 
Gersuliano da Silva Pinto J 

'PORTAR IA 
(P)N' 10612006- UPITERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ·TERRAP, no uso dae atrlbulç6es que 
lhe do conferida• pelo Deerato de n< 4423, de 03 de 
outubro de 2005. 

RESOLVE: 

M 1•. Homologar a de$1gnaçao do servidor. 
MAURO HENRIQUE MONTORIL SANTIAGO, Agrbnomo, a 
viajar da sede dt suas llttibulções Mac.apj·AP, a!é a 
Localidade do Arquip61ago do BaijiQue-AP, com ob)lltivo 
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realizar atividades de avaiaçao 11 perfcias 1\Jndiánas a pedido 
da Justiça Itinerante Fluvial na 72' Jornada na naquel3 região, 
no perlodo de 15a 21 .10.2006. 

contrario. 
Art. 2' • Revogam·se as disposi~os em 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ·TERRAP. 

. M~pj·~8 d~(u~ro de 2006. 

~ANOA~ ~ 
Dlrvtor- Pr ldonte !TERRA!> 

S~ciedades de Economia Mist::Jl -
Antônio Braga Chucrc 
~------~--------~------ ·--

EDTTAL DE COJWOCAÇÂO 

O Conselho de Admini\lr~ç:io da CO~IPANHIA nt 
ÁGUA E ESGOTO DO Al'IAPÁ • CAESA convoca 
os Senhores Acionisl•~ desta Emprrsa a 
comparecerem :\ reunião de A;scmbléia Geral 
Extraordin~ria. a ser realizada no dia 06 de 
no•·embro de 2006, às 16h, na sede da Conap~nhia. 
localizada nu Av. Ernesllnn Borges, 222 - Centro. 
nesta cidade de :\lacapll, a rim de deliberarem sobre a 
~eguintc Ordem tio Dia: 

ASSEI\IBLÉlA GERAL EXTIUORDTI'iÁRJA 

A) Deliberar sobre a Ação Chil Públira com 
pc<lido d~ UTl_linar intcqwsta contra a 
Companhia de Agua c E.'goto do Amapá pelo 
Ministério Pítblico do Trahlllho c 
deferimento da liminar pelo JuílO da 3' \ 'ar:a 
do Tnthalho de 1\lacapá; 

8) Deliberar sobre a situação financeiro da 
C'umpanhia; 

C) Tr>~ar da rccstruturaçAo da Companhia; 

D) O <J~C mais houHr. 

11-t.capfl. 2~ 1le oulubro tle 2006. 

ANTONIO ~JIUC:RE 
Presidente do CONSAD/CAESA 

Fundações Estaduais 

........ "~......... . ~ . · ... · ' 

(Feria 

Kátia Regina Balleiro de Souza 

POKTARIA N'.lOJn006WC:RIA 

] 
) 

Morap4-Ap. 25 dr Outubro de 2006. 
A Oir<loro Prtsidonlo da Fund•çloo ~~Criança • do 

Adolrsetnt~ dn f..stldu do Araap4/FCRIA, usando du 
t(rlbulçnn qur lbts slo roaff'ridn pt"lu Ot-crcto ,..._., 0849 dt 26 
dt janeiro de 2005 e. dt acordo com o rdabdtcido no Arl. 40. 
Srçlo 1. Capitulo VIII. do E"atotu aprovado pelo Dccrdo (r.) n', 
l.l77, dt ~ dt aeosto dt 1998: 

I!ESOL~(: 

Art. 1• . Dtslgnar o dtslorlmtnto da strvldorlil. 
(;1~,\:t.n: I.LE LEVY PONTES D[ AGIIIAR. Aui>tcnte Sntia~ 
do Quadro f'undnnaf lles1111 FuadlfiO da <:ria~nça t do 
Adolu<onte. para viajar do sede dt svu otribulçoo \laca r>' • 
Ap. ai~ o Munidpio dr Ftrnl,.. Comts · AP, a rim de 
llt'Omp.anhar adnkwnlrs t-m AudiCncl1 otqutla loc:alidadt, no 
dl•l.~/1 0106 . 

..\rt. r· Rc' ogam - s.t U dl1posiçÕI's fnt tontrjrlo. 

K,\TIA~~I7.A 
_-J)IrtiOrl Prntdntt • 

f.RRAOA/FCRIA 

Ralllkar ~ Porrario n .• 18812006/JCRIA, publiada DO DIJrlo 
Ofirial do l:statlu L' .)86..'1. dt 09 dr outubro do 2006, rom 
cireula~lo c111 16 de outubro de 1006, PICina •·' OS . 
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Oodr se li: 
Prrfudo de 06/t0i06 a 0~/ll/20416. 

Lt>iii·SC: 
Periodo de 119/1011)6 • 07/11/2006 

~lacap'·-'P• 2S dr outubr o de 2006. 

lo;.\ TIA I "(ól\ 11.\ I.IF. IRO O SOl:í'.\ 
a. rC'fOr" J•rtsidt•nlt-' 

@ ndecap 

João A lclndo Costa Milhomem 

PORTARIA N" 120/2006 - FUNDECAP 

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO 

ESTADUAL DE CULTURA DO A:\fAPÁ -
HJNDECA.P. usando das atribuições que lhe silo 

con feridas pelo Art. J 2", Inciso UI, anexo I. e Art 57", 
Inciso Jll, anuo II, do Decret o o" 4.996. de 05 de 

setembro de 199-t. 
Alterado pelo Anexo XXXJIJ da Lei n" 03 J 8, 

de 23 de dezembro de 1996. publicado no D.O.E. n• 
1469. de 23.12.96. 

RESOLVE: 

I'' Conccdçr i\diant.1men1o a Título 

Suprimento de Fundos em nome RJCARDO 

AUGUSTO DOS SANTOS PONTES. Chefe da 
Divisão de Editomçilo e Public~ç;1o!DIEP, nos termos 

do hem UI. parágrafo ürtico do Artigo 2". da Lei n• 

00 l i , de 12 de maio de 1992, no valor de RS -t.OOO,OO 
(Quatro mil reais), p:tra cust ear des)tesas na -U' 
Expo-Feir a Agropecuár ia do Amapá. 

2" • O adia111amento concedido deverá ser 

apücado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data do recebimento. 

3'' • A referida despesa dc\·erá ser empenhada 

na Fonte de Recursos- 001, Programa de Trabalho 13 
122 000 I 200 I, Projeto MSA. Elemento de despesa 

33.90.30, Material de Consumo, no valor de R$ 
3.200,00 (Três mil c duzentos reais). Elemento de 

despesa JJ 90.36. Serviço Pessoa Física. no Yalor de 
RS 800,00 (Oitocentos rc:Jjs). 

4" • O rcspons:lvcl pelo adíanlamcnto deverá 

apresentar prestação de contas, devidamente 

homologada pelo titular do Órgão. no prazo mà·omo de 

10 (de~) dias, contados do ténrtiuo do prazo da 

aplíc~çilo. dctemúuado no item 2•. desta Ponaria. 

Dé·se ciência, registre-se e publique-se 

Macapá(AP), 17 de outubro de 2006. 

JOÃO ALCIN~d~ILHOMEM 
Diretor-Presidente 

PORTARIA N" 121/2006-FU~DECAP 

O Dirctor·Prcsidente da FUNDAÇÃO 
F:STADUAL DE CULTURA DO AMAPÁ -
FUNDECAP, usando das atribuições que lhe são 

confcndas pelo Art. 12•, Inciso OI, anexo I, c Art 57°, 
Inciso III. aoexo li, do Decreto u• 4.996, de 05 de 

setembro de 1994. 
Alterado pelo Anexo XXXlll da Lei n° 0318. 

de 23 de det.embro de 1996, pubhc.1do no D.O.E. Ti' 
1469, de 23.12.96. 

RESOLVE: 

Designar as servidoras Ana Maria Vílbena 

V i eira, Tcrc-.r.inha Vilbena Pantoja. Nil:.t.a Ferreira 

Silva dos Santos. Francivalda da Silva Dav is • 

Professora-Estadual. Rosscanc dos Passos Abdala, 

Nara Rita Carmo Souza, Marioa Pereiru de 

Oli~·cira, Alcilene Penh a Pícanço e Rosinnldo 

Miranda Silva - Auxiliar Operacional de Semçcs 

Diversos, pertencente ao Contrato Administrativo, para 

v1aj;1rem da sede de suas atribuições ~acapá·AP. até o 

Município de Porto Grande, com o ObJeUvo de rcahzar 
ação de extensão cultuml. no dia 20/10/06 

Dé-se ciênc1a, registre-se e publique-se 

MaCIIpâ(AP), 19 de outubro de 2006. 

JOÃO ALCI~MILHOJ\IEM 
Dirctor·Presidente 

@_DER JUDICIÁ~~ 
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Anselmo Gonçalves da Sil va ~- 1997.31.00.000269-4AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : RUFINO ALVES DE SOUZA E OUTROS '--·-----=-------~~~-·---J ADVOGADO: AP00282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1'1NSTÃHCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÃ ·1' Vara Federal 

Juiz Titular. ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
Diretor de Seaelarla: Laércio Nunes Mendes 
Atos do Exmo. Juiz Federnl Dr. ANSELMO GONÇALVES DA 
SILVA. 

EXPEDIENTE DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2006 

AUTOS COM DECIÕES 

1998.31.00.000S54-S AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : FRANCISCO DE JESUS NUNES E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 • MARCElA DA SILVA PEIXOTO 
DECISÃO: <---) Ante o exposto. homologo a transação 
colobrada entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e os autores 
CIRÍACO MACHADO DOS SANTOS. ELIANA MARIA 
CARDOSO CRUZ SILVA EMÍLIO MOREIRA DA SILVA. 
FRANCISCO SOARES DE FREITAS. JOSÉ ARMANDO 
BRITO MORAES. RAIMUNDO HILSON PENA BORGES e 
ANTÓNIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. devendo a Secretaria 
providenciar as anotações de praxe. Intimem-se. 

1998.3! .00.000562·1 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: APOOO I 0378 • MARCELlA PEIXOTO SMITH 
DECISÃO: ( ... ) Ante o exposto, homologo a transação 
celebrada enlfe a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL e os autores 
BENEDITO ALVES NEVES. ELIAS DA SILVA SILVEIRA. 
JOSÉ SABINO DE FRANÇA. MARIA RAIMUNDA DE SOUSA 
CONCEIÇAO E RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo a Secretaria 
providenciar as anotações de praxe. lnUmem-se. 

1998.31.00.000953-0 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : MANOEL AME RICO DA CONCEICAO E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0001 0378 • MARCELLA PEIXOTO SMITH 
DECISÃO: (---) Ante o exposto. homologo a transação 
celebrada entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o autor 
BENEDITO DOS SANTOS CORREA para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. devendo a Sea-etaria providenciar as 
anotações de praxe. lnHmem-so. 

1999.31.00.001277--8 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR :LUIZ CARLOS SEARA DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0001 037B - MARCELlA PEIXOTO SMITH 
ASSIST. : UNIAO FEDERAL 
DECISÃO: ( ... ) Ante o exposto, homologo a transação 
celebrada entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e os autores 
MANOEL RODRIGUES DA SILVA a MARIA JOSÉ PEDROZO 
DE MIRANDA para que produza seus jurldlcos o legais elMos, 
devendo a Sec:retana proVIdenciar as anotações de praxe. 
I nUm em-se. 

~00.31.00.000564-8 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : JOAO CORDEIRO COSTA E OUTROS 
ADVOGAD9: AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 • MARCElA DA SILVA PEIXOTO 
DECISÃO: ( ... ) Ante o exposto. homologo a transaç.:!o 
celebrada entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o autor 
JOSÉ BERICO REIS MACIEL para que produza seus jurídicos 
e Jogais eleitos. devendo a Seaetaria providenciar as 
anotações de praxe. P. R. I. 

2008.31.00.000827-5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
REOTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCUR : JOSE CARDOSO LOPES 
REQDO : ESTADO DO AMAPA 
ADVOGADO: AP01230- ANA PAULA TAVARES DE SOUZA 
ADVOGADO: AP0000473A ·ANA CELtA DOHO MARTINS 
REQDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA UNIFAP 

REQDO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO A~IAPA 
FUNDA? 
DECISÃO: ( ... )Ante o exposto. indefiro o pedido de reuntao da 
presente ação cem que tramita na 2' Vara desta Seção 
Judiciária {2006.31.00.001171-9). devendo o feito prosseguir 
nos seus termos ulteriores. Intimem-se as partes para 
especificação de provas no prazo comll'l1 de 5 (cinco) dias. 

AUTOS COM DESPACHOS 

a2.00.00328--1 AÇÃO ORDINÁRIA I OUTRAS 
AUTOR; MINERACAO TUMUCUMAQUE·COMERCIO. 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 
ADVOGADO: AP018A - CICERO BORGES BORDALO 
REU : FUNDACAO NACIONAL DO INDIO • FUNAI 
ADVOGADO. PA0107B - RAIMUNDO NONATO SOARES 
HOlANDA 
DESPACHO: Desarqulvem-se os autos. Após, dê-se vista pelo 
prazn de 10 (dez) dias. 

96.00.01054--4 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS PÚBLICOS 
AUTOR : JOAO DA SILVA CARDOSO E OUTROS 
ADVOGADO: AP510 - FRANCISCO FABIANO DIAS DE 
ANDRADE 
REU : UNIAO FEDERAL 
ADV. DA UNIÃO: PEDRO STIÕLIO AYRES DA SILVA 
DESPACHO: 1 - Deflrn n nArlirln rlA dllacão de orazo 

REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: Desarqulvem-se os autos. Dke -.ista pelo prazo 
de 1 O (dez) dias. 

19Q7.31.00.00197S-1 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 
INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE DO PARA E 
AMAPAISINTRACEL 
ADVOGADO: AP00282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : UNIAO FEDERAL 
REU . :CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - Manifeste--se o autor Leonardo da Silva 
Soeiro. no prazo de 10 (dez) dias, sobre as informações 
prestadas pela Caixa Económica Federal às fls. 490-492. 2 • 
Anote-se a habilitação do advogado da Caixa EconOmica 
Federal (fl. 493). 3 - Sem manifestação. arquivem-se os autos 
com baixa na dlsllibuição. 4 - Intimem-se. 

1998.31.00.000554--5 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : FRANCISCO DE JESUS NUNES E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319· MARCElA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 • Segue decisão homologatória dos lermos de 
adesão dos autores Cirlaco Machado dos Santos. Eliana Maria 
Cardoso Cruz Sílva. Emllio Moreira da Silva. Francisco Soares 
de Freitas, José Armando Brito Moraes, Raimundo Hilson Pena 
Borges e AntOnia do Socorro Nogueira de Souza. 2 - Defiro o 
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do termo de 
adesão firmado por Da-.i da Costa Santos. contorme requerido 
pela CEF (f. :189). 3 - Manifestem-se os autores. no prazo de 
30 (trinta) dias. sobre as lnfonnações prestadas pela Caixa 
Econômica Federal (fls. 288--331). 4 · Anote-se a habilllação do 
advogado da Caixa Econômica Federal (f. 332). 5 - lnfimem--se. 

1998.31.00.000562-1 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0001037B • MARCEUA PEIXOTO SMITH 
DESPACHO: 1 - Segue dedsllo hOmologatória dos tennos de 
adesão dos autores Benedito Alves Neves. Elias da Silva 
Silveira. José Sabino de França, Maria Raimunda de Sousa 
Conceição e Raimunda SUva de Oliveira. 2 • Indefiro o pedido 
formulado pela CEF no sentido de que o patrono dos autores 
seja Intimado para man~estar-se sobre os acordos. uma vez 
Que não há honorários a executar (fl. 229). 3 - Anote--se a 

habilitação do advogado da Caixa Económica Federal (ii. -
247) 4 -Manifestem-se os autores. no prazo de 30 (trinta) dias. 
sobre as informações prestadas pela Caixa Econômica Federal 
às fls. 245-246 e 248-287. 5 -lntmem-se. 

1QQ8.31.00.000956-0 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : MANOEL AMERICO DA CONCEICAO E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0001037B- MARCELLA PEIXOTO SMITH 
DESPACHO: 1 - Segue declsAo homologatória do termo de 
adesão do autor Benedito dos Santos Correa. 2 • Indefiro o 
pedido formulado pela CEF no sentido de que o patrono da 
autora seja Intimado para manifestar-se sobre o acordo. tendo 
em vista que: a) o Termo de Transação e Adesão do 
T rabalhador firmado pela autora l ened1to dos Santos Corre a 
nao contém nenhuma estipulação quanto aos honorários 
advocatícios, sendo certo que, se do instrumento nao constou 
cláusula nesse sentido. não se pode tomar as "Informações" e 
·explicações" Inseridas no verso como parte do objeto 
avençado; b) ainda que não houvesse o óbice referido no kem 
anterior. qualquer estipulação sobre o pagamento da verba 
honotê'!ria feita entre a CEF e a referida autora não prodlJZiria 
cretto contra sou advogado, que tem d•retto autônomo à 
execução dos honoráMos advocalidos. conformo disposto no 
titulo executivo judicial (fl. 93). 3 • Anote-se a habilitação dos 
advogados da Caixa Econômica Federal (fts. 213-214). 4 -
Manllestcm-se os aU1ores. no prazo de 30 (trinta) dias, sobre 
as informações prestadas pela Caixa EconOmica Fedaral às fls. 
211-212 e 215-253. 5- Sem manifestação. retornem os autos 
ao arquivo. 6 - Intimem-se. 

1~Q.31.00.00007~1 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : JOS~ RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : AA COMERCIO REPRESENT ACAO L TOA 
EXCDO :ANTONIO SANTANA LEAO GOMES 
DESPACHO: (--·1 Ante o exposto. determino a lndisponlbüidade 
dos bens e direitos dos executados - até o limite da saHsfação 
da obrigação fiscal- mediante bloqueio dos ativos financeiros. 
por meio do sistema Bacen Jud e de expedição de oficio ao 
cartório de regislfo de lmóv&s de Macapá, que deverá Informar 
Imediatamente a Indisponibilidade dos que houver promovido. 
Cumpra-se. Intimem-se. 

1999.31.00.0007:U.2 AÇÃO ORDINÁRIA I SERV. PÚBLICOS 
AUTOR : SEBASTIANA PINHEIRO DE FREITAS 
ADVOGADO: AP510- FABIANO OJAS DE ANDRADE 
REU : UNIAO FEDE;RAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: 1 • lntimem-sa as partes do retomo dos autos a 
esta Instância. para que requeiram o que entenderem de direito 
no prazo de 30 {trfn1a) dias. 2 • Sem manifestação e pagas as 
custas. se houver. arqulvem-sa os autos com baixa na 
distrlbuição. 

1999.31.00.001277·8 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : LUIZ CARLOS SEARA DE OUVE IRA E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0001037B • MARCELLA PEIXOTO SMITH 
ASSIST. : UNIA O FEDERAL 
DESPACHO: 1 - Segue decisão homologatória do lermo de 
adesão dos aU1ores Manoel Rodrigues da Silva e Maria José 
Pedro7.o de Miranda. 2 • Indefiro o pedido formulado oela CEF 



Macapá, 30.10.2006 

no sentido de que o paltono da autora seja Intimado para 
manifestar-se sobre o acordo, tendo em vista quo: a) o Termo 
de Transaç;lo e Adesao do Trabalhador 1\tmado pelos autores 
Manoel Rodrigues da Silva e Maria José Podrozo de Miranda 
nAo contém nonhll11a estipulaçilo quanto aos honotários 
advocatlclos, sendo certo quo. so do lnstntmento não constou 
cláusula nesse sentido, não se pode IDmar as "informações' e 
'explicações' insorldas no verso como parte do objeto 
avençado; b) ainda que não houvesse o óbice referido no Item 
an1erior. qualquer estipulação sobre o pagamento da verba 
honorária feola entre a CEF e a referida autora não produziria 
efc•to conua seu adqado. que tero direito autOnomo à 
exocuçao dos honorários advocaticios, conformo disposto no 
titulo executivo judicial (fts. 135 e 249-250). 3 - Manifestem-se 
os autores. no prazo de 30 (lrinta) dias. sobra as Informações 
da Caixa EconOmica Federal prestadas às fts. 295-302. 4 -
Anote-se a hab1Utac3o do advogado da Caixa Econômica 

Federal (H. 302). 5 - Sem marufcstação, arquivem-se os autos 
com baixa na distribuição. 6 -Intimem-se. 

2000.31.00.000257-1 MANDADO DE SEG. INDIVIDUAL 
IMPTE: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARRELO 
LTOA 
ADVOGADO: SP43864. JOSE AUGUSTO SUNDFELD SILVA 
IMPDO :DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM MACAPA 
DESPACHO: 1 - Intimem-se as partes do retomo dos autos a 
esta lnstâooa. 2 • Pagas as custas finais, se houver. arquivem
se os autos com baixa na distribuição. 

2000.31.00.000523-3 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR ; FRANCISCO IBIAPINO DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: AP0282 • WAJ..BER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO; PA00010319. MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - Apresento a Caixa Econômica Federal. no 
prazo de 20 (vinte) dias. memórl3 de cálCUlos do rumprimenlo 
do julgado em relação aos autores Francisco Carlos Pereira da 
Silva Barbosa. Francisco Carlos Pereita da Silva Sarix>s, 
Francisco Mll'3nda da Costa. Francisco Teixeira Alves, Graldo 
Mala, Gilson Brito Moreora e Hilton Matos Qulntela, uma vez 
que wuxe apenas o resumo de crédtto de alguns deles (fts. 
179 o 198). 2 • Quanto aos autores Francisco lbiaplno da SOVa 
o Germacy Raimundo dos Santos, 1ol celebrado acordo (fts. 
111 e 237). 3 • Intimem-se. 

2000.31.00.0005-42~ AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR ; JOAQUIM NUNES DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282 • WALOER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU ; CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - Apresente a Caixa EconOmlca Federal. no 
prazo de 20 (vinte) dias. mernót1a de cálculos do cumprimento 
do julgado em relação ;oos autores Joaquim Nunes da Siva, 
Luiz da Stlva Coutinho, Marta Oalva Araujo Santos. Maria 
Rodrigues Filha. Manoel Francisco Bnllclro Alfaia, Manoel 
Brastl Rodrigues, Manoel Reis de Souza. e Milton Rodrigues da 
Costa, uma vez quo trouxe apenas a memória do cálculos da 
autora Maria Zentr Paula Hoianda (fls. 208-211) e o reSLlTIO de 
cr6dlto de 31guns (ri. 194). 2 · Ou<lnlo oo outor J01me Lop"" 
dos Santos, foi celebrado acordo (ft. 184). 3 -lnt•mem-se. 

2000.31.00.000584-11 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR ; JOAO CORDEIRO COSTA E OUTROS 
ADVOGADO; AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU · CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 • Segue decisão homologatória do termo de 
adesAo do autor José Berieo Re.s de Souza. 2 • Apresente a 
Caixa EconOmlc.'l Federnl, no prazo de 20 (VInte) dtas. memória 
de cálculos do cumprimento do JUlgado em relaçao aos autores 
JoAo Cord~lro Costa. José Raimundo Silva Corrêa. José 
HamU1on Bnto Gomes. Joee Ntlton Ollveua Negrão. José Marta 
Maoel, J06e Rao<>l1o 1a Silva Jesus e José Lins Barbosa, uma 
vez que trouxe apcr.M o resll11o do crédito de alguns deles 
(fls. 213 o 236). ~ - Cuanto aos demais autores, foi colebrado 
acordo (fts '83 225-227 • 242). 4 -Intimem-se. 

2000.31.00.00064~9 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR ; MARIA NILCE TRINDADE DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: AP0282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319- MARCELA DI\ SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - "l'resonte a Caixa Económica Federnl, no 
prazo de 20 (VInte) dias. mernóna de cálculos do Clfllpnmento 
do julgado em re!açao aos autores Maria Ntlce Tnnd:lde. da 
s~va. Maria da Silva Ramos. Marta Luoa Rocl>a de Almeida. 
Ncuda Barbosa dos Santos, Osvaldo de Souza Rodrigues. 
Pedra Amaral Silva. Pedro Antonio Oliveira Silva, Raimundo de 
Souza Nasdmento e Raimunda das Chagas s•va. uma voz 
quo tr0\D<6 apenas o resumo de crédito da ll11 deles (fi. 187). 2 
• Quanto ao autor Paulo Sergio Gonçalves de Lima fo1 

: oei<Jbrado acordo (ft. 219). 3 • lntlmem-se 

2000.31.00.000983-2 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE • UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
PROCUR CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA 
EXCDO · J ALCOLUMBRE INDUSTRIA E COMERCIO 
ADVOGADO: 'P586 ELCIMAJRA FERREIRA 

ALBUQUERQUE 
DESPACHO· 1 - ocnro o pedido formulado pela exeqüente à 
ns 421-422 2 _ Oficio-se é CEF para que promova no dia do 
h : ··~09/2006\ a conversão om renda dos valores 
d~~~"'~dos a• •t; 423-424 em favor da União (Fazenda 
Naclcnatl. 3 _ c•eraoona tzação de r.onversao dever à ser 
ofotivada r..;otatlOO-se os DARFs do fi• 425-426. 4 - Após. 
expeça ~ at.c.r2 ., 1~ntamento do valor remanescente em 
faVOt da .d.'"""'\d"'" :;, - lntimem..se. 

2000.31.00.D01107-1 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR MARISE VALENTE DE SOUZA E OUTROS 
ADVOGADo: .. P00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU · CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGÀoo: PA00010319. MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - lnlimem-sa as partes para que requetram o 
que entenderem de direito no prazo de 30 (!Mia) dtas 2 - Sem 
manifestat;30 rotomern os autos ao arquiVO. 3- Intimem-se. 

2000 31 00 002255-6 EXECUÇÃO FISCAL 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO ; RIMA EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 
EXCDO ; CARLOS ALMEIDA DE MELO 
DESPACHO:( ... ) Ante o exposto, determino a lndlsponib~ldade 
dos bens e dlreito da executada. Rima Empresa de Vigi/ãncia 
Lida e de seu co-responsável Cil110s A/molda de Melo - até o 
limite da saUslação da obrigação fiscal -mediante bloqueio dos 
ativos ftnancetros, por melo do sistema Bacen Jud e de 
expedição de oficiO ao cartório de registro de imóveis de 
Macapá, que deverá lnfOIIllar Imediatamente a 
Indisponibilidade dos que houver promovido. Cumpra-se. 
lntinem-se. 

expedido as de ns. 294-297. 2 - lnllmo-se. 

2003.31.00.001585-2 AÇÃO MONITóRIA 

Pág. 12 

AUTOR . CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP00409 • MARCELO PORPINO NUNES 
R~U · WILTON FARIAS DE BARROS 
DESPACHO: 1 - Intimo-se a autora para, no prazo de 30 
(tnnta) dias. requerer o que entender de diretto. 

2003.31.00.0015i3-S AÇÃO MONITóRIA 
AUTOR · CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0409 • MARCELO PORPINO NUNES 
REU : ABENIAS FERREIRA LIMA 

2001.31.00.000747-3 EXECUÇÃO FISCAL DESPACHO: 1 • lntin&-se a aulola para, no prazo de 30 
EXQTE : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (trinta) dias, requerer o que entender de direito. 
PROCUR : JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : J ALCOLUMBRE INOUSTRIA E COMERCIO 2003.31.00.002l079-8 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 
ADVOGADO; AP586 ELCIMARA FERREIRA EMBTE : ADELSIRA COSTA DE SOUSA 
ALBUQUERQUE ADVOGADO: AP194 ·JOÃO AM~RICO NUNES DINIZ 
DESPACHO: 1 ·Defiro o pedido formulado pela exeqüente a fl. EMBDO ; CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
193-194. 2 ·OfiCie-se à CEF para que promova no dia de hoje ADVOGADO: PA00010319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
(29/0912006), a conversão em renda dos valores depositados DESPACHO: 1 • Arquivem-se os aulas sem baixa na 
às fts. 195-196 em favor da Un/oo (Fezenda Naaonal). 3 -A _ dlstrlbulcão. 2 -Intimem-. 
operadonallz.ação de conversão devem SCC' efetivada, 
adalando·se o DARF de fl. 197. 4 ·Após, expeça-se alvará de 20Q.4.31.00.00077!MI *O ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
levantamento do valor remanescente em favor da executada. 5 PÚBLICOS 
• Intimem-se. AUTOR: ANA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO 

2001.31.00.000780-2 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
PROCUR ; JOSÉ RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : J ALCOLUMBRE INDUSTRIA E COMERCIO 
ADVOGADO; AP586 ELCIMARA FERREIRA 
ALBUQUERQUE 
DESPACHO: 1 -Defiro o padido formulado pela exoqilenle é ft. 
29-37. 2 • Oficio-se à CEF para que promova no dia do hoje 
(2910912006), a conversAo em ronda dos valores depositados 
às fls. 31-32 em favor da União (Fazenda Nac«Jnaf). 3 • A 
operadOnalização de conversão deverá ser efetivada, 
adotandc>-se o DARF de fl. 33. 4 • Após, expeça-se alvará de 
levantamento do valor remanescente em favor da executada. 5 
·Intimem-se. 

2001.31.00.0007711-IS EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
PROCUR ; JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : J ALCOLUMBRE INDUSTRIA E COMERCIO 
ADVOGAO: AP586 • ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE 
DESPACHO; 1 - Defiro o padldo formulado pela exeqüente a ft. 
29-37. 2 • Ofici&-so â CEF para quo promova no dia de hoje 
(29/0912006), a conversão em renda dos vaiol'es depositados 
às fts. 31-32 em favor da União (Fazenda Nsctonaf). 3 • A 
operadonalização de conversão deverá S8( eleUvada, 
adotand<>-so o DARF de ft. 33. 4 - Após, expeça-se alvará de 
levantamento do valor remanescente em favor da executada. 5 
- Intimem-se. 

2001.31.00.0007711·11 EXECUÇÃO ASCAL 
EXQTE · UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
PROCUR ; JOSt RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO . J ALCOLUMBRE INOUSTRIA E COMERCIO 
ADVOGADO: AP586 ELCIMARA FERREIRA 
ALBUQUERQUE 

DESPACHO: 1 . Defiro o pedido formulado pela exeqüente a 
fi 211-37 2 - Ofide-se a CEF para que promova no dia de hoje 
{Í910912006), a conversAo om renda dos valores depositados 
as fls. 31-32 em favor da Unioo (FaZQnda Nacional). 3 • A 
operacionallz.ação de conversAo devem ser efetivada. 
adotando-se o DARF de fi. 33. 4 - Após. expeça-se alvará de 
levantamento do valor remanescente em favor da executada. 5 
- Intimem-se. 

2001.31.00.001068-8 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
PROCUR ; FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCOO ; CEO L TOA ME 
EXCOO : FRANCISCO ORLEANS LOPES MILHOMEM 
ADVOGADO; AP812 ·ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA 
EXCDO : CARMEM CABRAL DE CASTRO 
DESPACHO: 1 - Acolho as jus~ficativas apresentad~s pelo 
exocotado (fts. 1171125). 2 - Promova-se o des~uet<?· com 
urgência, da conta corrente do executado por me.o do StSiema 
Bacem Jud. 3 -Intimem-se. 

2002.31.00.000272-D EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 

JUDICIAL 
EXQTE : ZENEIDA BARBOSA DE OLNEIRA E OUTROS 
1\DVOGADO: AP592- ALEX FABIANO SANTOS E SILVA 
EXCOO : UNIAO FEDERAL 
PROCUR SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: 1. Manifestem-se as oxeqüontes, no prazo do 10 
(dez) dias. sobre os levantamentos ce ns. 275 e 279, devendo 
requerer a cxtinÇl!o do fetto, caso entendam ~ue seus crédttos 
foram saUsfeltos. 2 • Sem manifestação. arqUtvem-se os autos 
sam baixa na distribuição. 3 • Intimem-se. 

2002.31.00.001380-7 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 

JUDICIAL 
EXQTE : CELSO CAMILO LOPES E OUTRO 
ADVOGADO: MG00026587 ·ANTONIO CAMILO LOPES 
EXCDO · CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - Nquivem-se os autos. 2 ·lntimom-se. 

2003.31.00.001135-1 AÇÃO ORDINÁRIA I OUTRAS 
AUTOR . CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319. MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
REU ; MARICY BARBOSA NUNES CRAVO . 
DESPACHO; t • Nada a prover quanto ao pedld.o de extinção 
do feito (ft. 51). l.ma vez que este jã lo• extinto por 
lndolcrimeoto da potição lntc!al (ft. 39). 2 • Retomem os autos 
ao arquivo.'3- lnUme-se 

2003.31.00.001357-8 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 

JUDICIAL 
EXQTE · ENY PICANCO DE SOUZA 
ADVOGADO: AP0386 • MARCIO VALERIO P. REGO 
EXCOO : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORRE'A LI~IA 
DESPACHO: 1 - Aouarde·se r cooamonto do orecaton, 

ADVOGADO: AP0771 ·!ZANETE ALMEIDA BRITO 
REU . UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: 1 - Manifestem-se as autoras. no prazo de 15 
(qutnze) dias. sobre os cálculos apresentados pela Urnão (fts 
134-148) 2 -Intimem-se. 

2004.31.00.000779-0 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR IZAQUE FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: AP746 • DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU 
REU ; CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - Expoça-so alvarâ para levantamento dos 
honoráriOs advocatícios depositados pela Caixa Econômica 
Federal (ft. 92). 2 • Manifeste-se o autor, no prazo de 15 
(qulnza) dias. sobre as Informações da Caixa Eoonóm;ca 
Federal às ns. 89-91. 3 • Sem mar>lestação. arqutvem-se os 
autos com baixa na dlstrlbulça<l. 4 -lnhmem-se. 

2004.31.00.001252-1 EXECUÇÃO DIVERSA POR TiTULO 
JUDICIAL 
EXQTE : EliANA MELEM CARNEIRO 
ADVOGADO· PA07066 • AMARILOO DA SILVA LEITE 
EXQTE ; JOAO BATISTA GONCALVES 
ADVOGADO: AP0993 ·BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
EXCDO : INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS -IBAMA 
PROCUR: ALOENOR SALES DA SILVA FONSECA 
DESPACHO: 1 -Aguarde-se o pagamenlo do precatório às de 
ns. 455--458. 2 -lnllme. 

2004.31.0000231~ AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : FRANCISCA MARIA OE OliVEIRA 
ADVOGADO: AP236 - ALAN DO SOCORRO SOUZA 
CAVALCANTE 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR · SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: 1 - lntJm&-se a autOI'a para que requeira o que 
entendei' de direito no prazo de 30 (lrinta) dias. 2 • Sem 
manifostaça<l e pagas as custa• finais, se houver. arquivem-se 
os autos com baixa na dlstr1bulção. 

20o.4.31.00.002340-4 AÇÃO MONITÓRIA 
AUTOR . CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
R~U ; ELIZANGELA SOARES PINHEIRO 
ADVOGADO: AP742 ·CARLOS AUGUSTO PEREIRA JUNIOR 
REU ; ANTONIO CEZAR LEITE LOBA TO 
DESPACHO: 1 - Doflro O pedido de suspensllo do leuo 
formulado à ft. 55. 2 - Suspenda-se o curso da ação por 60 
(sessenta) dias. 3 - Anote-se a revogação do 
subslabdectmento dos poderes constante do lnstnrnento de ft. 
38. 4 - lntJme-se. 

20().4.31.00.002388-4 AÇÃO MONITÓRIA 
AUTOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO; AP00409 • MARCELO PORPINO NU~lES 
RÉ.U; ARO COMERCIO DISTRJBUICAO LTDA ME 
R~U LUIZ OTAVIO RODRIGUES 
REU: ARMANDO ALVES 
DESPACHO: 1 • lnbmo-se a autora para que requeira o que 
entender de dlre~to no prazo de 30 (tnnla) dias 

2004.31.00.00247~7 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXQTE : FRANCISCO RCDIVALDO ALMEIDA DE SOUZA E 

~~S : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA 
PROCUR · SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: 1 • Man~este-se o exeqúenta, no prazo do 10 
(dez) dias. sobre o depósoto dl! fts. 335, devendo ~oqucrcr a 
exlinçAo do te.lo, caso entoodam quo seu crédt1o f01 saltsfctlo. 
2 • Sem manifestação. arquivem se os autos sem baixa na 
distnboiçâo. 3 - lntimom-so. 

2004.31.00.002527·8 AÇÃO MONITÓRIA 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: AP0409 • !I.IARCELO PORPINO NUNES 
REU :JOSE ROBERTO LACERDA RAMOS 

DESPACHO: 1 • Intime-se a autora para que requeira o que 
entender de direito no prazo de 30 (trinta) dtas. 

2005 31 00 000071·2 MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 
REQTE: UNIMED MACAPA COOPERATIVA OE TRABALHO 

MEDICO 
ADVOGADO: AP174 • CARLOS AUGUSTO TORK OE 

OLIVEIRA 
REQDO · UNIAO (FAZENDA NACIONAL) 
ADVOGAÓO PA11944 - JOSE RENATO FRAGOSO LO~O 
DESPACHO: 1 • Intimem-se as partes para que requatram o 
que entender de dtreHo no prazo de 30 (trinta) dias. 2 • Sem 
manilcstaçao e pagas as custas firols, se houVer. arQUIVem-se 

EXQTE. : UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL\ rt·-====--------------__. 



Macapá, 30.10.2006 

os autos rom baiXa na dlstnbul~ 

2005.31 .00.000~1 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 
EMBTE ; ARTHUR DE LIMA TORRINHA 
ADVOGADO: AP00000586 - ELCIMARA FERREIRA 
ALBUQUERQUE 
EMBDO UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAl) 
PROCUR . CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA 
DESPACHO 1 • Recebo a apelação Interposta pelo 
embargante no efe1to dei/Oiutivo (are 520, V do CPC). 2 -
Intime-se a Apelada para ap<cscntaçao das contra-ralões no 
prazo de 15 (quinze) dias. 3 · Traslade-se para estes autos 
oópia da potiçao ini~l e da COA da Execuçao F1scal n' 
2002.31.00 000062·2. 4 · Após, remetam-se os autos ao 
cgré1)io Trtbunal Regional Federal da la Região para 
julgamenlo da apelaçao. 5 • intimem-se. 

2005.31.00.001 129-ll OPÇÃO DE NACIONALIDADE 
OPTTE : MODESTE MARIE MAROUIS 
ADVOGADO: AP1162B - EIDE JOS~ MACHADO DE 
OLIVEIRA fiGUEIRA 
DESPACHO: 1 • lnbm&-se a oplante para. no PfalO de 30 
(trinta) dias. rcqucrO< o que entender de d<relto. 2. • Sem 
manlfestaçao e pagas as custas finais, se hOuver, arQuivem-se 
os autos cem baixa na distr1buiçao. 

2005.31.00.001231-6 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
AUTOR : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESffiUTURA 
AEROPORTUARIA·INFRAERO 
ADVOGADO· PA8948 • FRANCISCO FERREIRA ALENCAR 
JUNIOR 
ADVOGADO PA0008058A ·HUMBERTO SALES BATISTA 
~U • VIACAO AEREA SAO PAULO SA VASP 
ADVOGADO OF20.667 LUCIANO MEDEIROS 
CRIVELILENTE 
DESPACHO· t • Intime-se a autora para. no prazo da 30 
(tnnta) d•as, requerer o que entender de duclto. 2 • Sem 
man1fes~o e pagas as custar. finais, se houver, arqu•vem-se 
os autos com baixa na dsstribwçAo 

2005.31.00.0019S4·5 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
AUTOR EMPRESA BRASILI?IRA DE INFRA ESTRUTURA 
AEROPORTUARIA · INFRAERO 
ADVOGADO: APOOPA8948 • FRANCISCO FERREIRA 
ALENCAR JUNIOR 
Rt:U MANOEL GILBERTO DA SILVA 
DESPACHO 1 ·Defiro os pedidos formulados pela autora à fl. 
121 2 ·Expoça-se mandado do r&lntograçao de posse em favor 
da a"lora em cumlJ(•mento tl medida hm•nar cnncedioa às l•s. 
110·112. 3 - Após, suspenda-se o curso da açao por 90 
(noventa) d•as 4 ·lnt.me-se 

2005.31.00.002031·3 AÇÃO ORDINÁRIA /IMÓVEIS 
AUTOR INST BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEI$ ·IBIW.A 
PROCUR JOSE DE ARIMATHEA VERNET CAVALCANTI 
REU · JARI CELULOSE SA 
ADVOGAOO: SP173.461 ·PEDRO MIRANDA ROQUIM 
DESPACHO 1 - Rocet>o a apeia~o nos efeltos devo~J~vo e 
suspenslvo 2 - ln~me-se o apelado para a;uesenta~ das 
ccntJ:Hazõcs no prazo de 15 (qu•rue) d.as. 3 - Após, 
rcmetam·so os autos ao Tríbll'lal RegiOna' Fedem' da 1' 
Rcg·iio para Julgamento da epelaçao 

2006.31.00.000285-7 AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE 
REOTE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS • IBAMA 
PROCUR; JOSE DE ARIMATHEA VERNET CAVALCANTI 
REOOO ; JARCEL CELULOSE SA 
ADVOGADO SP173 481 -PEDRO MIRANDA ROQUIM 

DESPACHO: 1 - Recebo a apelação no efe11o devolu~vo e 
suspensivo. 2 - lnume·se a apelada para apresentação das 
rontra-razõc• no prazo do 15 (qu•nzc) dias. 3 - Após. 
remetam-se o~· autos ao Tnbunal Regional Federal da 1' 
Região. 

200C.31.00.000632-ll AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR ~UENIRIA BARRETO DE MELO 
ADVOGADO AP919 ·MAURICIO SILVA PEREIRA 
REU ; UNIAO FEDERAL 
ADVOGADO. AP0757 • SEBASTIAO CORREIA UMA 
DESPACHO: 1 • lnbme-se o autor para man•festaçao sobre a 
ronleslaÇAo 2. Prazo· 10 (dc.z) dias. 3 ·Ano te-so a hab;,laçào 
dos advogadOs da ré. 

20011.31.00.000917·8 ALVARÁ E OUTROS 
PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 
REOTE ; VICENTE FERREIRA LIMA 
ADVOGADO: AP708A • JOSINETE MARIA DA SILVA COSTA 
REQDO : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO 1 - Recebo a apelação nos efe.tos devotubvo e 
susper>SIVO. 2 - lnbm!Hio o apelado para apresemaçao das 
rontra-razOes no prazo de 15 (qu1nze) dias. 3 - Após. 
reme«am·se os autos ao TMbunat Regional Federal da 1' 
Reg. ao. 

2006.31.00.0000118-6 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXQTE : REGINALDO DE CASTRO MAIA 
ADVOGADO: AP00131 • REGINAlDO DE CASTRO MAIA 
EXCDO : UNIAO FEDERAL 
DESPACHO· 1 • Suspenda-se a Execuçao em face da 
lnterposlçao de embargos. 2 • lnbmom-se 

2006.31.00.0010&4-5 AÇÃO ORDINÁRIA SERVIÇOS 
PÚBUCOS 
AUTOR · OUNTO NETO PEREIRA CARDOSO 
ADVOGAÕo: AP00012J.4A- TIAGO STAUDT WAGNER 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR AP757 • SEBASTIAO CORREIA UMA 
DESPACHO: 1 • lnlim~a o autor para manifestação sobre a 
contestação. 2 . prazo; 1 O (dez) dias. 3- Anote-se a hab~1bçao 
dos advogados da r6 (ft. 37). 

2008.31.00.0012:114-7 EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA 
EM SENTENÇA 
EMBTE ; UNIAO FEDERAL 
PROCUR: AP132 ·LEONARDO DA SILVEIRA EVANGEUSTA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EMBDO REGINALDO DE CASffiO MAIA 
DESPACHO 1 - Rocebo os presentes embargos, os qua•s 
suspendem a execução. 2 - lnt•me-sc o ombargado para, 
Querendo, Impugná-los no prazo de 10 (dez) d1as. 3- lnt•mem· 
se 

2006.31 00.001464-2 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : MARIA ONEIDE SANTANA DE SOUZA 
ADVOGADO. AP0224 ·CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
REU . CNXA ECONDMICA FEDERAL 
DESPACHO: 1 • O processamento da presente açao 
apresenta alguns entraves. a) o documento de n. 13, 
mlllulado procuração. n.'lo Indica o outorlfildo; b) a açao 
está voltada oontra a Caixa EoonOmlca Fede<al e 
Adm~nlstradOra do Cartões de Crédito Visa. No entanto, nAo 
restou demonstrada a legitimidade da Caixa Eoonõmica 
Federal para r.gurar no pólo passivo; c) foi alribuldo à causa o 
valor de R$ 100,00 (cem reais). Contudo, houve pedido de 
condonação para ressarcimento de alguns pagamentos feitos 
pela autO<a, o que denota posslvel dano patrimonial, além da 
esbmativa em RS 50 000.00 para o dano moral. Logo, o aulor 
não levou em oonsideraçõo o proveito oconOmleo pretendido 
com .a c.auS4 para a fi~y.1o de seu vc~klr. Assim, tnUme--se o 
advogadO subscritor da pe~çã, :nJclal para. no p<azo de 10 
(de2) d•as. sanar as trrogutartdades apontadas. sob pena de 
Indeferimento da lmoal 

2006 31.00.001690-0 MANDADO DE SEG INDIVIDUAL 
IIAPTE ·DAL TO DA COSTA MARTINS E OUTRO 
ADVOGADO. AP0516 ·OSMAR NERI MARINHO FILHO 
IMPOO : PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO AMAPA 

DESPACHO: 1 • Direi sobro o pedido de imlnar após a 
v•nda dlls mlonT\ações. que deverão SOt prestadas no decêndiO 
lega 2 • Nol•fiquo-se. cem urgência, a autoridade rnpetrad3. 3 
. lnumom-se 

AUTOS COM DESPACHOS ID~TICOS 

No(s) proces.so(s) abaixo retadonado(s) 

2004.31.00.00111~ AÇÃO ORDINÁRIA I OUTRAS 
AUTOR : CONSELHO REGIONBAL DE ENGENHARIA 
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ANDRADE 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR: SEBASTIAO CORREIA UMA 

2005.31.00.001~3 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR EDSON CUNHA DA PENHA E OUTROS 
ADVOGADO: AP0993 ·BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
ADVOGADO: AP00510 - FRANCISCO FABIANO DIAS DE 
ANDRADE 
REU ; UNIAO FEDERAL 
PROCUR: AP0757 • SEBASTIAO CORREIA UMA 

2005.31.00.001995-ll AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBUCOS 
AUTOR : RONEI JOSE MONTEIRO RODRIGUES 
ADVOGADO: AP01056 ·PEDRO DE PAULA RODRIGUES 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : PAULO BRAGA 

2006.31.00.0003a6-5 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : Hll TON ARI MIRANDA DOS SANTOS E OUTROS 
ADVOGADO; AP0993 ·BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
REU DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO 
Mlr-,ERAL DNPM 
ADVOGADO· PA008708 RICARDO ARAUJO LAMEIRA 

O Exmo(a). Sr.(a) Jua(a) exarou o dupaeho: 'ln~mem·se as 
partos para cspeclf.ca~ de ptovas e respectivas flf'laUdades. 
Prazo· 5 (cinco) dias·. 

~4-~ 
~1c Nunoa::::

Direto da Secratari~ 

(Tribunal de Justiça do Estado ) 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO AMAPA·CREA 
ADVOGADO: AP0400 ·ELIAS SALVIANO FARIAS 
REU· JW BEZERRA PACHECO COM!:RCIO 

Des. Rainundo Nonato Fonseca Vales 
E'---· 

REPRESENTACOES-ME 
ADVOGADO. AP00636 • JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA 

200S 31.00.000065-4 AÇÃO ORDINÁRIA I 
PUBUCOS 
AUTOR · ANTONIO DE OUVEIRA MEIRELES 
ADVOGADO: AP0475 ·VICENTE CRUZ 
RELI • UNIAO FEDERAL 
PROCI.iR SEBASTIAO CORREIA UMA 

SERVIÇOS 

2005.31.00 001172·9 AÇÃO ORDINÁRIA 
PU B-ICOS 

I SERVIÇOS 

AUTOR : JUPIRAN FERREIRA MONTEIRO 
ADVOGADO· AP0475 ·VICENTE CRUZ 
REU UNIAO FEDERAL 
PROCUR: SEOBASTIAO CORI~EIA llfo.lA 

200531.00.001305-4 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR • JIMMY NEGRA~CIEL 
ADVOGADO: AP00508 • EDWARO SANTOS JUAREZ 
REU • UNIAO FEDERAL 
PROCUR: SEBIISTIAO CORREIA LIMA 

2005.31.00 001228-9 AÇÃO ORDINÁRIA 
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) 
AUTOR ; BRUNO VERAS NASCIMENTO 

SISTEMA 

ADVOGADO. MA4068 ·ANA CRISTINA BRANOAO FEITOSA 
REU :CAIXA ECONOMJCA FEDERAL 
REU ; EMGEA • EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
ADVOGADO. AP409- MARCELO PORPINO NUNES 

2005.31.00 0017ll7·3 AÇIIO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PúBLICOS 
AUTOR MARIA RAIMUNDA MACHADO BARRETO E 
OUTROS 
ADVOGADO. AP00993 • BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
ADVOGADO. AP00510 • FRANCISCO FABIANO DIAS DE 
ANDRADE 
REU • UNIAO FEDERAL 
PROCUR SEOBASTIAO CORREIA LIMA 

2005.31.00.00179~0 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PUBLICOS 
AUTOR: DELMARINA ASSUNCAO DO CARMO AMARO E 
OUTROS 
ADVOGADO AP0510 ·FRANCISCO FABIANO DIAS DE 
REU · UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEilASTIAO CORREIA LIMA 

2005.31.00.00180().5 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR · ADALBERTO PONTES DA Sll VA E OUTROS 
ADVOGADO: AP59Q - SANDRA REGINA MARTINS M 
ALCANTARA 
REU · UNIAO FEDERAL 
PROCUR SEBASTIAO CORREIA LIMA 

2005.31 00.001801·9 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR MARIA ANGEUNA FERREIRA OA CONCEICAO E 
OUTROS 
ADVOGADO· AP0993 ·BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
ADVOGADO: AP599 - SANDRA REGINA MARTINS M 
ALCANTARA 
REU . UNIAO FEOCRAL 
PROCUR · SEBASTIAO CORREIA LIMA 

200531 .00.001852-6 AÇÃO ~ :NÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBUCOS 
AUTOR : JAOIR CAMPOS CORDEIRO E OJTROS 
ADVOGADO AP0993 BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
ADVOGADO. AP510 - FRANCISCO FABIANO DIAS DE 

TRIBU~AL Plt:NO 

4lR" Pl'I!.L.ICA.CÃO QE ,\CQJiDà.Q 

fMB\RGOS OF: .N.ÇJ..ARAÇ~O "10 \~_Q_DJ;; 
.s.E.Cl.~Çt. .... 8621200$ 

Ernb.J.r~.m(c: Silvana da Silw Sacramc:r.to 
Ad,·ogado Edcn Paul~> Souza de Almc,da 
Relate;· D""anharglll!•>r Gilbc:no Pinhe1ro 

~LNT.1\: "EMBARGO:;. DE DECLARAÇÃO • 
I"'E\ISTf.SCIA DE OBSCURIDADF, CONTRADIÇAO 
OU 0\IISSÃO. l) f'ara que :>e conheçam dos cmb~ns de 
doclora\'1\o é nc=..,lrio <jU< c.ISta obsc-Jndadc, con~r.~diç-.io ou 
omls,õo na ~l'fltença nu ac(>rdào. ll Embargo; de dedamçâo 
nà''1 COilh'-.XIdOs." 
~Ó.Rl),\0: "Vi,to•, relotndos c dí<cutidos O> presentes 
autos, o 1 RIBUNAL PLENO do Egrégio TRffiUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por maioria não 
oonha:cu dos Embargo, de Dcdaraçiio. vencido o 
Descmbargodor Mello Cuslro. que M JUlgou prejudicado, nos 
lermos dos voto< profcTido· "(Registro n• 10.194) 

~~DOJ>E ~t:CltR,\~)11~06 

Jmp.~rantc: Of\Jno Matcus Ncri de McnC7.es 
Advosndo• Dc:fcn\or rllblJCu 
ln((lmlanlc: !;c:crctirio de e .. l3du cb S.1ude do Amap.i 
Rclotor. Desembargador Edinc.rdo Souu 

.E.M.E~.Tó: wcONSTITUCIO~AL E ADMINISTRATIVO. 
;\I ANDADO DE SEGURAI\ÇA. 1 RA TAME/'iTO DE 
S.,ÚOE. DESLOCAMENTO PARA OUTRA UNIDAOE. 
DA FF.DERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) 
Sendo e ,....:.de bem de extrema relcvlncia 1 vida e a dign1dade 
do homan, eiC\'ado que foi pela Constiruiçào Federal à 
condição de dirc110 funclum:ntal, deve a Administração 
Püblica assc:gum a pn:staçiio de a..;ísténcia médico-h<»pitalar 
• todO> aqueles ac<lmchdos de gro'~ enfermidade. 1nclusi"e 
com fomccimento de transporte c ajuda de custos para 
tr•IJIJncnto em outra unidade da Federação. 2) SOl:umnça 
concedida..·· 
A.CóRD,\Q: wVisto> e relatados os outos, o PLENO DO 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
Al\1APÁ, 8 unanimidade, ronhoccu do tnandamus e roncedcu 
a ord•'Tll, nos tcnnos do •oto proferido pelo Rela1or." 
(Rcglstrn n' 10.218) 

Macupá. 27 de ourubrn de 2006. 

Re~_,[)~ 
Diretora da Sciretaria d~tnbunal Pleno 

TR I BUNAL PLENO 

PAUTA D E JULGAMt: NI..Q.. 

De ordem do ExceiCOJIÍ.'ISimo Senhor ~gador 
Raimundo Vales, Presidente do Tnbunal Pleno, faço Ciente a 
1odos os interessados e aos que virem o presente EDITAL, ou 
dele conhccima~to tiverem, que no dia 08 (oito) de nov""'b~ 
de 2006 (quarta-feira), u 08 (olto) horas, ou c:m scssao 
subt;cqücntc, no «llficio sede do TJAP. sito ~a Rua General 
Rondon, n• 1295, esquina com 1 Av. FAB, Bauro ~tnl, na 
sala de scssllcs do Plenário, realizar-se-i a 216 Sesdo 
Ordlnirla para JUlgamento dos scgumtcs feitos . e daqueles 
aprcs<:ntados em mesa. indepcndentanontc de pubhcaçao: 



Macapâ, 30.10.2006 

MM!DADQ..I2UE_(LURA:"iCA N' 100712Jijli 
Impetrante: Kátia C'iknc Araújo da Silva Maciel 
Advogado· Luiz Augusto dos Santos Pinheiro 
Informante: Sccre~áno de Estado da Administração do 

A mapA 
Relator. Desemba'llador Dõglas Evangelista 

MANPADQ Of:..s.tmlB.A!'iÇA N' 101412006 
Impetrante: 
Advogada: 
Informante: 

Shnrlcne Brito de Jesus 
Maria do Socorro CO<lll Corrêa 
SecretArio de Estado da Administração do 
Amapá 

Relator: D=mbnrgador Mário Gurtycv 

MM!.DMt<ll!t..Sf:GURANCA N' 8J8.!llQ.6 
Impetrantes: 
Advogado: 
Informante: 

Amihon Almeida OJ.,·cira c Outros 
Julierme Siqueira de SoU7 ... 
Secretário de Estado da Administração do 
Amapi 

Litisconsone: Estado do Amapá 
Procuradores: Mnrcos José Rcáteguo de Souza e Outros 
Relator. Desembargador Agosoino Silvério 

MANDADO DE SEGUKANÇA N' 276a006 
l mpmanOA:: 
Advogado: 
Informante: 

fabricio Alves Kcos 
Defensor Público 
Secretário de Estado da Adminislração do 
Amapâ 

Relator: Desembargador Agostino Silvério 

MANDAPO DE SEG!JRANCA !\' ~ 
lmpetronte: 
Advogado: 
Informante: 
Relator. 

Dilson fcrTCira da Silva 
Paulo Márcio Cnrdoso 
Presidente da Cãmnro Municipal de Macapoi 
Desembai'Jlftdor Agostino Silvério 

&NOADQ PE SEGURANCA N' maQ22 
Impetrante: Denise da Silva e Silva 
Advogados: lvanildo Monteiro Vitor de Souza c Outros 
Informante: Govc:mador do Estado do Amapá 
Rel>tor: Dc."'"'bnrgador Agostino Silvério 

AÇÃO PENAL N". 041/7.~ 
Autor. Minist<Tiu Público do Estado do Amapá 
Réu: Joio Henrique RodrigJes Pimentel 
Advogado Francisco Antônio Mendes 
Relator. Desembargador Gilbcno Pinheiro 

ACAO DIRETA DE INCONST!TUC!OIIAL!DADE N' • .lU.SllQQ.6. 
Representante: Procurador-Geral de Justoça do Estado do 

Amapá 
Municípoo de Amapá Representado: 

Advogado: 
Relator. 

José Robcno Nunes 

Desembargador Gilbcno Pinheiro 

MacoJ>I!, 27 de outubro de 2006. 

op S!mêlu 
Diretora da Secretaria d Tribunal Pleno 

S};ÇCAO Ú:SICA 

~26' PUB!.)CACÁO DE ACÓRDÃ.OS 

l1.JJ1LJS, COBPUS N' I 42J,IU6 (Ac, n' I O.J..!Q) - lnop..'trulte. 
llf.I.I>ER JOSÉ CARNEIIIO (DEf'll:N.-U') E Ol'1'ROS- !'""lente· 
Jt:CJVALDO DA COSTA !)IAS - AI>L C..•tun: JUIZO DE 
DIRE.!TO DA J• VARA CIH~UNAL DE MACAPÁ - RcL'\Iur: 
n._...,buzador LUIZ CARLOS 

.EMtru "PROCES:iO P.ENAI. ITABEAS CORPUS. 
I'JUSÃO PREVE."\IJVA. REQUISITOS DO ARTIGO 3!2 DO 
CP!' . PRIMARIEDADE E BONS ANTECJWJ!.NTRS. 
I'OS~'IJIILIDADF. DA PIUSÁO PROCF.~SIJAL. OJU>E:\1 
DENEGADA. I) Pua a dcaetAçlo doa prU.ln rrc\'entin, aJ6n ..!111 prov.1 • 
do çrune ~ indl;ios '-uticiárl~ •k S\1& autona. 6. imptesci.ndiv..:J ainda ~ 
dcmomlr•\Ju motiv.lda dt IUI nta:sSJdade, comn fom\o\ ~~ gManllt 3 
o.-de:m pubhca. .t in.~ylo crinun&.J uu p;u;t useguDr a :tpli..:a.çio dJ fC'I 

pen&J, 2) Pratenlcl os pt~purlus proc~ que • autori.~ a. 
pnmariedadt c o~ hon' ank.xdenlui l.k> aCUSoldo, 1\Ao oh\1a.m, por .&a !1.0, a 
~o cb rm"o pn><e<<u>l. Prec.xkucs <lata TJI\P; J) Oodcm 
c~enegw .. 

A.O).RJMQ "\'wo.. rcl.&l.ldos e di'ICIOJdos 0> "'""''"tcs au""' 
a SECÇÃO VNICA .to 'fRIOUNAL DF. JUSTIÇA DO F.ST • .\.00 
DO Al\tA.rÁ, A una.nurudAdr:. conheceu dn ~'f'it o drocgou a unltm. n0,1 
lcJmo:oc t1o \·ato do eminc.ntc Rc:J•tor," 

lL1!It:AS CORPr.'S iS • l:I02JJ16 (Ac. n• 10.110)- ~tr40\D. LL'JZ 
VIANA DA SILVA-P.,..ienl"'" N!VALDOI\L\RQtF.~ DA SlLVA 
• OU'I'ROS - 1\uL Contara: JUIZO Dt: DIREITO DA 3' VARA 
CRIMINAL C0;'11ARCA DE M.\CAPÁ- Relntor U.orJubu1oulor 
GILBI!RTO l'JNIII!IRO 

EME!nA "l'I!.NAI. - lf"-BEA.S CORPUS -
REVOC.AÇÁO DA DECISÃO - PRJ!..Jl.!DJCIALII>.\DI?.. I) Tendo 
n nl.lgl.«tado r.xonsif.lc:nOO a dedJtln que dc:t~muwv" a prul.o r.:'AUtc.hu 
do paacnlc,julp-te pre~udicAdo o hobeor w~p11.s em t:l1.lln da po:rd..t do 
obj<W. 1) Ordem p<e)Udo<Ma pd• pcn:b oJo oh; elo" 

~ •v mO", rdat.&dos c b-ulidos M rr~r.ut$ :.utos. 
a St:CÇÃO ÍINICA do Ecri,lo TRIBU/;AL DE JJ;~, IÇA DO 
fSTAOO DO AMAP.~ por un31limicbde, t:Onhc:C\."\1 do wnJ _c O Julgou 
pre;udíc>do pela p<n1a do objeto, ""' t<tmo• do VOio p<ut<ríoo p<Jo 
Ret3Uir " 

.li.1JI.E.Al1 ('()RPUS N' 1.51W2Q06 CAc. rLlJl.lfl1 - lmp<'ltante· 
:\IÁRIO JORGE ~ION"ft:IRO nA SILV 1\ - ra.icnte· CLI!ITON 
ROIIEIUO O,\ CO~CJ?.lç.l.o - AuoCoo>tono. JUIZO DR 
DIREITO DA VARA J>E EXF.CIIÇÓRS PENALS · DO I!STADO 
DO AMAPÁ - Rd.wr: DF.SI!J\!BARCADOI! DÓC:LAS 
KVANGELbãA 

.1QU:JfiA "HADE.All CORPUS llOMICIDIO 
QU \LIHCADO E LATROCIN!O - CRIME I!.EDJOI\00 -
rt:ÓJDO DE PROC:RESSÃO Dt: REGIME DE CUJ\IPRI;'I!I!.NTO 
l>t.: PENA - AUSbiCIA DE ((J!.Ql!ISITO OBJETIVO- I) p.,. 

(DIÁRIO OFICIAL) Pág. 14 

qu~ w: possihiliu • progri!S$So ao regm1c aberto, exi.._-.:~e que_ conudo 
da ultimo IJro!V""lO, t<n!u O S<lllmcÍ:Idl CUmprido J;6 {Um sexto) da 
pena. Entend.LOl.CJJto çontrino levAI' ia à prvgrcs:slo J'flr sal/um, o quo é 
vedado.l) Onlem d<ne&•dll." 

ANALI~t. OE PI!OI'AS - LIBf.ROAnE 
PROVISÓRIA - CRL\!E IIEDIO'IôDO • 
TÓX!('O · PRI~iO EM FLAGR.\:-iTE • 

~ ~vistoo, n:latados • dos.:utidos os rrc:sont .. •utos, 
a SECÇÃO ÚNICA do 'F.C:RÊGIO TRtnlJ~AL DE JUS !'IÇA DO 
~lADO DO MfAPÁ, 'utwumidadt, conheceu do MTtf c deneg011 a 
on!cm de 1/nbltt:r Corpur, nM ttnnos do voto proferido pelo Relator" 

Co:-,~, tt..SCDtJ::NfO ILEGAL 
INE>.;,1~>KIJ\ • DESEC;AÇÃO DO 
WRJT. t) .\ via ~SOJrrcru. do hubt&Js cmp .. s 
nio ·..: "k-Siina a amlh~e ~ pro\:cs_ posto (~Uc la I 
e'<.álme ~v..: ser t~lU:.do duf'tllltc a an\truçàl) 
proc&ual tnl curso. Por meio delt al~rt-5<: 
som~,...t 'e h.:i ou No C'on:\lrJ.ngumnlo il\!g.al, 
decorn:nu <b pri,uo 2) .-\o ~fito prt\ino 
como tr.ltico c:k stJbstincU tn1c>tpc:emh.•. do11·~ 
o me.1.mo lta.lamento qu\: é d.ldo l OS cnm~~ 

ho.fiui"'Üm:, sendo ilbus~eth~is da concc~do de 
h""'dad.> pruví«ina J) I'Rcn.:!udvs "" 
r.equu.11()) que tns~J&m a pris.\o em 0Jgr.l.nre. 
mexi~ cous-tran,gimtonto t1CQ31 ..f) Ord.:m 
dcn~gat..la. (T"J·iP·HCn •t46/J •• tcórddon.• 
10010 • R<L GILRERTO PIMIF./RO · 
Suçdo i nwo- j OJ/01/1006 - ~. L'll~nÚn'- p. 
0JIJCJr.OIJ6 DOE n. • JI6J) 

I..IA!!P.AS CORI'tS lt l.~l212(1f16 CAr. n• t«1JHL. lmp:tronr. 
IIELDER JOS!t CAR.111ElRO DE SOlll.A (DEFENAI')- Pocoente: 
M.\RICLEIDE DA SILVA SAI\IOS- Aul C=ton>· .n;lzo DE 
DIREITO DA VARA DI~ EXt:CU(,."'ÕES PEI\AJS- DO ESTADO 
DO 1\MAPÂ - Relator· Dt.:SEMIIARCADOR DÔC:LAS 
EVANGf.L!STA 

~ "CONSTITUCIO~AL -ltAREAS COIIPl'S-
TRÁFICO DE 1!1\IORPECENTt:.S - UVRAMI!/Io'TO 
CONDICIONAL AUs~,'iCIA DE REOU!SITQ 
CONSTRANGIMENTO ILEG.\L - INOCORRÊNCIJ\ - I) Os 
rtqU11ito~ pan 'IUl' se implc:mcnt~ o livramento coudiciun.tl slo •fui.tOit 
pe.lo Juizo du EKocuç.(5e_s Pcn..t.ts, ou 'f:J2.. cuo a casu aprecaart, 

~p.:r;ado o cril.!:rio do lapso tcmpor~. o ptecnch.i..mnto dos prt\.\UpostOJ 
nhjetivo.s c subjd.i\103, tendo c.m vista que n."io são nutnU'\ÁliCUS 2) 
Ordem d.enegado." 

6.k() BDA.o .. Vistos, rc.lai..III.Lim r di~"UtidOI 01 pro;entcs ~ 
a SECÇ,\0 tNlCA do F.(;RÊCIO TRIBU:'>AL D!l: .JUSTIÇA DO 
ESTADO DO Al\11\I'Á, A tuwúmidadc, Lonheccu do ,.r/te ckn.poa 
ordan de Hab•a.t Cot"pu3, OOJ ~do voto rrofaJdn peJo Rcl•tor ... 

fitjH!;'tiS CORPUS NO I :S:l!l2006 <A<~n· ....1.0.1l!2l · únpetrante· 
VANESSA MO;.ãEIRO MALCURR • P.lcimf"': ELISEll DOS 
SA/IoãOS TAIUAS, UVI QOS S-"'ITOS fARIAS e MATEt:S 
DOS SA.l\ITOS FARIAS • AuL Co.": JUIZO DF. DIRI!ITO DA 
VARA D;\ INPÃNCIA ~ JUVENTUDE DA COMARCA DE 
~fACAPÁ- R e! olor. D<>embargador MÁ filO GURTYEV 

~ "PROCESSO PENAL - 1/ahe•• Carpu1 -
lhtu'naçlo prt\ft.ativa - Cuantia da urdt.m -pitblka l' da 
apllubiUII..tc das mcdld>J eol<ie>-<ducativ.u do ECA - lll•dlda 
)WIUficada - ConvcnJwcla - Princípio da co1111ru.tça no juiJ - I) 
Prnvada a malc.rialid.ada do.' AtOl irt.f'D4.ionals e. preutU~ inJícios 
\"f'etnent..: d;u respectiva.• AUtoriA!:, o dwnor público pr-o,·ocado pelas 
~ e a JXIO&Íbifícbdo doo ado!C>C<»Ics cmprecndci'Ml fUga. üo 
plfcu[LazjdadcJ f.(UC ju.stificam a medida & in1.cmaç!n ptC\'C'IUjv;a CQmO 

:u;:au~lamarto do meio ~cial e &lVIUltil t.ll .11pl•eaç:J.o d."U m\!Ciid4 ~io.. 
educativAt 00 Est.sluto da CrianÇA t do AJol~ct~nlc - '2) Pur fur)'.l do 
pnnc(pio da ..:onfiant;a no juiz do ptOceS.su, cabc.lhe a nvaJiArJ,o .OOn: a 
convctú!ncia ou olo cb. int«na.ç!o ptc\'•!nth•;~,. tendo QT1 c.orua sua m;a.ior 
proximicbd.: dus falos.. ·• 

AC_ÓlU!ÃQ "Vist"' c rct.Udo.• 01 autos, a SECÇÃO 
Ú:'ilf.'A DO TIUDUNAL DF. .TUSTIÇA DO F~'ii'ADO DO 
Al\L\P~ n:t~nidA ocdirwumL"IU, conheceu do Ho!Htu corpw e 
deneto'J a ordem, tudo l unanimidade c no..\ termos- do \·oto proiCndn 
p:.lu ltdator" 

Macop;i IAP, ld.e 011tubro de 2006. , 

()ljJn;jQ )!.A,' .:J.~ IÜ I},~ 
e!. ,\I.BElM"o 1 PINHiilliO D/rõLn 'EIRA 

Dintor do Socr.Wia da Secçlo Cnica 

IIABE.-IS C.:ORPL'S N.• 1-~ 

Jm~trunt"': 
Jl~~r.:icnt..!: 
Coator. 

KLJ!.DER 'I'ASC!~lENTO ASSLS 
i\fiRLENA PINJJEIRO Dt AZEVEDO 
JUI7.0 DE DIREITO DA 1' VARA CRIMINAL 
DA CO.\IARC'A DE r.IACAPÁ 
O..tmbarcador C:!!.DERTO Pl~H.EJRO 

"Trata o pr.:~n1e de hohtas corp111 impetr4u.fo 
em favor de Mukna J'in.he;rn de Azt\'tdo em face di: dtcido 
prof<nd.t p<lu Jui<o do Dil'çíoo cb 2' Vara Crimon>.! da Cornuoa de 
Ma.r.:ap:i que mamcvc a pnslo da n: após ~'nlençe p.:1ul concJcnarón.a 

Argumenl.4 em s.u;u r.u:&' qui! " pacienle foi 
coodrnada a 04 (quarro) anos de t~oo"'l.'luslo e 66 (~uent11 t I(U) d.iu
multa po!o delito deo.aioo no artigo 12, da r.,.,, de Tü,.,cos, além de 05 
(cu~) anos ck f'CCI\I.S.5o c tl3 (oJh .. 'tlla " lrés) du~ulu pelo crunc 
prt\"\.C'IC\ no an 14, da mesma la. 

Sw.tc:nl4 que na dec"lo condeuaróri:t o 
ll'Ug•atndt) nomeado coator apc:na.s hm1tnu-se a i'úormar q~ ~ rosse: 
A p:...:I(Titc remcnd:ub i pn~ ond.: s.t tn~ntr&\"a.. sem dtcidJr de 
forru& aUndamttuad& a.:~a cb po!o!•bi1id...J.: de nptlu ou nl.o .!m 
hbtrd.odc 

Em SUIJ ~ÕC!S IÚinlLI que \!Unlpria AO JUlgador 
sin~lar fund.une.ntar de fom\1 ac.L:quacb o moh\•o pelo quAJ o.ill 
~lfla a paciente rttorrer C"m ltb!i!rdad.; &-"Sim. an rUSo da 
auüuci.a ck 1\uwbmenlaç:\.o d~\'fTIA kY p.!rnUUdo a •b :1po:f.u- tem qu.: 
CSlCJl mdrcrra.da. 

Após di~ar aoer.:.a do dircuo da pscientc, 
h~ drntoniltV a il!!p}td.ack d.t eoaç.\o. rtquer 1 coo~uto 
liminar da Onkm. objetivando uja t\.-pedjdo o compe:t.:ntc .'\J~oa~i de 
SultutO. 

Ptlat m. .. l'cs <::tpoMas pelu tmpclt3nte 
d.::mO:''~ •' lt~ D pe.cicn~ f01. ~ndem,d.A pelo rw":!lica. de ddlfOI 
ustnk.·U..,.,;Jos 101 h::diondo .... qu.us kJitm tr40~o e ISIOCta\'1, para o 
tnlioo 

f.m que p.:'-C &.1 alegnçôeJ do mlpclr&lriC. ttmos 
qu• :ro d.c>Jl!<> n:c.noe ela E"""I>A Corte do JllJloç. on";'Jd<u "<~" 
posio,h.l a progrenlo ck 1~1} 1.·m relaçlo .â (W2tica ~ taU tr~mes.. 
~~11:1~. n.So oc;on""tu quique-r :ahtt'IÇlo no que du. r~tto a 
unponíbihcbdc de con<e<do do b.:ncfki~ aquo buscado. 

Ad.:rTml:', rt:!Ua demon11rado que 1 dcci&Jlo 
3pen.1..~ dderm.r.ou que focs.~ a paciente rt:OOm..!ndada i. pri~lo tm 

ruJ.o de u!o 1~r lnodíf~ado 1 s.nuaçlo qu<: a lt:'atam i pnslo 

Ci,be u.h(nlu. aptn.:t..1, que nJo km que u falar 
em libcr'Wde proY1-"6rU en1 erimt:s he~ondot ou 1 da equiparados • 
conf01'1111e inllnlti"'O p.reoc:&:Qics do I10$$A Cor1e. 

t ilOC>'..S.~O PU< AI • 1/ABEAS CORPUS-

PRO' f ~·.: ·AL J•J;:NAI,- Habta.s Corpu~
trim~· •lcnra~do cnh't us hediondo' -
Ubonbd. rro•l>órt. - lmpooMbíl!dudr -

lnkli&êncb elo att. l·. lnC'. n, da Lt-i n° 
8.072190 lrrt!o>.iaclo 4a pr!n~:~~rled...tr. 
rHidtuC'ia fi1a C" d• au.s.fnc1a de regi•rros 
C'ri.mlniliS - Ontem deueaud.o1 - 1) Anh: o~ 
C'Jlr~ vcda\ilO t;:untid.J. no f\11_ 2~. in~.:. JJ, d1. 
Ui n1 g 072·90. 1 rtgu é a nlQ cun~~,lo d.: 
Jibcrd.1tk pnwU.Oria .a ecv)~ d..t prah ... ~ f.k 
crime l..:ci1c-.do - 2) ,\ prím.1n..:tfad.:, os bon~ 
anteC'\:d·l'lt.:s e a 1'\"Sid:nl.':ia (i.'õJ, Mo 
panl~o'Uiat~d.ldu que. POr "i 500, não amon1•.n 
!l con .. --.:sdo da Jlb<nbdc f110\oi.!Õfia 
(TJ.·ll' • 1/C n. • JJ/71. ~c:tird4u n. • 1669 • 
RoL M ÍRJO GL'RTt'EV • S<'A.'ç4o i·m,·a • J 
IIJIIJ/'1005 • •. Linii11;,.c • p. 11/ IJ/'100S • 
D0En.' JW6). 

O ~~~;upone jurfdko do hobtuu corpu1. como 
rM"'tdJo l'I(.A:p..."Ínnal, Lc:m <'ClmO arrimo 3....~ <tguirues hjpók!!oc:'s· 

a) itegalidAdo na. I:O&J;Io por faha d< j~J.Sb C.J.UU 
(•<11 MK, l do CPP~ implica ugundo BENTO DE FARI·\, em quo o 
.J.to W qUo!~ quc1n ocid:adilo nAo 1-=rn a san"3o d:l ki ou nlo ~i ... I:..Z 
ao """' H.''fUI>otos. Pua o n•:stre PO:'>'TES OE MIRA'\DA ju<ta 
CIIISI .! tltJI.Icfll qu.:. pdo d1reuo. bJ..'I:W'ia, st ocom.').::k, pU'.l I C~iO 
ta qu.: se C(l(jfOm•a ~'Om o chreito, que s.:: aju~t.J. A norm:a 1~-al 'f'U\! ~~ 
.amoldl A tl!ya Jundica. 

b) ~eg.olí.b<l.l de <<>a~u por ter ultupmaclo u 
MllP< Jc pmJo fiud.1 em I<> , art 648, 11, CPP ); 

(') ilc:-~,ti<Wk: da coaçlo pcl., n.\o ."'dtn&u:lo d.1 
riaoç;, no< cMos qu-.1 11 lei 11lnnm~• ( a.r1 648, V, CPP ); 

d) ifcg>lícbde da C.'l»>lo <nl prOC.:>><> 
mamfesoamcnoc nu lu (an. 648, VI, CPP~ 

O quc:st ion.untnto do impc:ttante foc~ d..: 
qu~ •~u~r d .. .,s.:-~ r~u is-itCK, por isso C\.Jslt um deS\hJ de 
J1rOcedimc.uto nos mOtl\'o.\ que o kvam ~ propor o Pf~lllc n:midio 
h...'Tóico p.:uoa se h\T.ar d..\ pena a quC" fo1 cond.:Md.J 

Em qu.: pese os ll"g\Jmtnl~ de ~cr a pri!.áo 
prt\o' .. 'lltlva dc;nc:t:\'lo.s.Ana c Jl'lmente po,J.Jvd ~nt Ca.s06 c:xtrcmos, no.ssa 
Conslltui.;atl 1là,, :. ,c,i..a e a leg1slaç~ pr\.lctss:uaJ pe:n:sl 
e\-prc..~un::·•l.: J·umilc quando an>e.J.çad.l :L OfCJ....'"m pubha c:ou 
«ouóm1.,;.. L"nn\~111incra da instruçlo ctirnm:sl c oapliClÇ:'Io dt k1 
p..'flal 

No que diz ropcilo as luninan:s. CS!as \ ' IA.JR) 

IIS.Stg'Ur:l: a luttla do dll\.'110 a.p:srenlt, quando .ltt&\n cb Ô..'nOJ'Illn&d.J 
pm\.a F'·'-õ.l tn .. ·,v ~ c'·iJ •. :n .. ;tm os cnit:riO!i' d;L."-'1Cam~nte .td..u.aJo, 
lk apM.:--.·ia 00 bom dir~1tt~ Viunuf ho,1 JUrlz) c p.:t1go n; 11it:m«t 
{pi!TICtr!um tn mora) 

~·o prime1ro pr~-!-SUpo)IO, C<11101 O. 

""pLtus•brlicbdc do d1rr1to'", o: e\id.:nc iAr a CXbt~•J. de um liih"'fC'~'' 
f"'C'I~~(ual a que ~ ~nvcncionou d.:no:nil\.1.1 ck fom,., bum JUrlf 
(fi1maçJ do hom dir.:llo). ~., S!.:gundn, ltmOII o ~' ..:nlu..J n:t.lrcUm~tltO 
na ~urnpo~t1çlo d.1 lid.: com po~..~•h•hd~dc de peret..:m1ento, ou du 
prOJ)t'io proc~so ou do! seu ohJdO ~ 11quilu denonlinado de ~nculum 
tn moro Somcrur 1 concomÂfincu des(~ dou pr~upoSI.os adnutr a 
lutei~ hm•n:tJ 

~lau~to 1 rC"irc Sampaio Co.;la. In Aspc:cto, d.1 
lcorio1 lj:-,.a.l .:i.;l Turcla AnlCC•J•~. Juris Sint .. -,.,:, Jan.1~ev 2001. A 
rcspeilo do aiSUnlu c d~d·" Hunabtr1o lbeodnro Jilnl.ot du. que u 
CX·~b:s.rg;ldor u!J/Izo·tt -" a'Xumentos 1mgrlaJ, pnrln.. 
robuSJ:-~• f/lW,tlo ,llfllfu, ~,.-.. , reloçJo a platu1h1bdadc d• Ju.,o 
trr~p.n.~ 't!l, '"~·"' o n~mo a..altodu ptlo JUI:, 1egundo as f ó.6f.:JS dn 
frvr• '· ...... ·'tY:t•lf'l1fo, dt mc;.,') que ntJo dufH1n1e u fimdamcmtaçJo 014 
IJ'fOIIV~(·fn de seu t:o•rhtelrtl~ntt'; mas uro dar.je-tJ com mu/1 ., ncnor 
IJblrJOJú~ o•. oç4o do qu1 na fo• maçbo de Citt,za qut s~ ,: 'i. C IHl 

proc~no defimtt•.-v .. 

O mesmo autor cna. auKb, ~l:.wrC~Ccnd.· , . tcm.J. 
C'li.ndldo U.angH DIRI.un.af't'o, qul! çJt.: dit ~er "ri1H deft!nJor oruoroso 
da lndTVmt!IJ t.:J!:Jadc f ~o/ t{cff1.rWade do processo. o SJllMÇ4o 
ptortsrual a ser e:.:tll,.,.,do (como sct fora um a:munj mt.d:anlc. a 
/Utda OI1JtClpoda. fimJado nO lnCIS() (/ Jo d/SjJOSIII\"0 lega( do 
ant .. ~t(i0f40 da fiJttla de m~nto. Ct>llswbsrancrO-ltt 110 nccesJJdaJ~. 
mad•Jwl. c1t1 neu~rall:tu ns 111ale~ do processo, porque. há di'Jnora~ 
ra:~:h~ttts dtJlJdo, "i:lo t:Odltr jormul mer~nlc ao prot~sso e: hu 
dcmnra( w:~ l.:t··~)~ !"~, c<.n~pnnomr'lto d~JI~I cJQ dtntandiJdfl. ·· 

tvr:Kt Yhtnltl, col&t:Hm.tndo lr.xhos W 
doutrina, a ~o:oN:es.do de lim1Mt d4nrá obtdtcer do•"' req~isi~oa 
Msico~ que do c J)CJ'igo da detu~Jra e a ap.arência do bom d1rC1Io, 
'Cmto que a mc:~l)li:ncit de ::Jig\lm dclu tOfl~ OO&t"nl" o 
lndd'c:runc.oto cb hmm:v J'UlUaida 

1\u h1póceu dos •wo5 Dil.l Yl!jo pr~ent.c: 
rcqnillto nccessano p31".t I.X'U'K'USlo cb lirnlnAr, qual seja: .fumus bom 
fllrn 

P'OI'IO '-":to. lrkkf&ro a linunar n::qumch.. 



Maca pá, 30.10.2006 

Prc.c(t inConuai\ÕfS a :~utorid.ad.: no!Th:ada 
C\lnl\)(dl \po&, .1hra·\e \'iJ'tl i cl PTOI.:ur:~.doril ck Jurt~.;.:t 

L 

0... Y,ILBERTO Pll\"l!EIRO" 

r /{1,/J.Jp i'-t:. lí.iJw.c ~A (2f~ ~~~ v· ~L A~;r1o FJf Plnbriro dr Olhri;\ 
l.>lrctur de Se~claria d1 Sec..clo Úm"a 

~AA.f.ÚNIC~ 
lli'. PY.BJJ.ÇAÇÂQ.QU&Õ..B_DÃO~ 

~DÃQ.S_D.A 

~CE.E.TABIACI~ 

____ .t.P_ E_LA_ ÇÕES CfVEIS 

~,9<f; Origem: 3' VARA DE FAMÍLIA. ÓRFÃOS E 
SUCESSÕES DE MAC.f.PÁ • Apelante: R. D. DE C. -
Advogado: CARLOS EDUAADO MELLO SILVA- Apelada: 
4pela<:IQl:: A L. de M. F. I. e A B. de M. f. - Advcçada: 
AR.ACI LOURDES DE MORAES FAVACHO INSABATO e 
Outro- Reiator: Oes. AGOSTINO SILVÉRIO- Revisor: Dos. 
D0GLAS EVANGELISTA 

EMENIA: PROCESSU.f.l CIVIL _EM6AAGOS Á 
EXECU<(ÃO - EMEND.f. Á INICIAL - N.f.O ATENDIDA -
EXTINÇ.f.O SEM APRECI.f.ÇÃO DO MÉRITO 
IMPROPRIEDADE DO PLEITO RECURSAL. 1) O não 
cumpnmento de detemunação judídal para emendar a in•oal e 
pagar as custas complementares leva a rejeição liminar dos 
embargos. lnlcllgência do art. 284 do Código de Processo 
CiVIl. 2) Ha lmproprieda.de do pedido r&CUr$al QUe visa à 
procedénoa da protensao Inaugural. tendo em vista a 
impossibilidade do julgar a lide antes da formação da relação 
jurld>ea processual. sob pena de ofensa ao contraditório e da 
ampla defesa. Precedente jurtsprvdendal. 3) Recurso 
lmprov•do. Dedsllo unânime. 

~BllÃQ; Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a Câmara Unlca do Egrégio Tribunal de Julrtiça do Estado 
do Amap;l. à unanimidade. conheceu do recurso e lhe negou 
provimento. nos te<mos do voto proferido pelo emlnento 
Relator. (Reg. AC n• 010.173). 

tc...l.10W~ Origem: 2.' VARA CÍVEL DA COMAACA DE 
SANTANA - Apelantes: MUN!CIPIO DE SANTANA e 
BERNAADO GOMES DA SILV.f. - Advogados: RIV.f.LOO 
VALENTE FREIRE e ELIZOMAA PEREIR.f. ALVES -
Apelado•· BERN.f.ROO GOMES 0.1. SILVA e MUNICfPIO DE 
SANTAN.f. - Ad•ogd~os ELIZOlii\R PEREIRA ALV!:S ~ 
RIVALDO VALENTE FREIRE - Relator· Oes. CAAMO 
ANTÓNIO- Revisor: De& EDINAAOO SOUZA. 

~NJA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO 
DE COBRANÇA APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CAAGO COMISSIONADO 
NULIDADE CONTRATU.f.l. ÔNUS DA PROVA. 1) Ainda ~uo 
o contrato admm1strabvo padeça de nulidade. porQue 
eventualmente celebrado em desacordo com preceito conbdo 
no art. 37 da Consdtulção Federal. tal fato não 1111pede o 
recebimento pelOs set\'IÇOS prestados por aQuele que lo• 
nomeado para ooupar cargo COtnlsslonado. sob pena de 
configurar locuplotamonto Ulcito por parte da Admu11s1Iação 
Publica. 2) Cabe ao Estado comprovar a efeUva Quitação das 
verbas pleiteadas om decorrênc•a de contrato de presta~o de 
SeMÇO. uma VOZ QU8. nao O fazendo. lm~C a proced~a
do ped•do !melai. apl•cando-se o disposto no art. 333. 11, do 
CPC. 3) Apelação não provida e recurso adesivo paraalmente 
provido. 

ACQRQÃO: VIstos. relatados c d•scubdos os presentes autos. 
e CloMARA ÚNICA DO EGR~GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO ~APÁ, á unanimidade. conheceu da 
apelação e do recurso adesivo. No mérito. pelo mesmo 
quorum. negou pro"V~mcnto 30 apek> a proveu parcialmente o 
recurso adesivo. nos termos do voto do eminente Relator 
(Rog. AC n°010.169). 

M,~2c70j/O§: OOilem . .t.• VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAi'A - Apelante SUi. 
AMÉRICA COMPANHI.f. NACION.f.l DE SEGUROS -
AàvoQada GLEND.f. DE SOUSA DOS SANTOS - Apelado 
JUR.ACI MAXIMINO SOUZA DO ROSÁRIO - Advogado: 
JOAQUIM HERBERT CAADOSO DA COSTA- Relator: Des 
CARMO ANTONIO. 

E&IE!ffi': CIVIL E PROCESSU.f.l CIVIL AÇÃO DE 
COBRANÇA APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. 
INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 
SALÁRIOS MINIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ·FÉ. 1) O 
pagamento da Indenização do seguro obrigat6no será efetuado 
mediante a simples prova do acidente e do dano deoorrenle, 
Independentemente da existência de culpa. 2) A indenização 
resultante do seguro obngatórto podo ser fixada em salãnos 
mirumos. sendo estes utilizados apenas como Quantificador do 
montante Indenizatório e não como fator de correçao 
monolârla. 3) tnCXIsbndo quaiQuor das hipóteses do art 17 do 
C6d1go de Processo Cvll. alasta·se a hbg~nc1a de m.Hé. 4) 
Rerurso a que se nega provimento 

AC_ÓRDÃQ: Vostos. relatados e d•scutidos os presentes autos. 
a CÀMARA ÚNIC.f. DO EGR~GIO TRIBUN.f.l DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO ~APA. à unanimidade. conheceu do 
recurso o negou-lhe proVImento. nos termos do voto do 
Relator. (Reg. AC ri' 01 0.170) 

ft.J,lU&O.i Ongom 1' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMAACA DE MAC.f.PÁ - Apelante: SUL 
~ÉRIC.f. COMPANHI.f. NACIONAL DE SEGUROS • 
Advogado: .f.LEX SAMPo\10 DO NA.'iCIMENTO - Apelado: 
SIDNEY JUCÁ TELES - Advopatlc•: PAULO SANDRO 
.f.LBUQUERQUE SANTAAÉM - Relabr: Oes. CAAMO 
ANTÔNIO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~A: CIVIL E PROC.ESSUAL CIVIL N;ÃO DE 
COBRANÇA APELAÇÃO. SEGURO 06RIGAT0RIO 
(OPVATJ. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO 
FIXAD.f. EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194174. AAT 7 • 
IV, DA CF. REVOGAÇÃO. INOCORR~NCIA. HIERAAQUÍÁ 
O~ NORM.f.S. 1) A lndenwtção dOCO<Tente do seguro 
obngat6r1o deverá ser fixada em salários mínimos, conforme 
estabelece a lei Federal n. 6.194n4. que pe<manece vlgenle 
2) As Lers ns. 6.205175 e 6 423/n e o art. 7 .". tV. da CF 
vedam a ublização do salário mínimo apenas como fator d~ 
atualização monetána. e nllo como QuanbOcador do valor de 
seg~ro obngat6rto (DPVA T). 3) A Resolução do Conselho 
Naoonal de SGguros Privados, por ser norma de hierarquia 

. Inferior. não pode prevalecer sob<e Lei Federal. que estabelece 

. os valores de Indenizações. 4) Recurso a que re nega 
1 prOVJmento. 

AÇ~: l(istos. relatados 41 discutidos os presentes aulos. 
a CAMARA UNICA DO EGREGtO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AM.I.PA. à unanimidade. conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento. nos lermos do voto do 
Relator. (Reg. AC n° 010.171). 

~~~ Ocigem: 5' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUf!LIC.f. DA COMAACA DE MACAPÁ - Apelante: SUL 
AMERICA COMPANHI.f. NI\C!ONAL DE SEGUROS -
Advogado: ALEX. SAMPAIO 00 NASCIMENTO • Ap/>Jado. 
PATRICK DE SA S.f.LVIANO FERNANDES - Advogado· 
J~AQUIM HERBERT CAADOSO DA COSTA- Relator: oes: 
MARIO GURTYEV - Revisor: Oes. LUIZ CAALOS. 
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memõria de calculo ap•cou os juros moratórtos o procedeu á 
atuahzação monelárta de forma correta e de conformidade 
com o estabelocldo peta sentença exeqüenda 

f&_ÓB.QÃQ: Vistos e relatados os autos. a CÃHARA ÚNICA 
DO TRIBUN.t.L DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ. 
reunid~ ordinanamente. conheceu da remessa ex offlCfo e da 
apelaçao do Munlclpio. nogou pro111mento à ptime•ra e julgou 

prejudicado o apelo ~untarlo, tudo à unaninidade e nos 
tennos do voto profendo pelo Relator. (Reg. AC n• 010.1n) 

Li:M~AAGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO clvEQ 

~ Ocigcm: 1' VARA CivEL E DE FAZENDA 
PUBUC.f. DA COMAACA DE MACAPA - Embargante: 
MAURO BORGES DE AGUI.f.R - Advogado: AMILCAA 
HECHT DA COSTA t OUTROS • Embargado: ESTADO DO 
~.f.PÁ • Advogado: .f.NA CÉLI.f. DOHO MAATINS - Relator: 
Oes . .f.GOSTINO SILVÉRIO 

~ PROCESSUAL CIVIL • EMBAAGOS DE 
DECLARAÇÃO • CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -
INEXISTtNCIA ·PRETENSÃO MODIFICATIVA D.f. DECISÃO 
EM6AAGADA • IMPOSSIBIUD.f.DE. 1) Os Embargos 
Occla_ratórios nllo têm como escopo rediscutir matéria Já 
deod1da em sedo de spelação, nllo sendo possivet conhecer 
da prelensllo de carâta lnlrlngente Quando nao houver erro 
material ou de nulidade manifesta. Precedentes desta Corte de 
Justiça 2) En1t1<1rgos tltvJmat<lr.<.s mo coMeciCt>S. 

~; V•stos, relatldos e disct.lidos os presentes autos. 
a Cêmara Un!ca do Eg~gio Tribunal de Justiça do Estado 
do .f.mapâ, à unanimidade. não conheceu dos Embargos de 
Declaração. nos termos do voto profendo pelo eminente 
Relator. (Rog. EOd/AC n' 010 174). 

t( 2 128/05; Origem: 2' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBUC.f. DA COMAACA DE MI>CAPA - Embargante: 
BANCO 00 BRASIL S/A - Advogada: CARLOS GOMES DE 
SOUSA G.f.MA e OUTROS - Embargado: L C. L. LEITE 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO lTOA- Advogada: TAACILA 
CAMPOS- Relator: Das. DOGLAS EVANGEUSTA 

fMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Seguro 
eb~g.at6rlo (DPVAT) - Valor da incânlzaçilo - Fixação em 
sala_no mfnlmo -lol n• 6.194n4- Resolução do Conselho 
Nac•onal dt Seguroa Privados - Norma hlerarquleamonte 
Inferior- Não prevalincla - leia n•s 6.205175 o 8.423177-
Art. 7", Inc. IV, da CF - Vedaçio do salário mfnlmo como 
fator de :rtualluçlo monctAtta - Modificação da Lei n• 
6.1114174 - lnocorrincle - Invalidez permanente - Perda 
parcial das funções de membro Inferior - Indenização 
proporcional à reduçio da capacidade fls!ce - Vitime 
menor lmpúbere - Conslderaçio das conseqütncias - 1) 
Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados QUe 
reduz o quantu~ lndentzat6r1o do soguro obfigat6no DPVAT. 
por ser nonna h•erarQu.camente lnfenor. não pode prevalecer ~ PROCESSO CIVIL EMBAAGOS DE 
sobre o disposto no art. 3°, da Lei n• 6.194/74, que estabelece DECLARAÇÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
com dareza os valores das lndemzaçõos pelos respectivos OBSCURIDADE !NEX!ST~NCIA • EFEITOS 
sinistros- 2) As Leis n"s 6.205175 e 6423177. assim como 0 INFRINGENTES - PREQUESTIONAMENTO - 1) O escopo 
~art .I:.,_ inc. IV. da Constituição da República. v<:<Jam utilização_ dos ~bargos dcclarat6rlos não é_ outro senão o de sanar 
do sala rio min1mo apenas como fator do ab.ralizaçáo monctãria. obscundadc. conlladição ou om•ssao. 2) Nao há om,ssão no 
e não como Quantificador do valor da Indenização de seguro acórd~o embargado se as QUestOes relevantes ao desl•nde da 
obngat6no - 3) No caso de itwa~dez permanente pela perda causa foram enfrentadas. nllo se &XJglndo do 6rgllo !Uigador 
parcial das funções de um membro Inferior, o valor do seguro Que disCOrra SObre todos os dlsposlbvos da lei s~scJtados para 
obogatórlo (DPVAT) deve ser ootabelooao em percentu3 t da cumpnr com. pten1tudo a devida prestação jurisdicional nos 
Indenização mâX~rna pre-lista na te< e normas rcgulamen!ari"!S. eslr(!ltos üm•loo da lide. 31 _Admll&-se. excepdonalmente. a 
proporoooal ao grau da perda d~ C.lpa~de fis.ca sofrioa pelo poss1b1~dade de efeitos Jnfnngentes aos embargos Quando 
aadentado, mas. sem perder de vista as conseQüênc1as dessa constatado erro matenal. 5) Os embargos da declaração, a•nda 
redução, máxime quando se tratar de menor 1mpubere. Que opostos com o fim de prequcsttOnameoto. devem obsenrar 

os ~mlles traçados no 3rt. 535 do CPC. 4) Embargos não 
:oMcctdvs ~Ql.Q. Vistos e relatados os autos. a CÂMARA ÚNICA 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
reunida ordinariamonle. conheceu da apelação e deu-lhe 
pardal provimento. tudo ã unanimidade c nos termos do voto 
profendo pelo Relator (Reg. AC n• 010.147). 

~ 2~~S~ Origem: VARA ÚNIC.f. 0.1. COMAACA DE 
TAATAAUGAl.ZINHO- Apelante: YOLAHOA CORR~ DOS 
SANTOS - Advogado: EDIELSON DOS SANTOS SOARES -
Apelados· RAIMUNDO RUI MACHADO e D!LCE MAAI.f. 
BEZERRA DA SILVEIRA MACHADO- Advogado: MAACELO 
DA SILVA LEITE - Relator· Des. MÁRIO GURTYEV- Revisor: 

Des. LUIZ CAALOS. 

~NTA: PROCESSUAL CIVIL - Sentença de mérito -
Efeitos em relaçao terceiro - Nilo partlcipaçJo da relação 
processual - Coisa julgada material - tnocorr~ncla - Art. 
472, CPC- Interdito pos.aess6rfo- Fundamento- Relação 
de direito material - Composse - Leljltlmldado aUva tld 
causam - Configuração -lnadequaçAo e lnuUlldade da Via 
eleitl - Auwncla do Interesse de ag" - Caracterização -
Extinçllo elo proceoso aam resolução de mirlto- M. 267. 
VI, CPC - 1) Ex vi do comando estampado no art. 472. do 
Cód•go de Processo Cvil, a sentença de mérito não faz CO<,;a 
Julgada matencll contra tt..,ceiro alho.o ao ;vocc3so. isto é. ná-V" 
esroode seus efuitCIS a Guom. aiMa c;ctt fÃIO'""e•tte ~m o rCu. 
n.lo rnteg101; a relação processual - 2) Quem a1uíza interdito 
possess6no, com fundamento em uma relação de direito 
materra: de que se diz btular - a composse -. ostenta. em 
tese. leg1~midade ativa ad causam. máximo quando não 
houver restado lndemonstrada a qua:,dade alegada - 3) A 
Inadequação e a lnuhhdadc da vra elctla para demandar é uma 
das formas pelas Quais so caractcnz.a a ausénCIS de Interesse 
processual e. conseqüentemente. autoriza a extlnçáo do 
processo sem resolução do ménto. preVIsta no ar1. 267. Inc. 
VI, do C6diQO de Processo Civil. 

AÇÓRD~: Vistos e relatados os autos. a CÃMAAA ÚNIC~ 
00 TRIBUN.f.l DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPA. 
reunida ordlnartamcnte, oonheceu da apelação e extinguiu o 
processo sem reSOlução do mérito. tudo à unanimidade e nos 
termos do voto proferido polo Relator. (Reg. AC n• 010.172) 

c . APELAÇÃO CivEL E REMESSA EX OFFICIO 

~O~; O~gem: 1' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBUCA DA COMAAC.f. DE MAC.f.PÁ • Al)elanto: 
MUNICIPIO DE MI>CAPÀ- Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE 
MENDONÇA Ol.f.S • Apelada: J. A M. SANCHES -
Advogado: AGN.f.LDO A FERREIRA - Relator: Dos MÁRIO 
GURTYEV - RB'Asor. Ots. LUIZ CARLOS. 

~,.IA: PROCESSU.f.L CIVIL - Exe<:uçlo de titulo 
judicial - Uquldez configurada - Alualiztlçjo do crédito -
Memória de cálculo - Corolormidodo com a sent~nça -
Exceno de execuç3o - lnocornincla - 1) Equlvocos na 
planilha do calculo de um ctódiiO 8XBaJtadO. passlveis de 
correção por simpleS operações aritméticas, quando 
existentes. não retiram a liquidez do tltulo executivo judtCI31 -
2) Nlo há oorquc se OQilitar de excesso de execução. se a 

ACÓRDÃO; l(i•tos. relatados \t discutidos os presentes au:os. 
ã"CAMARA UNIC.f. do EGREGIO TRJBUN.f.l DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade. não conheceu dos 
Embargos de Oedaração. nos letmos do YOto proferido pelo 
Relator (Reg. AC n• 010.175). 

~~~ Origem: 2' VAAA CfvEL E DE FAZENDA 
PUBUCA D.f. COMAACA DE WAC.f.PA - Embargante; 
BANCO DO BRASIL SJA - Advogada: CAALOS GOMES DE 
SOUSA G.f.MA e OUTROS - Embargado: L C. L. LEITE 
CONSTRUÇ0ES E COMÉRCIO LTOA - Advogada: 
TAACtLA CAMPOS- Reator. Doa. OÕGLAS EVANGELISTA. 

ÉMENTA: PROCESSU.f.l CIVIL • EMBAAGOS DE 
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES • ERROR IN 
JUDICANDO • AIJS~NCI.f. DE ERRO DE FATO -
REQUISITOS 00 AAT. 535, DO CPC: CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE OU OMISSÃO· PREQUESTIONAMENTO. 1) 
N~o há QUO se falar em embargos doclaratónos. com elettos 
modificativos, Quando não se apontou qualQuer erro de fato no 
v. acórdão. 2) Tendo os embargos dedaratõrios o escopo de 
sanar obscuridade. contradição ou omiSSão. COQuiSJios do art 
535. do CPC. 8 de se afrmar que as questões consideradas 
relevantes ao doservolar da causa foram bem esclarecidas e 
valoradas no voto condutor do acórdão. 3) Os embargos de 

1 declaração. _ainda _ QU.!._ opostos . com o fi~e
- prequest•onamenlo. <fevem observar o~ l1mltes traçados no art. 

535 do C?C. 4) Emb~rgos nào> conhoció'ls. 

~~ Vi•tos. relatados e d•scutldo9 os presentes autos. 
a CÃMARA ÚNIC.f. do EGRÉGIO TRIBUN.f.l DE JUSTIÇA 
00 ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade. não conhecaJ dos 
Embargos de Dedaraçáo. nos termos do voto proferido pelo 
Relator. (Reg. AC n• 010.176). 

Macapâ/AP. 27 de outubro de 2006. 

Bol'~rosAicoforado 
Diretora da ~ecretaria Clvel da Câmara Única 

I '--.. 

·-~/~ 
Bel' amy~. O. Bandeira Da~ 

Diretorn da si.;..etarta da Câmara Unlca 

~&ti~EJULGMIEH!O 
De O<dem do Excelenlissimo Senhar 

DescmbatQ3dor 00GLAS EVANGEUST.f. RAMOS. 
Presidente da Câmara Única, fac;o dente a lodos os 
Interessados e aos que wem o presente EDITAL, ou dele 
conhecimento bverem, que no dia 07 (seta) da novembro do 
ano 2000 (ter~felre), los 11 (oito) horas ou em sessão 
subl;eQuente, na Só! la de sessoes do Plenário do EdliCIO Sede 
do Tribunal de JLISUça do Estado do Amapà, s•tuado na Rua 
Genecal Rondon n•. 1295 Bairro Central. realizar-s&-.á a 574' 
Sesalo Ordinária patlll julgamento dé processos adiados 



Maca pá, 30.10.2006 

CXJnstantes de paulas já publicadas. os apresentados em mesa 
quo Independem de publicação. e mais os seguJn(cs 
processos: 

~31&~ - Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapá - Recorrente: Paulo Vinagre Santos -Advogado: Or. 
Charlles Sales Bordalo - ReCXJrndo· Ministério PúbliCXJ do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

Ae..EM~I!IM.!!LAL 

tf..1._4W_® - Origem: 3' Vara Criminal o de Auditoria Militar· 
da Comarca de Macapá - Apolanto: Wlllen Tavares Feneira -
Advogado: Defensor Pübhoo - Apelado: M'IOisténo Púbi1CXJ do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mário Curtyev
Revisor: Desembargador Gilberto Pinheiro 

APELACÃO _Ç,l.'!.E.I, 

N'. 2.940/06 Origem: 2' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca do Macapá - Apelante. Empresa Municipal de 
Desenvolvimento e Urbanlzaçao de Macapá - EMOESUR -
Adllogada: Ora. Ronlse Silva da Silva - Apelada: Maria das 
Graças Coutinho Ribelfo - Relator: Desembargador Mário 
Gurtyev- Revisor: Desembargador GUberto Pinheiro 

~ 
27 do outubro do 2006 

':irrrl-~ 
Ctam H. O ndeira Barbosa 

Diretora S~ia da Cámara Única 

~Ú~ICA 
~~IITN!IA.ÇIVE!, 

RE.ÇU~_§p~~ ~~~9.-~ 
~~~LAMC.W~~~~ ~ 
~ 
Recorrente :TEXACO BRASIL L TOA 
Advogada: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Advogado: A.'ITÓUIO JOSE OANT ,'15 TORRES 

DESPACHO 

"À nocorrida para, querendo, ofertar contra· 
razões aos recursos especial a extraordinário, no prazo 
legal, 

Macapá, 26 de outubro de 2006. 
(a) Des. DÓGLAS EVANGEUSTA 

VJc:o-Prosldente" 

R_I;Ç_U~OS ESPECIAL ~ J;XTRJIQ!!QL~Qi 
SMBMQQS.PS.~AQ.& Aff__~~ 
WSI~ 
Racorrente:QUALJTY DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA - A 
GAZETA 
Advogados: MARCELO PORPINO NUNES t RAFAEL 
CHERFEN DE S. BOETTGER 
Recorridos: DIOCESE DE MACAPÁ E DOMINGOS SÉRGIO 
ALVES BRABO 
Advogado: JOSÉ CHAGAS AI. VES 

DESPACHO 

H Aos recorridos para, querendo, ofertaram 
eontra-raz6es aos ,.cursos eaoeclaJ e utraordinário. no 
prazo legal. 

MacapA, 2{! da out\.lbro .S. 2005. 
(a) Oes. DÕGLAS EVANGELIS'!'A 

Vlce-Prcslden:e" 

~~SPEC~)(TRAQROJtiÁRJO ttOJt 
~OS DE DECI..ARAÇÀO..JjA APELACÃO çlyEL H: 
~o~ 
Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A. 
Advogado: CARLOS GOMES DE SOUSA GANA 
Recorrido: JOSE FIRMO DO NI\SCIMENTO 
Advogado: LUCI MEIRE SILVA 00 NASCIMEHTO MIRANDA 

DESPACHO 

"Ao recorrido para, querendo, ofertar contra· 
razõe1 aos recursos especial • extraordinário, no prazo 
legal. 

Uacapá. 20 da outubro da 2006. 
(a) Dea. OOOL.AS EVANGELISTA 

Vtc .. Prasldenta" 

REC.t.!B.SO ESPE~IALNAAI'ELACÁO CÍVEL N~~ 
Recorrente: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MINÍOS S/A • 
!COMI 
Advogado: ANTÔNIO TAVARES VIEIRA NETTO 
Recon1do: FLAVIO MARTINS CALDM 
Advogado: CLELIO ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO 

DESPACHO 

• Ao recorrido para, querendo, of~rtar contra· 
razões ao recurso upecial , no pr""o legal. 

Maca e', 28 de outubro de 2006. 
(a) Ou. OOOL.AS EVANGELISTA 

Vlca·Pnosldente" 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~~~~.AP.E\A~EL N: 211141200G 
Recorrente: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MINERIOS S/A • 
ICOMI 
Advogado: ANTÔNIO TAVARES VIEIRA NETTO 

Recorrida: DEUSARINA DE SOUZA SILVA 
Advogado: CLE1.10 ROBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO 

DESPACHO 

"À recorrida para, querendo, ofertar contra
raz6u ao recurso especial , no prazo legal. 

Macae', 20 de outubro de 2006. 
(a) Ou. DÔGLAS EVANGELISTA 

Vlce·Pruldanta" 

~-E~~~ NO AGRA'(O N°1.~ 
Recorrente: CART RIOJUCÀ-1' OFic:to DENOTM E DE 
REGISTRO DA COMARCA DE MACAPÀ 
Advogado: MARCELO PORPINO NUNES 
Recorrido: ANTÔNIO VIT AI. COSTA DE ANDRADE 
Advogado: JOSÉ CHAGM ALVES 

DESPACHO 

.. AJ:J recorridu par11, quorl!ndo, ofertar contat~ 
razões ao recunoo espscl~l , no prazo legal. 

Macapi, 20 de outubro de 2008. 
(a) Dos. o0GLAS EVANGELISTA 

Vice·Presldente" 

AGrers DE IN~lRUM ENIO .NO RECURSO ESPECIAL_ N~ 
~ÃO cfvE N~2~ 
Agravante: UUNICIPIO DE MACAPÀ 
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Agravados: SÔNIA SUELLEM FERREIRA DA SILVA, 
BIAHKA CATARINI FERREIRA DA SILVA e WANDERSON 
FLÁVIO FERREIRA DA SILVA 
Advogado: NICOLAU TORK RODRIGUES 

DESPACHO 

"Encamlnhem·s• os autos ao Egráglo Superior 
Tribunal da Justl~, com as nossas homenagens .. 

MacapA, 26 ele outubro de 2006. 
(a) Ot&. DÕGLAS EVANGELISTA 

Vicrt-Pras/denle" 

~~IÇA 
SUBSECRETARIA CIVEL 

RECURSO ESPECIAL NOS EM_B~~~ 
tiA_APELAÇAQC~ 
Recorrente: ESTADO DO AMAPA 
Advogado: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
Raconrldo: DÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS 
Advogado: MAURICIO BRAGA DE NÓVOA 

DESPACHO 

"Encamlnhem·et os autos ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Macap•. 27 da outubro de 2006. 
(a) Ota. DOOLAS EVANGELISTA 

Vice-Presidente" 

,RECURSO ESP~GOS DE DEÇ~ç!Q 
tiA APELAÇAQ clv~.· U1412QQ4 
Recorrente: 1\SSOCIAÇAO EDUCACIONAL DA ANAZÓNIA • 
ASSEAMA 
Advogado: JOÃO HENRIQUE SCAPIN 
Recorrida: EDILENE DE VILHENA LIMA 
Advogado: ROGÉRIO DE CMTRO TEIXEIRA 

DESPACHO 

H À recorrida para, querendo. ofertar contr• 
razOe• ao recurso especial , no prazo legal. 

r.tacapá, 27 do outubro do 2006. 
(a) Oes. DÕGL.AS EVANGELISTA 

Vlce·Prtsldente" 

~ !=SPEÇIAL NOS EMJWiQQ.S...Qf .PEQ.MAÇ_~ 
NA Af'ElACAQ C IV EL ti' 1,915/2004 
Recorrente: ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA· 
ASSEAMA 
Advogado: JOÃO HEHRIQUE SCAPIN 
Recorrida: NEUSA DE VILHENA LIMA 
Advogado: ROGÉRIO DE CMTRO TEIXEIRA 

DESPACHO 

"À recorrida para, querendo, oferUir contra· 
rDZbet. ao recurso especial , no prazo legal. 

Mac.p6, 27 do outubrq de 2008. 
(a) Dos. DÕGL.AS EVANGELISTA 

Vtce--Pres!dento" 

BE$;..U_RSO exTRAORP~AN.ELACÃO CÍYEl,_N.• 

~ 
Racomtnta: FVANDRO LUIS FREITM DA SILVA 

Advogada: NEUSA ANTÕNIA XAVIER MORA.ES 
Recorrido: BMCO BRADESCO S/A 
Advogada: ELESSANDRA PEREIRA 

DESPACHO 

Pág.16 

,.Ao recorrido para, querendo, ofertar contra· 
razões ao recurso axtrlliOrdinário, no prazo legaL 

Mac.1pã, 27 de outubro do 2006. 
(a) Dea. DOGLAS EVANGELISTA 

Vice--Presidente" 

(ill;.U~.S , ESPECIAL E EXIBAORDINÁRtO NA 
~L,AÇÃO CIVEL N.• 2.78Q1201!§ 
Reconrente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: CARLOS GOMES DE SOUSA GAMA 
Recorrida: ANGELA MARIA SILVEIRA VIEIRA 
Advogado: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE 

DESPACHO 

"À recorrida para, querendo, ofertar contra
razões aos recursos especial • e.xtraordlnário , no prazo 

Ioga I. 

Macapã, 27 do outubro da 200G. 
(a) Deo. DOOLAS EVANGELISTA 

VIce--Presidente'' 

~CURSO E_SPEÇI~N~G.QS. D.E DECL.ARAÇÁQ 
&.A!'J;LACAO Ç(VEL H.' M50~ 
Recorrente: CARLOS SANTOS SILVA 
Advogado: AMILCAR HECHT DA COSTA 
Recorrido: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogada: AJoiA CÉLIA DOHO MARTINS 

DESPACHO 
"Ao recorrido para, querendo, ofertar contra

razões ao racul'$o especial , no prazo legal. 

Macapá, 27 do outubro de 2006. 
(a) Des. DÓGLAS f:\<ANGELISTA 

Vlce-Prosldonto" 

&!MVO.DE t~STRUMENTQ!lQ..B&ÇUBS.,O !=~~A 
~O C VEL N.' 2 !1$4/.l.0..Q6 
Agravante: EDILSON CORDEIRO PENA 
Advogado: LUIZ MÁRJO ARAÜJO LIMA 
Agravado: MUNIC]PIO DE MACAPÀ 
Advogado: PAULO HENRIQUE CAMPELO 

DESPACHO 

"Encamlnhem·se os autos ao Egrégio Superior 
Tribunal do Justiça, com as nossas homenagens .. 

Mocapá, 27 de outubro de 2006. 
(a) Des. DOOL.AS EVANGELISTA 

Vlce-Prtsidonte" 

~n-l.v-...J' 
Bel•. Cla H. O!Bandelra Barbçsa 

D•retora da eaetana da camara Uruca 

~AMJÍNIC_A 
~li'. PUBLK:ACÃO DJ;.AÇQRD~ 

§!!B .. ~J&BJ;TAIM CftiMINAI. 

APELAÇÕES ê:RtMINAIS _j 
L---~~==~~~----

~Q§ Ortgem:1.' VARA DA COMARCA DE 
LARANJAL DO JARI • Apelante: WELLINGTON DOS 
SANTOS BARROS - Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ANAPÁ • 
Relator: Dea. CARMO ANTÔNIO - R<Nisor: Ots. DÕGLAS 
EVANGELISTA. 

~N.JA: "PENAL E PROCESSSUAL PENAL. APELAÇÃO. 
LESÓES CORPORAJS DE NATUREZA GRAVE. CORPO DE 
DELITO. LAUDO DE EXAME COMPLEMENTAR. 
DOSIMETRIA PENAL 1) Prescinde de laudo complementar o 
cnme de lesões CXJrpomls de natureza grave, quando o 
primeiro laudo é incJsivo em afirmar qua da lesao resultou 
perigo do morte. 2) Reconhecida em grau de recurso a 
presença da atenuante da menoridade, concorrendo com a da 
CXJnflssao. autorl28-se a reduç.ao da pona lmposla na sentença. 
dando-se ênfase ~ vaiofaçao daquela. por ser preponderante 
em relação a esta. 3) Recurso parcJalmonte provido. 

A!;Q~: Vistos. rélalados e discutidos os presentes autos. 
a c.AJ.iARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. a unanimidade, oonheoou do 
recurso e proveu-<l parclalmcnte, nos lermos do voto proferido 
pelo Relator: (Reg. ACr N°10.187) 

N° 2.392/08 - Origem: '1!' VARA CRIMINAL DA COMARCA 
DE SAJoiTANA ·Apelante: ADELSON PINHEIRO MACIEL 
A<!vogado DEFENSOR PÚBLICO ·~~lado ; MINIS~RIO 
PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Relator: Des. MARIO 
GURTYEV- Revisor. Das. GILBERTO PINHEIRO. 

E.~.;: "PENAL E PROCESSO PENAL - Furto 
qualificado - Flagrante - Res furTlv• - Apreensão na posse 
do agente - Reconhecimento do riu por testemunha 
ocular - Prova tlicaz do acusaç~ - Negativa de autoria 
lndtmonstrada - Condenação justificada - Conflss~ 
extrajudicial - Posterior retratação om Juizo - Prevalência 
da narrativa confortada petas demais provas - Como 
praticado sob estado de embriaguez voluntária ou culposa 
- Exclusão da imputabilidade penal - lmpo$Sibllldade -
Ponaa segnogatlva e pecuniária - Fixação em quantitativos 
razoáveis c proporcionais - Excesso não configurado -
Crime doloso - Rclncldtncla especifica - Sonçáo aflitiva -
Substituição por restrilivaa de dlreit011 - Roglma menos 
arsvoso- lmoosslbllidade- tntellglncla dos ~rt. 44, § 3"_e 
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art. 33, § 2•, alínea "c" - 1) A drcunstanda do agenlõ haver 
s.do flagrado na posse da ru furtiva. aliada ao seu cabal 
reconhcdmento por testemunha ocular como uma das 
pessoas que rcalJzaram a subrração. são provas eficazes da 
acusa~. que afastam a nogaUva de autona e justificam o 
dOCielo condenalótiO - 2) Entre a confissão extrajudicial e a 
posterior rctta13ção em Jurzo. consoante pacifica onentação 
jurisprudencial. deve prevalecer o contexto que encontre 
rossonanoa no contunto probalótlo - 3) Se o dehto for 
prabcado sob o estado de emb<iaguez voluntária ou culposa, 
nao há se cogitar de exdus.io da culpab<hdade penal- 4) Não 
há porque se cogitar do excesso das penas segrogabva e 
pecunián3. se o Juiz as flxou fMn Quanti~Uuos razoáveis e com 
estnta ob•orvJncia ao pnncipio da proporcronahdadc- 5) Ex vi 
do drsposto no art. 44, inc. n, fl !i 3". e no art. 33. § 2". alinea 
·c·. ambos do Código Penal. a reincidência especifica em 
crime doloso obsto a substituição da pena privaLva de 
libmdadc por rostrrliiiDs de direitos ojusUfica o cumprimento da 
sanção anruva om regime mais gravoso. 

~RQhO:VIstos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
reunida ordinariamente. conheceu do apelo e negou~he 
provimento. tudo a unanimidade e nos termos do voto proferido 
pelo Relator "(Reg. ACr NO 10 205) 

~§ • Origcm:VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DI: MACAPÁ ·Apelante: JAIR BRITO DE 
OLIVEIRA- MVO(l~do: MAURiCIO SILVA PEREIRA ·Apcladn 
: loiiNISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO At~APÁ -
Relator. Des. MÁRIO GURTYEV - Revrsor: Des. LUIZ 
CARLOS. 

~ "PROCESSUAL PENAL - Tribunal do Júri -
Conselho de Sentença - Opção por versão indemonstrada 
- Decido arbitrária e maniles1amente contrâria à prova 
dos autos - Anulação do julgamento - Violação à 
soberania dos veredicto& do Júri - lnocorrõncla - 1) 
Embora a soberania do Jún Popular autorize ao Conselho de 
Sentença abraçar a versao que lhe pareça mars plausível, 
essa tiberdadc nao contempla decisão incoerente com os 
elementos de convicção cxrstentes no processo. por 
caractcrtzar-se. om tal s.tuação. arbitrária e manrlestamente 
conlrána à prova colhrda - 2) Constatando-se os Jurados 
prole~ram veredicto manifestamente a>ntrMo á prova colhida 
dos autos. impõe-se a anulação do julgamento e a submrssão 
do acusado a um novo Conselho de Sentença. porque. em 
casos tais. a docisao do Tnbunal ad quem nao configura 
violação â soberania dos vcredrctos do Júri. 

M;Ó'1QÃQ:VIslos a relatados os autos. a CJ.H.ARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA. 
conl1eceu da apelação e deu-lhe provimento, tudo ã 
unanimidade a nos termos do volo proferido pelo Relato< 
(Reg ACr N° 10.188) 

ti' 2,~ • Ongem:3' VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA 
MILITAR DA COMARCA DE MACAPA ·Apelante.EDSON DOS 
SANTOS NASCIMENTO- Advo<J~do OEFE.,;SOR PÚSLICO
Apeladc:loo11NIS'IÍRIO PÚBLICO DO ESTADO DO M,III'Á -
Relator: Dos. MÁRIO GURTYEV - Revisor· Des. GILBERTO 
PINHEIRO. 

~NT~ DIREITO PENAL- Roubo 1entado- Aplicação da 
pena -Sanções aftr1iva e pecuniária- Quantum excessivo 
- lnobserv~ncla de peculiaridades do caso concreto -
MtUgação - Cumulação - Observância dos mesmos 
parâmetros- Fixação conJunta recomendável- Dosimotrla 
da pena de multa em aparti>do e ao final - Possib<lidado, 
desde que guarda proporção com a aftiliva- Crime doloso 
- Regime de cumprimento menos gravoso - Quantitativo 
da pena inferior a quatro. anos - Fator, por si, só 
Insuficiente para justlflcar - Reincidência especifica -
tndeforimenlo do beneficio - lntollgincia do art. 33, § 2", 
allnea "c", do CP- 1) Soas penas aOitlva e pecuniária, por 
lnobsorvànoa de peculiaridades do caso concreto. foram 
estabelecidas em quantit.ltlvos excessrvos, a mltigação. por 
questão de razoabilidade e justiça, se mostra Imperiosa - 2) A 
definição das penas privabva de liberdade e pecuni~ria quando 
aphcadas cumulat.Jvamento, no concernente aos quantitativos. 
resulta de aMhse dos mesmos parámetros. que sao as 
circunstancias judiciais. de sorte que o mais recomendável é a 
fixação do ambas em cada fase do art 68 (CP), embora nada 
obsto Que a ultima sqa defink1a em apartado e ao finaJ, desde 
quo guarde proporçllo com a aftltlva e que fiquem 
especifiCadas as operações reafrzadas na apuração do 
quantitabvo frnal - 3) O qusntum da sanção an.trva fixado no 
lomile do art 33, § 2", olin.>a ·c·. do Códogo Penal, por ·SI só, 
não 1mped~ o cumprimcnlrJ iniool em regime mai~ çravooo. 
rnormento quando o condenado é reonciderrte cspeofico em 
cnme doloso e rem possimos anlecedentes. 

ACÓRD_ÃQ:VIstos e relatados os autos. a CÃMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
reun~da ordinariamente. conheceu da apelação e de~he 
p.a•Ual provhm.:nto, lJdo ;) unanlmidadu tt nos l~nos du voto 
proferido pelo Rolato<."(Rcg. ACr N° 10.207) 

~}.H, ARA__úH!ÇA 
§.i~ .. f!,&~ilio ~ÓRDÃOS 

~~~C_RtM.INAI. 

[ RECü'RsõsEM SENTIDO ESTRITO ___ ] 

~~ • Ongom:VARA DO TRIBUNAL DO JÜRI DA 
COMARCA DE MACAPÃ ·Recorrentes: AO EM IAS 
~LES DE MIRANDA OU ALEX JÚNIOR FERREIRA 
PINHEIRO • Advogado DEFENSOR PÚBUCO • Recor!"'o: 
MINISTÉRIO PÜBLICO DO ESTADO DO AMAPA -
Relator Das. LUIZ CARLOS. 

~E!jTA: 'PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE 
PRê>NÚNCIA. JUizO DE ADMISSIBILIDADE. 1) A prcnunc.ia 
enç,rm mero ju12o de edmossrt~rdade da denuncia, visando 
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submeter o acusado a julgamento pefo Tribunal do Juri. 
tratando-se apenas de um Juizo de suspeita, em que as 
eventu.11s dúvtdas resolvem-se em favOf da sociedade 
Precedentes desta Cone; 2) Recurso conhecido e lmpro•lido 

~..12.ÃO: Vistos. relatados e discutidos os presentes 
autos, â é~AAA ÚNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO ~APÁ. à unanimidade. 
conl1eceu c lmproveu o Recurso em SenUdo Estrilo. nos 
termos do voto proferido pelo Relato<." (Reg. RSE NO 1 0.043) 

~04 · Ongem: ' VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 
DA COMARCA DE MACAPÁ - Recorrente: JOSIEL 
OLNEIRA COSTA • Advogado: DEFENSOR PÚBLICO .. 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
• Relator: Das. LUIZ CARLOS. 

EMEti_'JA: "PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE 
PRONUNCIA. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE. 1) A pronuncia 
cncorra mero juizo de admissrbilidade ela denuncia, visando 
submeter o ucusado a julgamento pelO Tribunal do Júri, 
tratando-se apenas de um Juizo de suspeita. em que as 
eventuais düvldas resolvem-se em lavor da sociedade. 
Precedentes desta Corte; 2) Recurso conhecido e rmpmvido. 

~0: VIstos, relatados e drscubdos os presentes 
aulos, a CÂMARA ÚNICA do EGRÉGIO TRJBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade, 
conheceu e rmproveu o Rocur-..o em Senbdo Estnto. nos 
termos do voto proferido pelo Relator" (Reg. RSE NO 10.044) 

fi: 41811)~- Ongem· V~ DO TRIBUNAL DO. JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPA • R9COITente:ALEX JUNIOR DA 
SILVA MORAES E WASHINGTON UMA E SOUSA -
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • Recorrido.MINIS~RIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ • Relator:Des. 
GILBERTO PINHEIRO. 

EME1fiA: "PROCESSO PENAL- RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO - PRONÚNCIA - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA 
DEFESA. 1) Para que o Juiz pronunoe o réu, basta haver 
Indicias da autoria e materialidade do delito. A legiUma 
defesa nesta fase, somcnto podara ser admitida se houver 
cer1cza total de sua causa, se não ocorre<. prevalece o In 
ctvblo pro soclotato. 2) Recurso não provido. 

~AQ: VIstos, relatados c discutidos os presentes 
outos. a CÀMARA ÜNICA do Egrégio TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, 
conhecou do recurso e negou·lhe provimento, nos te<mos do 
voto proferido pelo Relator.'(Reg. RSE N' 10.04 7) 

H" 424ll!§ • Or1çem:VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ • Recorrente:JEANE IRLENE DA 
SILVA FERREIRA • Advogado:LUIZ AUGUSTO DOS 
SANTOS PINHEIRO· Recomdo:MINISTéRtO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ Relator: DES. DÓGLAS 
EVANGELISTA. 

~EN..IA: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO • 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO • INDiCIO$ SUFICIENTES DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE • ART 408, CPP • 
PRONÚNCIA • MERO JUizO DE ADMISSIBILIDADE DA 
ACUSAÇÃO • DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES 
CORPORAIS • IMPOSSIBILIDADE • DESISTÉNCIA 
VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICA2 · EXAME 
PROFUNDO DO MÉRITO RESERVADO AO TRIBUNAL DO 
JÚRJ. 1) A teor do disposto no art. 408 do Código de 
Processo Penal, basta para a pronúncia a existência de crime 
e indldos de sua autoria. 2) Nao há que se falar em 
desdassificaç.'lo da tentativa de homicidio para lesOes 
corporais leves. quando o laudo pericial concluiu ter havido 
perigo de vida diante da lesão produzida na vitima. 3) Não se 
acolhe a tese da defesa quanto à ausênoa do animus 
neconctl. tampouco o contexto probatório autoriza, arnda. que 
se rccooheçam as figuras da desistància voluntarla e 
arrependimento eficaz. quando, por sua natureza e fase 
processual, compete ao Conselho de Sentença o exame 
acerca da culpabihdade do agente. 4) Rocurso a que se nega 
proVImento 

~R.QAQ:Vrstos, relatados e drscutidos os presentes autos. 
a CÃMAAA ÚNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unanimidade, conheceu do 
recurso o lhe negou provimento. nos te<mos do voto prokJndo 
peio Relator· (Reg. RSE N" 10. 163) 

L4~ • Or1gem:VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ ·Recorrente: RAI!-4UNDO 
MARQUES DA SILVA ·Advogado: DEFENSOR PUBLICO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AJU.f>Á • 
Relator. Dos. MÁRIO GURTYEV. 

f.IIIENTA:'PROCESSUAL PENAL- Recurso em Sentido 
Estrito - Presença de Indicias da autoria - Materialidade 
pnovada - Hipótese de pronúncia- Dúvida sobre o anlmus 
n~nctl - Descla»il1caçilo - Impossibilidade - Principio 
do In dubio pro soc/e~re - Presentes indiCies sulicrentos da 
autoria e provada a materialidade deh~va, a hipótese é de 
pronuncia, ox vi do OSialuldo no art 408. caput, do Código de 
Processo Penal. sendo lncabfvol a desclassifica~ fundada 
na existOnda de duvida sobre o anlmus necandi, haja VISta 
quo. nessa fase, por força do princlpro do In dublo pro 
soe/orare. dúVIdas e questões rntrincadas sobre a dcfinl~o 
jurldica do lato em apuração devem ser remetidas ao Jun 
Popular, único competente para aprofundar-se no exame da 
prova. 

ACÓRDÃQ. VIstos e relalllclos os autos. a CÂMARA ÚNIC;A 
õõ"TRtBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA. 
reunida ordrnanamenta. conheceu do recurso em senbdo 
estnto e negou-lhe provimento, tudo à unanimidade e nos 
termos do voto proferido pelo Relator" (Reg. RSE N" 10.181) 

APELAÇÕES CRI:;:M::,:IN:.:Al.::S::..... ____ l 
~66Il!l~ • Ongem: 1' VARA CRIMINAL E TRJBUNAL 
DO JÜRt DA COMARCA DE SANTANA· Apelante: ZAQUEU 
GONÇALVES. Advogado: SANDRO MODESTO DA SILVo!' 
/\pelado: MINISTÉRJO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA • 
!'l.@tOL... Dcs. RAIMUNDO VALES - Revisor: Dea. 
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AGOSTINO SILVERIO. 

~TA-PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA TESE 
REJEITADA COM BASE PROBATÓRIA. DECISÃO 
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO 
CARACTERIZADA. 1) Por lotça da soberania do Júri, 
consagrada na Carta Magna (art. 5•, Inciso XXXVIII). nao se 
cogita em doos.io manifestamente contrària às provas dos 
autos, quando o Conselho de Sentonça, com base no conjunto 
probalóno, rejeita a tese de nega~~ de autOfra c condena o 
réu nos termos da pronúncia: 2) Prownento pardal para 
mod1ficar o regimo para inicialmente fechado. 

A.CJ~BI~AO:Vistos e relatados e drscu~dos os autos. a 
CÂMARA ÚtjiCA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO DO AMN'A, a unanimidade, a>nheceu do recurso·e 
lhe deu provrmonto pardal, nos termos do voto do eminente 
Relator." (Reg ACr N° 10.150) 

~4105 - Origem: VAAA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ .. Apelantes: 1) MARLÚCIO VIEGAS 
DA SILVA, ALE.X VIEGAS DA SILVA E MAX MAGNO 
MAGAVE; 2) MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL· AdVOijado: 
1) DEFENSOR PÚBLICO • Apelados: 1) MINISTERIO 
PÚBLICO ESTADUAL; 2) MAX MAGNO MAGAVE • 
Advog•da. 2) DEFENSOR ~ÚBLICO • Relator: DES. MELLO 
CASTRO- ReV:sor Des. M"-RIO GURTY"'V. 

~ "PEN~L E PROCESSUAL PENAL · TRIBUNAL DO 
JURI • HOMICIDIO QUALIFICADO • NULIDADE DOS 
DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL 
PRELIMINAR REJEITADA QUALIFICADORAS 
RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA • 
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELA INSTÃNCIA 
SUPERIOR· DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS 
PROVAS DOS AUTOS • OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A 
DOIS RÉUS RECURSOS PROVIDOS NOVO 
JULGAMENTO • INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO 
TERCEIRO RÉU • RECURSO DESPROVIDO. 1) Não 
havendo qualquer elemento concreto capa~ de comprovar a 
ocorrência de coaç3o moral nos depoimentos colhidos na fase 
pohcial. descabida é a nulidade suscitada: 2) ReconheCidas 
pelo Conselho de Sentença a ocorrência de qualrficadoras. 
descabo â superior lnstánoa. om apelação da defesa, cancela· 
las. mormente quando encontram respaldo no vasto conjunto 
probatório, sob pena de malferir a sobcr.mia do Júri Popular: 3) 
Embora não seja exigido aos jurados o acolhimento da melhor 
prova dos autos no momento em que respondem aos quesitos 
lhes formulados. bastando que optem por uma das provas e 
versões a eles apresentados, ainda quo essa não Seja. 
eventualmente. a melhor dedsao. ainda assim, é preciso que a 
versão escolhida esteja amparada pelas provas dos autos. 
Assrm. a opção dos jurados por versão totalmente arbitraria e 
divorciada do conJUnto probatório, ensejando a confrguração do 
errar ín fuc!tcando, Impõe a cassaçáo da dectsão. procedendo· 
se a novo ju'!)~mMto: 4) Ror.urso• dos rC.I!. Al~x ViP.ÇaS ca 
Sil\la P. Max Mazno Mag3'1oti. p;~o>~·tt.1.,s ~ilra ca!:.Sar a d ... 'Cts.âo de 
Tribu~.d; do Jcri p01 cJ~'Cisllo maMBSI3m""t~ c:.ontrãna à pro.,a 
dos autos, ~ubmcle~s a novo ju!gamento; 5) Recurso dO 
réu t.1arlúclo V•cgas da Srtva a que se nega proVtmen;o; 6) 
Prejud•cado o apelo do Mrnistcno Publico. 

~Ã9.Vistos, relatados e d·scubdos os presentes autos. 
a Câm~ra Única do Egrégio Tnbunat de Justiça do Estado do 
Amapá, â unanrmidado. conheceu dos recursos e rejeitou a 
preliminar do nu~dada do processo. No ménto, à unanimidade, 
deu provrmento aos recursos do Alox Vlegas da Srlva e Max 
Magno Magave. Por maiorra, deu provimento paroal . ao 
recurso de Marlúcio Viegas da Srlva. para modificar o regrme 
de cumpnmcnto da pena. vencido. nesta parte, o 
Desembargador Mello castro. Por unanrmidade. julgou 
prejudicado o recurso do Mrnrsléno Pubhco.' (Reg. ACr N" 
10075) 

~~~O~ • Orrgem:VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
LARANJAL DO JARI • Apefante:FRANCISCO LOPES DE 
AQUINO FILHO. Advogado: SANDRO MODESTO DA SILVA · 
·Apelado. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: Dea. DOOLAS EVANGELISTA - Revisor: Dos. 
MÁRIO GURTYEV. 

~MENTA:"PENAL E PROCESSUAL PENAL - JÚRI -
HOMiCÍDIO E TENTATIVA DE HOMICiDIO QUALIFICADOS
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS 
AUTOS - ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA
REGIME PRISIONAL. 1) S~ c corpo de JUUdOS escolheu uma 
da!i. \'er!õos d!l~ ratos ~u& lhe fnta:n apt~Sclltl!f.as put 
entenaer a maL, vero~mrl, 3pciada nc CO"!Urllo probatório, 
não pode esta Certo anular o 1ulgamento, so~ a alegação de 
ser uma decis.io mantlestamente a>ntraria à prova dos autos, 
em resperto à soberania dos veredrctos do Tnbunal do Júri 
(Ar1. 5° Inciso XXXVIII da CF). 2) Se o Juiz, sopesando as 
orcunsli\ncias judiciais des!avoravels ao réu. a atenuante e a 
agravante. assim como. a causa de drmrnUI~ de pena. 

"8Slaliõreceu a peila definitiva PõUco- ãaina do mrnrmo legal, 
não há como macular a sentença por erro ou inJustiça na 
aphcaçao da pena. 3) O regime de cumprimento de pena 
deverá ser o lntdal lechado. face doosão recente do STF. que 
considerou inconstitucional o regime Integralmente fechado. 4) 
Recurso a que se dá provimento parcial. 

ACÓRDÃO:VI,tos, relawl~s u discutidos os ~r.-sEntes ~uto>. 
a-êÂMÃAA ÍJNICA <lo E.GREGIO Tl'liBUNAL :.JE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. a unanimidade. conheceu 
parclalmento do rocurso o. no ménto, the deu provrmenlo 
parcial, nos termos do voto prolerrdo pelo Relator". (Reg. ACr 
N° 10.096) 

~2-~Q6 • Orlgem:VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
VITORIA DO JARI · Aj,elante:ELBITE COUTINHO ALVES • 
Advogado:FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES_ 
Apelado· MINISTéRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA • 
Relator:. Des. OóGLAS EVANGEUSTA - Revisor. Des. 
MÁRIO GURTYEV. 

~:"PENAL E PROCESSUAL PENAL· ~NTATIVA DE 
ESTUPRO- NEGATIVA DE AUTO_RIA • IMPOSSIBILIDADE • 
AGEN~ QUE, POR CIRCUNSTANCIAS AUiEIAS Á SUA 
VONTADE, NÃO CONSUMOU O C,RIME DE ESTIJPRO -
RELEVÃNCIA DA PALAVRA DA VITIMA - TESTEMUNHA 
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OCULAR. 1) Se a Intenção do agente era de estuprar e n3o 
consumou o aime por cirrunstânclas alheias à sua vontade. 
n~ há de se acolher a tese de negativa de autoria • 2) Nos 
cnmes contra os costumes. a palavra da vitima surge como 
valor probante de relevância. ainda mais se corroborada por 
testemunha ocular do crime. 3) Não há de se acolher a tese de 
negativa de autoria. se as arcunstãncias como ocorreu o crime 
e as provas testemunhais demonstraram que o apelante foi o 
autor da tentativa de estupro. 4) Nos termos da decisão 
Ptenãna proferida pelo Supremo Tnbunal Federal. após o 
julgamento do HC 82.959/SP. o condenado por crime hediondo 
m: eqiJipcJr<ado, pode Obtor o dir9llo n nro~:-es~o d~ téUimê!. 
em preooch~ndo os de:nais r;;~qu:~tt~s, à lüZ da 
lndividu31ização da pena (art 5'. XLVI). 5) Re<;ur.;o provldG 
parcialmente. 

~BQÃQ: \.1slos. relatados e dlscu~dos os presentes autos. 
a CAMARA UNICA do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO A».APÁ, à unan•midade. conheceu do 
recurso e lhe deu provimento parcial , nos termos do voto 
proferido pelo Relalor.' (Reg. ACr N' tO. IDO) 

N" 2374/0!i ·Origem: 3' VARA CRIMINAL E DE 
AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE MACAPÁ -
Apelante: CLEUDER DE ALMEIDA NERI • Advogado:CiCERO 
BORGES BORDALO JÚNIOR • Apelado:MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ Relator: Do~. 
EDINARDO SOUZA Revisor: Des. DÓGLAS 
EVANGELISTA. 

~A: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO COM CAUSA DE 
AUMENTO DE PENA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA. 
CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA PENAL. PENA
BASE ACIMA DO MfNtMO. PENA DE MULTA. 
CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAl$. REGIME DE CUMPRIMENTO 
DA PENA. 1) Só é lnepla a denúncia quando comprovado, de 
forma inequívoca. deflc;iência a Impedir a compreensao da 
acusação e em Hagrante prejuízo a defesa do réu. 2) Nao há 
que se falar em lragilidade probatória quanto à autoria. quando 
na casa do réu enr.ontra·sc grande quant•dade de s"bstânci~ 
entorpecente 3) Se pBio mt::t::>S uma das ciretii'St:inciãs 
jt><!ici•i• foi ronsiderada dc•favoravet. 3 peõla-tJase pode sor 
fixada acim• do mínimo legal. 4) A pena-base de multa deve 
ser fixada tevando·se em conta os mesmos critérios utilizados 
para fixação da privativa de liberdade. 5) Em face do novo 
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, 
possivel a progressão de regime nos crimes hediondos. 6) 
Recurso provido. em par1e. 

ACÓRDÃO:Vistos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 
DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. â unanimidade, conheceu do recurso. rejeitou a 

preliminar e, no mérito, deu-lhe provimento parcial. nos termos 
do voto do eminente relator: (Reg. ACr N°10.159) 

N:l..iº"l-º.~ - Origcm:2' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ • Apelante; AJRTON GÓIS BAUEIRO - Advogado: 
LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHEIRO - Apoiado: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - Relator: 
Des. EDINARDO SOUZA - Revisor Dos. OÕGLAS 
EVANGELISTA. 

~TA:PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. 
TRÁFICÕ DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA 
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CONFISSÃO. RETRATAÇÃO. 
CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSmUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME HEDIONDO. REGIME 
DE CUMPRIMENTO. 1) O Código de Processo Penal 
Brasilc~o não adotou o principio da identidade flsica do juiz. 
n.ao sendo. pois, nula a sentença profelida por magistrado 
diverno daquele que presidiu a Instrução processual. 2) Não há 
que se falar em fragilidade probatóna quanto à autoria, quando 
o réu. embora se r~trdlando em Ju"'o, confessou o delllo r.a 
fase inQiliSlt<>nal. o que fCII de·"d"''""'t" corrohora:lo~ po;!as 
de!l1315 provas dos autos. 3) Apos a cecisão do Supremo 
Tribunal F'ederal. dodarando a inoonstitucionaltdade do ar1. 2.•, 
§ t. •. da Le1 n. 8.072190. não existe ób<ce à substiruição da 
pena nos crimes hediondos. quando preenchidos os requ.sitos 
do ar1. 44, do Código Penal. Da mesma forma. em face da 
referida decisao, é possivet a progressao de regime para tais 
crimes. 4) Recurso provido, em parte. 

ACÓRD.ÀQ:Vistos e relatados os autos, a CÂMARA ÚNICA 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO 
AMAPÁ, à unafllmidade. conheceu do recurso. rejeitou a 
prelimmar e. no mérito, por maioria. de<Hhe provimento parcial. 
nos termos do voto do eminente relator. vencido o 
Re•isor '(Reg. ACr N° 10.160) 

.N.:~Ill!Q- Ongem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÃ ·Apelante: MANOEL MARTINS 
CARVALHO • Advogado:MAURÍCIO SILVA PEREIRA • 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO - Revisor: Des. LUIZ 
CARLOS. 

E.ME~'PENAL - PROCESSO PENAL - TRIBUNAL DO 
JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ki 
PROVAS DOS AUTOS- INOCORR~NCIA- PENA-BASE
FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL- CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAJS DESFAVORÁVEIS - CRIME HEDIONDO -
PROGRESSÃO DE REGIME- POSSIBILIDADE' .• 1) Não tem 
Que se fRiar em anulação do julgamento por ser conbàrio às 
prov-ls Cus auto~ quaf'do us juraCilS ileülhem él lese 11& 
acu!.ação, pois ao Conselho do Sonlença é licite opt•r por uma 
das versões v<!fOSsimets dos autos. ainda mais quando ela se 
encon~ em consonancia com o conjunlo probatório carreado 
ao processo. 2) A fixação da pena·base é realizada de acordo 
com a análise das circunstânCias judiciais do artigo 59. do 
Código Penal. podendo ser fixada em um patamar acima do 
mlnlmo legal e abaixo do mâxlmo, obsetvando-se a 
censurabilidade do delito. 3) Permite-se a progressão da pena 
para condenados por crime hediondo ou a ete equiparados, 
devendo. pois. ser fixado o regime lnleiatmente fechado. 
Precadenles do Supremo Tribunal de Justiça 4) Apelo 
parCialmente provido. 

AÇQ~l,Q: Vistos, relatados e d1scutidos os 'presentes autos. 
a CA».ARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu do recurso 

(DIÁRIO OFICIAW 

e deu-lhe parcial provimento, !los termos do voto proferido pelo 
Relator: (Reg. ACr N" 10.161) 

N• 2.431/06 - Origem: 2' VARA DA COMARCA DE 
LARANJAL DO JARI • Apelan te: OORIEDSON !)()_, 
SANTOS BRITO- AdV09ada: ZlLDA CASTRO FIGUEIREDO. 
Apelado:MtNISTÉRIO PUBLICO DO ESTDO DO AMAPÁ-
Relator: Oes. MÁRIO GURTYEV - Revisor: Des. LUIZ 
CARLOS. 

~'PROCESSUAL PENAL E PENAL - Defensor 
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Apr:lante(s): MANOEL LIMA DOS SAWOS E OUTRA 
CAPEMI·CAIXA DE PECUUO PENSOES E MONTEPIOS BENEFI 
Adllogado(s~ OSVALDO SOUZA DE CAMPOS 368·0ABIAP 
KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA 371 ·DABI"P 
,t,pelado(s): OS MESMOS 
Advogado(s): KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 371-0ABIAP 
~V ALDO SOUZA DE CAMPOS 368-0ABIAP 
Rer.;'lor: MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

~·~S~~ 
Classe. At='f-LAÇÀO ClvEL 
O<lgem: JUIZAQO ESPECIAL NORTE 
Apclanle{s): BANCO 00 BRASIL S/A 
Advogado(s)· SANDRA OLIVEIRA 364·0ABIAP 

lnocorréncla - Roubo - Perda da posse peta vitima Apelado(s)' DEBORA MARIA tiRITO DOS SANTOS PEOROSO 
Indiscutível - Configuração de roubo consumado - Advogado(s)· RICARDO G. SANTG~ 421·0,t,B/AP 

Público - Atuação compatlvel - Insuficiência da defesa -

Emprego de arma - Concurso de agentes_ Não apreensão __!lelator· MARCUS OUINTAS 
do artefato - Fuga do outro agente - Irrelevância -
Aplicação da pena - Causas especiais do aumento 
configuradas -consideração na primeira e segunda fases 
- 8/s In Idem - Redução da pem~·bas& - Incidência na 
t~rceira fase - Majoração mitigada para três oitavos- 1) A 
Circunstância do Defensor Público nào haver arrolado 
testemunhas da defesa nao configura falta ou Insuficiência da 
defesa apta a anular o processo. mormente tendo em vista que 
desse proceder não de<;orreu prejufzo e que o causidlco atuou 
em todas as fases do procedimento. manifestando·se nos 
momentos próprios e de acordo com a conveniência da tese 
esposada - 2) No crime de roubo, ocorrendo desapossamento 
da vitima, com clara Inversão da posse em favor do agente. 
caracterizada fica a consumação do delito - 3) As 
peculiaridades do acusado não haver sido encontrado 
portando a arma usada na consumação do roubo e a fuga do 
outro agente, se a prova COligida é segura no sentido de que o 
crime foi praticado por duas pessoas armadas. consoante 
pacifica lurisprudl!ncia, não dcscaractelizam as causas 
especiais de aument~ da oena, prevts!.ac; ncs u-:clsos 1 e il, du 
§ 2•. do art. 157. do C~di~o PEnal t:r~s,;oiru - 4) tô 
lnadmissfvel, na aplicação da pena, considerar-se o emprego 
de arma e o concurso de agentes tanto na primeira faso. 
Quanto na terceira. de sone que, coostatado esse Inaceitável 
bis In idem, a reforma da sentença se impõe, para raduzir a 
pena·base - 5) Constatada a presença de duas causas 
especiais de aumento e levando em conta as peculiaridades 
de cada uma delas, jusüficável é a exasperação da sanção em 
apenas três oitavos. 

~: VIStos e relatados os autos. a CÃMARA ÚNICA 
00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
reunida ordinariamente. conheceu da apelação. rejeitou a 
preliminar de nulidade do processo por deficiência da defesa e. 
no mérito. deu4he parcial provimento. tudo à unanimidade e 
nos termos do voto proferido pelo Relator.' (Reg. ACr N' 
10.178)' 

TURMA RECURSAL ÕOS JUIZADOS ESPECII\IS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 131/2006 

O Excclentl>slmo Senhor Juiz Ma,.;onl Marinho, Presldenle da Colenda 
Turma Reeursal,faz ciente a todos os interessados a aos que viram o 
pres.ente EDITAL. ou deSe conhecimento tiverem, que no dfa 8 
novembro 2006, qwrta-felta, is 11:00 horas, cu em sess§o ordinAria 
suboeqüente, na sede do ANEXO DO FQRUM DESEMBARGADOR 
LEAL OE MIRA. reaUzar-se--â a 3241• Scs~o Ordf"'na. piJra Julgamento 
dos processos abaixo retaeiol\&dos, em wfa ocasl3o OCOI"rerS a 
publicaçlo dos acófClaos decOfrentes dos Julgamentos neCa proferidos 

MLINDADO DE SEGURANCA l!L....QOO.t 7/2Q!N 
Cl•sse: MANDADO DE SEGURANÇA 
Origem: SECRET,t,RIA DA TURMA RECURSAL 
Impetrante: GERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA 405-0ABIAP 
Impetrado: MM. SR. DR. LUIS CARLOS KOPES BRANDÃO JUIZ DE 
DIREITO SUBSTITUTO EM EXERCI CIO NO JUIZADO ESPECIAL 
CENTRAL 
Relalor. W.RCUS QUINTAS 

~.oES~_I'fJ)O()I6~ 
Closse: MANDADO DE SEGURANÇA 
Origem: SECRETARIA DA TURW. RECURSAL 
lmpelrante: W.NOEL GUEDES DO NASCIMENTO 
"dvogado: JOAQUIM t-IERBERT C. DA COSTA· 405.{)ABJAP 
tmpeltado: MM SR. DR. NIL TON BIANOUINI FILHO JUIZ DE DIREITO 
SUBSTITUTO DOS JUIZADOS ESPECII\IS 
Relator: MARCO MIRANDA DA ENCMlW.ÇÃO 

~q: 00~ N' Re<I!!SO' OOQ1512~ 
Classe; APELAÇAO CRIMIW.L 
O<lgem: JUIZADO ESP€CIAL SUL 
"pelante{•): DANUZA SABRINA OLIVEIRA DOS S,t,NTOS 
Advogado( ar. CRISTOVÃO COSTA MIRANDA 1058·0ABIAP 
,t,pctado(s): MICHELA MARA SIQUEIRA LOBA TO 
Advogado(s): CICERO BOROALO JÚNIOR 152.QA61AP 
Relator: MARCO MIRANDA DA ENC,t,RNAÇÀO 

N' f'rocesso· 043331/2004 ~-RfCUfSO 0080312005 
Classe: ,t,PELAÇÃO CIIIEL 
O<tgem: JUIZADO ESPECII\L CENTRAL CIVEL 
Apcranoe{s): MARII\NE DO SOCORRO DOS SANTOS GUIMARAES 
AdvOgodo(st. CLEIDE ROCHA DA COSTA 434-0AB/AP ' 
Apelado(s~ A. R. FlLHO 
Act.ogado(s)· CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 224-0ABIAP 
RelaiDr. MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

li'.P..JS>CeS'i!)~ Ji'_Rec'l!W· QQ998/2l)05 
Classe: AP.ELAÇÀO CfvEL 
Origem· JUIZADO ESPECII\L CENTRAL CIVEL 
Apela.u(s). REINALDO AlVES VIAN,t, 
Advogado(s)· JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858·0ABIAP 
Apelado(s): SUL AMERICA Cll\ NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado(s): GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0ABIAP 
Relotor. MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

~o; 009616/2004 ~;..0104\a025 
Ouse: APELAÇÃO CiVEL 
Origem: JUIZADO CIVEL DESCENTRALIZADO- CEAI' 
Apelaole(s~ BERTHE VIANA HADAD 
Advogado(st. LUIZ CARLOS G. DA SILVA 658-0AB/AP 
1\pei,ldo{s): MARITIMA SEGUROS SA 
Relator. MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

N' processo· o~ Ji'Ite<urso: 0109812005 
Closso; APELAÇÃO CIVEL 
Orloem: JUIZADO ESPECIAL CEWRAL 

~{QJ:~ N' Recurso· Q11413ti\.."'.S 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECII\L CENTRAL 
Apelanle{s): Y. YAMAOA COMERCIO E INOUSTRIA 
Advogado{s~ TAISA MARA MORAIS MENDONÇA T007-0ABIAP 
Apeiado(s): MARIA AUREA UCHOA DE BRITO 
Mvogado(st. ALESSANDRO UCHOA BRITO 1045-0ADIAP 
Rela!Or: MARCUS CUIWAS 

~ Prorosso QQ()46512~ !!'.:.B~lliQ;.Qlill1200:; 
O asse· APELAÇÃO CivEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s)' AMAZONAS TRANS FRETE E TURISMO L TOA· 
Advogado(s); ALES SANDRO UCHOA BRITO 1045-0ABIAP 
Apelado(s): DARCI TENÚRIO PAIVA 
Advogado(s): RIVAlOO VALENTE FREIRE 992-0ABIAP 
RolaiO<: MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

tr..fr~ 0 17822.12005 tr_f3çcutso: 0115412005 
Classe: APELAÇÃO ClvEL 
Ongem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL 
Apelante(s): ASSOCIAÇÃO EOUC,t,CIONAL MILLENIUM 
Advogado(st, MARLENE AI..MEIOA DOS SANTOS 671-0ABIAP 
"pelado(s): EU ALBUQUERQUE NOGUEIRA E OUTROS 
Advogodo(s): ELIEL RABELO 962-0AB/AP 
Relator: MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

tLEJ~QOt44!Q~. ~j)1J741200~ 
Classe APELAÇAO CIVEL 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle{s). AMAZONI,t, CELULAR SIA 
Advogodo(s). PATRICIA BEZERRA 978-0ABIAP 
Apelado(s). ELIAW. NASCIMENTO BORGES MACIEL 
Advogado(s), SINYA GURGEL 535-0ABIAP 
Relator. W.RCONI MARINHO 

~,..o.:_QQ~~ ~CC<lf1Q;.0.1J.8§f2_Qll~ 
Classe: AP€LAÇÃO ClvEL 
Ortgem: JUIZADO ESPECIAL CEWRAL 
Apelanle(s): MAURICIO DUARTE DE ALMEIDA 
Advogado(s): EDWARO SAWOS JUAREZ 508·0AB/AP 
,t,pelado(s)· MARCOS 00S ANJOS MACIEL 
Advogado{>) AGNALDO A FERREIRA 990·0ABIAP 
Relalor MARCUS QUIWAS 

~ f><~!l.llll.12I2DO~ ~ 
Classe' APELAÇAO CIVEL 
Or•g~ JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle(s): AMAUTO AMAP,t, AUTOMOVEIS L TOA 
Advogado(s) LUCIVALDO DA SILVA COSTA 73S.OABI,t,P 
Apelado(s): JOS~ MARIA COST ,t, RASSY 
Advogado(s~ ANGELO BRAZIL 958Hl,t,O/PA 
Relator: MARCO MIRANDA D,t, ENCARNAÇÃO 

tr'~~m:i N'Re~12QQ!i 
Classe. APELAÇÃO CiVEL 
Ortgem. JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelanle(s). ASSOCII\CAO EOUC ... CIONAL DA AMAZONIA 
ASSEAMA 
Acf.logado(s): JOÃO HENRIQUE SCAPIN 584·0ABIAP 
Ap<~lado(s) MAURICIO MOTA OLIVEIRA 
Advogado(s~ MARli\ DO PILAR DE SOUZA 505.0ABIAP 
Rolato<a ELEUSA MUNIZ 

~Ul/<00~ N' Recurto 0!22812{)05 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
O~gem; JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelanle(s): MONACO MOTOCEWER COMERCI"l L TOA 
Advogado(s) DENIZ CHAVES ALMEIDA 658.QABIAP 
Apolado(s) EOSON FERREIRA OE SOUSA 
Relator: MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

~esso:O~ N:~!:6>01~ 
Classe APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante{s) N S DIAS 
Aóvogado(s~ EOWARO SAWOS JUAREZ 506-0ABIAP 
Apelado(s)• DANIEL PEREIRA RECIO 
Advogado(s) ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO 101 7-0AB/AP 
Relal<>" MARCO MIRAND,t, DA ENCARNAÇÃO 

N:f'!.ç~.~z.QOS N' Rcr:urso 0128812006 
Classe· APELAÇÃO CIVEL 
Orogem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apclanto(s); SUL AMERJCA CIA DE SEGUROS 
Advogado(s): GLENDA DE SOUSA OOS SANTOS 919·0,t,DIAP 
Apelado(s) ANGELITA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 
Advogado(s) JOAQUIM HERBERT CARDOSO OA COSTA -tOS. 
OABIAP 
Relator MAR CUS QUINT ,t,S 

~~i:io· 003.i<012ll05 ~so: 0..\.3_0I/2il.OO 
Classe: APEL,t,ÇÃQ ClvEL 
Ongom JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEl 
Apelante(s)· SUL AMERIC,t, Cll\ DE SEGUROS 
Advogodo(s~ GLENDA DE SOUS,t, DOS SANTOS 919.QABIAP 
Apelado{s): BOAVENTURA SOARES MAI,t, 
Advogado(s); JOSE WENCESLAU FERREIR!. ROSA 858·0AB/AP 
ReiaiO<a; ANA LÚCIA 1\LBUQUERQUE 

f:r_~Q;JIQZW/200~ N~~~ 
Classe: 1\PELAÇÀO CIVEL 
O•lgem: JUIZADO ESPECIAL CEWRAL 
Apelanle(s): JOSE CARLOS CARVALHO BARBOSA 
Mvogado(s)· NARSON DE sA GALENO 4 17·0ABIAP 
Apelado(s) ADRIANO NERJS GOMES 
Advogado(s): CHARLLES SALES DORDA.l.O 438·0ABIAP 
RelaiOI MARCONI MARINHO 

~mawo~ N' Recurso· O~QQ§ 
ClaSS8: APELAÇÃO ClvEL 
Origem .AJIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apolanle(s): LUIS CARLOS FONTES FIGUEIREDO 
A<M>gado(s) ED'I'I,t,RD SANTOS JUAREZ 508-0ABIAP 
Apolado(s): ISRAEL DIAS PIRES 
Advogado(s~ EDEN PAULO G02·DABIAP 
RelaiOr: MARCONI MARINHO 

!!L.Proeesso· 006261~005 te..&<;~: 01471/2006 
Oasse: APELAC O CIVEL 
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Origem JUIZADO ESPECIAl CENTRAL 
Apelante{s): ASS. DOS SERV PUB. BRAS. • ASPBRAS 
Advogado(s): CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA 11677-0ABICE 
Aoelado(s)· PEDRO LEITE TEIXEIRA 
Advogado(s): lUCIO FÁBIO VIEIRA FERREIRA 669-0ABIAP 
Rela1or. MARCONI MARINHO 

~~s ~~.illJ/l!~ 
Clas.se: APELAÇÃO CivEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAl CENTRAL 
Apelanle(st. SUL AMERICA CIA NACIONAl DE SEGUROS SIA 
Advogado(s). GLENDA DE SOUSA 00$ SANTOS 919-0ABIAP 
All<llado(s) lUCIA HELENA DOS SANTOS E MIGUEL SilVA DO 
NASCIMENTO 
Advogado{s~ JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 856-QABIAP 
Rela!Of MARCONI MARINHO 

~~~~8l2~ ~~006 
Classe· APELAÇÃO CÍVEl 
Origem: JUIZADO ESPECIAL. SUL 
Apelonle(s): PETRO!!RAS DISTRIBUIDORA SIA 
Advogado(s)o BIANCA LIBONATI GALUCIO 11231-0ABIPA 
Apelado(s): FRANCISCO NICOLAU A SILVA 
Advogado($): JOAQUIM HEROERT CARDOSO DA COSTA 405-
0ABIAP 
Relalor MARCONI MARINHO 

~~o. OOU4.§1ZOQ!i ~0)496@0ll 
Clasoe. APELAÇÃO CIVEL 
Ongem JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelanle(s): SORVETERIA CAIRU L TOA 
AdvogadO{s) RICARDO BRITO DE SOUZA 123777-0ABISP 
Apelado(s) ROSANE MALCHER RAMOS 
Advogado(s): AlESSANDRO UCHOA BRITO 1045-0AB/AP 
Relaooro. ELEUSA MUNIZ 

H:t'•=~'<lru t!:_R=._01.W12QQ§ 
Classe APELAÇÃO ClvEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelanlt(s). PECULIO UNIAO PREVIDENCIA PRIVADA 
Advog(Odo(s): KElLY CRJSTINA BRAGA DE LIMA 371-0ASIAP 
Aoelado(o). DORALICE GOMES PERES 
Advogodo(st. 
Relalo"': ELEUSA MUNIZ 

ti: !'•-~OQ.4 I'I:R~urw 01568/2006 
Claose: APELAÇAO CIVEL 
Ongem: PORTO GRANDE 
Apelonle{s) : MARIA CELIA DOS SANTOS NUNES 
Advogado(s): NARSON DE SA GALENO 417-DABIAP 
Apelado(s) MARIA DA CONCEIÇÃO AlMEIDA RODRIGUES 
Advogado(s). JOÃO MARIA OLIVEIRA DA SILVA 653-0ABIAP 
Rela!Ofa: ELE USA MUNIZ 

.IL..&<>auS!LO~QO.S N' R~~()Q§ 
CIO$:;e APELAÇÃO ClvEL 
O"gom JUIZADO ESPECIAL CENTRAl 
Apclanlo(s) SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS SIA 
Advogado(s): GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0ABIAP 
Apelado(s): JOSE NENITO FERREIRA E OUTRA 
Advogado(s). JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858-0ABIAP 
Relatora ANA LUCIA ALBUQUERQUE 

N' P!QCesso oomoaw.5 H:f'ecurso: ~ 
Classe· APELAÇÃO CIVEL 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelaole(s)· VIRGINIA RUFINQ BORGES SANTOS 
Advogado(s) ANDRéiA RODRIGUES DE OUVEIRA 2897-0AB/AP 
Apelado(s)· GRAÇA 005 SANTOS ANDRITSON 
Advogado(s): MAURO MAC~OO 499-QABIAP 
Relalo< MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

~~4®(15~~ 
Classe· APELAÇÀO CIVEL 
Ongem; JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelan!e{s): SUl AMERICA CIA,NACIONAL DE SEGUROS S/A 
AdvogacJo(s) ALEX SAMPAIO 77o-OABIAP 
Apelado(s)· JOÃO PEREIRA DA SILVA 
Advogado(s): JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA ~ABIAP 
Relatora· ANA lUCIA ALBUQUERQUE 

N' Processo OQP1~5 H:..~ 0160312006 
Classe· APElAÇÁO ClvEL 
Or1gem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s)· SUL AMERICA CIA NACIONAl DE SEGUROS SIA 
Advogado(st ALEX SAMPAIO 770-0ABIAP 
Apelado(s): IZETE PENHA BARBOSA 
Advogado(s); JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA 405-
0ABJAP 
Relaoor.o: ANA lUCIA Al.llUQUEROUE 

~~ N:Beçur::o:O~ 
Classe APElAÇÃO CIVEL 
Ongem: JUIZAOO ESPECIAL SUL 
Apelanle(s). ENEIDA SOCORRO DA SILVA 

JUliA AIRES BAIA 
Advogado(s) FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA DEF PUB 
683·0ABIAP 
SINVA GURCEL 535-0ABIAP 

Apelado(s) ENEIDA SOCORRO DA SilVA 
.JÚLIA AIRES BAIA 

Advogado(s) FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA DEF PUB G63· 
01\B/AP 
SINVA GURGEL 535·0ABIAP 
Relalor. MARCONI MARINHO 

N: Prooes~82til2.!lllli N' Rec\Jrso: 0168:!/2.0~ 
Ctas"se APELAÇÃO CIVEL 
Ongom JUIZADO ESPECIAL CENTRAl 
Apelante(s). NORTE BRASIL TELECOM SIA • NBT 
Advogado(s~ KElLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 371·0ABIAP 
Apelado(s): PRISCILA VIGARIO DA SILVA 
Advogado(s): FRANÇOISE HELENA R DE OLIVEIRA DEFPUB 663-
0ABIAP 
Relator. MARCUS QUINTAS 

N' Processo· 00173:)L200~ ~~ 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apcbnle(s): AMÀLIA AMORAS TÁVORA 
Advogodo(s): RICARDO G SANTOS 421-0ABIAP 
Apelado(s)o BANCO 00 BRASIL SIA 
Advogado(s). NAZARE SANTANA 575-0AB/PA 
Relalor. MIIRCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

!t..f'roccsso 00335;u2Q!l!i t:!.:..Hm~LS!h Q170212l)Q§ 
ClaSse APELAÇAO ClvEl 
Origem· JUIZADO ESPECIAl SUL 
Apelanl~(s) SUL AMERICA CIA NACIONAl DE SEGUROS SIA 
Advogado(s)· ALEX SAMPAIO 77().DABIAP 
Apelado(s). CLOVIS VEIGA MONTEIRO 
Advogado(s~ JOSE WDICESLAU FERREIRA ROSA 858-0ABIAP 
Relalor MARCONI MARINHO 

~· Proceuo· OOQZOO~OO~. W Bes;;urso 01703l20Q0 
Classe· APELAÇ O CIVEL 
01\gem: JUIZADO ESPECIAL SUL 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Apeianle(s)• CAPEMI-CAIXA DE PECULIO PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFI 
Advogado(s~ KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 371-0ABIAP 
Apelado(s): ELIEl OI.IVEIRA CHAGAS 
Mvogado(s): OCINEIA PEREIRA 691·0ABIAP 
Reialor: MARCONI MARINHO 

~QlU5U/2.00fi. ~·~~Oll§ 
Cios se: APELAÇÃO CIVEL 
Ongem· JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelanle(s): CONSORCIO NACIONAl VOLKSVAGEM LTDA 
Advogado(st. ANDRÉ LUIZ CAMPOS CARDOSO 10850-0ABIAP 
ApefadO{s); ADMILSON MACIEL DE CASTRO 
Advogado(st EDNICE DA SILVA PENHA 892·0ABIAP 
Relator: .'\1ARCONI MARINHt"'l 

~W~2WI(ll95 N' Re<VIlio· 0186.l/2PQQ 
Classe: APELAÇÃO CivEL 
Otgem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
A""'anoe(s). RAIMUNDA DOS SANTOS lEMOS 
Advogado(st. MARCELO LEITE 999-0ABIAP 
Aj)elado(s): ALMIRO NONATO ARANHA 
Advogado(•t. JUliO CEsAR SILVESTRO 1055-0ABIAP 
Rel;)lor. MARCONI MARINHO 

~...®31~ ~QlaQml)l)l) 
Classe APELAÇÃO CivEL 
Ongem JUIZADO ESPECIAl NORTE 
Apclanle(s) PECUUO UNIAO PREVIDENCIA PRIVADA 
Advogado(s): KElL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA 371-0ABIAP 
Apelado(s) LUCIO FREITAS 
Advogado{s). FRANÇOISE HELENA R DE OLNEIRA DEF.PUB 663-
0ABIAP 
Relalor. MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

N' Proceqo: 014753QOO§ ~u<so: O.llli.I2.Qil!i 
Ci;.sse: APElAÇÃO CivEL 
Clr'll"ffi: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelamo(s). PECULIO UNIAO PREVIDENCIA PRIVADA 
Ac!vogodo(st K6.L Y CRISTINA BRAGA DE LIMA 371.0ABIAP 
Apoiado(s): RAIMUNDO Ct.EMENTINO DO NASCI1.4ENTO 
Advogado(s~ EDEN PAULO 602-0AB/AP 
Relalor. MARCONI MARINHO 

~~q· o~ tl.'.&ki.OOi..lU.ali712!Xlli 
Classe: APELAÇAO CiVEl 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle(s) : SUl AME RICA CIA NACIONAl DE SEGUROS SIA 
Advogado(s): ALEX SAMPAIO 77().0ABIAP 
Apelado(s): MARIA JUliANA MARQUES PEREIRA 
Advogado(s); JOSE WENCESlAU FERREIRA R9SA 858-0AB/AP 
Rela!Of IAARCO MIRANDA DA ENCARNAÇAO 

Macapá. 30 dGIJiubro d~ 2006. 

'ti '--

Bel' FILOMEN R DE OliVEIRA 
Chefe de Sectelari ~a Tunna Recursal 

Tlt-=oE'*!Sn~-.r.MArl. 
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 13212006 

o ExcelenlisStmo Senhoc' Juiz Marccri k~annho, Presidente da 
Cclenda Turma Recursal. faz ciente a todos os lnteressi~doS a aos 
que vimm o presénte EDITAL, ou dl'!'le conhecimento tiverem_ Que no 
dta 10 novembro 2006, seAta·fe1ra, âs 16:00 horas. ou em sessão 
ordln~rta subsoquente na sede do ANEXO DO FÓRUM 
DESEMBARGADOR lÉAL DE MIRA, reol.zar-se-ã a 78• Sessao 
&tri~Otdlnárla. para Julgarneol;o dos (lii"C)Ce$SOS abauo relacionados, 
em ~a ocasllo ocorrerá a pub~~ dos acórdãos decorrentes dos 
j\J)gamentos neta proferidos 

N• Pr0«1~.2.0Q.4 ~V~Q; 0109<aoo~ 
Classe. APELAÇÃO CIVEl 
Origem: JUIZADO ESPECIAl CENTRAL CIVEL 
Apelante(s): BANCO DO BRASIL SIA 
AdYogado(s)' SANDRA OI.IVEIRA 311<1.01\BIAP 
Apelado(s): WEliGTON COUTO DA CUNHA 
AdYogado(s): NATANIEL CAVALCANTE MARTINS 857-0ABIAP 
Relo!Or· MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

w Processa· 011~110~ W Ree~!Jli2QQ:i 
Classe APELAÇÃO CIVEL 
Oogem: SANTANA 
Apelanle' S.S DE ARAUJO. ME: GOL TRANSPORTES AEREOS SA 
Advogada· CL~OMII ARAUJO DE ALMEIDA 994.0AB/AP 

SINYA GURCEL 5J5.0ABI.-.P 
Apelodo(s): GOL TRANSPORTES AEREOS SA. 

S.S DE ARAUJO. ME 

~~~.~~o(s). ~~~~~NDA DA ENCARNAÇÃO 

I:L.I'lllccsso:OO~OO~.~OO~ 
Clasoe· APELAÇAO CfVEL 
Or;g<m JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) BANCO DO BRASIL SIA 
Ad,-ogado(s~ NAZARE SANTANA 575-0ABIPA 
Apelado(s) ADÃO DE JESUS PEREIRA 
Advogado(st FRANÇOISE HElENA R DE OLIVEIRA DEFPUB 663-

~::.::: MARCO MIRANDA DA ENCARNAÇÃO 

li:..f.coee~~l4581200S ~~ 
C la=: APELAÇÃO CfvF..l 
Origem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelanlo(st GRUPO BANCO BMC ·CREDITO PROMOTORA DE 
VENOASLTDA 
Advogado(s~ JOSE ANTONIO lEAL DA CUNHA j17.0ABIAP 
Apelado(s~ JUCE JANE BARBOSA DE SOUZA 
Advogado( o~ CELINA ALMEIDA DE SOUZA 622-0AB/AP 
Relator: MARCUS QUINTAS 

~lí)SS!2005 ti:,!ill_ll!SO 01266/2006 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Orogem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEl 
Apelanle(s): BETRAL VEICUlOS 
Advogado(s~ VALDINEI SANTIINA AMANAJÁS J83.0AB/AP 
ApeJadO{s): ELMIRA FONSECA MAGALHAES 
AdvogadO{st. BRENO TRASEL 7:14-0ABIAP 
Relalor. MARCUS QUINTAS 

N• proce$$0· 0497&4/~005 N• Rocurno· 01268.'2006 
Classe· APELAÇAO CfVEl 
Onge.,; JUIZADO ESPECIAL. CENTRAL CIVEL 
ApeJanle(s): TELEMAR NORTE LESTE SIA 
Ad'logado(s~ ESTER ALMEIDA DE SOUZA 751.0A8/AP 
A lado(s~ GLAUCIA OOS PASSOS LIMA RIBEIRO ALVES 
A::ogada. MARIA DE N.o.ZARE S. DE SOUSA 575-0ABIIoP 
RelaiO<! MARCUS QUINTAS 

~•o:049~.!i~ 
Classe. APElAÇAO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAl CIVEL 
Apelaole(s) VALDEVINO SOARES RAMOS FILHO 
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AavogadO(st FRANÇOISE HELENA R DE OI.IVEIRA DEF PUB 663-
0AB/AP 
ApelaOO(s): ANDERSON BRITO SARMENTO 
Relalor. W.RCUS QUINTAS 

~:.~ l!l'&.cu!SQ· 014!!5/2006 
Classe: APELAÇÃO CivEl 
Otogem· JUIZAOO ESPECIAl SUL 
Apelonte{s): PECULIO UNIAO PREVIDENCIA PRIVADA 
Advogado(s)' KElL V CRISTINA BRAGA DE LIMA 371.0ABIAP 
Apelado(s). CARlOS JOSE DA SILVA SOUTO 
Advogado{s) VALDEC! DE FREITAS FERREIRA 580-0ABIAP 
Relator W.RCONI MARINHO 

lf:....tlocesso· uuq:g,tr~ tLt<eeuriQJU~ 
Classe· APELAÇÃO CivEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apela .. &( o). TIM CELULAR S/A 
Advog3do(s~ SINYA GURGEL 535-0ABIAP 
Apoiado( o~ LUCI O JORGE DE MAGALHÃES 

~~.>do(·~"':cg~~~g; DS:~~~çAo 
!l:..f!l!!;.w~~ !i'. &<uoso: 01~ 
Cla•se· APELAÇÃO ClvEL 
Origem. JULZAOO ESPECIAL SUL 
Apelante(sj· SUl AMERJCA CIA NACIONAl DE SEGUROS SIA 
Advogado(s). ALEX SAMPAIO Tf().OABIAP 
1\pelado(st JOSINALOO MONTEIRO AlVES 
AdvOljado(<): JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 8S8·0ABIAP 
Rela!o<a ELEUSA MUNIZ 

~-ºll:i tr.B•cw<r01Z00/2006 
Classe· APELAÇAO CivEL 
0<1gem JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apalanle(s) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Advogado(s~ UNALDO SOUSA 1033-0ABIAP 
Apelado(s~ FRANCISCO PASCOAL RODRIGUES DE ALMEIDA 
Advogado(s). KATIA DANTAS DE MElO B27·0ABIAP 
Relaloo· MARCONI MARINHO 

N' Processo· 0043§112005 N• RectJrso· 01701~ 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
Or10om: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelan!e(s~ NBA l TOA·ME 
Advogado(s)· WERlEN B.lEÀO 821.01\B/AP 
Apelado(s): NElSON BRITO BRAGA· ME 
Advogado(s~ AGNALDO A FERREIRA 99(}-()ABfloP 
Relalor. ~IARCONI MARINHO 

N" P!QCeuo: 010615/!(Qil!i ~uw 01783/2006 
Classe: APELAÇAO CIVEl 
Ongem JUIZADO ESPECIAl CENTRAL 
Apelanlejs) SUL AMERJCA CIA NACIONAL DE SEGUROS SIA 
Advogado(s) ALEX SAMPAIO Tf().QABfAP 
Apelado(s) VÂNIA EMILIA OA SII..VA COSTA 
Advogado(s~ JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 851-0ABIAP 
Relaooro· ELEUSA MUNIZ 

~e~.m!&i ~}Q..(I178712~ 
Classe APELAÇÃO CIVEL 
Or.gom: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelaole(s): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS SIA 
Advogado{o): ALEX SAMPAIO 77l).DABIAP 
Apelado(s): MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS 
AdvogadO: PAULO SANDRO A. SANTARaA ~ABIAP 
Relalora EL[USA MUNIZ 

~i!a.ll2.llll!! lr..&w~ 01~ 
Classe: APELAÇÃO CivEL 
Orlgom JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante(s): PATRiciO EURO MOTA DIAS 
Advogado(s): MARCElO OLIVEIRA 67~ABIAP 
Apebdo(s): A~l~LIA CORREA BELEM 
Advogado(s): EDIELSON OE liMA CAMPOS 5SJ..OABIAP 
Relalor. MARCONI MARINHO 

~Z§al){)jjti:_Reçy~ 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
0r1Qom: JUIZADO ESPECIAL SUL 
llpelante(s). SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS SIA 
Advcgado(s)· AlEX SAMPAIO nrHJABJAP 
Apelado(s) MARIA LUCICL~IA 0A SILVA BARBOSA 
Advogado(s~ JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858-0ABIAP 
Rela<or. MARCONI MARJNHO 

~~18/fQOO. N' f!ewrso· 0!799/2006 
Claose: APElAÇAO CIVEl 
Or1gom· JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelano«s): CREDICARD BANCO SIA 
AdYogaoo(st. HERMENEGILDO CRISPINO 1643-01\B/PA 
Apclado{s): EDILEA NAZA~ DE LIMA 
Advogado(s): GIRLENE AlMEIDA DE FREITAS 351-0ABIAP 
Rela!o<. IAARCONI MARJNHO 

N:J"r<tce'\Sl!...ll2illZJ711® N' Recucso: 018Q5/2001j 
Cla.oe: APELAÇAO ClvEl 
Origem. JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante{s). SUL AMERICA CIA NACIONAl DE SEGUROS SIA 
Advogodo(sr. RALFE STENIO 238699-0ABISP 
Apelado(s~ SÚNIA MARIA VI'Z DA COSTA 
Advog3do(s~ JOAQUIM HERBERT C DA COSTA 405-0ABIAP 
Roo;,toro. ElEUSA MUNIZ 

Macapá, 30~~~b .p 2006. 
l':l~l .• 

Bel" FILOMEN ~ DE OLNEJRA 
Chefe de Secre · da Turma Recursal 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da capital 

UZ.,OO ESf'ECIA. 0:' '"W OA C:C":lf.!...\Y.J. ~ MI..CAPÁ 
A'J ;t.; N" 17J7 tf()fllJY. :;fS&J~ lEAl r.l tJ.WAJ 

e.~ "SE-'-> J.hA J'.. j '3.!;?. . . . . 
Pauta de Publicação ·Atos JudooaJS 

Processo N": 01432312006- RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: NILTON MAGALHÃES DA SILVA 
Parte Ré: CAESA ·COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 
DOAMAPA 
Advogado: BENEDITA LEAO • 870AP 
Audiênda: 
agendada para o dia: 16/11/2006 ás 11:30:00 



Macapá, 30.10.2006 

Processo _N" 00032012005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇAO 
Parte Autora: IRRAEL DOS SANTOS FARIAS 
Advogado: EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO. 523AP 
Parte Rir AFONSO ALEXANDRE NEVES BARBOSA 
Audténcia. 
agendada para o dia: 16/11/2006 às 11:30:00 

Processo N": 01486012006 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Aula<a: SILVIA FERNANDA DA SILVA PIRES 
Advogado: EDIR BENEDITO NOBRE CARDOSO -1273AP 
Pane Ré: CELULAR SERVICE AP e outros 
Advogado· ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM • 
1070AP 
CAMECRAN JOSE DA SILVA. 538AP 
Audiéncia: 
agendada para o dia: 2111112006 ãs 1 0:00:00 

Processo N": 016006/2006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora. ZJLMA DE AZEVEDO RODRIGUES 
Advogado. ALAN KLEBER SOUTO FERREIRA • 804AP 
Parte Ré: CLUBE DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA 
POLICIA MILITA 
~~ado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA. 

Dospacho/Deasão: 
Preparado o recurso, fnbme-so a parte recorrida para 
querendo oferecer no prnzo legal as oontra·razOes. · 

Vtndas ou não as contra-razões. subam os autos a 
;uf:

0
unna Recursal, oom o registro das homenagens deste 

Processo .N': 00857912005 • RECLAMAÇÃO CIVEL . 
EXECUÇAO 
Parte Autora JOÃO DOS SANTOS COSTA 
Parte Ré: LUIZ DE JESUS CANTANHEDE e outros 
Advogado: FERNANDO AIRES - 432-AAP 
Audiência. 
agendada para o dta· 14/11/2006 ás 11:3000 

Processo N': 00076912005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: IRAN CELIO SOARES DA SILVA 
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA. 505AP 
Parte Ré CAIXA DE PECULIOS PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA. 371AP 
DospachoJOed~: 
tnbm&-se o Vencido para, em até cinco(5) dias. comprovar nos 
autos o pagamento da condenação conforme cálculos, pena 
de prossegUimento em execução, com a penhora de bens 
suftelet'lles à satisfação do a(Kflro rsctamado 

Processo N": 01705912006 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora GEOMARIO FROTA BARBOSA 
Advogado RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO • 
1237AP 
Parto Ré LENO DO ROSARIO MONTEIRO 
Dcspadlo/Oecisao 
1 -R. A (execução) 

2 • Venha aos autos o original do lilulo e•ccutivo. 

Processo N": 01590512006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: LILIANE MONICA PINTO SERRA 
Ad110gado SILVANA MARECO KUBOTA • 948AP 
Parte Ré: CAJXA DE PECÚLIO PENSÕES E MONTEPIOS 
-CAPEM! 
Advogado: KELl Y CRISTINA BRAGA DE UMA • 371AP 
Despacho/Decisão: 
Intime-se o Vencido para. em até cinco(S) dias, comprovar nos 
autos o pagamento da oondenação conforme cálculos. pena 
de prossegu<mento em execução, com a f)e(lhora de bons 
sufioentes â satisfação do credito reclamado. 

Processo N': 00174112005- RECLAMAÇÃO CiVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora· ALFREDO DAS NEVES RACHID 
Parto Ré. PECÚLIO UNIÃO PREVID~NCtA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE UMA· 371AP 
Despac11o1Deosáo: 
intime-se o Venado para em até onco(5) dia•. comprovar nos 
autos o pagamento da oandenação conforme cálculos, pena 
de prosseguimento em execução. oom a penhora de bens 
sufioentos à sabsfação do crédtto reei amado. 

Procosso N": 015499/2006- RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOSE PENA AMANAJAS NETO e outros 
Advogado GILVANILDO SANTANA AMANAJAS • 957AP 
Parte Ré· SULINA SEGURADORA SA 
Advogado. MICHELA DA SILVA COSTA -1049 AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO. com base nas provas juntadas aos autos e 
pelo IMe oonvencunento que formo, JULGO. 

t IMPROCEDENTES a preliminar de 
incompetência abSOluta do juizo, e a alegação de prescrição 
do dtreilo de ação dos autores; 

11 ·PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos 
au(O(es oandenando a ré a pagar-lhe a indenização deoorrente 
do segvro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 7.000,00 (SETE 
MIL REAIS). correspondente a 50% do valor previsto na ai. ·a·. 
do art. 3" da Lei 6.194n4. acrescido de juros de mora da 1% 
a.m. a partir da citação (Súmula 163 do STF). e cilrreção 
monetãria pelo a contar da propostlura da ação. 

Dou por extinto o processo com julgamento do 
métito, conforme art. 269. I do CPC 

Sem custas. 
Pubi<QU&-se. Registre-se. lntlme-se. 
Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte 

ré para efetuar o pagamento. na forma do art. 475-J do CPC. 
com redação determinada pela Lei n'11.232 da 22112/2005 

Processo N': 01546112006 ·RECLAMAÇÃO ciVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: OSWALDINO AMARAL 
Parte Ré: CEA· COMPANHAJ DE ELETRECIDADE 00 
AMAPÁ 
Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO -1018AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO. e bxlo mais que oonsta dos autos JL 
PROCEDENTE o pedido Inicial para condenar a Companl 
Eletricidade do Amapá a devolver ao Reauerenle o doL. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

taXa paga, no valor de RS 43.42 (quarenta e três reais e 
quarent~ e dois centa<Os), que deverã ser oorrigida 
mono:tanameme pelo INPC. desde a data do pagamento 
lndeV>do. ou seja 22.08.2006, actescida dos JUfOS legais 
obedecendo ao parágralo üntco do art. 42 da Let 8.078190 ' 

Ouanto ao dano moral. considerando que deve ter o 
caráter pedlagóg100, CONDENO a Requelida a pagar ao autor 
a lmpottântia de_ R$ 1.200,00(u:n mil e duzentos reais), que 
entendo ser sufiCiente à reparaçao do constrangimento sofódo 
bem como para evitar que fatos como este venham a ocorrer 
novamente, nos termos Inciso VI do art. 6' do mesmo 
estatuto. o qual deverá ser acrescido de JUros de mora de 1% 
ao mês e atuahz.ação monetária, a par1ir da prolação desla 
sentença. 

. Dou por resolvido o processo com resolução do 
m.~to. na forma do art. 269, Inciso I do Código de Processo 
CIVIL 

Deixo de condenar a parte rê em custas e 
honotàrios por não ter vislumbrado li!Jgància de má fé. 

Remetam-se os autos ao Contador para atualizaçao 
dos cálculos. 

Publique-se. Intimem-se as partes. 
Transitada em julgado, prossiga-se no cumprimento 

da. sentença na forma do art. 475-J do CPC. atualtzado peta 
Let 11.232105. 

Processo N': 014880/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte AU\ota: ELI MESSIAS PEREIRA 
Advogado: HAGEU LOURENCO RODRIGUES • 860AP 
Parte Ré IZABEL CRISTINA DE PAULA RIBEIRO e outros 
Advogado: MAURO JOAO MACEDO DA SILVA· 499AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos JULGO· 

I - IMPROCEDENTE a preliminar de tlegitimidade 
ativa ·ad causam· suscitada pelos réus. 

11 - PROCEDEN'"E o pedtdo do autor. condenando 
os réus ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenla 
rcats}, actescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 
Janetro de 2006, e correção monetána a contar da mesma 
data. 

CPC. 
Dou por ex!tnto o leito. com base no art. 269, 1 do 

Sem custas. 
P.R.I. 
Transllado em julgado. lnbme-se o devedor para 

efetuar o pagamento em qutnze dtas. sob pena de tncidêocia 
de multa de 10 %(daz por cento) sobre o valor da condenação, 
conforme prove o art. 475-J do CPC. 

Processo N': 01491612006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora. PAULO CORRi:A DE SENA JÚNIOR 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO • 00 
Parte Ré: ADENILSON DA SILVA CAIRES FILHO 
Advogado· ANDERSON MARCIO LOBA TO F A V ACHO. 
1102AP 
DespachoiDeclsaó: 
Recebo o mcurso interposto. e.s que tempestivo. 

Intime-se a parte recorrida para oferecer 
contra-razões. 

Processo N": 01Q833/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Auta<a: MARIA DA CONCEIÇÃO LOBA TO JOMAR 
Advogado: SANDRA REG NA MARTINS MACIEL 
ALCANT ARA· 599AP 
Pane Ré SOCIEDADE CAXJENSE DE MVTUO SOC 
PREVIDi:NCIA e 0\Jlros 
Advogado: CINTHYA JOROANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
DospachoiDeci~: 
Recebo o recurso Interposto. eis que tempestiVO 

lnUm&-se a parte recomda para. querendo oferecer 
no prazo legal as contra-razões. 

Processo N": 00182712005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Auta<a: IZAURA SARAIVA LEAO 
Advogado: ELON E IDE DA COSTA LOBA TO· 958AP 
Parte Ré. PECÚUO UNIÃO PREVIDÍ:NCIA PRIVADA e 
outros 
Advogado: KEU. Y CRISTINA BRAGA DE UMA· 371AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos JULGO 
EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO Mi:RITO, 
declarando llegi(ima para_figurar no pólo passl\10 da presente 
causa a ré PECULIO UNIAO, ex vt do art. 267, VI do CPC. 

Sem custas. 
P.R.I 
Após, arquive-se. 

Processo N": 00305912005- RECLAMAÇÃO clvEL • 
CONHECIMENT 
Parte Auta<a; MARIA DE NAZARE RODRIGUES DIAS 
Advogado: LUCIO FABIO VIEIRA FERREIRA· 669AP 
Parte Ré: CAPEM! • CAIXA DE PECUUO PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Advogado: KELL Y CRJSTINA BRAGA DE LIMA - 371 AP 
Despacho/Deci:>ao: 
Intime-se o Vencido para. em até clnto(5) dias. comprovar nos 
autos o pagamento da oondenação conforma cálculos, pena 
de prosseguimento em execução. com a penhora de bens 
suficientes à sattsfaçao do o-édito reclamado. 

Processo N': 01118312006 ·RECLAMAÇÃO CÍVEL· 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOELINO SÃO TOM~ DA COSTA 
Advogado: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO- 609AP 
Parte Ré. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA • 
CEA 
Advogado: ERUENE SANTOS DE CASTRO- 259AP 
Audiência: 
aQendadla para o dia: 14(11/2006 às 14:00:00 

Processo N': 01 127512006 • RECLAMAÇÃO CiVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Aulora: ROMILOA REIS OLIVEIRA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-
405AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
SA 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO· 770AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO. e tudo mais que dos autos oonsta JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido da autor pela ocorrência da 
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prescrição, tudo de acordo oom o art. 2.028 ele art. 206.§3' , x: 
do CC/2002. Assim, EXTINGO O FEITO COM APRECIAÇÃO 
DO MÉRITO, ex vi do arL 269, IV do CPC. 

Sem custas. 
p R. I. 
Após. arquive-se. 

Processo N' 01560712006 • RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Auta<a: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 
Advogado: LI LIA MARIA COSTA DA SILVA. 798AP 
Parte Ré SULINA SEGURADORA SA 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO ·1286AP 
Sentença: 
PELO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta JULGO 
IMPROCEDENTE o pedtdo do autor pela prescnção. tudo de 
acordo com o art. 2.028 ele art. 206. §3'. XI do CCf2002 
Como conseqüência, EXTINGO O FEITO COM APRECIAÇÃO 
DO MÉRITO, ex vi do art. 269, IV do CPC. 

Sem custas 
P. R. I. 
Após, arqUtve-se 

Processo N': 01 705612006 • RECLM1AÇÃO CfVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora· KATIA NAZARE TABOSA COUTINHO 
Advogado· MARCELO FERREIRA LEAL- 370AP 
Parte Ré: IBERE GUIMARAES DE ANDRADE 
Audlêncta 
agendada para o dia· 17/1 1/2006 âs 11:00:00 

Processo N': 017051/2006. RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora· MAURA ALVES FLEXA 
~1~ado CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO 

Parte Ri! NBTC • NORTE BRASIL TELE COM 
Audtência: 
agendada para o dia: 1711112006 as 11.00:00 

Processo N' O 1 7052/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL . 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JORGE LOBA TO DA SILVA 
Advogado: KELLEN REGIANE DE MELO PANTOJA. 
1241AP 
Parte Rê 
Audiência. 

JONAS MIRA M10RAS 

agendada para o dta: 17/1 t l2006 às 11:00:00 

Processo N"' 01705312006 - RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Pane Autora· MARCELO VICTOR MIRANDA 
Advogado MARCELO VICTOR MIRANDA. 1 OB22PA 
Parte Ré: DORALICE CORREA 
Audiêncta· 
agend•da para o dta: 1711112006lis 11.00·00 

Processo _N•· 00024312005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL . 
EXECUÇAO 
Parte Autora: ELZIANDRO MONTEIRO ALCANTARA 
Advogado SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA- 599AP 
Parte Ré· PENTA ·PENA TRANSPORTES AEREOS SA 
Aud<énCJa: 
agendada para o dta· 13/1212006 às 14:00:00 

Processo _N' 00623112005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇAO 
Parte Autora· JEAN CARLOS SOUTO GOMES 
Advogado JAMIL DAVI VALENTE DOS SANTOS • 614AP 
Parto Ré: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 
Advogado: MARIA DE LOURDES BITENCOURT DA SILVA. 
9085PA 
Audiência: 
agendada para o dia: 1 7/1 112006 às 11:30:00 

Processo N'. 011338/2006 ·RECLAMAÇÃO CiVEL. 
EXECUÇÃO 
Parte Aulora: BERNAOETE FERREIRA BRITO 
Advogado. JOSE ROBERTO NUNES • 905AP 
Parte Ré CELSO DA SILVA 
Advogado: PEDRO DE PAULA RODRIGUES • JOOGRN 
AudJênaa: 
agendada para o dia: 17/1 112006 às 11 :30:00 

Processo N~ 01562012006 ·RECLAMAÇÃO ClVEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: MIGUEL CANDIDO VAZ DA SILVA 
Advogado SIDNEY PELAES DE A VIS. 817AP 
Pane Ré· REGINALDO DE BRITO MIRANDA 
Audiência: 
agendada para o dta: 17/t t/2006 às 11:00:00 

Processo N'; Ot5444/2006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora : JOSt: VALDIR PEREIRA SOARES 
Parte Re: CONSORCIO NACIONAL H ONDA L TOA e outros 
Aud•ência· 
agendada para o dta. 21/1112006 às oa:30:00 

Processo _N•: 017054/2006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL. 
EXECUÇAO 
Parte Autora: RAFAEL JERONIMO DE OLIVEIRA 
Advogado: NARA SOPHIA MARTINS LOBA TO -126SAP 
Parte Ré· JOAO BATISTA PINHEIRO GONCALVES 
Audiéncla· 
agendada para o d•a· 17/1112006 às 11:30:00 

, NACAPÁ.26 de oukJbro de 2006 

J.IZAOO ESFKIAI SlJ. DA C()I.MIJO. Of MJ>C»). 

AV W'.'I.NX) ÁIVAAfS OA COSTA. N' •OO 

fl._t:$t:NHA- hbf.r<.c.coç.. 
Pauta de Publicaçao -Atos Judiciais 

Processo N': 00370712005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: RENILDA COEELHO DE ALMEIDA 
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Advogado: VALDECI DE FREITAS FERREIRA· 560A? 
Parte Re: RIAN CARLOS B. FREITAS 
Aud.óncla· 
agendada para o dia· 0411212006 às 11:00:00 

Processo N°: 00061112005 - RECLAMAÇÃO CÍVEl -
CONHECIMENT 

(5.~~~cr.l de J~;i~~ ~ 
G~ugustoAives _) (~ l'ublioações Divc•·sas ~J 

r.J:~.L...;.~ Parte Autora: DALVALINA RODRIGUES DA COSTA 
Ad'o'Ogado· JOSE MARIA DA SILVA FILHO- 414AP 
Parto Ré: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MACIEl 
Despacho/Decosão: 
Defiro por cinco (5) doas. 

l nbme-se, 

Processo N": 00090112005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL. 
EXECUÇÃO • r 

•'• 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Portaria 126/ 2006-PGJ/MPEA 

AV ISO DE LICITAÇÃO 

Par1e Autora· ANTONIO SERGlO PANTOJA DA SIL\(l'l 
Aévogado: HELOANA GAZE~ TEOO!IRA-~~-, 
Parte Ré: EMPRESA UNIÃO MACAP}j 01i . ~ •, 
LTDA . • •• , ""' 

O ~TÉR!O PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA, A TRAVES DE SUA PREGOEIRA OFICIAL 
e ~QlJt{>i' DE APOIO, AViSA QUE ESTARÁ 
f>ROMQ~NDO LICITAÇÃO, CONFORME ABAIXO 
ESPECiflCAOO: Advogado· CLEUSA AMALIA VON SCHARTEON - ,S~ 

Dospacho/Declsão: 
A JUntada de nova procuração aos autos tmplk:&- revogo~ 
láclla do mandato judiCial conferido antenormente (lnlell~a 
do arbgo 687 do atual Código Oillil) • .. 

PROCES~ N•s: 3003817/2006 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NO. 
013/2006~ 

Proceda-se à alteração dos dados do pi'lrOOO da 
parte autora, intimando-se o atu<JI da audil!nela deslg(lâda. 

Processo N": 00090112005- RECLAMAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO 
Parte Au1ora: ANTONIO SERGIO PANTOJA DA S ILVA 
Ad\109ad<>: HELOANA GAZEL TEIXEIRA- 6076PA 
Parte Ré: EMPRESA UNIAQ"NACIJIA Dli'TRANSI"eR'TE 
LTDA 
Advogado: CLEUSA AMALIA VON SCHARTEN • 36llAI? 
Audiéncta: 
agendada par.~ o dia: 24/1112006 âs 11·50:00 

Processo N": 001065/2005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Pane Aut01a: SALUSTIANO CAJADO NETO 
Advogado' ALESSANDRO LEAL CORDEIRO- 866AP 
Pano Ré: IVANILDO CARVALHO E SILVA 
Sentença: 
Ante o exposto, DECLARO extinto o processo sem a resolução 
do ménto e assim decido com suporte no art. 267 111. § 1°. do 
Cód•QO de Processo Civil. 

lnbmem·se. 
Arquivem-se os autos com as cau1clas de praxe. 

Processo N": 00135212005- RECLAMAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA OSVALDINA SOARES TEIXEIRA 
Advogado OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA-
8272PA 
Parte Ré: BRASCOBRA CENTER LTOA. e outros 
Advogado: JOSE ANTONIO lEAl DA CUNHA - 8758PA 
Dospacho/Decisão: 
1 Robfique-se o fetlo p~m ação de execução 

2 Designe-se audiência par.~ os fins do art 53. § 2°, 
da Lel 9.039/95, 

3. Expeça-se pedido via BACENJUD. para Que 
Informe. se CJUstem valores depositados em conta corrente ou 
poupança, bem como em qualQuer ou1ra apllcaçao, em nom<> 
do executado, e, em caso posibvo, proceda-se â transferj!"c•a 
para a conta deste Jul:!o do valor eq10valenle ao Clédtlo 
exoqucndo. 

4 Intimem-se. 

Processo N': 001352/2005 - RECLAMAÇÃO C(VEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora· MARIA OSVALOINA SOARES TEIXEIRA 
Advogado: OCINEIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA· 
8272PA 
Parte Ré BRASCOBRA CENTER LTOA. e outros 
Advogado; JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· 8756PA 
Audtóncla· 
agendada para o dia: 27/11/2006 ~s 11:55.00 

Processo N'" 00149312005 - RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Au1om: ROSIVALOO UCHOA DE AZEVEDO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Pane Ré: SULINA SEGURADORA SA 
Advogado· MARCIO FERREIRA DA SilVA- 1120AP 
Despacho/Deetsâo: 
Defiro o pedido da parte autora. Concedo o beneficio da 
assostóncta judiciâria.. 

Recebo o recurso •nlorposto, eo• que tempesbvo. 
lnbms-se a parte recorrida para. no pwro de c.c,;z 

dias, ofetocer contra-razões. 
VIndas ou nao as contra-razões. subam os a.1to< ,\ 

E. Turma Rerursat. com o registro dds homenagens deslu 
Juizo 

Processo 1-1" 00583712006 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Pane Autora DORCAS REIS DA SILVA 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA- 641\AP 
Parte Ré: ELIANA DOS SANTOS BASTOS 
Advogado: CHARLLES SALES BORDALO - 438A? 
Audténoa 
agendada p3r.1 o dL3: 13/12/2006 às 08·00 00 

Processo N° 006896/2006 - RECLAMAÇÃO C:l~El
CONHECIMENT 
Par1e Autora· EDNA MELO DE OliVEIRA 
Advogado: MARCELO OE OLIVEIRA MORAIS- 6/úF--' 
Pane Ré CAPEM!- CAIXA DE Pi:.CULIO PENSÚES " 
~tONTEPIOS I 
Ad\109ad<>: KELL Y CRISTINA BRAC">A DE LIMA - r' ' 
Dcspacho/Decosao· 
Recobo o rCCUfso •nterposto, e1s qL:c tL ..,. 1--l ·· t a 
devidamente Prwarado 

lnflm•se a o.lrtc recorndJ pa""J ~~ ··r', f' 

oonlra-razõflS 
Vlt'ldas ou não as COntra·razões. subam os autos a 

E. Tunna Recursal. com o rQ<ltslrO das homc.,..~en< ~~ 
JuflO. ... 

nPo~ ~ISNOR PREvO, GLOBAL. 
OA TA DE ~i3ERTURA: 16/11/2006 (quínlà-feira) 
HORA : ~~ Horu 
LOC~~-~ITÓRIO DA PROOOOAOORlA-.GERAL 
QE JUS'l'IÇA-MPEA, LOCAU2!AOO NA AV. FAB, N•. 
064 -Cf:N.TRO- FONE: (96) 3212-1740. 

OBJETO: COHTRAt AÇÃO DE Et.IPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA OE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 
CONFORl.!E ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL 

O EDITAL PODERA SER ADQUIRIDO NO 

ENDCREÇO ACIMA CITAOO, OU ATRAVES DO 

SIT( 't._IW\v mp_a_p_gov_Q! A PREGOEIRA E SUA 

EOUIPL DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 

DOS INTERESSADOS. PARA ESCLARECER 

QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM 

APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE', 

DAS 07 30 AS 13.30 HORAS. NO ENDEREÇO 

ACIMA CITADO OU P[i.O fELEFONE· (96) 3212-
1740 

Helcnozc 
Prcooc 

!!_~~ULT~OÇ!.EfJ':!!I!,.Q~b!CJII;_Ç_AO 

MOl:II~!OAOF. 
TIPO 

CONVIT~ N". 029120C6-CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL 
lC/1012006 DATA D~ 

AUI RTURA 
HORI\ 
OBJETO 

r~Kocr.sso 

VttiC!:L'CH 
'J ... LOr< 

IO:OOn 

SE~VIÇOS DE REFORMA E 
ADAPTAÇÃO DE UMA 

RES:::>~NCI;. DA PROMOTORIA 

DE JUSTIÇ/L. CE SANTANA. 

LOCALIZADA NA Av Bl. n• 40 

Casa n° 04 - Vila Amazonas -
Santana -AP, CONFORME 

MINUT A CONl R ATUAL E 
PROJETO Bi.SICO A NEXOS 

300J2421200ô 
MKN CONSTRUÇOES LTDA 
RS-29 9 10.50 {111 nlf'l e no"'~ m•l. 
novccnntr..s C' J,•7 ruai1 a cinqUonla 
C~!Ol.lvc-3; 

\:J 'ama da fP., IJ €('1l.:;gJ e- altcrõçOOs postcr:nft'~ 

pol'".edo .t AD.Jt.JOrCAÇÃO d\1 ol.lj:eto dl r;.uta Gc:.v.te .,o 

C";;=J,71.ftif1 ~ •~mpresa MKN CCNSTRUÇO::s l.lOA. ~-era:-edora 
1o r,:.,·· P.i"'"e :.~n:rll'r ltt JaCmio .~-..t ••'hma sessim ;!c; diU 
7!Jiífl!"~(,~ 

.:1~rll0f -Geral C:o M·nrstén"' PubLco do (&l.:~do do 
·- '·~;··_t .r \t'•JoJ d"~ alrlbu:çór:. 4Uü !h:s s.lO COrt(l:tm~~ ~>Ur ·~:, 
• •J. !.l~C:' -"!:14! s rnrc-ruJ~ ~g;' ~ lia I.,.~'!;l.1~·ihJ pc·n,,...~., .\t~ L 

.. _,_ •l"lfic- ! j"l'e-.:~•IO~ du •·'~r~o .;) lno.:.c Vl J.:~ ~-• 
., r ,.: , t~OMOLO(;r.P ':J ;v; ·~~~• • ,, Ji , ,. ·· -

Lrc· ~·.c~~"i.:''t-a, r·:.u;,..:.1 r.")f.'trr,.J....I!··,.JJot~ 
._, 1' _. C c:u d>.J ](, !1H?OC•j ~o; jj_)·úút:, •1Ut~ 

t:liJ f1ol rto.=$;t."O:t! •C"'~tc.J~~~~ ,1 ·~"T1:.;1' "t 

'"~o t:.--·~('Tf<IJÇ"['_; l7VI\ c·.,~ .. c · dtlu o .. -;u . .t 
•·29 910.50 ~vtnt"\ () !lovo rni:, novot.untos é doz 

·Cla1s e c.nqlionta ce.ltavosJ 

Edital de Processo Eleitoral 

A Comissão Eta~oral do Sindicato dos Jomalislas Pror.ssionais 
no Estado _do Amap~ - SindjOr/AP, eletla em As~a Gera~ ••. ., 

~:.":..~~";~~":~é~~:·~o 1~=P~~~:r:s~~:<:·~ na3tn~S~: ~j 
infonna aos associados do enlidede: • 

a) Eslâ aberto o pr~pa~a a eleJ;·-~;,~,Cl!õ do· 
aislerne dLre~vo do Stndjot/AP. para Q lrtanio 200612009. . ··- .,.~-~ 

b) A eleição reaRzat-sW no d1a OS de dpzpiJibrt-<18 2006. 
na sedo da SlndjoriA?. localizada na Avonid,l 'D~quc de .~ 
Caxias. 600, Centro, das 9:00 horas b 20 qq horas. ~ 

c) Os candtdalos devem-

Ser 3$$0Ctados ha pelo menos 06 (se.s) mfW!S ao 
Sindtor/AP, 

Estar qu1tes com suas contnbuições sindicais no ata da 
inscr~o da e/lapa; 

Ter "'iJtSiro de jomaltsla expedido pela DRT 

d) O regtslro das chapas devera ocorrer na scdo do 
StndJOriAP, de 20 a 24 de novembro de 2006, das 16:00 
às 18 00 horas, por meio de requerimento acompauhado 
da copia da Cartctra de Trabalho de cada em dos 
me'rbros da chapa, constando o registro de j~mahsta 
expcd>do pela DRT O documento deve ser dtrtQtdo a 
Ptus•d~neta da Com.ssão Ele~oral. podendo ser assinado 
por ~uaosquct dos componentes da chapa: 

e) Os pralOS do processo o os documentos cx•gtdo9 p ara a 
onscroç~o das chapas esl!o espect!icados no reg1mcnto 
eleitoral (elaborado com base na CLT) dlsponlvel na sede 
do S.nd)Or/AP; 

f) Os pedtdos de tmpugnação de candidaturas deverão set 
apresentados nos d:as 27 c 28 de novembro de 2006, 
das 16 00 os 18 00, no Slndjor/AP. medtanle 
requeromento á com,ssão Etetlorat 

Macapá. 31 de outubro de 2006. 

~~A_Ç:teh.'~.,__ 
u Jackson da Silva Barbosa 

Ptesidenle da Cami$$ão Elcttoral 

A• • Duqce de Caxias, 6.;1)- C'"tro- Macapé-Af'- CEP. 
68906-330 

Cel (0-SG) 61 14-7907- Fo,e; (0'"56) 3224-2864 • rone/Fax: 
(0"96) 3224-2252 

E-mait 1'2!!!.~.a(1@uotcom t.r 

Sittodtoraco elos T_.llwMon...,. ~-· 
l:d.ao!Nao .. I'AICaclos.., Alrulpol e Pari 

S'JlL\I'A 
CNPJ 115.M6.32WOOCU-J4 

liPITAJ. IH CO!fVOCc\CÀO 
tLEIÇ01:S SINDIÇAJS 

Pdo pnl8CRC &li !:oi. "-,D soUa. ao~~ que .-:.s do.-
27 c l S de ao~'alêtn> do 1006, ll!ci n:alu;oda eló,'fto p:;o. 
wwpow~ da Oitcmti.a. CoQiclho Fisc:al. ~s 
~es jwao à F~ e seus SHtllcrecs dcsla 
ClllOdadç, pm1 o Triênio 2007/2011, fic:mdo abalo o pr:l2ll de 
1 o {dt:7) dias IUcis JIK" o ~o dds c1up;ss_ w~ .: ;.trtir 
da daJ:l de~ dl:sk Edo&al o~ de "t'"'l1) 
de chopas &a.» por um dos cmfidodos qoe a .acgrn, secl 
&ngido ao ~ do Sirobcalu, Clll 02 (Ju,.,, vias, 
aootnp811i>odo do$~ eou~ Darazte o paro para 
o Jq:ó1t0 de c:b:Jp& a Sa:n:taoa do Sudicodo úmcioo;..a em 
cxpcdlculc 111>rmaJ. ms dra!: úlcis. daS OJ:OO .15 18:00 bor.ls, 
prna""'XCain ~ ~ fDI2 ·-""""' 
- ..... nrin ... llo.< ""'"' o Pnw;x:,;w l:.lcitu<al. com ' -. llc 
:zlcnder os '"'~ c reoebcs-~. !:--ft~ l;!Ve ru..., de rcr-"'11 de chapas.~ o colllpCicnk ra:ibo. 
, ."'DDJgmr '-'' tiJ Clfl~d;c"~ clcwni w:r foiJt ro prddl ~OS 

trut.<>l dias ~ co""" da clo•ai!PÇio dao ~ rc~-::>03&. 
í...., t.lja é1llpolloC CIIIOC: .. daapos JUais ~ 111 "'"""-"'"' 
vouç;io, a~ em SIOgiUdo curno lleG Ralizada ~ W><> 1M 
c • ~ de ~ de 2006. o botário de wtat;Ao scru das 
Oll 00 :lt!: 1~:00 bocas e os loao!s so:ao:.. Sede (Av Pc. Julio 
M' Loailaenl. ri' 2332 - Saxu Rlla - M..:apá (Ap); Bautw 
dtc MapQ (~ r: S.W.a (Ap), Ddtm (Pa} (rodo$ tom ......, 
IUDCClllles) e~ do Sàldocalo, c locais de~ mt< 
cmpn:6al. 

~<':"À~~dt::2006. 
tmL~deiib.a 
CPF ri' 020418632-34 
Pl~do SllEAPA 
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SECRETARIA ~fUI\' IC IPAl DE r.~;:!O AMUIF.NTE E 
TUIUSMO 

CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNtdPJO DJ:: CALÇo--z'NE 

CALÇOENE 
PMC • 2006-

1 Ll:l MUNICIPAL n. 135/2006-PMC/J\P, de 06 de outubro ~e 
2006 • tnscilut o código ambtcntal do Municlpio de C.tlçocnc c di 
outros providi!nciu. 

2 LO MUNICIPAL n.I3612006-I'MC'IAP, d< 06 de ou1uh1o de 2.006 
• C:roo o Conselho Munoe1pal de Defesa do Mcoo Ambiente de 
Calçocnt CODEMA. dispoth.lo sobre sua contposiçlu c compctCntia 
c cria o Fundo Especial de: Recursos pll'3. o Me10 Ambiente Munictpal 

n:.RMMA c da outras pro'"idlncim 

3 LEI MUNICII'AL n. l37n006-PMC/AJ' de 06 de outubro de 2.006 
- D1spO..: sobre :1 lc1 de ftStalizaçAo Ambiental das aunibdes cfcltva 
ou potcncialnltrllc causadora de dtgradaçJO nmb1ent.'\l no Municip1o 
de C3lçocnc c dd outras providências, 

LEI MUNICII'AL n, 13&12006· P~1C/J\P, de 06 de outubro de 
2 006 Oispõc ~brc o hccnt i3Jilcntu :ambl(:nlal d;lS ati..,idad~ c(ctivas 
nu poLcncialmcnlc poluidom .. , do Mumcfp10 Jç Calçucne • c da outras 
ptovidéntias 

S DECJU:'IO MUNICIPAL n 001/2006-l'MC/AP Regl>l41ncnta o 
Titulo V da Lc1 n.llS/2006 PMCJ de 0611012006 . que onstotuo o 
Códor,o 
CODIGO AMBlEl\'TAL DO MlJNlCIP!O DL CALÇOCNE 

Ambiental do Mumclp1o de Calçocnc c dA outr.L.4i. pru..,·idências. 

OUTRAS LEGISLAÇÓt:S MUNICIPAIS RELEVANTES 

PRINCIPAIS LEGISLAÇÔI'S REreREI'ClAIS 

REFER~NCIAS 

A Ctcsccnte rrcocupaçílo tom as qu~IÕCS M1b1enlaJS cria ll 
necessidade de p:lrtit lpàçto ativa da sociedade em todas a.s fa.c;es que 
pcnnitJ..m as pollttc3S ambec.ncai.s onde cadJ "ez. mais o ci..bcU.o 1em o 
obritJ.çAo SOCtaJ de conuihuir com os atos de nlonitorar, fiscalu.:Jr c 
cduc:.r ~• SOCiedade no uso de seus recursos na.tursas c, de cena forma.. 
lhe exige um csclarecimtuto aprofundado sobre as l~gaslaçôes 
amb•enta1s. que protq~cm o mc1o ambiente c a \o id:~ .. Pcns.u1du nisto a 
Prtfl!llura MumcapaJ de C~çoene, promO\C a pubhcaç.ão do Código 
Ambiental do municlpio. na vontade de contribuir par.- uma açâo mais 
consish:mc dos cidadàos nas suas rcspon~ab1hd:u:lcs nmhi~nt.3Js 

0 Código Ambicnlll1 do mun1ciptn l.lc C~lt;ocne fut rc:sultado de 
um trubalho cnvol"'·endo a intcr.lç:lo cnuc tJntlo Estndo c Mun1clpio 
alr;~n~s da dc.sccntrahzaçso de atividades ambk:ntatc;. o que conuihut 
r~n~.abilti.bde direta rara aphcaç3o dtl.) IC'~IS111ÇOC.\ JmbientDIS na 
esfera Mumciral Neste processo contou com o õlJ>OIO de ICtnicos 
cspccialostas em conjunto com a rompetencoa local e na coosulto da 
SOCtcd.xk civil. na adequ~Oo dc:ste instrumtnto jwtdaco considerando 
as csrx:c1ticid3dcs tocaiJ com a cxped~ncia universnl em lc.gisl.wno 
amb1c:ntal n! construçJo de instrumentos ndcquados j nects~idadc c.Jo 
desenvolvimento local com rc:sponsabilid..Wc c: jU5tiça social. 

A publicaç!n do COthgo Ambccntal do municip10 th: Catçocnc é 
um nr,r~kcimcnto a todos M que ).C esforçar 3m p:ar.l s.u3 el:lboU'flo, 
aos l~nitos, espcctalistt.s loaus c con..,id.ulos en't'olv1do.\ ans setores 
t.l<t 'ocicd:ulc! civil que conuibuir.un, os vctt.adon:s da C~Ul~õt 
Municipal de Calçocne que Jprov411l. ao vicc-prcfctto Rcinõtldu Santos 
B:li'TOS c, em csptcial o prefeito J~ Jorge Pereira Rtcio que sauctona 
c. faz cumprir c dispon•bih1.ar a todos os cidad:tos. 

JOSl CARLOS f AR IA SOUZA·O<hh 
Procunu.lor do Munacipto 

IH MlJNlCIPALN 13.512006-PMCIAP dc06deoutubrode 2.006 

lnstitui o Codtgo Amb•cnt.al do 
Muntclpio de Cal("ocnc c dá outras providencaas 

Faço ss.hcr que a C:lmnra Muni~;lf131 aprO\,.OU c cu S::Ulc1uno 
ll St{:UUitC Lei 

TITULO I 
DAS DISPOSIÇÓ~~ PRELIMINARES 

M. I llsts lct tnsli1u1 no Omb110 do Mun1cfpio, o Código 
Ambiental do Municapio de Catçoc:ne 

TITULO I! 
llA POLfTICil. MlJNICtPAL DE MelO AMiliENTE 

TÍl'liLO I 
DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES 

Art. 2 A f'ohltc.a Munictpal do Mc1o Ambiente eomrrcende o 
conJUnto de diretrizes ;dm1mstrnhvas c lécnccas com e firul ilL1de de 
or1cntar a.s açôcs OlWlicipJis para a utilização radonal dos f(CUfW 
ambic.nLJis. bem como p.va a prc.scrv~. melhoria c rccupc:r3Çrlo d3. 
quah1.13dc ambiental proplci:~; à vida, visando assegurar, no rnuntcipio, 
condiçOCS ao dcsc.nvolvimento sócio econOmico. ao" mlercsses d11 
~gur.u)Ça c n protcçlo da dignuL,de dllt \'ida humnna, observado$ os 
segutnt..:s pnncipi0:1. bisicos: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

1 - nç8o rmmicipaJ no munutençDo do equiHbrio ecológu:o, 
considerando o meto ambiente corno um patlimOnio r-Jblico ;~ ser 
ncccssari;uncnte assegurado c protegido, tendo em vista o uso co!ct_, .... o 

11 - cxploraç3o e utilização rneionais dos recurso!' notumtS Jc 
modo a n:io comprometer o cquih'brio c.colbgico 

111 - piMcjwnenlo c fiscahznçao do uso dos recursos natura is, 

IV- proteçao dos ccossi~tC'mas incfumdo a prrsctvaçAo c 
conscrvaç!kJ de espaços temtorlais especialmente protegidos c S(US 

componentes representativos, medumtc pla.ncjamouo. zoncame:rno c 
controle das au,·ida&:s potencial ou cfctovom<ntc de&r.><àdoros, 

\.'-acompanhamento do eswdo da qunlidadc rmabiental: 

VI- rccuper..,~ da:! iteas degrad•das. 

VIl- proteçilo de ir= :une:;ada:s de dcy•dJÇlo: 

VIII - promoç:Jo da cducaç&J ambientO: t"' todos os nlveis de 
ensino. c"tcnsiv;t t.s eotnunidudes, objetivando sensibilizar O"> 
municipios pm que excrçmt priucas ccoló&ttas pela melhoria do 
qualidade do meio ambiente 

CAPÍTULO li 
DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA MlNIClPAL DO MFIO 
AMBIENTE 

An. l - A Polilica Munic1paJ do Me•o Ambiente tcri rx>r 
objetivos; 

I - Estabelecer crittrios c padrões de quolldRdc ambi~ntal c 
nt:~mws relativas ao uso e manejo de recursos nalurms. 

11 - conlp3libi1iu o dcscn\iolvlmc.nto ceonóanico social com o 
p1escrvõJçGo da qualidade do meio amblcntc c do equilibrio ecológico~ 

111 - defmir âleos pnonláms de ~ municipal relotivas • 
proteçilo da qualidade amboc'lltal c a m•nutenç:lo do equillbno 
ecol6&ieo, .u:ndcndo 
u peculiaridades locais; em hcncfic.io d:l eolcti\ tdade envol"'ida: 

IV - ossegurnr a panocipaç:Jo da sociedade civil, no plW>ejamc:nto 
ambicntnl. no controle. nJ fisço1izaç1o do meio :unbieotc e nos 
sotuaçOcs de intcreose <colótlico; 

V - c~labclctcr a obrigaç.lo de recuperar ou mdcniur os danos 
t:tw.ado ao meio ambiente, pelo dcg,t"3dJJor púbhco ou prival.lo, sem 
prcJufro da aplicaçlo dos sallÇÕC::S :Jdmmislmtiv&S; e pcnats cabf\iCtS~ 

VI - fl'O<nOVcr c ín<:<:ntovu pcsquis:lS bisicas e •phcadas. bem 
como o dcSCD\'olvitntnto de tecnologilb nacionaiS orientadas pa'.t o 
uso racional de: rccur.sos ambtcnt.ais: 

VIl e.xereu o Poder da Pollcta Administraliva, p:m1 cond.Jeionar 
c restrin;ir o uso c goz.o de bens, a1i\'if.Jades c ducito.4i indivif.Joais. em 
beneficio da manul<nçilo do cqulllbrio ec<>lúg1co 

ParAs,ra.fo Únieo - Considcm·~c.: Poder de Policia para o deuo 
dc.stn Lei, a ativid1tde da administraçâo publica que. limtta o dtrcito ou 
mteres.se 1ndi\'idual em dettimcntu do interc.sse pUbhco wm fins de 
segurança, conscnaç.âo, prescrvaç!o c: recuper.açao do meio arnb•cntc. 

• TÍTULOIII 
OOS INSTRUMENTOS DA l'OI.fTlCA MUNICIPAL !lO MEIO 
AMBIENTE 

CAPITuLO I 
DOS INSTRlJMI!I\TOS 

Art. 4 - ~ oostrurncntos cLI Polftoco Munieop3l do Meio 
Ambiente: 

1- o plancjomenlo :unboentol. 
11 - os mecanismos de avahaç.a.a de impado ambicnl31 c 

Auditneia l'üblita; 
111- o licenciamento em .suos divcrS3.'\ rumuts. c. as autCM'r<açiXs 

ambocnlalS: 
IV- o controle. o monitomncnto c a fiscalização das ativtdndc.s. 

ruoccssos c cmprccndimentus que causem ou possam cau4iar impactos 
ambicnt:Ps; 

V- os CSp3ÇO~ tcmtori.US ~pce:ialme.ntc protegidos, mcluindo as 
unid3dcs de conservaç4o, 

VI- 3 cllucaçD.o ambicnL11, 
VIJ - os mccani$n'lOS de c.st1ntu1Ch c inc.cntivos que promovam 3 

rccupcrnçlo, prescrv&Çâo e mclhnna do meto Mtb1cntc. 
VIII- o sistemu munlt1p~ de 1tg,istm ... codnstros c mrn,maçUc.l 

ambicnUts, 
IX- a Pcsqu1sa e Tecnologia Ambiental; 
X- as pc:nolidadc.s ao nâo cumprimento dolS medidas ncce:s."-.ifias 

1 prc:serviiÇilO ou eorreçilo da ~ad.ç.1o ambiental. 

XI - as normas. pad,OCS, critérios c pmimctros relati\'OJ à 
utili7Aç!k), txploruçllo, defesa e dcsenvotvimcnlo dos recursos natur:1is 
c • qualidade onobitntul. 

CAPITULO li 
DO PLANEJAMFNTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

An S • O Planejamento Ambiento! MW1icipol, observatla a 
existb1cia da con:tj)31JbilizaÇio do desenvolvimento soeiaJ c cconOnliCO 
com a proteçAo no meio amb1cntc. atcnl.lcrâ os seguinh:s pnncfpios. 

I - darctrizcs. rtlanos e r•ognunas, aprovados nlCdi31lh: os 
Instrumentos nonnntivos apropriDdos: 

11 - os proccdinu:ntos de Grticuhtç3o, coordcnuç3o e inccgraçt'lo 
das ali> idade< dos diferente< órg.'Jos c entidades do Sistcmo Municopal 
de Meio Ambiente. 

111 - atender sem prejulzo de seu canitcr global, ns pcc~liwidndc:s 
e demandas rtgionais, locais c dos sctore\ direta ou indi~tatncnh: 
reJacion::&dos com ati""idJLks que causem ou poss.vn caus.ar nnpl'Cto 
runb•cntnl· 
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JV- a eftliva porticipaçllo da SOCiedade CÍVII 

An 6 - O Pl:u"~tjamcntn Ambientnl Munic1pnl tem romo 
objetivos; 

t - Produnr subsidias 4 formulaçlo da Polito<a Municipal do Meio 
Ambiente; 

li - 1r1icular e compatibdi7..v os aspectos ambicnulis dos vários 
planos, pm(li'Omas c OÇOes do Munlcipio, em especool os rclaeoonodos 
com, 
a) 7..0ne:tmc:nto ecoló&iCO cconOmico, 
b) 1unsnt0 ecológico; 
t) ;erenciamcnlo dm recursos minerais. hklncos e tncrstlieos, 
d) politica pcsquc1ra; 
c) prole~ do património naturllJ: 
I) saneamento ambi<ntol; 
g) desenvolvimento urt>MO; 
h) desenvolvimento Cl~nlffico e tocrtológico: 
i) protcç:lo d<i> pcpulaçOes tradoeionois 

111 - clttbornr plan~ de utiliz.açAo .: gcstào para as unuJadcs de 
conscrvsçao. espaços territoriais cspecirumcutc proccguioc; ou p.3Ii1 
áreas com problemas ambicnHus e.spccificO$, 

IV - cl11borar programas especiais com vistas 6 in~gra~i\o d~ 
açOO com outros ststcmas de gc:.t!1o e ~eas da administração du·eta c 
ind1n:i.! do Estndo c d:t Uni3o, espcci:tlmetllc SlltC3mcnto bAstco, 
recursos hidr1C:.::S; snúdc e desen\<OiviRl~n10 whano t rccional, 

V - subsidi3t côi:! mrom\sçõcs. dodos e crit~rios técnicos, a 
3nátise de estudos de impacto a~l'icnt.al e respcc1ivo. rrlntórios; 

\'I - c1J.boral normas, direUÍ2CS, pa~mctros c p:Wrõc.:, dc.stmados 
a subs1diar as dccisOcs do COMOI'Th4A Con~cll10 M!mictpal de lkfcs.1 
do Meio Ambtcntc. 

CAPITULO UI 
DOS MECANIS~IOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A.\.IDIENTAL E AlJDI~NClA rúOLICA 

Art. 7 A mstalaçao de emp~mdimwto ou Dh\1Jdadc causador:~ 
de deg~odoçAo ambientnl. d•vcri «r pr<ecdida de epru>oçllo do E<lu~o 
Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), e respectivo Rclntório d..: 
Impacto An1bientol (RIMA) • que se dar! p1évi1 publicidade, g..ran~da 
a n:ohzaçl!O de audocneoas públicas. 

§ t• A Caracterização de empreendimento ou ativtdade como 
potencialmente ciiUSOdora de degrudaçilo amb1enlal. dcpendcrj d< 
crittnos a serem propostos pelo órgl\o municipal, fi'<adoco pelo 
COMDEMA, detcmnnando a nccc.sida<Je ou niiO dJ clahornç:Jo do 
EPIAJRIMA 

§ 2' - Ao COMDF.MA. compete analisar e 3provar ou nlo ll 
EPINRtMA c definir as condições c critérios ttcnie:~ p:va sua 
tia~. obscrvaJa\ as cxigtncias da 1egislaçlo csbdual c ((:dera. 

§ )•- A dcriniç!}o das eondiçõet e critérios ttcnicos para a claboroçDo 
do rPINRlMA. nos lermos do ptlrA&rofo ant~or. dcver4 .ltendc.r 3Q 
grau de comploid3dc de cada ti po de cmprtcndimcnto ou mivtdode. 
em ratJo dO retor de a&fCQitçAo das alividadtS poluidorafõ OU 

dcg,radndor L< n!l mcsmn tocalidadc ou tc~.lo 

§ 4' . A onllisc e aprovaç.~o do EPtNRil-IA t d.: eompctêncoa 
exclusiva do COMDEMA 

§ s• - A inst3laçAo c (uncionameniO de MivKI:Idcs modlfie&IOr.l."> do 
mcoo amboente, que n~o dependam de aprc:sentaçllo do EPIAJRIMA, 
poderi ser prect:dida da aprcsentaçlo d.: lnfurmJ.çOres, lcvant..vuento~ 
tlou estudos dcsunados a pcrrmtir a aY~iaçâo dos crcnos do prt'JCIO 
sobre o meto amb1cnt~. 

§ 6' ·A anoll1>e do EPINRIMA, dc.er;\ obcde«r a pnaDS fixados pelo 
órgao ambiental munictp.11, dlfctwciadollo de ac01do com o gsau de 
tolnJlltAid.u.le <los respectivos cmprecndtmcnto"' ou ali\·idJdes. 

§ 1' - A anlli<e d~ (]PIA/RIMA, somente ser' procedida após o 
pngamtnto pelo proponente dll projeto, dos custos tll~rridos tonronnc 
d1spuscr o rc.gularncnlo 

§ 1• - 0 órp)o ambtental P\UOICipa.J. 3 partir do r~ccblmCntO do 
1-.PINRI\.IA. publocar.l no Dillrio Oficial ~o ES13do e em p<!noldico 
local, 3 3bcrtur3 de pru.o. que ~·6 no minimu t.lc 45 d1as par.1 a 
MJitcit:aç3o de Audi~m:ü PUblcta. 

§ 9" - A Au!Jitncia PUblico, como insuumento de partic1paçlo popular 
nos dc:~ittC:S do~ quc:st4o ambicnbl, somente podera !ltr rcahldd1 par.J n 
cmprccndtmi!niO ou <Ui v idades pata o qual ror exigido EPINRIMA 

§ 10° - A realinçlo <la Audi~ncia Pübhca ocof'J"tti mcdi~tc: lfiiCtatlva 
do COMDEMA.. pela Ci!mam de VcrcadoJ.:s, pelo Monilllrio Pubhco 
EstndUBI OU rcdcraJ, por C.Otid3dt tia SOCiedade CIVIl OU por ~Q 
(cmqllcnta) ou nta.tS cid3dolos. garantidJ a rnltlltç.lo nos lermo\ elo:. 
ttittrios r.'-~15 em rccutamenlu 

§ 11 • 1\ :wdi~ncia pUblica :.cr4 convCIC4da. pckl órg:to ambu:nt.:1l 
mumctpal compcccnte 

CAPiTULO IV 
DOS ESl'AçOS TERRIRORIAIS ESPCCIALMENTE PROTfGlDOS 

At1 8 - Ao Poder Publico Municipal cocnpctc definir. implanur c 
Bdministr.ar t!.p3ÇOS tcmtOfi:aas a serem c::spcciaJmc:nle prOlegt&h, 
inclusive Unidadt;S de Conscrvaç.ao. objetivando à c:fcllva prutcçJo de 
amostras rcpresento.ti-.·as de todos os ecossistcm.1.c; e da divcmdadc: 
biológica do Munocipio c proteçllo de populações llado<iC<l>i> 

Art.. 9 - Os ~p;tços tcnilori:lÍS municlp:s.is especialmente protcttdo.,, 
scrlo classificados, r:u-a efeito de orpniuç.lo c admln~t!3ç.l0, 
alen<kndo entre outros. aos ~egumttS criltrios. 

I - proll:çAo de ccossostcmas, 
11 - manutc.nç.:lo d3 "''"crs1dade biolô&tca~ 
111- protcç3o de populações trad1cionaos; 
IV- mencjo de: recursos da flora c fauna; 
V • incrntivo a pcsquis.as cicntlficas e tecil()lógicas cn1 mattna 
ambicnl.:ll; 
Vl - protcçâo de csp~cies rnros, endêmicas, vulneráveis ou em pc1igo 
de cxtinçao, 
VIl - de.">cr"lvolvamcnlo de a11vubdes de cducaçlo 3rnbicnlõtl. lazCf, 
cui!U!A e IUtl 'inlO CCOiól?.iCO 
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Arl lO - O Municfrio podcnl cobflll uliliznçllo de !r= de domínio 
pQblico rwn firu ambientaiS, quaisquer que • •iam QS firu a que se 
destinam. sendo o produto dA 41'n:C~ aplici!ido pnoritariamente na 
:!na que o gerou excluindo. h.....,. de U-<o suslent.i>·el. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

oricntlll'6 suas ati~Ktades no scntu:So de desenvolver conbeetnKnto c
lecnolo&ias destinadas aos obje1ivos ambicntaos. considerando ., 
peculiaridades rcsionaiS e locais. 

§ 3" - A Prefeitura MuaicrpaJ de Calçocne com o "'''io do Estado 
devcri ll:r partici~ em estudos. anilises c avaJi~ de 
informações. clcrnentrzs e dados destinados a filndamcnlllr cieotifoca c 
lcCniC3m<nle OS padrO.., rarimctros C Clltf<ios de qualidade arnbientnl 
relevanrc para o planejamento, controle e moniltlr.unroto do meio 
ambiente 
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CAPITULO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

SEÇÃO I 
Oi\ CRJAÇÃO. FUNDAMENTOS E l'tNALIDAOES 

An I - Fica criado o Cons<:lho Municipal de Defesa do Meio 
Ambocnle do Municlrio de Calçoene- COMDEMA 

Art. li - As iscas de domlnio privado. ~ncluldas nos espaços 
lcmtonais municlp31S espec1olmente protegidos, sem oec.cssidndc de 
tronsfc.rtnc1a ao domlnio ...e_llbliCl), ficar3o sob ~a.ime iurid1co cspcc•al 
disc1plma.dor dou at1vJdades, empreendimentos. proceuos. uso r: 
ocupuç3o do solo, objetivando, eonformc a figura tcmtorial de pr01eçao 
wnbu:ntal dcci:Jr.lda. a defesa do Me .o Amb1cntc. § 4"- O potnnlOnio gcnélico do Muni<:lpio scré controlado e fosealizado Art. 2 - A Polllica Municipol de Meio AmbiClllc soril regida 

~lo órg:lo ambiental municipal eompc.tcntc, com o apoio ttenico c tendo como principias fundamcntaU: 
1\rt.IZ - O Município adot.uró mediMtc os meios apropriKdos. formas 
de in,cnti\'OS c estimulas para promcwcr a constiruiçao votuntásia de 
in:as protrgichs de dornlnio privodo, concedendo prcrcrêneia 
vantageM aos rcspccti \I'OS proprietários na manutcnç!Jo das mesmas. 

CAPiTULO V 
DA EDUCAÇÃO AMUIEI'IT i\ L 

An 13 - A cducaçln :tmbtc:ntal, WJO ObJetivo t, o desenvolvimento da 
consciCnc13 crític3 para au"·i\J~ de p;uticipn.ç!lo e integ.raçilo "os 
indivlduos no c.n&aj:uncnto social c n.&s rcsponsabilidadc.s coletivas. 
d~H esr:1r compromcti<la com tJma abord:1gcm d3 qucstao ambiental 
que IRICH"el.leiont OS &:.ptt(OS SOCIBIS, CCOClÔnlÍCOS, pofiticos, culrurci.s., 
ci-.:ntlficos, tecnológicos, CQ)J~u:os c iticos 

Art. 1• - O Municlpio otrové; de """-' órgllo; compctcnr~. dever-à 
promO\Cr, por lodos os mttos pedagógicos di!;ponheis, a cdu~ção 
ambiental, espeCialmente no otvcl fundamental de cnstno. 

Art. 15 O Poder Püblico Municip;ll e a 1n1Ctativa priYJda dc"erJu 
fornecer condições pan. u capacitnçao de recursos hum:.nos ddlinados 
a atuar no processo de educoç;Jo ambicnt.:ll 

""· 16 - As cmpr~as no ambito n\Utlk:tpa.J que llcscnvol\lam 
atividades potencialmente causodorll5 de signific:uiva dcgradaçao do 
mdo 3mbtcnlc, dcverso estimular e promo\'er programas de cducaç!lo 
ambientaJ. 

Arl 17 - A Sc.crttatia Municip;~J de EducDÇ!lo. c outros 6rgilos da 
ndmin1straç.&lo esluc.JUDI, federal. c cnlldai.k:s da sociedodc civil 
Otg3nitacl.s podcrao rc:~lizar convlnios e ajustes visando A 
tnlplcmcnt.3Ç3o dos programas de Educaçao nmbicntal. 

CAPITULO VI 
DOS ES11MULOS E INCENTIVOS 

i\11. 18 - O poder público munic1J>3I cstimulart e inccnlivar.i oçOcs. 
aL.ivh.la&ks, procedimentos e cmptccndimc:nto. de cará.ler público ou 
privado. que visem proteçilo. maoutcnçlo e rccupcnç!lo do meio 
amb.c:nte c 1 utilizaç.:k) auto $U5k.ntnda dos rtcur~ ambientais, 
mcdlanlc apoio lécnico e operacional. de ooordo com .. possibilidades 
financeoras do MWiicfpio. 

§ 1• • Na çonccssOo de estímulos c incentivos. referidos neste. arhgo, o 
Poder PQblioo Municopal d:u6 prioridade àt ato v idades de ruuperaç!O. 
proccçào c manuttn~ de recursos ambicnrll.is, bem c:omn às de 
educaçllo arnb~c-nuJ c de pesquiso dedicodas ao desenvolvimento da 
COR$Citntia ecolôgu:e c de ttcnolo&as pa.ra o ntanejo sush:ntado de 
csp~cits c ecossistemas. 

§ 2" • O Poder Público Municipal, otmvts de seus órgilos e entidades. 
somente concedeu~ aos intcrc.ssadot os estimulos, inccnti\'os c 
bcndicios mencionados neste anigo, medicn1e comprovaçilo que suns 
atividades c:stllo de confomlidadc com as prescrições da lcgi.slaçan 
ambiental municipal c mcdid3.'i que lhes forcnl exigidas, 

§ 3 • • Os estímulos, mccnti\·os c dcmai~ beneficios concedidos nos 
termO!. <.!este arti~o. scnlo su~tados ou excintos quando o bcndiciário 
r:sth·cr descumprindo as cxig~ncias do Poder Público ou as disposiç..~ 
d3 legislaçlo ambu:nta.lrnunicip.11 

CAPITuLO VIl 
00 SISTEMA MUNICIPAL OG REGISTROS. CADASTROS E 
INFORMAÇÕES AMOIENTAIS 

Art 19 - A Prcfcitur• Municip:>l de Calçocnc, mlllllcnl de fonna 
in~ada. poro o cfcoto de conwle c informaçOcs ambienlais 
rnunicip:~is, banoos de dados, n:guuos e c:>daslras ntll41i23dos. das 
obrl\S, emprtcnd,mentos ou ati,•idadcs c-retiva ou potenCialmente 
deg13daJoras. das ocorréncuu de interesse arnboenlal Dos dados de 
estudos c an.llosc de natureza lécnica, hem como dos usuáno. de 
r~curso.'\ natllt'3is, de produtun:s, ttansponndorcs c consumiduJcs de 
produtos aç.rcssi\M ao meu) umbicnte e dos inrr.uorcs d.:t JegislncAo 
ambiental 

I I" - A Prcfcituro Munic1pal de Calçocne adotart medidas 
indispcns!vcis A ctiaç~ c manutcnç.OO de um si!tcma integrado de 
mfonnaçOcs de interesse :unbicntaJ incluindo, o testemunho mcmori.:tl 
de re>Soas com n:conhceida expcriencia de ssbcdoria popular sobn: 
Rspcctos da biodivmidudc local. 

§ 2• • Será asse~uado o acesso 1\s infom,açnt:;e; têc.nicus de interesse 
ambicrual ao pUblico usutrio. 

CAPITULO VIII 
DA PESQUISA E TECNOLOOIA AMBIENTAL 

Art. 20 - A Prefeitura Municipal de Calçoene com apoio do Estado 
compelirA cscimulw c desenvolver pesquiu c tC"CnoJogia em mat~na 
ambiental. mcdianle lruuument!IS adeqlllldos, objetivando a melhoria 
da qualidade de vida de seu> municlpios. 

§ I •- A Prefeitura Municipal de CalÇOCIIc com aroio do Estoclo deverA 
ter ponicipoçAo em olividadc de pesquisa c aplicaçlo de tea10logia em 
matlria ambicnlal que cataclcrize os ..:os<islcmas para efciiO de 
COfl$UV~, preparoçAo, recupcraçlo c melhori3 do meio ambiente. 

coentiJico do Estrulo. 

§ S' • A Pn:feitura Municipal de Calçocnc divulgará mcdiWJte 
publrc.1ções e outros meios. os Jll•nos. programas, rcsquisas e projetos 
de tntcressc ~mbiental. objclivando Mlplio.r a conscientização popular :1 

n:speito da lmpor1dncio du proteçlo ao ntcio ambiente. 

CAPITuLO IX 
DAS NORMAS, PADRÕES. CRITERIOS E! PARÃMETROS 

Art. 21 - As nonnns, ru podr!lcs, os eo-itérios c os par4rncUo5. 
relocionados com o meio ambicotc, cstabclccodo pelo Conselho 
Est:ulual do Meio Ambiente COEMA. o5o rodcrto C<l!IUanar as 
disposições regulamentares fwdas pelo Poder Exceutim Munrcipal 
para 11 fiel c.xccuçlo dllS Jcls mW1icipo.is. 

§ I" • A cornpe1!ocia do COEMA p:ua cslabdcccr normas e demais 
medidas din:livas !dativas â malbia ambiallal. nllo excluo o 
competência normahva elo COMDEMA. desde que com aquele n1o 
ocorra contr:ldiçto sobre o mesmo assunto. 

b§ 2' - O COMDEMA podert propor para delibcnlçân do COEMA, 
prOJetos de norma, ou medidas dircltvas rclacionac.hs com o meio 
ambiente ftnitori:ll n1un.icinaJ de sun aruae:An 

TITULO IV 
DA POLUIÇÃOAMIJir:NTAL 

Art 22 -No dmbito do Municlrio fiea proibida toda e qualquer 3Çllc 
poluJdor.t ou pcrturbadorn por ag.entcs, bem como a liberaç.'lo ou 
IMç.arnentn de poluentes sobre o melo ambiente.. caracteriz.nda pelo que 
se:: segue: 

I - em desacordo com os p.dr&.s de cmi.sslo cstubclccidos e-m 
dccom!ncia de legislaç.lo ambi<:nlal em vigor. a respeito elo assiUIIO, 

n - em dcsconfonnidadc com as normas. eo-ittri<>S. par.lmctros e 
OUiraS exigrocias t«nreas ou operacionais estabelecidas em 
decomncia de legisbçlo ambiental em vigor. o rClpeiiO elo assunto. 

Art. 23 - Sujcilam·se ao dispos10 an lei. todas .. ativiobdcs. 
emprcendimeni<>S. procr:s505, opcraçO<s. dispositivos, mórcis e 
imOvc:1s, ou meios de ti"3JUppC'te, que ducta ou indiretamente causem ou 
possam causar poluiçlo ao meio ambi<:nle. 

Par.!gr.ofo Onico- Define-se como regulamento de Limpa a dos 
Rcslduos Sóhdos a Leo Municipal, que dispõe como conjunto de ações 
ltcnicas operacionaU. rcgutarizadosM. norm.alivos, ad!nil'liSLrativas c 
financeir.u nccess411as ao planej3mcnto, t.'(CÇUç:Ao e fiscalizaçao das 
a!h•id:Jdcs de limpc:z:~ urbMa no Municip1o de CalçoenciAP. 

TrruLO v 
DAS DJSPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITtiRIAS 

Art. 24 - Eslll l.ei scrll rcgulamcntoda no prazo m;l.<imo de 30 (Uinla) 
dias conlodos da doia de sua publicaçao, devendo SC\J rcgulamcnlo. 
entre ouuas disposiçOcs. 

I - csrabelecet critério JW3 o. aput'3çlo do w.sro, o cargo dos 
interessados pela &nilisc de estudos de JmJlacro ambiental ou por 
quaisquer outraS análises ou diligtnci>S destinadas an cumprimento de 
provi<U:ncaa." ou cxig~ncics ltcnicas. 

11 - tstabclc«r os proccdimcnlos admi!listrauvos a scrtD' 
obscrvlclos na imposiçao das penalidodcs previStas nas lcgislaçôc:s 
ambientais munic1pais; 

111 - definir as atividade:! ou emprccndimulas considerados 
cretiva ou polctlcialmmle poluodorC5 ou degradadore;, sujeito ao 
licenciamento ambiental municipal; 

§ I ' - O Município. em cumprimento ao qoc previ a legisloçio de 
licenciamento amb~nlol, fixerA as 1:axas relativas il cor.ccss:lo de 
Licenças e AuloriuçOcs Ambiental$: 

§ 2' - Os valores dcvcr:lo set estipulados de •conlo oom a realidade 
local do Município, dceisao <5ta sob responsabilidade do COMDEMA. 

Art. 25 - O Municlpio através do órglo arnbienuJ municipnl 
compttentc, podcri paraid,.ar de consórcios c celebrar convb\ios com 
:11 diversas entidades de direito púhheo ou privado, naciOM.LS ou 
csttllllgeira"· visando h cxccuç3o de suns leis amhiCillai.t em vigor. 

i\11. 26 - Esta Lei cnlrartl em vigor na dala de sua publicaçlo. 
rcvosados "-' disposiçOes em conlnlrio. 

Gabinele da Pn:fcituro de Colçocne·AP. 06 de outubro de 2006. 

JOSE JORGE PEI!EIRA RtCIO 
PrefeiiO de Calçocnc 

LEI N' 13612006-GABII'MC. de 06 de outubro de 2006. 

Cna o ~ M~~r~icipal de Defaa 
do Meio Ambiente de Calçocnc, chspoodo sobre 1 compoosiçio c 
compcrtncia elo Coru<lho c UIA o Fundo Especial de Rcau.as p1n o 
Meio Ambi<:nrc MunocipaJ, c da ouns providblr:ias. 

Faço ubct que o Clm1111 Municipal elo Municlpio de Calçocnc 
§ 2" • A PrcfcitUJa Municipol de ~ocnc com o opoio elo Estado dc:cn:ID c ou sanciono a seguinte lei. 

I - o pcrmissibilidade da ulilit>ç.'lo ruciooal do meio ambiente. 
visando o uso sustcnt4vcl o conversAo dos recursos n:lturois e 
ambientni.s; 

11 - o igual acesso oos que uliliz:r:m os rCCIIISOS d3 natu=a. ou 
que nela inkrflrtlm, desde que obedecidos os dilllm<S legais; 

111 - o dever de uuh~lo de todos os municipios, cobendo ao 
poder de aplicaçJo de rcnalidocles oo Ót-~ AmbrcnuJ Municopol 
competente. 

Art. 3 - O COMOEMA ter! como finalidade cumpru c fiw:r 
cumprir os obJetivos da polltica Municipal de Meio Ambicotc, 
oopnizando. coorden.>ndo e mt<grando as açOCS de ótg,Sos e entidades 
públicas drtclaS c indircw, asseaurada • participoçAo da sociedade 
civil organlUda no pro<esso. 

SEÇÃO li 
DOS OWETIVOS. COORDENAÇÃO E COM!'OSIÇÃO 

Art. 4-O COMOEMA lenl as seguinles at!lbuiçi)d 

I - eloborM normas e propor 3ÇOes que visem maalcr ou 
n:cupcrar o equilíbrio dos ccossislcnw; 

11- fomentar c omplcmenlar a gCSIIIo ambiental municipal; 
111 - controlar, aoavb do monitoramento, licenc1amcnto c 

fiscnhznçao, os atividades que interlirum no meio ambiente. 

Art. S -O COMDEMA serà C<l!lrdenoclo pelo Ót-Çllo responsável 
pela gcstllo do Meio Ambiente Municipal. 

Art. 6- O Coruelho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Calçocnc - COMDEMA. órgllo colcgiodo, ser.l composto 
partidariamente por 1nshtuiçôes da c.sfcr:t. do poder público c da 
Soci«<adc Civil Organiada. norm3tivo, dcllbcrutivo c executivo. 

SEÇÂOIII 
DA COMPETêiCIA 

Art. 7-Cocnpcle oo COMDE.~A 

I- Propoo- as di.rwizcs para a polltiu. Ambiental do Municipio de 
Colçoene p1111 aprovaç!lo elo prefeito c C4rnnra Municip:~l. bem como 
acompanhar sua implcnlcntoção; 

U - propor c aprovar normas ttcnica1 c norm35 iliças, pnra 
pruecdimcntos e açOcs, vis111clo A defesa, conscrvaç!lo. rccuperaç.lo c 
mcll10<ia da qualidaôe ambiento!. observando a lego.<l~ Fedcrnl. 
Estadual e Municipal pertinentes; 

m - fiscaliur o cumprimento dns Leis c proctdimcn~DS a que se 
rcfuc inciso rwc:rior, 

IV - obttr e n:passar informaçOcs c ;ub5ldi05 conc:cmcnlcs a 
Meio Ambieotc p3111 ór{lllos publico• c Sociednde Civil Organizada; 

V - solicitar ou rcquisitot aos ótg&>s oompcLentcs o suponc 
técnico complementar às açõe$ c.xtcutivM do Munieipio na àrea 
ambienlal; 

VI - opil\ólt c emitir parecer ~brc a rcatizaçiO de cstudM 
Blletru~.fi\loJ sobte as pms1vei.5. ÇQnKqOtncios ambicnta.is de rro;ctos. 
públicos ou privados, requisitando das enbdadc:s envolvidas as 
informaç0c5 r=irias oo exame de m111~ia: 

VIl - inform3r qu!Wido do seu conhecimcnlo i comunidade c oos 
Or~ Públicos compc:tcnll:s, Federal, Es1Aduol e Municipal sobre a 
cxisttncia de 6rus degradadas ou arncaçada5 de deua<faç!lo; 

VIII- eiaboRr p<ojciOS ambientais co1110 meio de captar recursos 
pata GÇOes de attcnciamcnto ambiental~ cducaçAo ambicni:U, 
rccupc:raçlo Bmbicntal ou desenvolvimento de atividades consonantes 
com o princfpio de uso racional dos recursos natwajs e amb1entais. 
bem como seu fortalecimento inscitucion:ll e ser o t\!Spcctivn executor 
dos projCtOS cloborlldos; 

IX - apoiar c promover açW de Educaçlo Ambiallal, com 
tnb.se nos problemas locais, objdlvando set1Soboli2.ar a opinilo pública 
poro a defesa c o desenvolvimento arnbi<:nuJ elo Muoiclpio em parceria 
com mstituiÇÔC> de qualquer instlncia. 

X - propor ao Cooselho Municipal a instituiçlo de unidade.< de 
conservaç!lo com vistas • p<otcçlo de sitios de bclezo cxccpeional, 
mananciais. patlimônio 1\istórico. ortlstico, &cos de relcvanlc beleza 
paisagística. arqueológico c ârcas representativas de ecossistemas 
dcstioO<Ios 6 n:olrzaçlo de rcsqui<3 básica e aplicadas de ecologia e de 
biodivcrsida<k; 

XI- encaminhar proposlas ao Poder Executivo sobre a aplicaç;lo 
dos n:cW$0s provenientes elo Fuado Municipal de Recurros para o 
Mc1o Ambiento c proposta orçamcn1úin ~~nuaJ inerente ao seu 
funcionamento; 

XII - aprovado o I iccnciamcnto clou autoriznçllo amh-Ul de 
a~vododcs clelivu ou potencialmente poluodoras, desconccntn>das pelo 
Esloclo. sendo que as licenças e i\utorizaçOCs Ambientais scn'lo 
concedidas pelo Poder Executivo Muniopol conven~ cnm o OEMA; 

XIII - aceitar c oferecer denúncias, cncaminl>lllldo-as oos Ót-g!los 
Federais. Esladuais c Mwüc:ipais oornpdcntes e oo Minislf<io rüblico 
qiW>do r>CCCSSirio; 

XIV-- AçOCs p6blieas voltadas ~ protcçlo atr>bicntaJ junlo 
ao MWsfttjo público; 

XV - ofc:RCU subsldioc l dcfmiçllo de meanismas e medidas 
qoe pcrmilam a ut~wçlo o cootro1c dos recur50S Jlalllfais c ambienlois 
00010 suporte do dc5cnvolvimcnlo ccon6mico nacional; 

XVI- deliberar an último Gf111 de instn:ia adminislr.Jtiva sobn: 
os rccunos provenicnks de opbcaçlo de penalidades ldminislraaivas 
municipnls; 

XVII - promover c CSiimulat a cclcbraçllo de cnnvtnios. ajustes. 
acordos. tcn1100 de c:oopcnçJo léçnica entre os divcnos órgios 
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pubhcos c privados, nacional cu rnlcm.1cional par.~ a exccuçilo de 
atividodcs togados com os seus objclivos; 

XVIII - cshmuLlr a participaçao da comuni~odc no processo de 
tonvauçio, prescrvoçJo, recupo:roçilo c melhorio da qualidade 
ambrcnral, 

XIX - fomentar c implcmcnrar um sislcmu munoC<pal de 
inform!IÇOcs ambrcntais; 

XX - Ct)nfrof:v c monitorar as ati\'idadcs produhvas c ftOS 
prestAdores de suvtço, que direta. ou mdire~amenrc.. pOsSam cauS3r 
poluiç;IO ou dcgta~oçilo ao meio arnbocntc, exrgindo a dooçilo de 
medidas preventivas ou corrctiv~: 

XXI - propor aç&s volwtas para • conscrvaçlo da 
~iodi•·crsrdadc c do plllrimOnoo &<nttico do munttlpoo c fi~iZIIçlo as 
onsulaçOn dedicad.as As pc:squi= c 1T1o11Upula.;lo de molcrial g<ntuco; 

XXII- aprO\'!T seu <qrmcnlo ontcmo. 

Art. 8 a 0 Suporte financc:UO, têcntco C adOUJ1iSlni11VO 
indrspc~~s!vcl A li\Sl.llaç:lo c ao funco~nto do COMDEMA scr:l 
prestado pcb. PrcfciiUra, olravá do Ór~ E><ccuuvo Municrpol de 
Meio Ambiente.. previlto c garantido no orçamento c: percc.nlu;tl 
prcvrsto na L<i do Fundo Mumcipol de Meio AmbiCtllc 

ART. 9- O COMDEMA scrA composto de forma porillna, por 
rcpresenl;anlc1 do Poder Nblieo e da Socrcdadc Civil Organizada a 
saber. 

I'ODCR PÚBLICO, 
I • O Stetcürio que 6 o tilular do Organ C'ecuuvo de Mero 

Ambtcnt.e MurucipaJ de CAiçocnc~ 
U- Um r<prcscolantc do Podu Lccislouvo Municrpal. 
111- Um representante do OEMA: 
IV- Um r<preseotante de Órgilo ck S#údc: Mumcipal, 
V- Um roprocn~:~ntc de lnstrturç;IO de tmbilo Educacronal; 
VI- Um rcpresc.nt.1ntc do setorial Munoapal de Agucullura; 
VIl- Um rcprescnl.lnl.c do Procutadnria do Munrcfprn, 
Vlll- Um rcprcscr113nte da Sccn:tnna Municipal de Obras 

SOCIEDADe CIVIL 0RGAN17.Af)A 
I- Um rqm:s<ntanle de TrabalhodO<CS RuBis Srndrc•lizados, 
U- Um I'Cpresallimlc dos Trabalhadores Ea!movislas de Pesca; 
lU - Um rq>t'CSCJitantc de Enlicbdes Estudonlc<, 
IV - Um represcruante da Pastoro.l daTara. 
V - Um rcp<cscntante de Entidade de Baimo, 
VI- Um rqm:s<ntantc de Associaçilo de Mulheres 
VU- Um I'Cpresaltanle da Associaçao de Transporte Urbano; 
VIII - Um rcprcscnbnte dn Pro&r.una de Dcsc:nvulvinl<:nto Local 

lntegndo SuS<cnrivet 

§ I" • Os rcprcsentantcs da Socrcdadc Crvol Orpna7ad.i dcvcrlo 
p<ttcnccr 
a grupos kplmcnlc cooslirufdos 

§ 2" • Os membros do COMDEMA e seus respectivos suplcnrcs serto 
dcsr&n~ por ato do Prefeito Municipal para Mand:.olo de 02 anos, 
pcnnrtida 1 rewnduçlo. 

§ 3" · A cntododc poocrol indicor oolra rnlodadc de iguol fWlçilo social, 
t~m legalizada p:~ra sua suplencia. 

§ 4•- O n!lo com)"'rMCCimcnto a OJ (tres) reuniOc:s consecutiv3$ ou a OS 
(cinco) nilo eonsccutrvas ~UNI!e OI (um) ano. ~mplica M cxclus.ilo do 
membro do COMDEMA. salvo o estabelecido no Rc&imcn~r Interno 

§ s• · As runçOcs de manbros do Con>elhu n4o scrlo ranunendM, 
sendo, porUn consideradas como de rdcvasuc inLc:rcsse público. 

SEÇÃO IV 
DA REGULAMENTAÇÃO 

Al1. lO - No prazo m!'Umo de 60 (SCSSCOLI) ~ras, contados da 
dllla de irul.llaçllo, o COMDEMA. claborori o seu R.egimcnlo lnlcmo, 
que devera ser oprovado por DecrciO do J>rcfcilo Municipal 

CAriTULOII 
DO RJNOO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO 
AMBIENTE· FERMAM 

SEÇÃO I 
DA CRIAÇÃO E VINCIJI.AÇÀO 

Ali li - I' ia mado o Fundo Especral de Recursos pora u Meio 
Ambiente Munrcipal - FERMAM; (Ailerado pela Lei Municipal n• 
13612006-I'MC/AP 06 de outubro de 2006). 

Al1. 12 - O fERMAM fico vinculado ao poder Execuovo 
Municipal, que o administrar.\; 

DA FINAUDADE 

Ali 13 - O I'ERMAM tem armo pnncipal finalr<W!< o 
rananciamcnto de seus programas, projelos, plonos, pcsqu"os c 
atJvJdadcs que vbcm o uso r.u:ional dos recursos lll1uri.J5 c en1bicnt.'lis. 
bem como Plll auxiliar no COOIIolc, foscalilaç:lo, defesa, rccupcrsçl!O 
do meio amhienlc, cslrulurur e man1cr o COMDEMA, com 
gc:rcnciamcnlo do próprio Conselho. 

SEÇÃO li 
DACONSTilUJÇÃO 

Ar1 14-O FERMAM scrA coastituldo: 

I-por doloçlo OfÇlmmLilia do Municlpio de ~çocnc. 
11 - pelos rccunos provaúc:ntcs c1>. apliaoçlo de penalidades 

adminis1Rrivas c ck Socn~cnÇajurldica ~vel; 
111 - por emiss1o de liceoça ou ~ Ambrenbl em 

qualqua de ..... fases: 
• IV - por rec::ranos PflJVCI'itntcs de ~ cfetuad1> por 
utilizaçllo ck Unidades ck Conscrvaçlo; 

V- por douç:lo otÇ&n"'IC-nulria da Unito. Estado c MunK:1pio 
VI -por rendimcnco de qu:a.lqucr niJurtt.a que venha ~urerir romo 

remu~lo de aplicaçlo de seu palrimclnio ou recursus financc~ro,, 
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vn - poi recursos provenientes (Je lljudl c coopcraçao nacinnal 
ou intunacion.al c de acordos bilotaais eotn: governos, 

VIII - 'por rcr:eito.s provcn,entcs de doaçOcs, contribuições em 
dinhcuo. volorcs. bens mó•·cu c unó>-crs que venha receber de pessoas 
llsacas ou jurfdrcos; 

IX - por outras rcc::citas evcntu:s.is 

Parig.ra!o W\ico- Os rcc.wsos: fin:snceuos previstos neste código 
SCflo dcposit~ em conto bandna do PO<k1 Executivo Municipal em 
rubrica e>(l<:ciw e única. 

1) Os bens mOveis c imóvel$ que \-enha ~ccber d~\·er-1Q su 
lombadas como pouunônio pOblico do COMDEMA. 
quando possh'cl. 

SECÃOIII 
DA APUCAÇÃO DOS RECURSOS 

Art IS- Os recursos do FERMAM, (!Odcrilo ser aplico~os em 
rinutetamauo. a fundo perd1do ou com Jetomo a juro de mercados e 
comçlo rnoneUna. ou a taus subsidaadas, medianle pro)Cio 1pro>ado 
pdo COJ\IDEM:A, c que aJ.eodam aos obJetivos cstmctccldo.s 1'\CJ.b lei 

Pari&rlfo unico - O FERMMl podm se previslo em seu 
orçartleflto. rcmu.netar os serviços cootm~os por pareceres ttcmco.< c 
aeompanhadotc de projetos aprovado1 ou a kfcm nprovados. 

SEÇÃO IV 
DA REGULAMENTAÇÃO 

An. 16 - O Poder E><eculivo esubelcccr! o rogulamcn1o do 
FERMAM, ouvido o COMDEMA, no quo! de•·eslo cst:IT previstos 
lodos os mecanismos de gcstao rulministt:lliva c lin3nccrm do fundo 
c:omprcc.ndendo os ptoccd.lmc:ntos ncoe.ssários no controle ~ 
ras~iaçlo Ullcmo e cxla:mo da aphc:a<;ilo de seus rCCW"SOS 

CAPITULO m 
DAS DISI'OSIÇ'ÕES 

Art. 17 • Esl.l lei cntr.ri em vi&or no dala de sua publicoçilo, 
freando revogado disposiçllcs em conlnlno 

Calçome·AP. 06 de outubro de 2006 

JOSÉ JORGE PEREIRA fU:CJO 

Prefcilo de Calçocne 

LEI N" 1371'l006 QAI)- PMC, DE 06 de outubro de 2006. 

DispOC sobre a lei de fi>C8lrzaçilo ambicnlal d:as 
atividades cfcto~ ou polcncrahncntc causadoc:rs de dcgradaçao 
ambrcntal do Muruc/pro de ~çocne, e d! curras provrdà!cias. 

Faço saber que a Cimanl Municipal de Calçocnc aprovou e cÚ 
S4IICIOOO I SCGIJÚile lei; 

CAPITULO I 
DAS DISPOSJÇ()ES PRELIMINARES 

. Art. I -Esta ki de rrscoJiuçilo Ambiento! Municipal, instiluo no 
Ambrto do Municfpio de Calçocnc:, os imites u1ilizoç4o dos rocursos 
ambicnlais, as penalidades c procedimentos admini<lrativos a 
ioobsadnciõl dos pn;ttnos normativos desta Jei e dctnaJS Jeni.slaçcks 
ambientais pertinentes; 0 

Al1. 2 - Fica a Prercitura MW1ietpal de Calçocnc autori7,.da a 
exercer o Poder de Policia para limuar hbcrdodes c direitos sobre bens 
e ativjdades individuais e colctiv.ro que direta ou indi.n:tamente 
interfiram negativamente no meio ambiente ou c.auscm desconforto na 
comunidade, podrndo aphcar as "'"'çllcs previstas ncs"' lei. 

Al1. 3 - Sem prejutzo da aplicaçao da lcr;islaç.ilo Federal cu 
Eswlu31, 
no que di.t t'CSJXilo ls infraçOCs que g,:rem ;!pllraçilo de 
rcsponsabolidadc pc~~al ou ci\•il, considcra-se infraçlo adnunastrruiva ou 
onobscrvAnci.t 3 preceito dCSLa lco c das rcsoluçOCs dn< Orglo< 
deliberativos ntla previstos. 

Ali 4 - A explrnçâo, annaz.<namcnto, lransporte, mlltliiSCio c 
qualquer fonna de utilluçilo dos recursos ambrcntais cu nato,..., setto 
realiDdos de I!Wlcira a nlo poluir, nem dc:gndar o meio ambiente, a 
b10ta c ocm caJ.SII" translOmos na comurud.tde, obedec:codo as oonn&S 
rcfcrcnlcs ao Uccnciamcnro Ambicnllll c demais normas 
R"gUIIII'izador.ls. 

~ I" • Aqu.clc que cousar qualquer dcgradaçao ou poluoçilo oo 
meio ombicnlc será obrigado o recuperar a 4= arelllda, de occudo com 
o estabelecido pela Prefeitura Mumcipal de ~çoenc, con<ullado o 
Consclbo Municipal ck Defesa do Meio Ambicnlc- COMDEMA. 

CAPITULO li 
DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIF.NTC 

Al1. S - Considera~ de pt<ScrYaÇ:lo p<rrnancnlc as :1rcas cu 
""gctoçlo situadas. 

I ... Ao &ongo dos rios ou de outros cursos d"ógua desde seu 
nlvd mais: alto, em raixa m!1fG,iru cuja 1nrtW'3 mínima seja; 
a) • de 30 (triniJI) metros para curso com menos de 10 

(dez) metros de lugura. 
bl -de SO (cinoDc:nta) metros oara os cursos que tenham 
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mars de I O (da) Oleiros de l.arguro, 
c) - de 100 (cem) metros para os cursos que 1cnham 50 

(einqllenla) A menos de 200 (du,.,ntos) metrOS de 
llltJ!ura, 

d) -de 200 (duzcnlus) melros p:lr.l os cursos que tenham 
de 200 (duz;.:nlos) mctrus a menos de 600 (SClSccntos) 
metros de largura 

c) - de SOO (quonhtnlos) melros prua os cursos que 
tenham latgurn igual ou supcnur a 600 (scisccnlooç) 
nu:tms 

l1 - 30 redor dos lagos h:mporAttOi ou permanentes c 
em rcsc.rvotOrios de Aguas. n&lurais ou artificiJJs: 200 
(duzentos) metros; 

m - olhos d·âgu, nD.Scentcs tntcnnitC'ntcs ou p&:n.:nt:S; 
200 (d111.tn1oS) meuos; 

JV- a vetcta-;.1o que cvhe a formRÇI\o de crosao. 
V - que compooJum sitias de c.xecpcionnl bclaa 

cCmca ou comprovados valores cteotlficos. hi~tón.:~ t 
cultura.t~. 

VI - S1rva de nicho ecalõ&tco 11s csptctme..~ de fauna 
clou nora amcaçarlas de cxtmçao. hem como aqudiib que 
s1rvatn como lo..:al de pouso ou de rt:pt"oduç.J.o de mil93fórios 
e/ou rcsidcnh .. ~ 

VII - Os m.1nguczais, p01 serem bcrçános para \'árias 
espécies animai~ marinhas. 

Art. 6 - A àrco de cnromo. das ârc:os de prescn·açlo 
pcrmancnlc. l!cm como de oulros locais c:;pccialmcnte 
protcg.idos, de proprt«l.adc part.Jeulu, fium suJeitas a n:gimc 
c.spccial de uso. devendo o proprict!rio direto ou indireto. 
posseiro ou quem delas for uhii7..M requerer Laccnç.a. 
Amb•ental ou Autoriuçao Ambiental pua qualquer forma d~o: 
util1zaçao dc:sh:-.: csp3ços ttotriificos 

P~WQrafo Únoco • a ârc:a de enlomo, .será de SOO 
(quinhentos metros). 

Ar1. 7 - As atividodcs nu obras efetivas ou 
poiCncaolmcnlc polurdoras podcrllo ser cmbarg.:rdos ou 
intc:rditados, cuncc:dc:ndo para normaJiuç1o du 
empreendimento ou ativuJade causador do perigo ambic:ntal 
ou sohcitaç3o de Liccn~ Amb1ental ou Autonznçlo 
Ambocnlal 

Art 8 - O proprictolrio, dueto cu indireto, de bens 
móveis ou nnó\ciJ: é rc.spon.s.i"el pelo protcç.ao de arcas 
polcnctalmente su;cil:l t\ dcgradaç5o ou JX)Iuiç~ amba..:nt.al. 

Patá;rafo Unic.o - o proprictãrio. du·eto ou indireto. de 
bens mó\'tis ou imóveis que hvcr conhecimento do 
de&~ada.dor ou polu idor ambiental que praticou ilrcitos 
ambientais em seus bens c <:omunacnr its aucoridndc.s 
competentes cxtmir--sc:-ã de ser administlativamcntc 
impuUldo do infraçilo. 

Art. 9 - A rrefcilura Mumc1pal de Calçoc:ne, em 
delibcr.JÇâo com o Cunsclho MunaC1pol de Defesa do Meio 
Ambiente - COMDEMA, uu somcnle ao segundo, é 
permilido estabelecer atttnos c p~10et de qw . .hdadc 
ambi<::ntaJ e normas telat.ivas ao uso dos rtC1Jr'SOS ambeentgis. 

§ J• ·A Prefci1ura Municipal de Calçocnc, consulll1do a 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambien1c -
COMO EMA, (loder6 cslabelceer a obrigaçl o de recuperar ou 
inl.lcniur os danos caus.l.dos ao mcN3 ambecnle. 
.. a .. - a recupcraçlo dos danos ambKntats causados scrA 
considerado paru dimmuir o valor ptcuni.,io aplicado como 
muha.. 1 triléno do allm.anistradof competente 

§ r . Os danos pnncnicnlcs da aplic.1ÇIIo de 
penalidades, been como dos 1nrratorcs dcvcr3o compor o 
Oanco de Dados amb1entaJ municipal . 

§ 3" • A aplicaÇâo de pcnolidadcs adminislralovas 
caber<i a agenti!S municipaiS dcvidamcnlc II:Utori.z.adof c 
crccknciodo. pelo Prcfcrto do Munoclpio de Calçoene 

§ 4• · Os agentes municipais <:n:dcncmdos, que nào 
mm exercerem esta funçao, ~!kl obnc,ados a d..:vulvcr 6 
Administraçao Municipa1, todo c qu~lquer documento ou 
instrumento ucilizado nas 3ÇÕC\ dt" fisco I i1.açà0 c demais atO!S 
praticados nesle 4mbilo. 

Ali. I O - O valor (l<:•unlolroo do oplicaç.\o das 
pcnolidades rnrlo p>rte do Fundo F.,..,.clal de Recursos par• 
o McK) Ambicnle Municipal- FrR'{AM 

CAP(TULOIII 
DOS IMPACTOS AMIIIENTAJS 

Art. l i -,Ser6 considcrodo comu documenlo :unbicn~ · 

I - A utilitaÇio do solo Plll'l quaisquer fins, san as 
devidas preeauçOcs ambientaiS que causem ou fKI1irem o 
processo de ero>&J; 

11 - Qualquer alividade explorada social nu 
comcrciaJmcntc que cause. faca1i1e ou »eenrue r. 
assoreamento de cursos d'água; 

111 - Qualquer alivi~adc CJ<plotado socoAI ou 
corncrclalrnc.nte que cause. fac1hte ou GCa'lluc o processo de 
qucimod3, 

IV - O lonçamcnto de rcslduos sólidO< orgAnicos ou 
inorginicos. ~ieo oo hosp:lalor, resto< de construçllo 
em rui!S. praças. quinllii.S.. caJç:tdas ou outros IOCJJS 
int~propriados sem o dcv1do cuidado ou em rccip1entcs 
inadcquacfu<; 

V- Qualquer forma de cxploraçto de n!I."UfSOS natunis 
Km os devidos cuidados t~cmcos ou o d~vtda Ltcença 
Adic::nta1 ou AutortZDÇio Ambtcntal ou em desacordo com 
estas; 

VI- Suprimir, cortar, podas trvores nativas ou cxóücas 
naturois ou p(anladas, em vias ou logradouros póblicos ou 
propriedade urbano ou rural, sem • devida Licença 
Ambicnl41 ou Autorizaçlo ambiental; 

VIl - Promover queimadas ck rcsl~uos sólidos 
Of"g4nicos ou in()(dnicos. ~m como restos de con~ 
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em loc:~i.s inapropnatk.ls ('loU que causem 1ncómoc1u a 
comunidade, 

VIII - Promover kllcamcnto urbano ou rur.ll ~em a 
devida Licença Ambiental .ou em desacordo com t'Sta 

CAPiTULO IV 
DA FLORA 

Art. 12 - PrO\'OC111' queimada em florCSfa cuhi\'ada ou 
natural. sem a re\pc.Ctiv>t Licença Ambiental ou Autoriznçao 
AmbicnLal, sujeitará o inrr.ttor às penalidades ptcvist.as nc.s1;t 
Lei. 

Parágrafo Único - A troca. p<:nnula ou subsriwiçno d..: 
cspt!cics vcgCIDIS em órea.\ culuvadns devct'"lo ser 
condiCIOnadas a wn novo procedimento de liccncinmcnto 
ambiental. 

An. IJ - As Ol"idades de c:xploraç~o madeireira de """" 
florestais cultivadas ou norur.al ficam suje1las ao 
licenciamento Arnbicntlll municipal. 

Art. 14 - Cada propriedade ou posse á ohrigada a 
preserv11 o mlnimo de 800.1. da cobcrtur.1 florestal sob forma 
de reserva legal. exceto na<t áreas de cerrado, campo llmpo e 
campo de ván.c:.a. que scr.lo manlidos como reserva legal de: 
SO"Io da cobertura , ·egelal nahva. aJtm d <<S :Ueas de 
prcservaçâo ptnna.nente 

Art I S - Em se tra1am.Jo de zona urbana dc,;crá ser 
respeitado os pcruntuais de: :.\n:as \'Crdcs cst3belectdos no 
Cóchgo de Postura Muníc1pnl 

Porãgrafo único- Todo corte ou poda de árvore. dentro 
do limite urbano ou rural, dcvcrfl ser proccJ1dO de L1cc:nça 
Ambiental ou Autori7..aç4o AJnhiental. 

.. n" - A J\utorizaçAo Amb1ental concedida nilo deycr~ ser 
publicodo. devendo ''" estabelecido rilo próprio por.! n 
conccs.sAo destas autori7.açôes, entrctnlllo, nilo exime o 
solicitante de p3gamento das taxas estabelecidas; 
"b"- O m3tcrinl proveniente da atividade prevista no artigo 
acirnn, deverá ser cncaminhndo rara o local apropriado, ás 
expensas do proprietirio nu responsável. 

An. 16 - Nu n:sc.rva legar, :.s.~im enrend1d11 a ârca de 
cada propricdnde ou p<:K~ ont:Jç nAo é lr811..5missão a qualquer 
titulo ou dcsmembn~mcruo d.1 área. 

Parágrafo único - A trnnsmisslo a qualquer titulo CM..l 

desmembramento de trca de re~crvn legal scoo considerndos 
comonulns. 

An. 17 - A uulizaçoo dos recurso; dos flor<$los 
n:uur.us ou sccund!rias, só scri pcrmili<b sob fomta de 
manejo rlor6tal, previ:amcmlc aprovado peJo órg~o 
competente. 

Ar1 18 - Ê p<oibido 1'0'5C, lransporte, armaa:namenro 
ou comcrc:iaJizaçao t.h: mnténa pri01a OoresuJ origmãria tia 
:Uca n:lll abrançido por proje1o de maneJ<> tloreslol , por 
l.icença Amb1et1t~t ou Autorizaçao Amb1e.ru:~l 

Porâgrafo único- A moléna prima Oon:stal provcnic:ntc:: 
de dc:smatamcnto pata rins de ns.scntnmcniCIS, lerá sua 
comerci~jzaçl1o 3.UtOn7tlCht peJa Prefeitura. Mun1cipal de 
Calçocnc, nlendendo o comJ'<!Ientlo da Jcgi<I>Çilo Esloduol e 
rederol . 

Art. 19 - A reposiçQo do florcsl3 t oorigntória e de 
responsabilidade das pessoi\S fisic35 ou jurid1cas que utilizem 
ou permitam por oçào ou ornissã..> R utiliza.;~ de produtos de 
origem florestal eom finolidndc comercial ou industrial. 

Par'&ralb ünico - Aos pequenos empreendimentos Lln 
mdüstna de pomticaçilo e de ccr!mica ~ faculrodo o 
recolhimenlo ao Fundo EspectaJ de Recursos para o Mciu 
Ambiente Munacipal - J"l:RMAM .. 
dos valores COfTcspondtnlcs oo volume da m:Wc.ira 
comumid11, a S(f csbhdcc.ido por a.to do J"'od(.r Executivo. 

CAI'ÍTULOV 
DA FAUNA SILVf,STRE 

Art. 20 - É pro1bido a ulilizaçilo, pc"<:guiçOo. 
mulil3ç:lo, destruiç.la, caça ou apanh3 de animajs de: 
quaisquer c.spt<:ies. em qualquer fase de seu desenvolvimento 
que v&va nacur2Tmentc: roca do calh.ciro, construindo a fauna 
sal-.cstrc, btm como seus ninhos. abrigos c criôldouros 
naturais. 

Parágrafo úmco - A instalaçi\o c ntaJlutcnção de 
criadouros scrtlo pcnnitidos de ococdo com o previsto na 
legislação de: UCGnciMtCnto Ambiental Municipal. 

An. 21 - Qualquer instrumento, nparc.lho. utensílio, 
mectanismo utili7.ado na práticn de atos contrários a esta Lea 
deverá sa apreendido. 

Pllf'6gnro Unico - Os instnJmentos que necessitem de 
licenci:uncnlo ou outorizaçto para SUol utiliza.Ç'lo dl:\ocr.lo ser 
apreendidos se os prnz.os concedidos no L1ccnço Ambu:t11al 
r.u AutorizaçAo Ambacnlal c::s11vcrem c.ssotados. 

.. a.. - os iruarumc:ntos, aparelhos, utcnsili~. mecanismo 
utilt7..a&Jo no prótica de 1105 con.trlanos a c.c;ta Lta e uprccndido 
podcr.1o ser devolvidos ao proprietário mediante 
apresc.ntaç~o de t.locumcntaçlo ou ta dcslmo definido na 

pen.aHdadc imposta â agentes acdenciados pcl3 Prcfe:ttura 
Munic1pal de Calçoene, 
"h" - Em <MO de m41ena1 n3u percclv<l só será pcnmuda 
outra dcshnaçllo, que nlo \1 dcvofuçJo oo propncrârio, do 
ma.h:na.J oprccnd1do apó~ o tr&t\Sltn em JUfgOJdo 
ndmminn.11vo dm penalídac.le aol.ccda 
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Aft 22 - Í: tc:munMtc.mcnlc. pro ib iOO qualquer (onna 
de comercializnçllo de c:spéc.imc:s dn fawt:~ stlvbtrc, de seus 
produtos, $Ubprodutos e objetos, oriundos de sua. caça., 
persr-guiç-.:0, mutilaçao, dcstruaç~ ou epanha, exceto o~ 
rrovenaentu de cri3douros dcvid11mcntc JegaJU3dos~ 

I - O Danco de Dad~ ambientaiS deverá conlcr o 
cada..iiitro das pcssu3S fisac.as ou juritlicas que cnem uu 
negociem com :.t1mais lliilvcstn:s, seus produtos c: 
subprodutos prO\'Cnu:ntcs de cnadouros devidamente 
legalizados, 

10
&" - As pessoas fl saca.lli ou JUrfdicM. ~o obrigadas a 

1prescnur Occlaraçao de Esh>que c Prova de Proccdênciõt 
dos produtos. sempre que exigidos pelo órg;'lo municipal 
compctent«.:. 

Art. 2J - Ê pcmutida a caplura de animais silvesues. 
para fins de alimentaçtlo essencial à subsistência. ficant:Jo 
proibida qualquer fomHJ. de comercializaç:Jo ou e:scambo. 

Parágrafo único • Au possuidor de animais sih·csrrcs 
capturados p3ro consumo dever:\ t4bet a prova de que se.oa 
paro aJimemaçao de suhsi~têncla. 

An 24 - O pçrcc1mcnto de 311un:a1) da Faun3 ~~1\e..~~:uc, 
pelo ullio direto ou inducto de substa.ncaas tóxicas scr3 
cons•dctado ato dcgradador dn vida silvestre, obugando-sc 
seu responsável a promover todas as medidas para a 
CJiminoçllo .lnlcdial3 dOS efeitOS OOCIVOS com:sponde.nlcs, às 
suas expensas, sem prc:jul7o Lias demais comin3çôes penais 
cahfveis. 

CAPÍlULOVJ 
DA PESCA 

Ar1. 2S - Para cfdto desta Lei, dc:linc-sc todo ato 
tendente n caplur.lf ou extrair orgomismos vivos que tenham 
n:s água seu normal ou mais frcqocntc meio de \•Íd3. sejam 
eles de ocorrE:ncía noturol ou proveniente de criadouro. 

Patát(rafo único- aos MfTbios c quelõnios oplica~sl! a 
norma mais especifica de cnquadrwncnto. do fotlo ocorrido 
durante a liscn.hzaçSO. 

Art. 26 - Scroo consideradas as peculiaridades das 
comwtidades pesqueiros uadicíonaJS.. que cxcrÇõlm a pesca de 
forma artesanal ou que utilizem n'h~lodos c prãticas que nno 
cnuscm perigo ê fauna aquitictl. 

An. 27 - As ariv1d:>des pesque1ros •ert objeros d.: 
Registro c Aut01iaç.lo Ambierltal a nrem outorgados pelo 
órg.!o munu:1pal compctc:n1e. independente de rcgjsuos em 
outras cs(eta.' administrAtiVAS C51.li.luais ou fc:dc:nus_ 

Paré.;refo umco - Fica d11pens:ldo da.\ cxigéncias 
mcneioru.dns neste: artigo, os pcsc.ndorc.\ que: ulilizam para 
e:cerclcio dn rcsc.1, linha de ruê<'l. c..1mço c molini!LC. 

"a" - Pescadores amadores que desejam ulila.nr tarraf3S 
devcrllo ser autoriutdos pelo Org!lo ombicnLBI mumc1pal 
eompc.lc:nce. 

Art. 28- i:. oroibido ocscar· 

I - Em corpos d ':leu o no pcrlodo em que ocorr.m 
fenOmc.no.~ migrnlóri~ para ~produçlio e nos pertodos de 
desova. de rc:prolluçJ.o ou de defeso. 

11 - Esp~unc~ que tlevam ser prescrv3dos ou unidade 
com trunanht1 mh:nor oo permitido; 

111 Qu;m• •·I' \UJ"II.:riorCS 10 permitido~ 
IV - 1\okU1.u •tc ul•li;c.Jçào de 

"o" - é xplus1vos ou de sub~tSnc:Jas que, em coni3IO com a 
4gu>, produzam cfc11o semclhame 
.. b .. - Ervas ou substa\ncias tóJticas de qunJqucr n<Jturan: 
··c" - Aparelhos. apetrechos, ttaucas, processos e mttodus 
que dcsequalabrcm o ecossistema 3quá1jco; 

V - Pd o sistema Lle :urnslo c do lance. nas Aguas 
situadas em terrenos de dom1nio do mun.idpio; 

VI - Com pctrccl>OS CUJO comprim<nlo ultrlj)IJSSC I 13 
(um rerço) do ambicnle ~co c ou que possam (!lO =o de 
redes de cmAihar de supcrlicie c de fundo), comprimcn10 
superior a 2.SOO metros {POtlatia lbnm.a n• 7J de 09 de 
scrembro de I 999). 

V11 - A JUS~ltc c: 1 monuntc:: nas pro.'CJmida.des ele 
bnrragcns, cachocirns. corrcdc:ims c: escada de peixes. nas 
oondiçôe.s c tem\os da.s normtlS regulamentares 

§ t• ~Ficam excluldos dos pro•b iç.(Scs prevastas no inciso I 
deste anigo, os pescadores que utiliz.em. par.a o c:xercicio da 
pesca, linha de rni'So, cnmço. moi mete: ou t.:ltrofa. 

§ 2" - É vedudo o transporte, a oomcrci•liuçilo. o 
bcndician1cnto, a industriaJ ít.açSio, a \.ltiliza~v e o 
amuu.c:namento. de espécimes provenientes d3 resca 
pro ibida. 

§ 3•- Os !amanhos permitidos pW11 cada espécie de pescado 
para comercializaç:&o e a malha pcnnitida par:1 tilrr:tfns e 
rede• de <malhar ser lo definidos pelo Con.<elho Municipal de 
Defesa do Meio Ambicnlc- COMDEMA 

AJt 29 - AS atividades d&: controle c fiscalizaç3o 
ambiental no que re:spcita u proteç!o c.l3 fauna e da flora 
aquitic:a, bem como sua e.xploraçao r3caonal, sujcu.u.sc-á ~ 
nom1as fixadas pelas automb.dcs ambtcntais munacipa1.~ 
observados aquc:Ja.s csUbc:k:ctdas peta Unilo e 
Esbdos rcrcrcntcs às Acuns sob S(US domfnios:. 

An. JO - A fiscaliz.aç.lu da alivl<lade pesqueiro~ 
abrangerá as fases de alimentaç.IO, coplunr, cxrraçoo, colelo. 
tra~Uportc. oouscrvayl.o; tr:uurormaçOo, beneficiamento. 
mdusuinliz.3çAo. annQl.CnamtlltO c: conlc:rciali:t.aç.âo dos 
espécimes nnunais que tenha na água o .)Cu natl.lral nu m.1is 
frcqa.cnte mtio de vida. 
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Parágra(o ún ico - A ahmcnlaç;\0 para subsistCnci~ em 
caso de estado de ntc:c:ss•d3de. t pcrnutida da forma desta 
l.c:l. 
"a" - Ao pescoüo oriundo de outros focais do municlpio que 
SCJI transportado, coruervado, transformado, bcnefici:ldo, 
industrializ.ldo, 011na.unado ou comcrc1afi2ado no âmbito 
municipal c sem o devido documento designando a origem 
ou proced~ncia scrao aplicada.\ as nonnas municipais loc.aas 

Are. 3 l - A5 aJtvJdldcs de pesca scrao controlru.Jas c: 
f1-\Caliudas nus tcnnos e mediante convento especifico a 
nlvel cstnduol ou federal. 

An. 32 - No aplicaç<lu das penalidades previstas ncSio 
Lti ocorre nos ttnnos do Onus da prova 

CAPITULO VIl 
DOS REClmSOS MINERAIS 

A11 33 - A pesquiso ta lavra de recursos minerais ~m 
Licença AmbacntaJ, ou contrários ao csl.abt:l~'mento na 
Licença SUJett:Uá o mli':ltor 1s pcnahdadc:s Dft\'islas. 

Parágrofo úmco- Os cra~rhos de pesquisa ou lavra em 
dc:sacordo COin Laccnça Amb•ent31 poderá h.'f suspcnsao 
temporária oo definitha. das alivN1adcJ de pesquis3 ou lavra.. 
sem preJul7o de outrn.s sanções prcv1stas em Lei 

Art. 34 - O Utulor de aJJtoJizaçOO de pcsquasa. de 
concess:lo de lovra. de penmssilo de lavra.lgonmpogem. ou de 
qUAisquer outfO$ tilulos mincrârios responde pelos danos 
causados ao meio ambiente sem prejuízo das comunicaçõ:s 
leguis pcrt1ncntc5, n:ssnJvBdo seu d1n:ito de reGSesso, 
''a'' - a rc.sponsabilidade c.Ju propnct.âno será objetiva. 
dtspondo este do dire•to do regresso oos que caus.1n:m 
polu•ç.~ ou depada;ao ambacntol em suas áreas 

Ar1. 35 - Fica proibida 11 n:aliznçao de lavra de recursos 
minerfus, em qualquer Case, sem ll competente Licença 
Ambiental, SUJCit.ando·se o respousbcl às cominações 
adminislr8tiv:l.S e o obrigaçllo de recuperar o meio ambiente 
degmdado. 

Art. J6- Fica prmbido roda c qualquer açao poluidora. 
dcc.radadorn ou pcnurbodora causadn por agentes, lxm como 
a hbcraçfto ou lançamento de poluenccs, na.s: fonnas sólidas. 
Cll.SOS:l. l iqUJd.a. acrosof. ou qualquer outra fonna de ond3 ou 
energia sobre o mc1o ambiente C:atn.!ll!fi.âdo como segue: 

I - em di!SOCordo com os padrões de cmissao 
cnabcleeidos c.m lei, decreto, ponatl& ou qualquer outro ato 
normat i,•o municipal, 

U - que ducta ou indirel31tlcnte, causem ou poss<.~m 
causar. dcsconfomJtcbdc 4 quahdade arnbiental ou 
desconforto social 

Art. 37 - Sujcuam-sc ao disposto ne:sta le1 toda~ as 
at,vidadcs, cmpro.:nt.limentos. procc:Mus, operações, 
daspositnos móveis ou imóveis, meio de transporte, que 
c.Jireta ou indireta.rncnlc couscnt ou possam eousar poluiçlo, 
dcgradaç1o ou mudanças oo meio ambiente, S4.:m 3 devida 
Licc.nçe Ambicn t~. 

CAPÍTULO Vl!l 
DO USO C OCUPAÇÃO DO SOLO 

An. 38- A uliiW!çOo do solo, par• quoisqucr fin.<, far
•e-:1 atr·••é• da adoçao de lé<:nicas. processo. e m~lodos que 
visem sua recupero~~. conser-.açâo C' melhoria. obse:rvadilS 
as tar.JCicrlslicOl gco fis.cos motfológicas, :unbi'"lais c sua 
funçao $6Cia c~.:onOtnica. 

An. J9 - A 1Tefe11uro Mumeipal de Calçocnc, em 
coosonanci> com o COMDEMA. visando prevenir a 
dc:gradaçlo ambte:ntaJ, cstabclcccrn nc>rTll.D5: c criténos. 
por.lmclros c padrOcs de urilizaçlo .Jo lOJa, sujeirando os 
infn11oros ás penalidades previ•tas em Lei, bem como á 
exigbr<:ia da adoç~o de tocbs as medidas nea:ssárús à 
rccupcraçlo da 6rca aller-.oda. 

Pur.lgrafo único - A utilizaçoo do solo comprecnd<rA 
sua marupulaçlo mecA.nica. IJ"3.Wncnlo quimico. cultivo, 
parccl:.unenro. ocup~Ao c exploroçlo. 

Art. 40 - A utJhzaç.Jo do solo, para qu3isqua fins, 
dever:\ obri&atorimmcnle,. ulender as seguintes disposiçOes: 

I - aprovcitamtnto adequado e con.sc:rvaçao das :íguns 
em tod:lS as suas formas~ 

H- controle da. crasSo em todas as suas formas; 
m - odo~ de medidas para evirar processos de 

dcserti ficaçao: 
IV - procedimento para evitar assoreamento de cursos 

d ' água c bacias de <~eurnu lnç~o: 
V - procc.tl imcntos pan1 evilar o proitica de queimadas, 

tolerando-as. confonnc dispuser o reg~amcnto; 

Vl - medidas para impedir o dtsmalamcnro das ãreos 
impróprias prua atividades asro s•lvo pastoril. 

VIl - adc:qunçOo aos prindpios conse.rvaciooistas l\3 

locaçâo, construç.Ao c mDnutcnç.lo c.Je obras de infra-estrutura: 
VIII - corncrcriz.açilo da utiliuçilo, exploraçilo e 

paree1arncnto do solo, observadas M exigbic1as c medidas do 
poder público pnra a mclhona e consef\'3Ç!lo do mc:io 
ambiente . 

C."J'ITULO IX 
DOS RECURSOS HiDRICOS 

Arl 41 - Para crcilo desta Lc1 entcndc·sc como 
recursos hfdncu~ ~s 4GU:1S ~upertictai~ c subttrrinc:J."" 
ocouentc~ no Municlpto. 
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Patágrafo único Em quaisquer nom1es 
complt:mcntares. decorrrntcs desta Lc1, será sempre levado 
em conta i mtcrconcxJ.o entre: as. Aguas supcrfici:us c 
subtcrd.ncas c as intcraçOc.s observadas no ciclo hH.ImiOgico. 

Art. 42 - O aproveitBITl(nto dos recursos hJdricos do 
Municfpio deverá considerar os seguintes princ(pios: 

1 - sua distribuiçto cqaita.hvn c seu uso ruc•onal, 
VISando i maximizaçlo do desenvolvimento econOmico c 
socin1 e a minimi1.açlo dos impactos ambientais: 

11- o suprimenlo de ágUB potável As populoçl)cs devcri 
ser a principaJ prioridade, discriminaru..lo-se c proteçcndo-sc 
mftMnciais de abustccimcnto atu3is c futuros, 

111 - os corpos d'águ:~ dcvcrGo ser mantidos em padrOcs 
de qualidade compativcis com seus usos prepoDdcr.1111es 

Art . 43 - O 6rgâo amb1enllll municipal c c:sladulll 
crunpctent~ c socicd:~de civil org:mizada Qt1acular-sc-ao pnra 
exercer a gcstllo de quahdode dos recu,..us hfdricos do 
Munic!pio, que dc ... crã eompntibilizar os potenciais de 
a.~imiloÇ:.O de cargas poluidora~ pelos corpos d'âgu:~ e os 
podrõc.s ac.lmis.slveLS de lançrunemo de eOuc.nlC.S 
euabclccidos em lei 

Art. 44 -Os recursos hídricos ôo Municipio deveria te: r 
provam~ permancnlc de prcscrv.1çOo ou conscr'\'açUo, 
'lisondo o seu melhor nprovcit.amcnto, confom1e dispuser a 
lcgislaç!n ambianal mutliciral v f gente. 

§ I'· A prcsm.~o ou conservaç.lo dessiiS 4gWIS 1111ploco em 
uso racional, aplicaçlo de mcdid:ts conua a sua polu1çl0 c 
manutenç;lo de seus cquilfbrios flsicos. qufnucos c biológicos 
em rcloç~ aos demais recursos naturois. 

§ 2' - O órgao ombienlal municipal compelcnlc rnMier6 
servtços indispensáveis i .:~valiaçlo dns recursos hldric.os, 
Oseatizaçlo c adoç!lo de medidas concra .:11 contanmtoç:lo c 
deiCnOtaçSo dos 6gui1S, bem como • instiluiçA" das 
respectivas ârcas de protcç:1o. 

Art 45 - Quuisqucr atividades ou empre<:nd•mcnlos 
que impliquem nu modtficaç~ de cursos d'~gua dcvcrlo c;er 
prcvtamc.nte. licenciados pelo órgão ambiental municip31 
c:ompc1cntc. 

An 46 - Fi04 vcdndo o lançamento de cnucnlcs e 
cscoaos urb3noS c mdustriais sem o devido traramento, em 
qualquer corpo d"6&uo. 

Art.47 - rica pro•bido o uso do men.:únu e do cianeto 
em atividades mineraria.< n3o licenciadas ou em desacordo 
com a obtido. 

CAPITuLO X 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

An 48 - Par:~ cftico desta te~. os penalidades m~td1rao 
sobre os anfraton:s ou rcspoosávCJS 

Par6grafo imico - Consulcr.H< infnnores ou 
responsáveis aqueles que por qualquer forma "i;C be.ncfici31cm 
ou conconcrcrn por aç.3o ou omissJu p:tta B prál•ca da 
infrllçl)o 

Art 49 - As mfraçOcs admins~trnuvas serão punidas 
c:om as scguin1cs sn.nçOcs; 

1- Advc:rt.!nc.sn; 
li - Mulra Simples. 
111 - Muha di;lria; 
IV- Aprccnsllo do ob;<to ou pnoduJo da mfraç.'lo; 
V- Dcsuuiçllo ou muuliu~o do prll<luto ou objclo. 
VI- Suspen..~ d3 naiv1dad~, 
VIl - fntcrdiçao da aiJ \Isdadc; 
VIII - Embnrso da ohra; 
JX · DcmohçJn 

t• • Se O infr:uor cometer duas ou msis mfraçOes ser! 
aphcada cumuJahvamcme As sançOc:s cspc:cUicas a ela.\ 
cominad.ns. 

§ 2• - A mulla sunplcs poderâ ser convenido em lr.lbalhus 
n:fcrcntcs. somente. 6 rq>aroçâo do dano umbicnl31. 
obedecendo a critérios cst3belecidos pela prcfcatur3 
Municipal de Cal,ocne. consultodo o Conselho Municipal de 
Dcf= ~u Mc10 Amb1cnte - COMDEMA. 

§ J• • Os produros apreendidos que sejam pcrcciveis podcríio 
ser doados prcfcn:nci:tlmenle às instituiçOcs de cunho sociul. 
educativos c: sem fins lucrativos. 

§ 4• • Os animois tlp(<CIIdidos scrllo soltos no seu hnbil&l 
n.llunü ou CS1C:UIIinh3<los 6 ioslituiç.les compelcnl<:s para 
recebe-los; 

...... - Sendo d~cl.m1do culpadn pcln infrnçao o motlerinl 
cprccnd1d0 podcril ser doado I''"" enli~:><~o; beneficentes. 
sem fin.~ii; lucratiVOS.. prefacncilllmc:ntc de cunho educacional. 
.. h- - A cnttrio da Prefeitura Municipal de CaJçncnc. o 
m:ue.rúll apreendido no caso do inciso anrcrinr pOdcr6 ser 
devolvido par:a o autuado ~ condições a serem definidas 
pelo Conselho Municipal de Defesa do Me1o Ambiente -
COMDEMA. 

Art. 50 - lu penalidades administralivas ocrlo 
aphcadas 6quelcs que por a.;ao ou omissJo se dispuseran 
contra os dispositivos prc.vistos nesta lei ou qualquer dtplomlll 
lecAI pcrtinen1e ao meio :unbiente. inckpe.ndenremente de 
qwllqucr espetic de dulu ou culpa. da seguinte manei1a: 

§ 1• - A aphC>çJo de pcnalid:ltle administrativa 1c1â 
como bast de cálculo a unidade. ou volume. ou área; ou 
mcdid:l de peso; ou falu ou CJ<cesso no medida de 
cumprimento de acordo com o bemjuridicomenlc protegido. 
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§ 2' - Os valores pecuniâ1ios • serem aplico~os 
obcdcecrao ao limite mlnimo de RS 200,00 (duzcntus reaiS) e 
o limite máximo de RS 200.000.00 (duzentos mil n:ais) 
levando em consideraçâo porn aplicaçllo do valer pecuniario 
no aulo de infração: 

1- as condiçOcs ntcnuanlcs do infr01or. sendo essas; 
..... - o desvio irrcfCV8tlh: da infraçllo em ,.cJ:sçGo oos hmltc 
eslllbel~idos nu norm3S legais; 
""b"- a nlc:rlll< inlcnsidade da efetiva dcgradaçilo ou poluiçâo 
a.nbientol causada ao meio ambiente, 
.. c.. - o menor cmu de escolaridade do infrator. 

"d .. - arrependimento eficiente do 1nfrator manifestado pela 
cspontlnca rq>araç!o do dono. hm•taç!o ou tentativa de 
rcplt'IÇio; 
"'c" - wmunicaç.Ao do infr-o&.tor às auiOfida.dcs competentes da 
efetiva ou polcncial dcgradnçâo ambiental; 
·r - colaburaç:lo com os agentes enearregodos do 
flSCalizaçllo e do controle ambicnllll; 
"g .. - acidente sem dnlo mmifesto: 
""h"- infralllr primllno; 
"i"- infração cometida sem fim comere• si: 
"T - infroçllo cometida de acordo com hAb1tos 
comprovadamente: culturois lr:tdic1onais e ullliud;s.. o bc:m 
juridicamente protecido. no 4mbito fomilior: 
· ~ .. - lnfrDÇIIo cometido por qualquer das modalidades de 
culpa: nc&Jigtncio. imperlcia ou imprudencia. 

11- As condJÇOCs OJ;ravantes do infrator ou da mfr.>çlo 
C011l<tida: 
''a .. - m:aior cxt'cnslo da dcg,r:~dilÇGo 3Jllbicntal; 
" b"- maior gnu de escolaridade uu ti!Uioridadc do infrutor; 
··c••-ser funcionArio püblico municipal, csladual ou fcdcrol. 
""d""- qualquer <Sj)l!cie de dolo: 
"e"- • ocotrencio de efeitos sobre a pnoprocdade olhcia; 
·r-dMOS pennanentcs a saúde pUblico. 
•g•• - a infraçao oungir tlreo sob protc~o runb1ental ; 
.. h .. - o emprego de m~tOllns cruê~ na morte ou captura d4! 
animnis; 
" i"" - impedir, C3US3/ dsficuldadc:: uu embarco á fiscahuçOo. 
·~ .. - ten1:uiva de: se eximir de rcspons.:~bihdade atribuindo-a 
a oult'tm· 
"I" - açÃo sobre cs~cics rara, cndbnicas, vulneráveis ou 
em perigo de extinçao; 
"m"" - dcsinlor•= do infralor no OJ!uçilo de medidas que 
''iscm mitigar os creitos dcgrodadores ou pt"CSL.'lr in(onnaçOcJ 
folsas; 
"n" - cometer a infraçâo no perlodo de defeso. s~bado. 
dommgo, (criado ou durante a noite. 
.. o .. - ter sido a atividade ou empreendimento financi:lda pelo 
poder público municipal. cstodual ou foocrol : 
"p" - ll:r 1i~o a pos.<ibilida~e de ndoçoo de medi~as 
miligadoru ao dano ou poluiçllo a nSo to!·las adOUJda.s. 

Art. SI - Catacl<rilalll-se as infroçOCs atnbicnlllis os 
3.lOS ou fatos decorrentes de: 

1- provocar ou tentar iniciar inc~ndio ou queimada sem 
a devida L.icc.nça Ambiental ou Aul0ti1.aç~ Ambiental c.Ja 
Prefeitura Municipal de Cnlçoc:nc; 

IJ - dificultar. por qualquer modo. a fJSCaliuçâe>. 
inclusive com soncJ:aç;lo ou falsn infonnaçlo de dados 
lknicos ou pe.ssosis; 

JIJ -exerce-r atividade que n lei exiJa legalizada sem a 
devida Licença Ambicnlul ou AutoriYOÇilo Ambienlal ou em 
desacordo com o cslabclci:imento nos mesmas; 

IV - provocar poluiçllo ou dcgradaçtto atnbientol que 
provoque ou possa provocar perigo 6 saUdc hum:ma ou o 
biota: 

V - exercer qualquer a.tiv1dndc com o Laccnça 
Ambiental ou Aulorizoçao Ambiental com prozo esgotado; 

VI - desobedccrr a norn'lns. erit~nos, dirctnzcs, 
pudrOcs. p:ll'imctros cstabelcci~o< em lei. r<gulamenws, 
rcsoluç:üc:s, mstruçôc:s norm:uivas e ponaris.\. bc.m como 
pr:ll.OS concedidos ror ór&llos compelenlcs para reparaçSo de 
danos; 

VIl - a posse, o tr.msporte, a comen:ioJiznç&o, a 
utili7.a~o. o arm:ucnamcnto de produtos c sub-produtos. 
onimal ou vegcul. que nceessilcm de Licença Amhicntnl ou 
Auloril.aç.!k) Ambienht.l rlttD qualquer manuseio ou 
dC>Iinaç;lo; 

VIII - dcposil:ll'. jogar, IJrg~~~ c demais formas 
inadequadas de dispor de lixo. <m sua qualquer fonna ou 
origen1, orginico ou 1norcdnico. em fug.ar inapropriado ou 
sem embalagem que n!io pos.sib1litc ou dificuhe seu 
nt:tnuseio c transponc: 

LX - provocar quc.imsda llc lixo ou rcsros de matetW! 
vq:etais. mmerw ou onim31 n3 zona urb:uu. 

DA 
ADMINISTRA 11V A 

CAPITULO XI 
RESPONSABILIDADF. 

Art. 52 -O servidor püblico que dolosamente concorn 
para pránca de infraçlo As dispnsiç.)cs dCSla lei. de seu 
quhunento ou outro diploma lcg:tl, ou que facilite o seu 
comclimcnlo fica $Ujeito ês cominaçõc.s administrativas c 
pcnnis cablvcis. sem prejulzo da obngaçâe> solidúia com o 
auror de rcpa:mr o d11n0 runbiental n que der C8US.l. 

Art 53 - Quando " mesma lnfraçlo ror previsto <m 
m:ais de um dispositivo legal prevolcccri o cnquadramcnlo na 
hipótese mais e:spcc.ffic;a. em detrimento da maJS gcntricL 

PatAgnúo llnioo - A penalidade administraliva imposta 
pelo municfpio prcvolc:ccr6 sobre as csladuois ou fe~ernis. 

Art. 54 - Quando a inliaçao for comclida por inapaz. 
s.eni responsabilizado Administrntivamcnrc c civilmente seu 
rcpn:sentanlc ou assinante ltgal, obedecendo no mois a 
Lcgisloçâe> Fcdcrol penincntc. 
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Art SS -Nos asos dt n:mcidencia. 3 multa 
corrcspondcri ao dobro do valor antcriormcnle ap liunlo 

§ J• - Caracleriza·sc rcineidfncio, quando o infrotor 
comercr nova infrnçAo após haver esgotado todos os recursos 
ao seu dispor c cumprido n S4ns&> imposta, tendo dc:-eonido o 
proz.o de 03 anos do lrinsito em julr,ndo do sentença que 
obedeceu oo cumprimento da sanslo 

§ 2' - Respcitantlo o disposto no parAgrafo antenor. 
poderá ser aplicado sansâo d< inlerdiçao temporArio ou 
delinttiva. na hipótese: da lercc.ira rcincidlncio, 

An. 56 - A penalidade de intcrdiçllo defiOJti-. nu 
tcrnpoC'ànn ser' tmposr:. nos casos de perigo iminente ~ snUdc 
públic3 ou ao meio ambiente, ou dependente do grau da 
iofraçllo cometida. 

Ptltég,rafo único - A impu~iç4o da pcnalidtldc d~:: 
intcrdiçlo imposta. quando couber na suspcnsQo ou na 
cassaçao das licenças conforme oca.._., 

Art. S 7 - Os materia~s e instrwncnlos. cuja utihzaçio é 
terminantemente pmibi\Ja com relaçao i atividade 
fJS<ali:udn. bem como os produtos delo orisinados podcrllo 
ser apreendidos c dcslinodos a órgftos ou entidades pública.<. 
~cstrufdos ou devolvidos sob eondiçJo confo1111c dispuser o 
reculamcnto. após O tr1nsito em JUlgada da SCOI~nça 
adntinislnttivL 

§ I ' - Toda opreensSo de produlos con.,demdos 
pcrceivtis c.levcr4 ser seguida de ime4Ji;Ha donçt\o ou 
dcstruiçllo a critério da autoridade municipaJ compcltntc. 

§ 2° ~ No caso de doaçtlo CSII Scrl feita pnoriLuiamtnlc 
a enod.adcs filiUllrópicas ou reconhecidas de ulili~ildc 
públiC>. nilo podendo ser a referida d03Ç;lo comcrcialiud.J 

§ 3" • A. todo matcna.l apreendido de"·crá ser nomc::u.J\), 
obrigatorinmcnlc, um fiel depos1tirio que será devidamente 

Jdcntificado._ 

Arl 58 - A penalidade de emb~~tso ou dernohç.ln 
poder~ ser lnlposlaS no caso de obras ou construções fc:•la.o,; 
sem Lae<.nça Ambiental ou com ela dcsconfom1c. 

Art. S9- M rcmdidodcs previstas nos incisos 1I1 a VIl 
do Artigo 38. podcrdo ser impostas sem prejufw d.JS 
csutbclecidas em seus incisos 1 e li. 

Art 60 - 03 1mpusiçâe> das pennli~adcs previStO nesta 
Lei caberá defesa A nutoridadc. adminisrrativa munscipal 
supcnor e recurso ao Conselho Municip3l de Defesa do Meao 
Ambiente - COMDEMA. 

§ J• ·No caso de unposiçOO de multa, o recuiSO otomcncc 
ser• prou.ssodo mcdi:antc prf;vio recolhimento do \'àlet da 
muft• imposta. 

§ 2• - Se provido o recurSo. o pruduto da multn 
recolh.idn será dt\'Oivido, considerando-se o valor d:~ 
Unidodc Fiscal Munoeipal - U~M - no dalll d3 devoluçâe>. 

Art. 61 - As multa nao p:lg.I\S ad.minhtm1a\'amcn te 
scn.\o m.scridos no divida ativa do MunicJpio, para posterior 
cobrança judicial 

Parâgrafo único - Os d~bitos relnuvos a.s multns 
imposw c oao recolhidas no pruo regularrncntc. licUSn 
$ujcllos ao Dtrúcuno de 30t'/o (trinta) quando m~nro pa1.1 
cobrança C:XCCUII\'3.. 

Art. 62 - A$ muhm podcrJo ler sua ..:xig•b•hdnde 
suspcn.sa, quando o infrator, nas condições aceita e aprovadas 
pc:Ja autor idade competente, se abrigar i adoçao de mcdidns 
especificas pAra ecss:~r e corrigir :a de~adaçàu ambiental 
Cumpndas as obrignçoes assumidM rclo Infrator. a multa 
ICiâ um o rcduçlo do lllé 90% de seu vnlor. 

Art. 63 - i\ andcniZBÇ~ jX'IOS dano1: causados no meio 
ambicncc regula.se pelo disposillvo da Legislaç,ao Fc:dc:ml 
sobre Aç.ID Civil Pública. 

Art. 6-1 - Além das s><nalidodcs que lhe forem impustas. 
o infrator será responsável pelo rcss.vclmcnto é 
administra.ç4o pública d~ defesas que esta vier fazer em cRSO 
de pcrico iminente a saúde pública c ao meio amhicnlç, como 
ohi"3S ou serviÇO$ paro: 

J - remo\ ·tl rcsiduos poluentes; 
11 - restaurou ou recuperar o meio ambiente: 
ltf - demolir obras de COil.Sttu~o excculadns sem 

Liccnç.3 AmbicmaJ ou çm desacordo com a mesma; 
IV - rc:eupcrnr ou rcst.aura.r bens pllblicos afctOOus pelo 

poluiç1o ou degradoçilo. 

Art. 65 - Para o preenchimento d~ lxunas n1stentes 
nesla Lei. 
Scr.'Jo utilizada."i; subsidioriamente as norm3S estaduais c 
(cdcnu.s . 

CAPI11JLO XII 
DO PROCESSO ADMINISTRA TJVO 

A1t. 66 - O processo administrativo ambiental 
municipal inici•sc com a lavratura do Auto de Jn(raç.Jo, ou a 
requerimento do Presidrnte do Con.~clho Munictpal de 
Dcf<Sa do Meio Ambienlc - COMDEI\iA. ou a requcnmento 
do Chefe do Poder Execulivo. ou a rcquc1imen1o do Chefe dn 
Poder Legislutivo. ou du MiniSitrio Publico: Esladual ou 
Federal c ou do Poder Ju~iciário. 

Art 67 - O aulo d3 lnCroçao será lavrodo em modelo 
próprto-= oficial, em 0.\ vias sendo· 

"a" - a pnmcira via. ser6 de cor branca e dever li ser cntrc~c 
oo infrator: 
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.. b .. - a segunda via será de cor vermelha c comport o 
proctSSO &dministrdlivo~ 
... c"- a terceira via scrê de cor v.ul e scrfa encaminhado para 
o Banco de Dodas; 
.. d .. - a quart11 via será de cor verde e <kvcrâ ser encaminhada 
para delegacia caso a infraç® seja capitulada como crime 
ambiental. 

Parâgrafo único - Quando a mfraçAo for capitulada 
como crime nmbtcnlol, a autoridade ambiental remeter! a 
Quarta via do auto da inthlçlo do proeesso adtnimstr.u1 .. ·o 
para a delegacia especiahuda ou geml. ou mcaminhará 
diretamente o rcito p011a o Mtnistlrio Nblico. sob pCD.ll de 
lr\COITCf t"m falta adrninlstr.diva a qu:tl deverá w aplicado 
sanslo 3dministrutiva ci\·tJ ou penal 

Ar1. 6M- O processo adminJStralivo scrii formado pela 
1• via do au1o de mfroJÇ3o, loudos lécmcos c lodos peças 
produJ.idi\S durante o andamento do processo. 

Pnrl\grafo Unico - Todos documentos npcnsos ao 
processo scrílo datados e rubncados por agentes municipais 
competente. 

Art 69 - Do auto de mfraçlo o ourundo podcr:i exerce: r 
sua ampla defesa. atra\·is de dcfes• c:scctta aprc.scnruda no 
rwa::r.o de lO dias do rccolhJJt\Cnlo de que foi auru:ldo. 

An 70 - A defesa scr6 SC'll\prc cscnu. c:onter.\ o 
autond3de adminisuativa a quem ~ d1rigida a quolificaç!o do 
autuado~ c as razôc:s que aleg:~ en\ seu fnvor. 

Art. 71 - Aplic:t·Sc: no processo adminislrollivo, 
subsidiannmcnre. a legislação prucessual civtl naquilo que 
nao conllapuscr esta lcgislnç:.O municip.1l. 

Art. 72 - Aprcscnloda ou n!lo o defesa o au1o de 
tnfraçlo str! cncaminhndo iiO atuante para manilê:staç~o. no 
praz.o de ClllCO d1a.s. 

Art. 73 - Após a manifestao;llo prcvis1a no arugo 
anterior o processo s~d enviado a Assernbl~ia Jurid1ca para 
cmiur parecer final. ao prllD de I O <lias. que cncamtnh:lni o 
processo ao setor competente. da Prcfc1tura Municipal de 
Calçoeoe, que terá I S dias por a a"'"i"' os ques10cs de fonna 
ou nt~tlto. 

An. 74 - ~ permitido a Prcfcilura Municip;>l de 
Ca.l4jocne, mnnter o vnloc pe:cuniluia du multa d•minul~o ou 
agrovê·lo, dc~ndcndo da condiçOo sócio--econõmica-culrural 
do autuado. 

§ I' • A altcraço'lo ogr.>vodo de valoccs pccunidrios 
mferidos no auto de infraçOO d~c:r5o ser precedida de 
aprovaçllo pelo Conselho Municipal de Ocfesa do Meoo 
Amb~nte-COMDEMA 

§ 2" • Cabe rã recurso 30 Cunselho Municipal de De f= 
do Meio 1\mbi~nrc - COMDEMA - sabre dcc~no emanada 
pelo Prefeitura Municipal de Cnlçoent:. 

Art. 75- Da decis3o do Conselho Municipdl de Defesa 
do M~io Ambiente - COMDEMA somente cabcrj, recur..o a 
nlvcl judocial. 

Art 76- o n!lo cumprimento de pra.zm uao culmmat3 o 
processo de nulid.1dc nem anulabihdade. 

An. 77 - A ocorrtncio de vicio processual pOd<rã ser 
Sllllado a quolqucr tempo no proces>o desde que as oondiç.)cs 
assim n permitam. 

Por:lgrafo linico - A!; p3ti.CS que n.1o conlenhom vlcios 
poderQo ser ulili7-'ldas no processo o ser fonnatlo 

Art. 78 - Esta Lei cntu.rà em vigor na duta de sua 
pubhcaçâo, rtvogado as disposiçôcs em conlnirio. 
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LEI N' 138· GA!l - PMC. de 06 de ou!Ubro de 2006 

D•spôc sobre o Licenciamento 
Ambicnral dac: atiYid<.~des efetiva.'\ ou pottnc•ahncnh: 
poluidoras do Mumcipio de CaJçocne, c doi outr:tS 
providtnci.n. 

F4ÇO saber que a C4nldf3 Municapotl de Calçocne 
aprovou c c:u sanciono a sc:guantc Lei; 

CAI'Íilll O I 
DAS DISPOSIÇ()E PRELIMINARES 

Art. I - llslo lei de l.ia!ociwnenlo Amboenlal 
Municopnl Considerando a U:i Estadual c U:i Federal 
pertinente em vigor. institui oo llmbuo do Municipio de 
CalçO<nc a ob<igawriedode de Locenç;~ Ambocnt:>l ou 
AuiO<iwçllo Ambicntol p>ra ouvldadcs c emprecndimcniOS 
efetivos ou porc::nciPllmcntc poluidorc.s do mc•o amb1c:nte. 
utJhudof"a de cecursos naturaJS.. Ca(IVc:s sob qualquer forma 
de causarem degr.>doçto wnbocnl31. 

P3ri&rafo linieo- A Licença Ambiental ou AulorW!çao 
Ambiental 5Crlo c.xpcdidas pela Pn:fcitura Municipal de 
Calçocnc, antes dcvidamenlc oprov:w.ias pelo Conselho 
Municipal de Defeso do Meio AmbJ<nle- COMDEMA. 

Art. 2 - A Prcfeirura Municipol de Cnlçococ, po~cr.l 
firmar convtnio com o Vodcr E>.ecutivo Estadual ou FederoJ 
para m municipalização do Licenciamc:n1u Amb1cntal. 

COIÁRIQ OF!C!AlJ 

Art. 3 - A!; lax&S a scn:m pagas pelas Licalças 
Ambicnlais •OU Aulnri7~ AmbienlatS, ~ como 
rcfcréncia as Ylllorcs estipulados, de acordo eo<n a I'C.Ilid:ldc: 
local. pelo Consclloo M..,ocipal de Defesa do Meio Ambiente 
-COMDéMA. 

An 4 - Na ausl.ncia de rcgul3mcnro municipal que 
eslabclcço podr\lcs lomii<:S de cfluentes e dcmaos pal&nclros 
n~ucos, qulmicos e biológicos para o controle de :uavid:tdc::s 
que interfiram no mew nmbM:nlc. .sc:rGo uulll:.ados os 
prescrotos em l<gislaçlo Fedcr.ll ou Estodual "&""'"'-

CAPITULOU 
DOS INSTRUMF.NTOS 

Alt . S - Silo coru.ider.>dos inslrumcruos ~o 
Lic:cnciamcmo Ambacntal· 

1- As Licenças AmbientaiS em'""' uts fases. 
11 ru AuiOrÍZ3ÇÕ<:S AmbJCnlaJS; 
111 O RAP- RciiiOno Amboollol Preliminar. o PCA 

Plono de Coottolc Ambocnlal. o RCA - Rclotócio de 
Controle Ambiental e o EPIA - r=do Prtvio de lmpaCU> 
Amb•cnt21 e rc-pc:cu"o RIMA - RclaztwK't de ltu~to 
Amb1en1al. 

IV - o\ Audíãocoo Pubhca 
v- O Cada>.lro ArnbJCnl:ll. 
VI - ;a l.c• de Licenciamento Ambicntõ11 

Art. 6 - A Prefeitun Municipol de Calçococ, após 
lràmiles legais conccder.l l.icençn Amb•enlal de acortlo com 
1 fase de implantaç3o dos tm"'"ntlomcnlos ou atividades, e 
o\ulorimçAo Ambicnlal. confonne segue. 

I - LICENÇA PRÉVIA - concedida na fase de 
ploncJ:wcnlo do emprec:odimcnto ou lllvltlade. 

11 - LICENÇA DE lNSTA!J\ÇÃO -concedido :tp0s a 
LP para licenciar a mstal~ do emprtcndimcnt.o ou 
alividadc. 

111 - UCEI'\ÇA DE OPERAÇÃO - cona:dodo por.~ 
execuç3o d"" olividadcs previstas no liccncí:unc:n!O. 

IV- AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL- concedida para 
Olividades oonsidctadas de pequeno im~ ambicnlal. 

V • AUTORIZAÇÃO Oé TRANSPORTE DE 
PRODUTO PERIGOSO - concedido pat• o referido 
transporte na ~a cc.rritorial do mun\clpio, 

§ 1• • A;s licenças Antt)lcntaJJ e Autori~ Ambiental 
concedidos !trio prazo de valicbdc: de 365 (lrc7cntos e 
sessenta c cinco} dJas CCiltados a. partar cb dã de co~ 
pelo Prcfeoluro Momicipal de Calçocne_ a exccçlo da LP c;ue 
nJo podai ultrapassar 180 (cento c oilenlll) di3S de \-ai idade, 
podendo s•" re.tovada. 

§ 2' • O (A) emprccodnlor (a) dcveri d~>..,lgar pelos 
meios de eromunicoçOO (rlldioljomal) kJC31. a respeito do 
requcrimc.nlo de licença ambic:rual para rcconhcc.m1cnto lb 
sociedade. ohedcccndo o scguinlc oricnlaçlo: De acordo com 
o 1ex1o fornecido pelo órg~ ambi<n!JII munic1pal. divulgar 
duas vezes pela n\clio, sendo que I Scgunda llevuâ ocorrer U 
(quinze) dw após a primeira. O jornal deve<! ser realizado 
openas uma publlCllÇ!o. qu1111do da solicllaçlo da hcença 
ambJe.tlal ou de sua m!OV:JÇGo. 

§ J• • A renovação de hecnça ambiau.1l deverá ser 
rC<juerida perante a Prcfcitur.l de Calçoene 30 (ttinla) ~ias 
an1es da expiraçao do pnrzo de validade da mesma. 

§ 4• • o funcionamento das Olividadcs em dc:saa>rdo 
com as coodiçocs cspccffocas da hcmça ou auorimç3o 
amh~nlal poderAo ser e.t1bargatlas ou inlerdiladas. para que 
se f>Ça a rclificaç&> do emprec:ndml<lllo. bem como suje~ 

o (o) respoMdvel pela Olivídlodc ~ paulidodcs prnistu em 
lcJ 

§ S" • As hcenças ambJCnlaJS. em •equtncia, podcr.lo 
ser cona:dodos fora da ordem p<evlSIJI noos mcuos I, 11 c UI de 
acordo com a fase de drscm"'ivimcnto do cmrrc:endimenlO. 

§ 6• • o 1ndctcnmento da hccnça n:qucricb ou em c.asQ 

de insalis!àç>To pelo (o) emptccndc~or (a) com rd~ ;ls 
w,tncia.~ processuais a ser-em c.umprldas ou pcn;.dizaçOcs 
comc:lida, c.aber' n:cwso ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio 1\mbicnt<: (COMDEMA). 

CAPiTULO lU 
00 LICENCIAli.IENl'O 

Art. 7 - Os proccssru; ambicnlaJS de UccncWnenlo c 
oulonzuçiiO Ambicnlal SCI'.lo iniciados com dcvicb 
Notoftcação do (a)s empm:ndcdores (a)s vis:<ndo fegalizllr 
suas alividad<s fins pet'8tllc • Prcfeuura Municipal de 
Culçocnc. 

§ 1• • A Prcfcilura Mun1cipal de Calçocne_ altavés da 
Sccn:lario do Meio Ambiente e Turismo - SEMMA TUR_ 
Orsllo municipal respons6vel pela oricnlaçl<>. ptCIOCdiuç!o, 
foJmalozaçao, sistanatizuç5o. dc!Jbc~ e arquivnmcnto 
dos pr~sos ambimtais municipajs, cedert os modelos de 
Termos de Rcfo:rtnci:ts que fettm necoesdrios oos 
cmprtendcdoo:s (a)s inh:rCS!ado (a)s em elabmar 
documentos atcnicos que lha forem cxj&idM. 

Art. 8 - As atividades de crnpnxodirnmtos utiliz.Jcres 
de n:curSOS ambienltlis municipaJ de Calçoenc. após 1 
DprovaçJo desta LA:~ de, .. rao ser submclidos jd com o d~~ido 
processo ambienlal p11111 apreciaçlo do Conselho Munie~pal 
de Defesa do Meio Ambicnlo - COMDEMA. que Se: 

posicionara através de p:~recer oficJal se o poder municipal 
possui em seu quadro de pessoal. tC:cmcos espccialisw para 
rc;,liz:u detcnninaLios hccnciamc:nlos com evidente 
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complcxi<lade. CCI1SJdcnt>dQ a lc&»loçllo EsaockW e Federal 
em vigor . 

§ I' · As modi~ ou odo:quaç&:s em aiJvídadc p 
locenciodos peta Prt.fciruno MUIIicipal de Calçocnc. que 
esteJam tllU&IIdo em dc:ucordo com as Cond•çOcs EspccifJC:aS 
de Licença Ambicnlal ou AutoriuçGo Ambimtal. SOill<lll<: 
podailo 5Cf rcali:ados medicwc P"'•cionamc:niO ofocdl do 
Coosclho Murucipal de Defesa do Meio Ambiente -
COMDEMA 

Art. 9 - A ~ de l.ocxoça Ambioolal para 
cmprccndimcnto ou ••~ efeti-va ou poccncialmcntc 
poluidores do mcio lmb>enk, de>~ ser acomp.mhados. 
quando solicitado pela l'refedura Munic•!* de Calçoenc. do 
I:stuolo Prt>io de Impacto Ambieot.al - EP1A. c: 
r<Opectlvamenle Rclolório de Impacto Amb.aml - RIMA. 
prantia quando for ofociolmente solicilala. a n:alimçlo de 
audic!ncJa PiabiQ. 

Art. I O - O Conselho Mun<eipol de Defesa do Mc1o 
Ambocnlc - COMDEMA. CSiabcleoerl. em acordo com a 
Prefeitura MuniCipal de Calçoenc, o tc<mo de Rcf<:tâ>caJ a 
se< sc:guido no dobolaçlo do EPIA·RIMA. pooleado 
autonur a dooçao do Termo Refaãoc:oa refamdada pelo 
<mpn:cndc:dor ou Je>~'d pela arividodc a set 6<:<nc:JOOdo 

§ I' · AnMisc c IJ!'fOVaÇIIo do El'IA - RIMA ser1 
rtalizadl pelo Consdbo MunJCtpOI de Defesa do Meoo 
AmbJCnte - COMDEMA ou em p><eeria com OUbo5 6rpos 
govcm&mcnlais ou da sociedade civd organinda 
devodomeme convidoda pelo Coosclho oor:1 tallim: 

~ 2' ·Os ócp.s cstadullS < fcdcraJS de meio ambicntc 
de>~ sa convidados pan paruapor das audiàlcias. Qljo 
&us c:orrcdo ~""" ooota do cmpctoUidcdor. 

§ 3 • · Todos ps10s adnwnstrllivas ocuridas "" 
antli>c do EPIA-RJ,\o!A e no procaso de hceACÍllma>ID dos 
c:mprccoduno-otas considenodos efc:tn'O ou ~ 
poluldorcs do meio .nbicnle ccmt3o por conta do (o) 
cmprca>dc:dor (>). sendo qK o n:sul...to do análise do 
documento somcnle ser1 diYUII;ildo após o CXllftJKU''3Çio da 
qwt.>çao dos mCSlDO!<. 

§ 4• • A PrefCi!Wll Munocopal do Calçocnc publianl no 
Ditrio Of'odal do Estado do Amap.A o rccebimen10 do EPIA
RIMA, is apensas do crnpr=ndcdor, c a cbLa e o local pora 
I'C.Ilizaçlo de Audiàlcta Pilbloca. A rtal~ de Audiencia 
J'(Jblica dcvcri OIXII'Tei no~ de 4S (qua<aoUI c cinco) dias 
conllldos o pamr da pcl>liaçlo. 

§ S" • A r<:aliDÇio de Aud.tocio Púl>hca. como 
mstnJmcn<o de partic~ popular nos dcbaiCs as quesdo 
smbJCOtal, dcpcodcri do aprov~ do Coasdho M..uciçal 
de Defesa do Meio Amhicruc- COMI>EMA 

§ 6" • A soliciLIÇio para rnlizaç:lo de Audiàlco 
P\Jbhca podai 5Cf ínicillli~ da propria Prcreilllt11 Municipal 
de Calçocnc, do Conselho Municipol de Defeso do Meio 
Arnbicnle - COMDCMA ou qWlOdo snhcitada por cnudadc< 
da sociedade civil do Meio Arnbienll:. ou quoodo solicitada 
por entidoda do socied.ode civil com mais de 2 (dou) ..os de 
cr.açlo e lcplmenle cons1•wlda. pelo Mirustêrio PUblico. 
pela maior"' das Membros do Poder Lccisl•i>-o Muaicipol 
ou &llul.>. por SO (cÜ>q!ler.!a) ou mais cocbdias em pleno,.., 
das direilos politioos ~ 

Art. li - 1\ Audiblcia PUblico sert convocada pela 
Prcfcitun Municipal de CaJçocnc c homolopda pelo 
Conselho MtUiicipal de Dc!Csa do Meio Ambieale -
COMDEMA 

1\n. 12 - A Prcfcituro Municipal de Calçocno: c o 
Coosclho Municipal de Defesa do Mcio Ambiente -
COMDEMA instiluinlo e implcmelllarfJo um Baroco de 
Dodos COiliUido o Rqistro e Cadastro das o-_ 
empreendimentos ou otividadc que utilizem recursos 
amb:cnWo, de~ lral1SpOrlalorc e mnsurnidores de 
~rooluros po4ala>lmcnte polujdorcs ao mao ambiente. 
líccncoados O<J ft3o. e dos Ú1lilJiores do~ aomlucnml. 

1'1ril>1a(o ün.co - O acesso 6s Ulfonnaç&$ contidas no 
Donco de Dados ambiental scdo do .,.....,. J)llbbco e sem 
nr:Mum CJnus para o solicitllnlc, sawlo seu cun~cüdo 
diSpOOJbtluado par.oo inlopar o SfAO - Sistema de 
lnformaçOCS AmboCIIInis Gconcfcrcnciadas, do &crctari:l de 
Fuodo de Meio Amhio:me - SEMI\. 

Art. IJ - o l.icmciomento ambimml t pam do 
çontrolc ambicntol e impom tta lima.çlo do d tr"CilO, uso e 
sozo do pn>p<icdadc ou bens e scn-içns. v1S80do o uso 
racional. a C<JnSCrvaçllo c rccup<DÇSo do meio ambiente 
dcp:I<Jodo. a busca riO dcscnvolvuncnlo sócio-ccanOmico e 
mclhorJa d1 qualidade de vida dos munkipes do Muniópio 
de CalÇO<DO. e quando neccssirio ou an vinudc de obrigaçJo 
pavisl:l em U:i fedcnl, EsaockW e Munlcip>l sai obrigado • 
claboraçto de EPIA - RIMA. para docidir «>>n o 
licénewncnto ambicmal das seguintes llli•icbdc>: 

I - qllalquer projeto ~ acim• de SOO 
(qwnhentos) hccurc:s; 

11 - llividod<s mincnis de ~ e aunc:zal da 
classe I~ com exceçlo das IIJVidadcs c:onsidcrao<W CXJmO de 
pequ<IIO poriC; 

m - obras bidriulic:as para sislc::rno doo j'OiliOS de 
ClpCIIÇio, abostcr:imcaJo c tralaDcDto de iGua. de derivaçao 
pan irripçGo OU aobzsl<ciiDCDIO iocluUnal; de ~de 
diou<:s ou II(>Jdc:s: 

IV - a>mpiCJ<as e lll1i<bdcs induslnais, bem a>mo 
dislntoc c zonas industriaü: 

V - <istcmo de coleto, transponc. lralamenio e 
disposiçSo fm.al de rcslducs 561odas. sejam esses 
domícilirRs.. provcnicnles de scn·içns de saúde pública ou 
industrial; 

V! - Rodovias c nm-as obras que impliquem em 
significativa l<rraplanagem de ,..,;JnCI\I&Çlo de 1<m1 (COI1C· 
llr:rro). ou que Üllaecplo:zn ilroportxMcs cunos hidm:os; 

VIl - Projetos uri>OIIIstocos de parc:Wmcato de solo 
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urbano, constdcrando desmernbramcntDs e loteamentos p.1r8 
qualquer lina.lubdc, acima de SO ha ou em .lfe.l.S consi~d3S 
de rtlcvanle mlerc$SC 1mbiro1al :1 cntmo da Prcrc11uru 
Murucipal de C.lç<>enc, consullndo o Con<dho Munieopal de 
Dcteso do Meio Ambocntc- COM081-IA. 

VIII - Estudos, pesquisas c nu:upulaçlo de m31crW 
genttico. obstrvando llegisloçJo estadual especifica, 

lX - Empreendimentos twlst•cos que utili1J1m àrca:> de 
rc:Jcv&ltc 1ntcrcs.se ambicut.al ou seu cntomu~ 

X - Ali•idadcs de rn:mqo fl01estal em :lreas acoma de 
500 hectwes, 

XI - '""idades de c:xpiOfoçiiO eoonõmocos oi< modciras 
ou de lenh., em áreas oeima de 50 (cinqoenla) heL1arcs, ou 
menores quando alingircm ârus s•gnificativas em termo-s 
percentuais ou de impon!ncia do ponto de vista amb1cnr:ll; 

Parignfo unioo - A Prefeitura Municopll de 
Calçococ, consultado pelo Coosclho Municipll ok Dcfc.• do 
Meio Ambocntc - COMDF.Mil podai dupensar o EPIA
RIMA. solicitando outro modclo de rclutório a ser analu:tdo. 

Ali. 14 - No Zooa Urbano do o1unocipjo, altm do< 
cmprecndt1'11Ct110S h~t11dos no 3r1igo anterior, dcpc.oderao 
t&mhém de licenciamento ambiental c cun~qOentc CPIA
lUMA. o~ando o Plano Mtmictpal. as scgumtcs 
atividades· 

1 - Empreendimentos plt'l Iins n::sidenciais com trco 
conslrulda igual au supc:nor & l()()()fn' (mil metros 
quodrados). 

11- Empn:cndjmentos para fiM eotncrc.1nl. induS1rial ou 
rnstilucional com 6Jca constru(d4 iguaJ ou superior a 
I O.OOOm' (dez 01il melros quadrodos), 

Art. I S- A5 Arcos c a vcgctaçllo de prc5CM1çllo 
pcrmanc:nlc, somente: podetio Kr utili.zudas ou suprimidas 
medjantc Licença AmbterunJ. quando JPfOYada por m.l.ioria 
absoluta dos membros do COilSelho Municipal de Defesa do 
Meio Ambocntc- COMDEMA. 

Panlgrn [o únioo - Qu.>ndo [ot ncccss.ino a execuçllo oi< 
obras, planos, Dlivid>dcs ou projetos de ulolod.odc público ou 
in1cresse social comprovados, bem como as: DI1Yidadcs 
COn)idcmdaJ imprcsl:-indlveis em áJe3 de ptCSC~vaçAo 

pctmanente, scré occcudrio rwa sua c~ a &:vida 
oproV:lçacJ da moioria simples dos membros do Conselho 
Municipal delkfcn do Meio Ambiente- COMDEMA. 

Art 16 - Os cmprttndcdorc< rcsponsâvcis pclu 
atlvodade d< c~<ploraçllo madcon:i,. de in:as florestais 
na.lurais ou culhvadM: bem como qualquer atl\'tdadc que 
utilize. ua.nsportc, arrna.a:ne, comerciahu, ou benefictc 
m»dc1ras ean geral. dc\'tt1o Jcpliw suas ali \'Idades perMte 
a rrcfcttura MumcipaJ de Cnlçocnc em cumpnmeuto as 
pretro&Ativas emanadas dcst:a lc-1. 

Art, 17 - O ptl!jcto, onsllllaçllo c manutcn~ ele 
c:.riadoUIOS scri. pcnmtid.a. mediante normas c conthçôcs 
processo de Licenciamento AmbicnlaJ. 

§ 1• • Para instalaçlo c mnnutenç5() de cri.ldooros. scri 
pcrmitu:Jo a apanha de. anima1s de f4una. silveslrt.. med1ante 
rigoroso conlrolc c segundo os cntfrios cstabclcco~u• pela 
J'lrefc1tura Municipal de Calç:oenc. 

§ 2* - E obrigal<lno que a Prefeo!W2 Mumcopll de 
Calçocnc oe;a informada do período da opaod>a, do loc:ll c 
rntlodo a stt utiliz.'ldo, devendo ser autori1.ndo tal poitica. 

An 18- A posse de: :mimtús silvestres. $C'Kl")e111C ~ 
permitida, apenas rnt criadoutOS licenciados na tDrn11 da lei. 

Art 19- A pcsqui"W c a l:tvra. mecaniuda ou mant.W, 
de recursos minerais dcvcrt .sc:r legttli2:ada pdo 
Uccnci~;~.mcnto Amh.cnlal do municfpio 

P:rignafu únoco - A ralozaçJo de pc>quis:o moocral 
quando tnvolvcr Guia de. Utihuç!lo dcveri ser lq;ahz.ad3 
pelo Licenciamento Ambiental do muniCjpio. 

1\rt 20 - A cxtr:oç5o ~c muocral de classe U, 
tndepcndc.ntcmcntc cJu "olu.me exp1or3do ou método 
empregado. deverA. sa lcg;llit.ad!l: pelo l.Jcencu~mcnlo 
Arnb1ent:;~l do munícfpio 

Art. 21 -h l;r;ro g;Jtimpeira o sa penmitoda pclo órslo 
fcdcrol compelCOtc, olcpcndcnl de Locenciamento hmbicnllli 
oo municlpio. 

CN'iTlli.O IV 
IJAS DISPOSIÇ0t:S r IN AIS 

Art. 22 - O (a) tilulor da Licença Ambornl31 ou 
1\ulorizaçacJ Ambicnlll rapondc pelos d3110S eawados ao 
meio 311lbicnte do awnielpio, dc\cndo a quando de c::t.apas 
rtaliz.a4as ou do encerramento da atividade, ex.:cutar quando 
fonn>lmente exigido. o J>R/\0 Plano de Rccupctaç.\o de 
Árcos Degradadas 

Art. 23 - h defino~o da> ativ1dodc.< ou 
tmpn::cndimcntos consfdcra.dos eretiv~ ou potencialmente 
po1uidon:s. que csU.O SUJeitos ao l..iccncWncnto Ambu~ntal 
sato clo:fUJidos pelo Conselho Municipal de Defeso do Meio 
Ambiente COMDEMA 

Art . 24 - O nJo cumpnmcnto. em lodo ou em p>rtc, do 
previ.slo nesta lq;iJiaçllo, sujeitar;\ o infl111or As pcnolidadcs 
admin•sltJJ.ivas prevista em lei. sem. contudo eximi-lo da 
compcttnci• do Pode< de Policio no clvcl e no pco>l 

Art. 2S - O valor pcaoniAno da cobrança de loccnç:J, 
autoriz.açGes ambocntais, tAXas 011 emolumentos sato do 
Fundo Éspccial de Recursos pa~a o Meio Ambiente 
Municipal- FERMAM 

M 26 - Est. ui Complementar cntnu1 em vigor no 
daa de sua publicaçlo. revogada 1s dtSposOÇÕ<S em 
conuário 
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IX - C'tettcr OUITti ativid;;~dcs pertinentes qu.: Ih~ rort'm 
dcsotosdas. 

1'arigr3fo untco - Os tgentcs do 6rglo munic1põ11 de: meio 
ambiente sao h ... --sponsãve1.~ pelos ,tiOS t dec.l:u-nç&:s dccorren1cs de suas 
funçOes, sendo possl\.ea de puniç3o. por falta c.rave, nos l!õlSOS de dolo. 
eulp:~.. etn1ssJo ou fab.íd:k.l<: 

"" 6 - Os rcspons.1vcis pelos fontes de poluiçlo rocam obro gados 
a subnwtcr ao órgAo municipul de mc1o ambiente, qunndo solieal3dos~ n 

Rcgulomcntl o Titulo V d• Lei n• pl:1no completo de bnç:uncnto ok r«>lduos líquidos, sólidos c gososos. 
IJS/2006 - PMC/1\P de 06 de ourubro de 2006 qoc instotui o C<ldogo 
1\mbicntal do MWlicipio de Calçocnc e dá outras provid~ncins 

O PREfEITO DO MUNIC(PIO DE C/\LÇOENE, no uso de su>.< 
at.nbuiçõcs, como gestor m:uor da mumeipahdal.lc local. c 
Considc.rando que entre os objetivos da Polllicn de Meio Amhientc do 
Municlpio de Calçoene esta a obn!;AÇIIo do dcl!fallador, J>Ubloco oo 
privado, de recupcnt ou U"'dc.nuN os danos C3usados ao meto 
ambiente, san prejuiz.o das s:ançOcs admimslrativ:.s e pcn11is cabivcl, 
confonno disposoçllo o presente Rcgu14nlcnto. 

Coasiolaando quo o conLrulc, moniunmento c a fiscolozaçllo das 
atJVId:tdcs. ~e cmprcenduncnlos que causem ou posum causar 
impactos ambientais c as pcnulidadc:s ou nao cumprime.ntu das medidas 
nceesstrios l prcscrvaçllo ou oomçlo da degradaçlo smhicnlol, 
com1itucm instnuncntos da Polftoca Munocrpll do Meio Ambocnlc, de 
aCOido com o presente Rcp!lamcnlo 

COilSido:ntndo que as aucssOcs Mlbicnt:lis. Caroctcrilóldas pelos 
cfeotDS c conseqoências, bem como pelo perigo ou ameaça que 
reprcscolam 10 meio ambiente. quando oonstntudos. implicara. em 
sanções pre\·istas em lei, eanronnc previsao do presente Rcguh:uncnto; 

Coosodcnndo que a rcgulamcntaçllo deve estabelecer 
procedimentos administllllivos a suem observados n:t imposiç.An das 
penalid3dcs administrativas. conforme estabelecido no prt.Scntc 
Regulamento; 

Considerando que M eondutns c atividades leswus ao meio 
3.rubicnte s.ujc.ihsrlo 05 inf'ratOfes a s;U\çOes administrattv...s. com 
aplocaçto de n>ullas át:lrias c progresSivas c, nos casos de conunuidad< 
d:1 infraçlo ou rciocid!nc.la. inclushre a rcduç.lo do nivtl da atividade c 
a intcrdiç.lo, uxJcpendenkancntc da obrignçfto de rc.o;tnur.u- os danos 
causados, conforme dctcrminaçao do art. 318, da Constotuiç.io do 
E<tado; 

Considerando que todos lfnl d1rcito ao meio ambicnt~ 
ecologicamente equilibrado, bem de uso oomwn do po•o t csscnciol 4 
sadia qualidade de vida, impoodo-sc ao Poder PUblico o l coletividade 
o dever de clo:[cn&-lo c pr<ServA·Io paro a.s prcsonlcs c fulUias 
gerações, confurmo art. 225 de Constituiçllo f ederal do llrasil; 

Comiderando ronllmcnlc, que por dclcrnllnaçao do art 225, § 3* 
da Consliluiçio da RepOblica, as condutas c otovodwlcs lcsova.< ao noeoo 
ambiente sujcilAIIo os infratores, pessoas fisicas ou jurrdicas, a sançOc.s 
pe.n:us e admuúsuativu.. indcpendenlcmente da obrig.;.ç2o de repar.ar oot 
dnnos awudo' 

DECRETA 

TiTULO I 
DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFitt\çOES MIBIENT/\IS E DAS 
PENALIDADES 

CAPITULO i 
DA PISC/\LIZ/\ÇÃO 

1\11... 1 - As atJvldadd prevista e reprcs.s1va rclall\'35 ;. 
prcscrvnç..'\0, conscrvaçAo, proceçAo e defesa do rncio ambccnlc scrlu 
excretdas dirc.ta.mente ou sob a coordenaçlo do Õt"".,.lo munictp~ d~ 
meio ambiente. 

Art. 2- A fiscali%3ÇIIo 10 cul1lpfimenlo do Código An>bocntal do 
MIMliclpio do Calçocnc, instiruldo pela Lei n• 13512006, oi< 06 de 
outubro d< 2006, deste Regulamento, domais normas dcconentcs, em 
CS!>"ial, das pracriçoGcs do si.slcnuo d< hccnciQIOC(Ito, c de quillquer 
norma de cunho ambiental, '"' exerc1d.a através de agc.n1~ 
cruknciados pelo 6rgAo municipal de meio an1bientc 

Art. 3 - É assq:untdo a qualquer eidodllo o din:uo de exercer a 
fiscalil:lçto. mediante comunieaç.\o do ato ou fato deloouoso uo órcao 
municipal de meio ambiente ou 4 4Uloridado polici>l. que adotar:lo as 
pro•i~cioo coblvcis, sob pena de n:spoosabilicladc. 

Art 4 - No t.XttCicio d1 aç!So fLScalizadora fica assegurada aos 
~~gcnles da aulnridadc ambiental a cntr.>da, mcdianlc notificaç:lo As 
instabçõc:s índustriais, c:orn<:ttiars, agmpecuúias, cmprccodimcntos 
unobili.irios rurais c urbanos ou ou1ros privados ou púbhcos 

Panlgrufo Onico - Verificado a ocorrC.coa de dano llllbicnlol ou a 
sua potcnc:i•hdado, podcrJo OS lg<tltCS da roscolizaçllo entrar nas 
onsulaç6es citadas, em qualquer dia ou b01o c sua pcrmanencoa. pelo 
tempo que se tomar nec.essdrio. 

Art. S - No excrclcio do controle prcvcnlovo c COlt'ctJ.a das 
situações quo altcn:m ou possam alterar as condiçOcs ambientais tlou 
os recu:rsos envolvidos de qualquer narurc;,.a., cabe aos agentes 
ercdcneiados 

1- efetuar vi-oas em r:cral, levantamentos e avoliaÇÕCs. 
11 - analin.r, avaliar e ptooun.ci~&r-sc sob(e o desempenho de 

atividades, processos e cquiplliDCIItos; 
RI - Vtrific:ar I ocorrencia oJc inf~ C I proccdtncoa de 

okruiocias, apurar raponsabilidadeo e exigir medidos neCC5SMias para a 
com:ç1o das lmgularidadcs; 

IV - solicit• que a.s pessoas, fisicas ou jurídicas foseal iZlldas. 
prestem esclarecimentos em local e cb~ pmrillmcntc lixados; 

V - Colher as arnoslms nccessilias pW'I nniliset ttcn~eas c de 
controle; 

V1 - vcrifiCõU" ::. observlncia c.bs normas, p~nk~ c partmctros 
cabivcis. obsm•ad:u as formalidades lcg.ús; 

p;u-jgrnro únoco - Pookr·st-3 c>ogor a aprcSCtlL:lÇilo do d<lalh<:.,, 
fluxosrama..'\, mccnoria.l!. inronn3ÇÕCS, plunt:tS c projetos bem oomo 
linhas complcus de prodoç:lo com esquema de I!UU'Cha da> matt<ias· 
primas bcnefu:i:ldns C ICSpecli\'OS rrcduln~. subprodutos e f"C.)iduos, par 
udJ O(ICm\ã<), cnm dcmorutrnçlk> da quantidade, qu:t.lidldc, ll:lturen ~ 
compos•çlo dt un~ e outros, 3.)fitm como consumo de â_&ua. c:nc::rgia c 
OU \.r OS 

Art . 7 - O orgâo mumcipal de meio nmbiente podccl c.x1gir que 
os responsá\·cis pelas font.cs degradantes udotcm medidas de scsurauça 
para cvuar os riscos ou 1 c(ctiva poluiçolo das águas, do ar, do solo ou 
subsolo, assam como, outros efeitos 1ndesejlvcis ao bcm--c..."tar da 
comunid1de. 

Art 8-Os órgllos 011 entidade ola administroçAo dorcta ou ondortl3 
do Mu.nidpio s«ID chamados p3r.1 colaborar com os agentê:io 
cn:deneiados na cxccuçl)o das atividades fiscali7adoras. 

Art. 9 - O órg.&a de mc:ío ambicntt rnunic•pJ.I poder~ celebrar 
comenios com órtAos c c.nodadcs da administração d1rc:t.a ou indut'1u 
da Uni!k:J, do Estiido locul. e de: outros estados. para a c;:ccuçJ.o ua 
211vidade foscalizadota, observando-se. 

J - OS C:OnV!OIOS dcHriiO (ll(M claramente 0 limite: & BÇ!kJ 

fiscRII7...adora delegada,. inclus1ve quanto A ârc.1 de tttuação; 
11 -pode:: ri ser delegada. por convenio. a rcHhz.açl!o de ViStoria cu 

la"'"'ura do auto d< infroçllo, 
111 - O ór&Ao muniCipal de mekt ambiente n40 poderi delegar O 

julgamento adminiSUtlliYO dos prOCCS$0$ adminiSt.rati\'OS refc:rcni\!S 30$ 
aulas de onfraçlo lmados. 

Art lO - Os agenu:s roscalimdores do órgJa municipal de meio 
wnbicnte devem ter qunhfícaç&l minima especifica para o excrclcio de 
suas runçõcs. 

Art. 11 - O órg.a.o munie1pa.J de meio ambiente, por seu tirular. 
atravts de alo nonnalivo próprio, podcri estabelece-r outras atnbuiçOes 
aos agent~ credenciados c prooed1mcotos especifico~ par3 a 
liscal11..aç® 

C/\PÍTUI.OII 
DhS INTRAÇ<')ES E PENALIDADES 

SUilSECÃOI 
DAS INFRAÇÕES 

Are 12 - Con."-lllui infrnç.Go amb~emul toda açlo ou omisslk), 
voluntária ou involuntâna. que 1mpone na inolxcl\'l"incia, por par1c de 
pe).SU3 fisica ou ;uritbcn. de precc1l0s cs.tllbelecJdos ou c.lisciplinndos 
em lc1, neste Regulamento ou na dQObci.Jitneia do"' atos 
odmin.strativns de car6ter normativo, expcdJdos pelas cutoridodcs 
púhl1cas, objetivando a protcç4o da qualidade do nlcio ambicnlc. 

Art. 13 - Paro efeito de oplie3ÇI<l da> pcoolodad<s de onult.a, os 
infnçOCs atnblenWis clas.sifiea.m~sc· 

1- IC\'CS; 
li - gmcs. 

111 - gra,·l~ímlt$. 

Art, 14 -Considcram~sc anfraçOcs arnbicnt01i~ de n:uurcu l~\·c~· 

I - 1$ que nào venham causar risco uu dano á S3Ude, A nora, à 
fauna, nem provoquem ahct3ÇÕCs no meio ambiente; 

11 - Instalar, c;on.strujr. ampliM ou testar qualquer fonte de 
roluaç.io sem a rcspcc.t&va licença ou autori.L..açlo ou em desacordo com 
os condições nela wabelccodas. 

Art. lS-Consideram-se mfnlçôes ambicnL:lis de nJ.Iut~l.:l ;ravc 

1- provOC2t', ocasionalmcnle, polui~ ou ol<grodoçiiO, 
11 - coar obstáculos q\IC dificullea> o oçJn de conlrolc. 

monitonmcnto c fiscalizoç:lo do óq;IO de meto :unbocntc; 
111 - sonegar dados ou informaçôc:s solicitadas pelo érgllo 

municipal de meio ambiente: 
IV - prestar in[ormaçôc:s falsos ou modoficar qualquer dado 

ttcnico so1icitado pelo tKpo municipal de meto amb1entc:; 
V - exe~oer .1 a.tividadc licenciada em desacordo o.1fll DS 

condiçOcs fixadas na licença ou aulorizaçao: 
VI - deixnr de comunicar acidentes que prcjud1qutm a saUdc, a 

scgunança c o bcm<Star da (>OilUiaçlo c os que causem danos 
relevantes i\ fauna. ~nora c owos recursos na.tu.rais; 

VIl - qualquer fom" de divultl>çao c propagando que estimule 
ou sug.ira 3 práuca de caça; 

VIII - ~csrcspeolar tntcrdiç<les de uso. de p:ISstOgcm c oulr.lS 
e:,tabclcc1das administrnhvA:nentc pata a protcçln eoolra 3 d t&f3dnç;\O 
ambiental~ 

IX - dcu.u::nder as noufiea.çôes do órg!lo mumcipal de melO 
amb1cntc ou Con54.:1htl Munu;ipal de Ocfe:)3 de Meio Allltucntc 
CO~DEM!I; 

Art. 16 - Considc.um-se inrtaçocs 3mbitntai;, d.: nalu.rct.l 
gnwLulmo: 

1- provocar. pon~ual ou continu3J'ncnh::, risco .. à ~úJ.: ~Juhtic;a, a 
0ora, i fJlUnl OU provocar aJlcmçôes SoenSIVCIS no mciu 3JH\.ucnh,:, 

U - dar inlcio ou prosseguir no functooantento d~w. I· n~c de 
polu•ç.lo, sc.m bava obtido a competente lietllÇII nu aLluu ... ...~ç;lu; 

111 - dar prosseguimento ao fu.ncionamc:ntr.J d>1 hJ11te de j)Oiui._,:~l) 
depois: de vencido o prazo de validade ds hccn~ .. ou ;wcnnza.;ao~ 

IV - mobs.ervolncaa dos prams para n:p:ui)Ç.\0 de: dano ..unbieni.Jl , 
V-3S que: provoquem imi.nc:rn.e risGo D31.1 a "'J.J humana. 
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VI - dcoobc:deccr is normas, ctittrios, dirclrizos, padrOes ou 
porilm~os estabclec.idos em leis, regulamentos, moluçOcs. mstru;õc< 
nonn:UIVas ou portal' I~ d~;;stmados 6 protcÇ!o dos rec:utsos ambientais. 

VIl - utilizar os recursos florestais do Mumdpro bem corno as 
dcmn~s fomlas de vegct3.ç.1o ntbórea sem o aprovaçJ~ do plano de 
maneJo Oorc:stal ou sem a competcnlc liccnçu fornecida pdo órgao 
ambiental oompctcntc; 

VJ.II - a posse ou comerea31i7oçno de mattna-rrima nott.")Cal 
ortgmárta de irea nâo abrangida por projeto de manejo florcú.JI, 
aprovado pelo 6rgao amh•ent31 competente. 

IX - a ublizaç&>, pCISCSUIÇio, muhla;io, destruiç&>, aç.:> ou 
lljlonha dos animaiJ de quaisquer es~cics, ctn qualquer fase de seu 
d(.SCflvolvim.ento c que vivam naturalmente fora do wivdro, bem 
como seus nmhos. abrigos c críadouros n3turaas; 
. X - o comércio. sob quaisquer Comlas, de c:spéctmc:s da fauna 

Silvestre:, de seus produlcn, Jubprodutos c objetos. oriundos de 'lua 
caça. pcrseguiç:IO. mutila.çlo, destruu;Ao ou apanha. 

Xl -a pesca. 
a) 

b) 

c) 

d) 

c) 

o 

no perrodo em que ocomun 
fenômenos migratórios para 
reprodutlo c nos perJodvs de 
dCMJv::t, de reprodu\lo ou de: 
dtf<Sa; 
de espCcics que devam ~r 
preservadas ou andjvkJoos com 
camanhos mfcriotcs •~ 
pc.rmitKios, 
em quo.ntic13cks supenorcs ãs 
pcrmituias, 
c:m tpocas e nos loc.31S 

intcrdalados: 
l juS3Jllc c: â 100nmnrc nas 
proximidades de barragens, 
corrcdc•ras, nas condiçOCs c 
1amos das nomuts 
regu13mcn1ares: 
pelo S1Sic.m3 lic: :Jtr.1SIO 035 

águiU de domink'l do 
Mumcipio; 

XII- a pesca. mcdiontc 1 utiliz:.çào 
a) de: explosivos ou de subst!nc1as que, em 

contato com a Agua, produzam efeito ~mclhanre, 
b) de crvu ou sub:..t!lnciõlS tóxic3S de 

qualquer nalurcr.a: 
c) de aparelhos, apetrechos. téen1c:n. 

proccs5(.1' c m~todos nllo permitidos; 
d) de apclrcchos cujo oompruncnto 

uiUIIJI'ISSC 1/J (um terço) da largura do amb~tntc 
aquálioo; 

XIJ - o tnulSponc._ a c.omcrciah.zaçJo. o bencrte•amento, a 
lndustrialit.a;ào e o annaunam<nlo de es~eimes provemcnces da 
pesca proibida; 

XIV - a inuodu~ AOS oorpos d'Agua de dominio público 
existente no Muniçipio, de cspéctts exótiCas d3 faun3 aquãti ... a, sem 
previa autortuç&J do órgao de meio :unbicntc; 

XV - o lançamento de eflucntcs c cs~otos urbanos c mdustri&J\ 
sem o devido tratamento, em qualquet corpo ll '6gua; 

XV( • O U.W 00 mercÜrio AOS C~OS d ''gua, bem C.OinO a cnU3d.t, 
montaccm e fu ncionamento de drotgas cscnnantcs no mumcipio para o 
cxcrtfcio de atividadc;S minctD.tias: 

XVII- ferir. ma.tar ou c.1pluror, por quaisqu..:r m~:ios, cxcmphrcs 
de c.spécics considc:radas raras da 1WWC/...1 h.:g1onal, 

XVIII - cousar dcgr:uloç3o amb1entol em !:eas de preser>o;llo 
ambiental; 

XIX - causar poluiçto de qu:alquer nasurcza, que provoque 
mortal1d34c: de m:unifaos, t\'C.S, réptcis. a.1fibios ou oc:ixes: 

XX - utihzar, aplk.ar, comcrc,ah7.at, manipular ou ouTnnzenar 
pesticidas, ruucidas, fun&icidilS, 1nsc:t•t•da.s. agroqufmicos c outros 
c:ongberes. pondo an risco • saudc ambicntol, individual ou colcth·n. 
em \' artudc de uso inadequado ou inobscrvAncia das normas lc:&a•~. 
rcgulamc.nt.ares ou técnicas, apto\•adas pelos ór;liOs competentes ou em 
dC$aCOttlo com os ltceituários c ~istros pertinentes; 

XXI- d:ar infcio. de qualquer modo, uu efetuar patcdamcnto do 
sofo sem aprovaç;to dos Org.1os compcstntes ou em desocordo O.lm a 
mesma ou com inobscNUncia das nonna.' ou direuius JlClllnc.mcs; 

. XXII - ~umprir, total ou pa~ciaJmcntc, as dclerminaçOCS 
lkmcu emanadas do 6rg0o munacipal de melo nmbieruc ou do 
Conselho Mun1cipol de Dcfcsa du Mero Ambi<nt<- COMDEMA 

§ t• - Responde pela 1nl'r3çao quem 1 cometer ou de qualquer 
modo concorrer para a sua pr31:ic.a.. ou de f :a se beneficiar. 

§ ~ • Quandu a mesma infraçao for p~'t·ista cn1 mws de um 
dl$pOSitiVO fcgal, proõllca:r6 o enquadramento na hipôtesc: mau 
cspcclrica. ahandonando·~ 3 mais gen~nc:a. 

§ 3' - Pcla infraçolo acometido por mcnon:s ou ouii'O! ine>p:ucs, 
responder lo seus rtprcscnW\tcs &cp15, nos tc:nnos cb ki civ1l 

SUOSI'CÀOtt 
DAS PENALIDADES 

Art. 17 - San pujulzo das w.çOcs clve:a.s c penais t:abiveis, as 
in(,~ scrlo punidas, isolacbs ou cumuhu.ivamc.ntc. com as 
seguintes penolidadts: 

1- odverttncia, por escrito; 
11 - multa de RS 50,00 (cinqoenla reais) a RS 250.000,00 

(duuntos e cmqUcnta mil reais). 
Jll - antadição lemporâri.n ou dclinlliva~ 
I v - oprccnslo; 
V -ctnb:lrgo; 
VI -demoli~; 
VIl - perda ou suspenslo de finane1amcntos, inccnti\'OS c 

b<ncfie10s fiscais. 

§ t• ·Sem criar obst6culos a nplicn~ das pcnohdodcs prtvistas 
neste Mico. é o dcgradador obris.ado. indcpcndcntcmcrHc da c:xlslênda 
de culpa, 3 mdcniur ou reparar os d:1nos cnu.'\ldru ~o mc1o ambiente c: 
il tercc1ro.S, afcb.dos por sua lU I V Idade 

~ 2' • Responde sohd<Uiarnc:nte pelos danos nu degrnJações 
:unb•enlilis. quem impedir ou diticutlal as ações de controle, 
[1$Ulaaç.lo c fTklnitcxumcnto, sem pn:jufzo de outms pcnnhd:Jd<:s: 
p~cunl.á.naS. 
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§ J' - O servidor pUblico municipal que dol~ote coocorrn 
pasa a ~rjf1ea de infr~io amb~entnl, ou que facilitt o seu oometimento. 
fi~ .SUJC:IIO às ~ommaçOes edministr3hvas c penais cablvei.s, sem 
Pf"CJ~I11l da obngaçlo solid.\rio com o autor, de repatar o dauo 
ambiental a que da caus11. 

Pat6Cfalo Únioo · Aplicada a advcr!l!nc13, senl fixado pr:vD porn 
oorrcç&l das irregularidades •Jl<ln!Jdas. 

Art. 2S - A cr!tCrio da .autOtida.dc munic1pal wmpctc:nre-. o prazo 
a que se rcrc.rc. o att•go antcnor podccl ser procrogodo uma imica vc.z e 
por igual per lodo. 

CAPITULO !li 
DA ORADAÇÃO DA PENA 

. . Art. 18 - Pora imposiçlo e srod.açlo da penalidade o o•tnto 
pUbhoo obscrvari: ' • 

l - o grau de dc..'i:confomlidadc em rci3Ç0o às oorrnas lcgalt; 
regulamentares c mechd&J diretivltS • 

. 11 - ~gravidade do nuo. tcnd~ em vistn suas cooscqotnciat; para 0 
mc10 ambtcntc e a saúde pública; 

111 - as circunslâncias atenuantes c ng,r'3vantcs, 
Y- os ~entes do infi-atoc, Quat\lo às nomuu ambientaiS 

Art 19 - Compete zo agcnlt púbhw mwncipal, quando por 
ocas1:lu da lanalur.l do Aulo de lnfraçlo· 

f - dctemunar a pena ou as penas a.phdvcis ao autoc, 
11 -: fi•ar. dentro dos l1mitcs j5 r<gulamc:ncados, a qu:vllidode da 

pena 3phc4vcl. 

CAPITULO IV 
DAS CIRCUNST ÀNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES 

SUDSEÇiiOI 
DAS CIRCUNST ÁNCIAS ATENUANTES 

An. :20- sao cireunst.ãncias atc:nuantcs. 

1-o menor grau de cumprcenslo c escolaridade dn mrrator. 
U - arrcpendinlcnta cCicn.t do infrator, m:v~ifcst~ pela 

espontdnco rcparoçilll do dano ou hmnaçllo da dcgr•JaçJo ambientnl 
caus3do: 

. 111 - comunicaçtlo prtvia 3S autoridades CC'Impctcntes, do pcrign 
em mente de deg~ •mbienlll: 

~V - colaboraçlo com os 11gentcs rnunic1pa1s cncarrcg.3dos d.J 
nscahmçlo e do controle iUTibicnral 

V - ~cidcntc: sun dolo, ' 
Vl - sc:r o in(r.tlor pt"Ínu1no c a 1n~o ambtc.ntal n3u cnuS.Ill 

significa~ v• degnula~o ambiental. 

SUBSEÇÃO li 
DASCIRCUNSTÀ.>,;CIAS AGRAVANTES 

Art. 21- Slo circunstâncaas agravantes 

(-a rcincidênciD: 
11 -a maior cxtcnsllo da dcgrada;Sn ambiental, 
111- o dolo compmvadu, 
1V- a ocorrencia de cfc.a1os sobre a propriedade alheia; 
V - 1 tnfraç.Jo tu ocoaido em mna urb:u1a; 
VI - dMO.s pcm1ancntcs à saúde pública. 
VIl - a inflliÇilo allnr,rr ire> sob protcçilll 1<8"1, 
V11J - 0 Cffiprego de métodOS Crut!ÍS rui morte OU captUC3 de 

rwumais; 
rx- impedir, causar dificuldade ()U embargo t fis.calizaçllo; 
X - ulilizn.r·SC da condiçâo de aacntc püblico municiiJnl para 

prá1icn dll in(raçllo; 
XI - lcnlativa de se eximir de rcspon\ahilidrw.Je alnbuando-a a 

outrem; 
XII - oçao sobre t!:Jlécics rnr4S, cndl:micas, \<ufncr4veis ou em 

perigo de cxtinçllo; 
. XIII - culpa cxL:rnad.o atravts de ncahgtncia_ unpcrlcia e 
unprudfnc1a; 

JÇIV - eonslalllçlo de dcsinl=ssc: do lnfr:u.or na adoçao de 
medidas que YLS(m mititu os efeitos dcgr3dmlf:S. 

XV - ausincia de eomu.nicaçâo do dllno • outotidade ambiental 
XVI- polui ;lo de gronde porte ou dono rnl Slpllficativo; ' 
XVII- prtOCllr informa~ falsos; 
XVIII - r:omcler 1 infraç&> no p<riodo de defeso ou durontc a 

none: 
XIX. - o dano ambiental ou sua polenelolltladc:, causodo por 

cmprecndtnC\Io que recebeu financi:vncnto do Poder Público. 

SUilSEÇÀOIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

. . § 1• • O autuado deverá rc:qucn:r a prorrog:,ç~ mediante 
sohacaçlo fundamcnt.ada e dentro do pr:w> fixndo para a corrcçlo da 
irregulvidack. 

.§ 2"- Esgot~ o prazo sem a corrcçlo da 1rrtgularidadc, ser-lhe· 
i aplicada multa drán1 ;tt a cfetJva corrcç4o, sem prcjuiw de outras 
penahdli<Jcs cablvm. 

. ~ 26-Considcr~se primàt•oaqucle que pratica a infraç~ pcb 
pume1ra vez. 

CAPITULO VI 
DA MULTA SIMPLES E DIÁRIA 

SURSEÇÃOI 
DA MUlTA SI),(PI.ES 

An, 27 - Na apllcaçlo das multas a Pessoas Jurrlfaea'\ scdo 
ob.,ervados os VJiores c class1fiC<1.çOcs seguintes: ' 

I -Empresas de Pequeno Porte: 
a) infr:IÇOcs lt\'es: de RS 50,00 1 RS 1000,00; 
b) Infrações graves: de RS 1001,00 a RS SOOO,OO; 
c) infr:lçOes graviss imas· de RS 5001,00 1 RS SO 000,00. 

11 - f'mpresas de MMio Poru:. 
1) mfraçO<s leves: de RS 1000,001 RS 5000,00: 
b) Infrações graves: de RS 5001,001 RS 50.000,00; 
c) mfroçlles gravissirnas: dt RS 5 I 000,00 altS 250.000,00 

§ J• - Em caso de rcincldi!nciu, a multa 3Cri aphcad11 ptlo valor 
correspondente oo dobro da multa ant.crionncntc aplicada. 

§ 2" - Pm a definiçlo do pO<tc da empresa, <crá tomado como 
rcfcrtncia parecer consensual do COMDEMA em atendimento a 
consulta solicitada oficialmcnk: pelo 6rglo ambienta] municípaJ 
c:omoch:nt-: 

Art 28 - Na aplicaçlo d:u rooltAS a Pe<Suas FiSJcas wlo 
observados os valores e classlfiCB(Oc.s -.c~uintes: 

I - Peuoas Fls1cas isentas de Dcclaraçlo dtlmposlo de Rendo· 
1) 1nfraç0cs leves: de RS 50,00 a RS 100.00; 
b) 111fraçõt5 graves: de RS 101,001 RS 2SO,OO; 
c) mfroçOts ~vlssirros: de RS 2S 1,00 1 RS I 000,00. 

11 - Pcs.soas Fisicas. cuja dcclaraçO:o de bens csLcja comprcc:ndilf.a 
entre RS I S.OOO a RS 25.000,00: 

a) inl'r.lçO<s leves· de RS SO,OO o RS 100.00 
b) infra;Oes graves: de RS 101,00 a RS SOO,OO 
c) 1nfraçllcs gravissimas. de RS 501,00 • RS lO 000,00. 

Jfl • PcJ.S03! Físicas.,. cuja dc:c:I2QÇ!Io de bens esteja compreendida 
cnuc RS 25.000,00 RS 50.000,00· 

a) infraç(lcs leves: de RS 100.00 A rS 1.000,00, 
b) lnflliÇÕ<s~'·es . deRS I OOI,OOaRS 1000000 
c) infraçOa gravlssimas: de RS 10.001,00 • RS i5.0oo,OO. 

IV - Pessoas Flsicas, cuja dccl...açio <Jc bens ultrapliSSe RS 
50.000,00: 

a) 1nfraçOcs leves: de RS 500,00 o RS 2.000.00; 
b) in~llcs graves: <Jc RS 2.001,00" RS 25.000.00; 
e) inf111çOes gravlssimos: Je RS 25.001,00 a RS 

50.000,00. 

Art. 29 - Podtró stt eonccdu!cr prazo para a correçlo dll 
ineaulartdadc que der causa i multa. 

I 1• • O pr~ conccdado podcti set dilnt&do. de...ü: que o 
reqummcnco piR lDI esteja dcvid:llnc:atc 6Jndamc:nt iil1Jo pelo mrraror, 
antes do vcnr:uncnto do prazo c:stabdtcid<r. 

f 2• • Corrig.icb. a im::gubridad.c dcacro do prazo fwaOO, a mulm 
scú redUZido na propaçlo pn:vista no 111- 34 dcslA: Regulamento. 

. Art. 30 - Nilo saldo sanada • ineguiiWidadc dentro do prazo 
CS.J1pulado ou pronopdu. sem p1cjub:o da multa simples antcnormentc 
aplicada, ser• apliCllda mulb. di:iria, de acordo com o d1sposto no art. 
3 I deste Re&ularncnto. 

SUSSeçÃOII 
DA MULTA DIÁRIA 

~. 22 - CatacieriLa--se a rcinci&neill. quando o infrator cometer 
nova ml'r.lçlo, após havct esgotado todos os recursos ~ dccis&:J que o 
condenou administrativamente:. Art. 31 - No hipótese de infraçolo COfltinuad1 poderá ser imposb. 

mulca diirio de RS 20,00 a RS SO. 00. sem p~juizo da multa de quem 
Partgmfo Único - Nfto scrt coroccerizada a rcincidtncia se entre: a ralom"' art 17,27 • 28. 

~~~;tJo eorm:lida e 1 an terior houver derurrido o prazo de s (cinco) 

Art. 23 - Havendo concurso aJe cirtW'btancias otcnuwes c 
agrJYantn, 1 pena sc.ri cominada em raz:k» das que sejam 
preponderantes. 

Pariu.úo Único - A circuns!Jncia agravante nllo Ul(jdlfá sobre a 
infraç.lo an1biental quando se conshtuir na própria infrac;lo <:Ipirulada 
neste Rceularnento. 

CAPITili.O v 
DA 1\DVER'~NCIA 

Art. 24 - A pcn:1 de ad\·crtênc1a serâ aplicada pnr cscnto. aos 
anfratorcs pnm.V~. qu:mdo nto haj3 peugo unlnentc: 4 smJJc püblie3. 
em mfraç.ào c!:us•fic:a<b como lc\·c, sem :lgt'J.,.anlcs 

Pouógrafo Único - Consjdera·sc em inftaç:lo eonc1nuada :k,luele 
que: 

1- pcrmanecu na açllo ou omissilll ~nici:llmcnce punida; 
11 - estando ""' ~. rw estiver prov1do ou n.lo utiliz.v-sc 

dos ~ios adequados para eYiW o dano ou a l.lcgn:w1aç0o dos m;urms 
ambtenu.is; 

111 -estiver instali.OO ou funcionando sc:rn as ne<:cssât1as hcenças; 
IV - do:scumprir norma legal, rcgulamcnlllr. rcsnluç&>, mslruç&l 

normJtiva ou portas ia. 

Art. )2 - A multa di:Ui11 ec:;sar.í quando corriguJa n 
1rrcgulariJ:ulc, porem ru\0 uluapassor:l o pcrfodo de JO (tt1nta) diL< 

Pamcrnfo Ún1co - Pcn:istindo a infraç:lo ~pós o periodo referido 
ncsh: artigo, poderá hncr nova imposiçAn de muha dihla. )Cm 
ptc:juizo de oul.raJ penalidodes 

Art J3 -A a:>lic"ilo da mull3 d!!!IO_!trá suspensa, o panir da 
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contunicaç.1.1 cscrit1 do infrator de tjUt foram tornada.-. ns providàlcia.~ 
tKigif.las 

§ 1e • O efeito suspcnsrvo de que tr\lt!l este lll1igo (.(::»:ara se 
vcnficada a m\·cracidade do comunic.aclo. 

§ r · Apó$ I COOlW1Í~01 scr6 feita: U1Sptç1o por agentes do 
ôrglo de meio ambiente, rctroagindo o IC!Up<\ rinul de aplicaç!\o da 
pcnaltdadc ~data da eomumca;i!O. 

An_ 34 -A multa di:Uia incidirá dU! :mh: o p;rlodo t.fc lO (trint.B) 
d11~ corridos. conr.ados da dlta de SU3 impost;SO, ~;alvo se ante( cessar 
o comctímcnlo da mlíaçao 

SUBSCÇÃOIII 
DA SUSPI'NSÃO DA FXIGJ!JILIDADI: DAS MUI .'1 AS 

Ar1 35 - As muttM poth:rao ter sua e.\t~tbtltdadc -.usrensa. 
quando o infrator, naç condtç.ôc:s acc:1ta e aprnvad.t~ pela autoridade 
compc:tcnlc, se obrig.u, mcdtAntc Tcmto de AJUStsmcnw de Condula 
Ambiental, i adoçJo de mcduJas espccH'ie.1..' pilra CCS"\at c conigi.r a 
ckgrad;aç4o ambiental 

§ I • ·Cumprida.' i1S obrigações cscntas assumid.u pelo mrrator, n 
multa tcro\ uma reduçlo de. 11tê 90% (noventa ror cento) de seu \'alor, nn 
Sc&UIIIIC. p!O{'K)fÇêO 

I - Em se tr3tando d.: mlmçlo c.k: natureza le~oc, em ~~~ 9o-t. 
(noHnta pnr cento), 

li - em SC lr:liJndO de infraçJU de ll:liUfCta grave. Cn\ ,Ue 7()0;'. 
(se lenta ror tento)~ 

IJJ - em se traiBndo de anfraçJ.n de nnturC/.a gr.wlssm\3, em ate 
SQUI. (CIUQOI!nla por CCJ\tO) 

§ 2'- Ccssat.\ a reduçllo cnm n consequcnle pngomcnt() mh:gral 
do rnulta se a cxecuçao das medidas oo o )CU cronograma nlo forem 
cumJMidos rigorosamente, conforme J'fC\Ii\lo uo tenno de ajustamento 

SUBSEÇÃO IV 
DO RECOJ.J IIMI!NTO DAS MULTAS 

1\rt J6- As mullllS d.cverJo ser rccolhtJas pelo infrator, d'-.,tro 
do pr:ILO de JO dias coolldos a p3!1tr 

I - du primeiro dia útil, op6s o termino do pra7CI polril nptcscntJT 
dctCsa. sem que esta tenha 5ido 1nterpo~a. 

H- do rrimeiro dia ütil, :!pÓS O támtnO do pr.w> paro~ recurso 
ildmmtStralho. sem que cst.: tenha sido interposto~ 

lU da cu!ncia de dcci.slo ar.Jministmtl\.3 imcorrfvcl~ 

§ 1• • l'rta sendo a muhu recolluda no prnzo cstipulm.to. os auto~ 
serão cncammhadO:$ l Secrelario de fuuu~;.u. da Prcfcitur3 Munt.e:ipaJ 
de Calçocne para inscriçnn em IJivida ruiv3 c:: pOslcnor cobrança 
judi~tal 

§ 2•. Ch dibilo~ rdaii\'OS às mullas 1mpo:.1as c n!o rccolh1das no 
prnlo rcgulamcnliU', ficarlo sujeitos no acTCsc!mO de 1~;. (dez por 
cento). quando mscnlos par~ cabrança txceL>II~oa. 

Azt. 3? - As multas scrao rcc:olhida.s no setor de luhuluçtto 
nwntctpnl. para o Fundo Especial de llecur;os para o Me~o Ambienlt: 
fERMAM . ...,ndo que O> •olores scrlo dc•ltnado.s As oçOcs do meio 
ombicntc: nn \iunicfpio. 

CAPilUI O VIl 
DA lr>TERDIÇÃO lf.MPORÁRit\ OU DfFJ-.;11 JVA 

Ar1 38 A mtcrdu;3o. lcmporáriB ou ddinitwa. scrà 111lpDsla nos 
C..bUS de· 

1- peri:o immcnte li s:tüdc pUblica ou an meto :unbu:nh.: 

11 - mfruçdo cominuJda. nos termos do Rr1 30 de\tc 
Rc~ulamcnto, a cntélio da :uuoridilJc compclcnte: 

lU- rcJnciiJCncia 

§ 1• • Podcr6 $CI' Jmpcblrl penalidAde de mterd1çGo. tempo• à.na ou 
ddimiJVit, desde a J'IÔmcira infrnçlk>, objettotandu o rccuperaçAD c 
rescneraç~o do meio ambiente degradadu 

§ r . Al pcnaJ•dadcs referidas neste:: a.rt1go scrâo manhda.s 
enquanto perrnancc:etem M efeitos que originMam a sua •mposiçQo 

An. 39 - A mlcrdu;olv cessarA quando cumpridlS, dentro do 
pruo. as d.:lcnnin.1ç~s impo~tas no Auto de lnfraçào 

An. 40- A mtcrdiçâo dcfinjbvD seri aphcad:t qunndo: 

1 - nao hou>cr possabthdodc ou disposiçS<> do tnfr1UI< em fucr 
casar o perigo iminente A vida humana ou i •aüde pó91~ alt'Ms da 
adoçi!O de medidas corretivas. dentro do pruo fixado pelo óc&lo de 
meio ambiente. 

Jl - a atividade clou empret.nd•mento dcst.m•olvuio pclu infrntor 
f(lr perm:mentementc nocivo 1'1 saUde ou ao nleiU ambien\e ou e.\livcr 
instal:>do em local inadcqii3Jo. coottwUIIldo a lcJtslaçlo ambtcntal, 
cslc Regulomento, o Códrgo de Posturas do Muni<:lpio uu q~»lq•cr 
outra lcgtsloç~o tspeclfica 

Art. 41 -A in>po<içao da penalid.U.: de mterdiçao. tompod.ria ou 
definíli\'8. im(\orta na suspcns1o on n:a ~saçao da liccnço ou 
auton.z.aç~o 

Ar1 42 - No coso de r~istencia. a execuçlu da.s pen.1lidades 
previstas note capitulo ser~ cft:luada com rcqu.,iç30 de fmço pohctal 
R\Íiitar 

At1. ~3 -O mfriltor scd o úniCO responsà"d pclM conscqtl~ncias 
dB 3.flhC3~3o d:JS penalidadc.tõ rcfcruJt~s no OJtig() antLrior, nto CD:b<:ndo 
Dl' órc,Jo ou cmid.x.Jcs municipais de me10 umb1entc o pag:1mt:nto de 
qu:Jiqut.r mdcni1..3(t.o 

P:uúgtnfo Úntco - Todos o~ custos e d(speso.s dCC<!rrCnh:s Llu 
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api!C3Ç.'\o diJs pc:n&lldadC.S e<lrrcrao (lOr COnta dO inrratOr 
1\f'l. 54 - As pessoas. n~u::as ou jurid1cas, poJ..:rlo ser nouficadas 

paril prcslar tnfonnaçOcs ou csd:lt'tcimentos pcrWltc: o 6rgilo munlClpal 
Art. 44 - O órg~o de meio ambttnlc municipal estabelecerA. ou COMDI:õMt\ 

atrnvt'.s de uto nonnativo própdo, os procedimentos administram·os 
para • imposiçlo da penalidade de iniCTdtç30 

CAP!nllll VIII 
DA APRf'I'NS,\0 

Art. 45 - Os n1ntcriais. instrumentas .• animais e vcgct!Us. bem 
como os produios deles origmodos. CUJO ulihl.l\:lo. gu.uda. trllllSportc 
ou curnuciall.zaçlo sejilm p101bidos, podcrko ser aprct:ndidos e 
dcst11uxJos a órg~ ou cnridudes públicas. destruidos ou QcyoJvidos, 
sob eondiçâo. ao seu proprictírio ou devol\ idos no meio ambtcnte. 

§ 1•- Toda aprecnsào de produk>s con\id~.:rados pcrcch·eis dC\'crá 
ser )Cguida de imeduwa tlon~Ao ou ~trutção, nu, sendo o cotso, de 
dcvoluçAo ao meio antb1ente, a crité-rio d1t autoridade competente, quc
dC\'C'' motivo.r o d.:ci.sllo. 

§ 2' - No caso de doaç.Go, esta será fcn;a priontasil111lc:ntc a 
ent id•dcs lilanlrópieas ou rcccnhecidas de ultlidadc ptibliea. 

§ 3' • Os molcrilis doados op6s a ~~prccnsoo nllo podcnlo ser 
comcrciali7.ados. 

Al1 46- Os equipamc~tos util•1~dos para 3 pr:itiC3 d.1 mfrnçao 
poderio ser dC.\IOividos ao infr.uor. dcsd~.: que rcp:tn: O!i dano.. causados 
c cumpra us pena.lidodcs im~tJ.:;.. no que couher 

CAPIT\ii.OIX 

DOFMilt\RGO 

Art. 47- A ptnolidodc de cmbDr@O podcr.i ser aplicado em caso 
de ohras ou construções c:xc:ct.tadói.S tOtm os ncccs~árias licenças ou em 
desacardo com estas. 

Art. 48 O embargo de gbru podc-r6 sc.r temporit1o ou defini li V<'. 

Panlgrufo Único - O r:mh~o temponno tmplieanl. p;u11 w 
lcvantodo. na adoçao de mcdtda< corrchvas que. depois de ado!Odas. 
posslbJ[i tcm o prosseguimento do obr• -;em qunlqucr risco de. dano 
3mbienlll. 

Art. 49 - No caso de rcsiStl!ncH\, a execuçlo dtt.S pcnalid!'ktcs 
pre" istas neste artigo 5erA cfduada com requi)i\o·ào de força policial 
militar 

Art. .SO- O infrator seri o úmco respon~ ... ct pelas oonscqO(ncttL'; 
da aplicaç!lo dns penalidades previstas. nJo eahcndo 110 ór&!lo de meio 
ambiente municipal pagamento de qualctucr mdcni:t.aÇ:'Io. 

CAPiTULO X 
DA llE.\IOLIÇÃO 

Art. SI A penohdadc de dcmoliç.1o de ccm.<ttuç3o senlopltcivcl. 
quando a consuuçao ptopri:lmmtc dita causar dano ambtent:al, sendo 
ncccsSiiria sua dcmoliçJo para cviiA·IO. ou qu31ldo as pcn•lidadcs de 
mterdiçGo ou embargo se revcllrcm insulicientcs 

§ I' • A pcnolid<&<Jc de dunohçJu scr6 ordcnodR apó> a drxasJu 
adminis.tr.Wva condcn3tória Jrrt~rnv..:l 

§ 2/ff - No caso de rc~i~~;k:neia., 3 cx<X:uç;)() da penalidade scrê 
efctuad:~ com requis1ç~ de (orÇl polic1;,! m1l1tar 

CAPiTULO XI 
DA PERDA OU SUSPENSÃO DI: FINANCIAMENTOS c 
BENEFICIOS fiSCAIS 

Art. S2 - O ato dcdruat6río dJ perda ou su~-pe.nsGo de 
fin~lciamentos., 
inccnth,.os c bc.neflcios fbcais. será a!ribu1çào da :1utoridDde 
:ulmmisl1'31iva ou financcna que os concedeu. após indicaçlo d3. 
autoridade ambiental, quando· 

I - a atividade ou o empreendimento CSll\·cr operando sem o 
competente hccnça, 

11- deixar de ser pago o deb1tooriundo da apltc3Ç~ de multa. 
111 - ocorrer a antcrdiçi!O ou embargo. 
IV- a conduta do infrator OC8SJM3r scnsfvcis altcraçllcs no rncio 

ambient.:.,. saüdc póblica c a vida hW113J13 

l)arâgrafo Único - A nutorkla.de ambienbl municapa.l qucstionor6 
junto ts artoridadc.s federais. csuduais c entidades privndas. visando A 
aplicaçâo de medidas similam;. 

TITULO 11 
DA ArllRAÇÃO Dt\S INfRAÇÓES 

CAPiTULO I 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. SJ - As tnfraçOcs • legislaç~ ambiental. prDitc..das por 
pessoal flsicas ou juridicns. serao apuradas atrav~s de procc.s.so 
OOmmistrot.ivo, observados o riuno e prazos ~tabdcddos neste: 
Regulamento. asscgurndos ao 1nfrJtor a ampla defesa. com e ut1lit..a~ 
dos n1cios c recursos admitido.< em direito. 

Pan\graJo Ünic:o - O processo adminislrnuvo ttm iniciu com a 
lavratura do Auto de [nflaçilo ou por l.!etcrminaçao da autoudade 
ambrcnlal para avcriguoçllo de r ..... 

CAPITULO li 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Att 55 - Cons1at.lda a llregularid3dc, por q\:.a.Jquer meio 1dOnco. 
:,cr4 lavrado Auto de Tnfração, pcll autoridade ambiental mumcipal ou 
retos seus agentes 

J•arágrafo Úruco - Lao,ndo o Auto de lnfr3Ç00. será sempre 
instaumdtt o pnx.csso ndministrillivo. 

Art 56- O t\ulo de lnfrnçâo será expedido com assinarurn de 2 
(do1s) fisca;,:: ..:.-:~ 1 {lrê$)\115, com a seguinte destin~ 

I - 11 primc1ra \'ia an mfrntõ:"; , 
11 :1 segunda v1a • fonnaçlo !Jo pfli!'e~-.n :Jdrnanistratlvo; 
111 • lerccira via ao CO:>.IDfMA. 

Ar1 57- O autuado lomar~ eonh«imcnlo do Auto de lnfraç-:1... 

1- pe.!soolmcnte ou por ~u representante legal, quando se tratar 
de pesso3 fisica~ 

li por intcr~io de. seu sócio, gert.nlc, ;:,Jmmr~tr3doc . pn::PQ~to. 

funcionJrio ou representante legal. quando se tratar Uc pcsso:l JUiídi'''• 
111 pelo com!to. conl prnva tle reccbimenlo, quan•JQ rcsult;ucm 

tmproficuoi ou meios referidos no; inciso~ anteuorcs cu ('IOr qutJtqacr 
moli\·o. COillO a rccosa em Jetebcr e pass:u recibo do Auto ck lnflou;.\o. 

Art. 58 - OcOil"Ctldo qualquer das circunstlnci3S pre~o·isw 11. 

_ lnclc;o 111 do ilr1igo antenor, o agente do órs~ de mciu ambrcnte 
la.\lrati cenidio c.ircu~stanci~~;da c pruvidcncituJ. a rcmcs~.t ~v Auto de 
lnfraçao reto oondo 

§ 1° - A cttncia do Auto de lnfr.tç&l reto corre1o consldc.a-t:..: 
fe11a n1 Jata da cnucga d:J C3rta no endereço do u1úa1or, w. se a datt 
for omitida., no aviso de recepçAo. I O (de?.) din.s após a enlrCt',·' da Côlrtn 
:1 ag!ncia postal 

§ 2•- Se o avi.\0 de rccepçào nao rctOmJ.r no prt17.o de 15 (qUin..:c) 
d1as da cutrçg.o da carta à agenci3 po!tal, a ciência do Auto tk lnfi'-.JÇlo 
~td fciiJ por edital. 

Art. 59- N4o sendo possh .. el n entrega pcsS<ldl ou pciiJ corrc•o do 
Auto de ln(r3çlo, o autuodo dele tomnr! conllCGlmcntv por cd1tJJ. 
af1X ado 111 $c::de cJu órg30 de rn.:i~) .unbicn!e munic:ipul. miccmJo-sc a 
conlilgem dos pr.v.os a partir do I o- (d~cimo) dia J(nls õJ (iUB 

public.çllo. 

Art. 60 - O Auto de lnfraç:l.o. u s.cr procm:hido de forma dato c 
lcgivct. $Cm r:l..\;.lra,s:. tmendas, borrões ou es~s em broll1C"O. d:\e 
conter: 

I nC\mc tlo tnfralor, 'eu durnkilio e rcsid.,nciA ou sua !ítdc. hcu1 
como o\ demais elementos n'"uss:ános à sua qualllknçõQ r: 
idcntificnç!lo; 

11 . lo..:al. du14 e hu1a da infraçllo; 
111- dcscnçlo do fato; 
IV- o~ dispositivos legais ou n-gulantentarc.s infringidos: 
V- pcnaluiade a que est.is.ujeito o tnfrator co rclli.pc~ti\O prc:c.crtn 

lcpl que ~t!?fiU ~a nnp~~!io_; _ 

vr- ciência, pdo autuado, dirigcnlc, preposto ou tCSporuhcl. 
VIl - pruc> para o rccolhimentn dJ multa ou 31(lfCSC::r.t;tçào de 

defesa adm1ni~r:ltiva; 
Vlll - nssinolur3 do ugcnte C'U dos intcy,runtcs d3 cquire técnica 

§ t• - /1.1 \lmissncs ou incurr~ões n.a l .. vratura do Auto de 
lnfrilçâo n:lo acam:1arJo sua nulíd~:~dc, ttuundo COI\.SI.uern do proc.cs~n 
admini .. trnla\iO os clt:mcntll)l nccxssitios i dctcmtina.;J..l dJ 1nfra~. do 
mf.nuOf' e 3 titncio da autu:~ti!o. 

§ 2• ·No cw.o de :tpr'-'Grutlo. tlercul~ coos1ar do Aulo de Jnrr.~çJo 
a n:aturcza do produto. quantid.J.de, nome: clou marca. procct.lê.ru:ia ç 

local onde ficlll:l dcposilado o bem. nltm do idenlilicaçi\0 do 
deposililrio 

§ ) 0 
• O Aulo rlc lnfraçâo cuntc:rA. se for o wo. recomcnd.tvões 

emer&l!nci:J.S a scr~m aLiôtJdas. sem p~jufzo da 3Jtl0r~ ck mfraç!lu 
cventualmcnle. consutad.l c de detennsnaç.5o posterK)f de m~d1da.s 
adicionais que se- lilpm ncccu!rias. 

CAPiTULO 111 
DA -.;OTifiCA("ÀO 

Arl. 61 - A 'Nohficaçao é o documento formal poua comun1car 
nos destinntlirios as mfonunçôc..\ convocaçOcs, requ~1çOes. 

solicitaçl>ês, despachos c dcdsOes do Orgao de meio nmbicntc 
mwticipaJ 

Pat!grafo Único - A notifi<:>çlo podcnl ser expedido pela 
•utoridade 1mbicntal municipal ou pelos seus agt:ntcs. 

Art. 62 - A notificoçlkl será expedida em duM \i'Íõi.S. liesndô a 
sc&unda anexada .os autos 

Art 63 - A notifit:IÇ]o stti cxpcdid.l em duas vias. da•tndo 
conter· 

1- o nome cx:1to da pe~o.a. tisica ou jurldlCl. nOlific.adá. 
11- descriç6o sucmu do fílto que a motivou: 
111 - indicaçllo do dispOSthVO legal ou rc11JI3111cnlar em quo se 

lltndamtola; 
IV -prazo para o cumprimento da rcquis1Ç!lo. solicitaç:Qo da ou1ra 

ex1gtneia., 
V- local c d.lla do cxpcdiçi!O; 
VI- assinatura da au1ondadc: administrath-a ou dos seus ascntcs 

A.r1. 64- As pessoa..ç, fisiens ou juridtcus. seria nOiiti~tdos 

1 - pessoalmente ou por n:prc.:senlantc legal, quando se Uatar de 
pessoa nsica~ 

11-por intermédio de seu ~t:io. gerente. ar.Jmillisuador, prepOsto, 
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funetonirioou reptcsontanlelegal, quando se tralatde pcsso•jurldu:a, 
111- pelo correio~ com prov11 de recebimento, quando rtsullarem 

improficuos os mc1os refcndos nos incisos anteriores, ou por qualquer 
moth·o, como 3 rcc:U.\3 em receber c passnr recibo da Noliúc:açao 

Att. 65 - Oeom:ndo quillqU<r das circunst1ncios rrcvasw no 
inciso 111 do utigo llllltrtor, o agente do ór&:lo ~o meto :1n1bien1e 
munteipal lavrari certidão circunstanciada c providenciará a remessa 
da norifocaçao pelo com:io. 

§ 1• · A ci~ncia d3. not•ficaç3o pelo cOCTc:to considcr.l·!.C fc110 na 
d•t• da <nlll:ga da clltla no endereço do infr.uur: ou. se a data fur 
Omtllda, no aviso de recepçllo, I O (dez) dtas após a entrega da carto J 
aetncia posto I 

§r. Se o aviso de rOC"J>ÇIIo ~ r<lnmar no prazo de I 5 (quina) 
dtos da enlll:g3 da c:ana à ogtncta postal, a C!fneia da Nollfica\., scri 
f< til por edttol. 

Art. 66- Nao S<n~o posslvd a entrega pessoal ou pelo eortcto da 
Nohficaç!io, o notificado dela tomarâ conhccmtcnto oor edital ;slix:xtn 

na sede do órg.lo de meio ambiente mumc•paJ, lOJC.ando--sc a C.Onlagcm 
dos prazos 1 pariu do lO" (do)Cimo) dio opós o 5113 pubhcaçlo. 

CAP[TULOIV 
DA FORMAÇÃO DO PROCESSO 

Art. 67- O procc~So ~rnini,trativo ser.l fonnndo (>Cias scgumtcs 
peças 

1- segunda via do Auto de lnfraçOO: 
11 -l:wdo ltcnJco ou outro documento idôneo t documcnt~ que 

o acompanham; 
111 - defesa escrita se houver, e ducumenlos apn:scntados rela 

pane infratora. 
fV - mamfcstaçao ltcnicl; 
V- rnonifcslaç;lo do setor pubh<o, 
VI- decisilo da autD<ida~ ambiental; 
VIl-'" nollfitaçll<!$ pertinentes; 
VIII- outros ..Jocumtntos u1di.spcns~veJ.s A apuraç;lo e juli,Bil1cnto 

do proc:csso. 

Pólrllgrafo Único - O processo será orgontLOdo em ordem 
eronol6gic.1 c ter A suas rolhas numerada~ e rubricadas. 

CAPiTULO V 
DA Dr-FESA 

M. 68- O :tutuudo poderá nferc= defesa csatla impugnando o 
Auto de lnfntÇio, no p<azo de I O (dez) dias eonlados de sua citncia, 
podendo produzir as provas que JUI&ar nccessArias, assegurando-se· lhe 
vista do processo no repaniçllo. 

Art. 69- A defeso cserit:1 mcnc1011:rl: 

1- a autondadc Julgadom 1 quon ~dirigida, 
11- a quohficaçllo do aul113do; 
111- os motivos de rato c de dircno em que se: fundamenta: 
IV - as diligtncios que o autuado prCicnda scj:un efetuadas, 

txpos.IOS as motivos que as jusufiqutnl 

§ 1• • É assegurodo ao autuado o direito de IICOmpanhar o 
pi'OCC$SO pcssoaJnlCntc ou por 1ntenn~d•o <k procwados, dc~i!Jamente 
habilitado.. prodU1ir provas e contraprovas e formular quesitos. quando 
se tralilf de prova pericial. 

§ 2• - PeditJos cnnsidcrudos impertinentes, n~eramcntc 

protc13t6tios, ou de nenhum mtcressc p3ra o csclruecimtnto dos fa.~os. 
set;lo in~fetidos, bem COmO O pedido de prova rtricial, qWIIldO I 
eom~rowçOO do flUO iJldcrendcr de conheci~~~e~~o especial de pcnto 

§ 3• • lU despesas decom:ntes de provas que neccsstl<:m de 
3nà.liscs laboratoriais c perici.o.i< ser~ reohzoda< ls c.xpcruos do 
1nfrator. 

§ 4• • N3o scrilo conhecidas M dcrcsas admin1strativ:LS 
dcsacompanhodas do comprovante de p:tgotnento da taxB de 
cxpcdl~lc.. 

Art. 70- A defesa administrali>~o podcr6 ser encaminhado por vitl 
po.slDI, co01 aviso de rccc.bímento c deo.·erá dar entrada no órg:kl de 
mc10 ambiente mun1cip3). dentro dos prazoJ fixados neste 
Rc,ulamento, vaJendo p3t3 esse efeito o comprov:uuc de reccb,mcnto 
do corretO. 

An 71 - Aprcscntad:J ou nSo a dcfesu ~scrita ptr::kl autu:ldo seti 
aberta ~iS1l.a 105 agcntcJ da autondadc an1biental respons.iv(I.S pela 
la>ntura do Aulo de lnfraçJo, par.l rnanifcstaçJo e JunWia de 
documentos pt:r1inmle, no pm_7n tle lO (dez} dau 

Art. n - Após a manifest&Çlo de que: traia o tlrtigo anterior, os 
autos SCJio encaminhados oo Selor JUridiCO municipal p3t3 
prus..<eguimenlO c comple01 ·o~ cb insuuçao prucc:ssual 

~ t• • Tcm1inadu a JrLSuu;.lo, scrã aberta v»ta do processo ao 
nutuado parn, no prlliD de S (cmto) dtas, oferecer sua• alegações finais 

§ 2• • Aptescnt:>das ~a alcgoções finai• do 3UIIlado. o S<IUI' 
jurldico emiliri. no l"a:l.O de 10 (de'•) dios, parecer conclusi>o, 
encununhando em st guida ~ autos para dc:cisao da autoridade 
ambtcntal 

Art. 73 - Vtrificada a cx1sttneia de vicro insr.&n3vel, o setor 
juridico municipal, aunvl:s de ra.rcccr condu:si~o. propor'- 1 autoridade 
ambtcntal • nuhdadc total oo parcial úo processo. 

CAPITULO VI 
DO JULGAMENTO 

M. 74 - No rraw ~e 20 (vint.:) dtos, contados úo r<cebimcnto do 
processo, a autoridade ambic:ntlll mWltcip31 julgador.~ p<oferinl 1 sua 
decisJo. 
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Art. 75 - A autoridade amhicntal municipa.J no seu julgamento 
poder:\, motivadamente, agrdvar a penalidade, abrandá-la ou iscntJr o 
autuado. 

An 76 - Verifica.da o e:x&.Sttncia d~: vicio insandvcl, a :sulolidadc 
ambiental munictpal, antes do JUlgamento, dctcnmn:tnl a rtpcllçOO dos 
atos. 

i\n. n-0 JUlgamento fora dO prozo n:1o impltCI em nultd;ule do 
ptOOCSSO. 

Att. 78 - Qu31ldO O innBç;Jo rot C3ptlulada como cnme. I 
autoradadc nmbicoiAJ municipal fOJá :s remessa das peças informativM 
ou do processo admmistrativo oo Mmisl~rio i>úbJico. póll'a as 
providtncias que este julgar cabl\·eis, lieondo trosi.OO na rtpaniç;lo 
ambiental sob peru de incorm" a autoridade oo o funcionAtio 
respons~vel em f•lt• disciplinar ~;nve, sem prejulzos das san~s 
penais aplicável$ ao caso 

Art 79 - As decisO.. da auiO<idodc ombicnlal muntctpol que 
cnvoJ,.n a participaçlo du MinistériO PUbhco Estadual dever-ao ser 
publicadas no ow;o Olictal do Estado 

CAPITULO VIl 
DO RECURSO 

Art 80 - Do decisão dn autoridade ombicnUll municipal cob<r:l 
recurso pora o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente -
CO MOEMA. no prozode lO (dez) dta< contados d• dllla do publicaçlo 
da dceisilo no Dtino Oficial do Estado. 

An. 81 - Somente scrà n:conhccido o recurso de que trau o 
artigo anlcttOr quando interposlo no prazo c II<Dlnp4nhamento do 
comprovante de rc:colhimento dl tax~ de c111:pc:cl irntc. 

M. 82- Os n:cursos n3o 1uao efeito suspens1vo. 

Art. &3 - A dccisao do Conselllo Municipill de Defesa do Meio 
Ambttnle - COl'oiDEMA - t dcftniltvo, sendo irrecorrhcl no lrnbtto 
adminlsuativo 

TITULO 111 
DI\S DISPOSIÇÕES f-INAIS 

Art. 84 -O 6rtl0 amb1entaJ munictpal poder.t celebrar conv!n1os 
com entidades nào govcrnamentilis para exc:euça.o de açõcc; rcl:111vas 6 
conservaçDo e prcsen-ação dos recursos w:nblcntats 

Art. 8S - Além das penalidades que lhe forem impostas. o mrrator 
scnl rcspons4vd pelo rusarci.mento. 6 Administraçlo Munt<tp;sl, das 
dQipcsas que esta vier a (Q.2::Ct c:m caso de pc:ugo tmmc.ntc i saúde 
pl)bJica c ao meio an1bicntc:, como obf3S ou serviços para: 

I • remover reslduos poluentes; 
11 - res~urar ou rccurcr:u o nltio ambic:nte; 
UI - demolir obraJ de COfl!U'UÇ'&s e.,,ccutadns sem licença 

ambtcntal ou em desacordo com a licença; 
IV - rtCUp<r111' ou restaurar bem publicos arctados pela poluiç.\0 

ou ~g~Sdaç;lo. 

Art. 86 - O &gJo de meio .ambiente ntunicipaJ, no cxcrclcio de 
seu rt&ular poder de policio, poderi executar tmcdtJt;uncnt< as 
penalidades ~inisttativas de tnl<rdtÇio, lf1n:ensilo ou embazio, sem 
prc:jub..o das defesas e recursos admm1strotivns a serem propostos pelo 
infrator, após dcspochu rundwncntado da autoridade cumpctc.ntc. dtante 
de risco irrepmvcl ou de difici l rcpar.>çao i saúde ruhhca, à vida 
humana ou 10 mc.io ambtcnte. 

Art 81 - As evcntu11is omissOes nrificnd&l neste Regulamento 
poderllo ser supridas por aiO nOI'IIlntlvo do l>rgllo ntWliCipal ~e meio 
ambK:nle 

rar,grafo Úmco- Atrnv« de atn nonnatJ\'0 de suB wmpec!.neia, 
o órg4o municipal de nw:1o ambiente nomlnliz:ot.ni os procetJimcnros 
previstos neste Regulamento. 

Art. 88 - Do conl3l!em dos pruos est•belecidos atr.ovés dt 
rc,ulamentaçao. cxcluir.sc~à o dia do lnfcio e i~luir-sc·â o do 
vencimento. prorrogando .. se este, automatK:amcntc. pn o primeiro dia 
útil, subseqocnte, se recair em fc:-ri:Wo ou em dia srm e:<pcdicruc 

At1 89 - A mdcnizaç.So pdO$ dMos causados JO meio amb1olle 
rq;uiHc r<ln di$postn na Lei fcdetal n• 7.347, de 24 de Julho de 1985, 
que disciplino IIÇlto civil publica de rcsponsobilldade por donos 
caUS3doJ ao meio ambiente. ao consumidor, a bens t dtrc:itos de v3Jor 
artlstiCO, estftico, hastórico, turistieo e paisaglstieo. 

A.r1 00 - O formulil"ios neccss6rim a. fw:.l C)l!c:tuçln da Lei que 
instttui o Código Ambiental do Muntclpto de Culçocne c dc.ste 
Regulamento, setGo conrcccionados ptlo órg&J municipal de meio 
ombient<:, devidamente aprovados pelo COMDEMA. 

Att. 91 - O órglo municipill de meio ambicnle poderi finnu 
Termo de Ajusbntento ~Conduta Ambiental com pessoas fisicas ou 
juridicas, a fim de garantir a oxecuç;lo das açO<s de promoçlo, 
prot«;llo, conservaçlo, prescrvoçllo. recupcr.~Çao, resuuraçlo, conuolc, 
monitoramento, fiSCalizoçlo c melhom d• qualidacle ambttnlill, ... r
eootutcios;! ou nao do processo adlninislmtivo. 

P~gafo Unico - O ótgilo municipal de meio ambiente 
disciplinar.l o utiliuç.lo c conteúdo do Tenno de AjuslamCnto de 
Conduta AmbiCillal que, no mintmo, devcri conta 1 qualtficaçllo das 
panes, c:ondiçOcs a serem cwnptidas e respectivos prazos. com us 
comspondentcs sançO.. por dcscwnprimento dos prozos c obripçll<!$, 
independentemente de ootras medidas leg:ais c:ablvcis. 

M 92 - Este Decreto entrari em vigor na dJia de suo 
publicoçllo, rev0{;8dos as di>posiçocs em contrário 

Cillçocne, 06 de outubro de 2006. 
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JOSÉ JORGE PEREIRA RÊCIO 
PreCeito de Calçoene 

A.'<EXO DO DECRI>TO MUNICIPAL N' 029106 OE OUTUBRO 
DE2006 

CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDAOES POTENCIALMENTE 
CAUSADORJ\S DE POLUIÇÃO/DEGRADAÇÃO 1\MOIENTAI. 

A- CRJltR lOS GERAIS 

I- Os cmpJccndin,cnto.s abrangidos pela aphcaçllo da.s non11as c 
principiO$ esubelec:ados neste Dccrcco. quanto ao .seu potencial 
PoluidO<!Dcgradador do MeiO Ambiente c qollrlto an seu Porte, ~ 
classificados em Pequeno (P), Médio (M). Grande (G) 

11 - A cla.<.<incaçllo quando n3o for mdie.d• de outra forma. 
docorre do VCftlicasao do NGmcro de Tmbolhodorcs (Nl) c da 
verificaçao da Are o Ulil (AU) do emprccndim<~~lo. 

lU - Consi~ra·se Áiea Útil (AU), em metros quOIIrndos (rn') ou 
em hectlll'es (M), o totol da â:co conslnllda e • utiliUIÇIIo para 
circulaçilo, cstoeagcm c composiçllo porsagisttca. 

fV - Considcni·SC NumcJo de Trabalhadon:s (NT). a soma dos 
ltUbalhadore.s utili1..ados na admmislmç!lo/produçlo. 

V - Considcr::a~sc Número de Cabeças (NC). a quantidodc OOc. 
animais semoventes cxiUcntes na propucdadc 

OBS: Os enquadramentos se darlo sempre pelo m&Jor parimetro 

B RELAÇÃO DA.~ PRJNCIPAIS ATIVIDADr~~ 
POLUIDORAS/DEGRADADORAS 00 MEIO 1\MIJIENTE DO 
MUNICiPIO DE CALÇOC:NE. 

O I - El.traçdo de Minerais 
02 - Dtncfrcia:nento de Mtn..:r~is 
03- MccAniC31Tomeana 
04 -Montagem Elétrica!EietrOnica 
OS - PropagWlda volante 
06- SiSJema nxo de: som 
07- MctalurSiwserralhona 
08- Edtlorialgr.lfica 
09- ComcreiaJi7..açao de Madeiras 
I O- loduslrtolizaçllo de mlldeiras 
I I - Agropccuárialasromdústnn 
12- Emprccnduncntos turlsuco ou de lnztr 
IJ- At1VId.3dc:s com impncto ambi"'Tltnl nlo sig.nifíeativo 
14 - Extraç~o de açol 
I S- Pcsc.3 nao Brtcsanal 
16 - Captura de carMgUtJOS 
17 - Exuoçllo de palmtros 
18-0ulras 

C CI..ASSIFICAÇAO 
POLUIDOR/DEGRADADOR E 
EMPREENDIMENTOS/ATIVIDADES 

OI- ElrTRAÇÀODE MINERAIS 
Pesquisa clou lavra tk: mmerais d1"ersos 

DO POTENCIAL 
PORTE DOS 

Lavra a ccu aberto tem bcneficinmento de Minenis Cla.~c 11 
(seixo. areia. latcrit.a, pcdm e outro~). 

Potencllll PoluidO<!Ucgradador: Alto 
l'one. Pequeno. N1' I eJou AU < de 100m' 

MMio: NT 3 tlou AU ~. I 00 m' a 250 m' 
Gnutde· NT +de 3 e/ou AU de 25 I m' a 500 m' 

02- OENU'ICIAMENTO DE MINERAIS 
Orii3JI\Cnlo e aparelhomcnlo de pedros pora eonslnlÇio covil, 

fabncaç.lo de tdhos, tijolos, prt·moldados e attefatos de etmcnto tlou 
g<sso, art1gos de oorivcs•na c joalhena. 

Polenciai/Degr.l<l•dor. Alto 
Porte· Pequeno: N r I e/ou AU <de I 00 m' 

MC<!to: NT 3c/ouAU de 101 m'a250m' 
<!_ra!'..<l:.=. _ NT +~-de 251 m' a .I~OO,_n.,•c..' __ _ 

03 -OFICINA MECÃNICNfOR.NEARIA 
Coruttuçao de máquinas, aparelhos, peças e acx-ssónos. c:bnscr1o 

e montagem de veicu1o outomotorcs, mocoe.ck1as, bic iclct.as. serviços 
de soldagcm, lantema;cm, canegtUnCato de bateria c outros. 

Porte l'oqucno: NT I rJou AU <~100m' 
MMio: NT 3 e/ou AU de 100m' • 250m' 
Grande: NT +de 3 e/ou AU d' 2Sim1 a 50011\, 

04- OFICINA ELÉTRICAIELETRÓNICA 
ConstNç.lo e montagem de placas, prun~is luminosos, outdoors, 

conscr1o c montacc:m de aparelhos de comunicações em geraL 
l'otcncilll Poluidorldegradodo~ MMio 
Pone: requcno. NT l 

Medio: NT2 
Grande NT + de 2 

OS- rKUI'AüANDA VOLANTE 
Divul~o de propag.aoda c:omcrcial com ~e iculo m6vd 

adaptado p3r.1 coruunicaçdo perante a populoçllo. 
Pot<n<:ial Polutdor: Medio 
Porlc Pequeno NT I 

MMio: NT2 
Grande: N1' -t de 2 

06 - SISTEMA FIXO DE SOMIPUOLICIDADE 
Veiculaç;lo de propa!;&nda a1r.1vts de inst31aç!lo de caixa.• 

IICÚStiCIIS fiXI.S: 
Poteneiol Poluidor: r<queno 
Porte: l'equcno: NT I 

Mtdio: NTl 
Grande: NT-t de l 

07- M.ETALÚRGICAISERRALHARIA 
Construçlo de c.strutur.u metálicas, artefatos de feno, serralheria 

rJou pmtura de asperslo, con.truçlo de esquadrias ~ alumlnio e 
ac:rilic:o c artefatos CCKn a ucilizaçlo de cobre. cl1umbo. estanho e 
OUIJCS. 

Potmctal Poluidor/l)e&r•~ador. Mta10 
Porte Pequeno. NT I e/ou AU <de 100m' 

Mtdio: NT2clouAU~ 100m'a250m' 

08- EDJTOIUAL /GRÁfiCA 
Edítora<:Jo m fica em gml 
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Potcnei>l Poluidor/dcgradador. Pequcno 
Porte: Pequeno: NT I dou AU <de 100m' 
Mc!d10. NT2douAUde 100m'a25Um' 
Grande: NT +de 2 dou AU de 25 I m' a 500 m' 

09- COMERCIALIZAÇÃO OI:: MADEIRAS 
Comcrtiolizaç&~ de madcins beneficiadas em geral 
Pottoc1ol PoluidO<Idegrudador Médio 
Porte: l'cqucno: NT I dou AU < de 100m' 

Médio: NT 2 e/ou AU de 100m' a 250m' 
Ü=lde: NT +de 2 dou AU de 25 I m' a 500 m' 

I O- INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADmRAS 
Sarana. dcodobn>mento, bcnefiCiamentn, e>truturas c an1gos de 

n\ldcira ~uso domtsticos, industrial c cometei ai 
Potencial PoluidO</dcgradador. M~dio 
Porte. Pequeno: NT 2 e/ou AU <de 100m' 

Mtdio: 1-IT 3 e/ou AU de lO I m' a250 m' 
Grande: NT + de 3 e/ou AU de 25 I m• a 500 m' 

11-AGRAPECUAIIlAIAGROINDUSTRIA 
Agriculrura de subsisttnc~ I'CS"" n:lo anc:sanal, captura de 

e<lrMtu<JOS n;lo ancsanal, cxtraçlo de palmllos, ext~ de açal, casa 
de fariohs. olcincultura, fruliculturu, crioçm de arum01• de grande 
porte. piseiculwta e agroindústtJas· 

Poten<:ial poluidorldo:gJadodor Mediu 
Porte Pequeno: NT I 

Médio: NT 3 
G111nde: NT + de_J 

12- EMPREENDIMENTO TURISTICO OU Dt:: LAZER 
Emprundimeoto twlstico P""' lazer ptiblico. 
P01encial polu1dor/Del:f'd!ldo< Mtd1o 
Porte Pequeno: NT t c/oo AU ott 1000 m' 

Médio: NT 2 e/ou AU I 001 m' a 2000 m' 
Grande: NT +de 2 e/ou AU +de 2000 m' 

13 - ATIVIDADES COM IMPACTO A.>.!BtENTAL NÃO 
SIGNIFICATIVO 

Sto as llividadcs simples que devem sct l<g•t;z,das aiBvts de 
Aulort7.aç0cs Ambientais. 

Pu<tc· Pequeno: 1\T I 
Médio: NT2 
Grande: NT +de 2 

14 -OUrn.AS 

LEI ORGÂNICA DO MUNlCiPIO DE CALÇOENE 

TITULO VI 
DAS DlSPOSJÇÓES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Azt 107- Fic:om declmdas de prcscrvoçAo pc:nnanente. 

1 - a irea compreendida desde a preamar atl os hmites eon1 as 
propriedades par1iC\llatcs do Oistnlo do Goiobal , na praia denominada 
encal; 

11 • I arca que margcia u Rio Amop! Orando, no localidade 
denominada Cocbocira Grande; 

111 • as ircas que margc:iam o M.io Novo, desde a ponh:, 11~ a 
rtli~ dus lagos. 

IV - a :ltca localiuda i margem direita do RIO Calçocnc. n• 
loc.lidadc denominada de "Bonheiro", 

V • a 6rea local1z.ada 6 margem direita do RI() ComOI Grande 
(OntÇO), nalocalodadc denomin.>da Asa Aherta. 

LEGISLAÇÃO COMPLEMENT AA DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONSTITUIÇÃO 00 ESTADO DO AMAPÁ. IX 

DO MEJOAMRIEt-trE 

An.. JIO - Todos tem d.ircuo 110 mc.o ambiente ecoi()SJc&mcnlc 
equilibrado. bem de uso comum c essencial t sadia qualidade de vida 
impondo-se oo Estado, IIOS Municípios c i çoletividade o dever de 
defende-to p:n os geraçOcs presentes c fururos, g,vontindo-sc a 
prcteçllo do ccossist<ma c uso racional dos rccur>os ambienW.. 

M l 11 - O PodCJ Púbhco esuwual realizarô o zoneamento 
ccológjco<eonômico do Estado, de modo o compallb11iw o 
desenvolvm1cnto com a prCSCNaç!o c a c:onsc.v;)Çio do mc1n 
ambiente, bem como prO<novcrt o levantamento e o monitornmcnto 
pcriOdic:o da 6rea gcognllico estadual, de ocordo com a letldrocia e 
dcsenvolvim<nto ckntlfoc:o c tecnológico, de modu que o zonumento 
coológico-cconOmico esteja sempre utilizado, garantindo a conscrv:aç~o 
dss amostras representativas dos ~cossistcmas 

Art. 312- A CllCCUçlo de obras, a11vid.1dcs industri:us, processos 
pnoduuvos e cmpn:endimentos e a cxp~ de recursos Mtur01s de 
qualquer o.ptcic, quer pelo setor publico, quCJ pelo sctor primário, ~ 

adm1tirta. se houver ~auardu do meio ambien~ ecologicamente 
cqullibtodo, fiCAndo proibido 1 cxploroçlo desordenada o pn:4ot6roa 
das e1ptcics frutlf<ras nativo• do Estado. 

§ t• - A liberaçao de licença ambienlal, J10f 0rgt1os 011 entidade 
govaniiiD<tltal cornpetentc, into:gJanll: de sistema unific:odo para c:sse 

· efeito, seri feita com obsavincia dos çroltrios fixados por leo, altm de 
normas e padtacs estabelecidos pelo Poder l'liblico e CJ1I confocmidadc 
com~ planejamento e mncomcnto ambiental 

§ r · A licença ambiento!, rcno••ivel na fonno da lt1 
exoc:uçlo e etplora\'RO mencionada no "caput" deste artigo, o 
potcm:ialmcntc cou.<Mnn-s de signirlclliva de~ d 
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ambiente ~ sctnpre precedid-1 de oprovaçllo elo estudo pn!vio de 
impacto ambiental < n:spectivo rcla!ório, o que se dari pr~v•a 
publicitlodc. garantida arulizaçlo de auditocias pilblicas 

§ 1• • O Poder l'Ubl ico Estodual mantcrt um órsJo da 
odminislniÇio direta para exccuçlo do polfllc:o do OlCiO ambiente. 

M 313 - O Estado, mediante lei eti~ um sistcmo de 
administraçlo da qualidade ambiental, proteçllo e desenvolvimento do 
meio ambiente • U$0 adequado dos rec= natun~Í$, pora organiur. 
coorclcnar c inll:grar as açOes de órg~ e entidades do administraçllo 
ptiblica direta c inditda, asscgumd.1a pat1icipaçlo da wlctiv1dade. com 
olim de: 

I - propoc uma politic:> <stadual de proteçlo do meio ombicnte, 
li -promover a cducaçlo ambiental em todos os n(veis de ensino 

c dlSscminar, na forma da lc::r, as inrOrn'TUlÇOes ncctssAnas A 
wnscientil.açlo pOblic.t pnm a prc:scrvaçllo do nJCio ambi<nte, 

111 - fiscalizar c ular pela utiliZJJÇIIo racio .. I e sustentada do• 
rtcUISO$ naturais; 

IV - assegurot a P'fi!ÍOÍpoç1lo popular em lodos as dccisõc:s 
rtlacionodas 10 meio amb1cnte c o din:l!o i ltlf~ sobre essa 
otlltria; 

V - prote&er e restaurar a di>·cuidadc e a integridade do 
paltimOaio pllco biotOgico, pauoglsttco, histórico e arquitelllnico 
n:larivo ao meio ambiente; 

VI - ddinlr. impbntnr c odminislr.U' espaços temtOfiois e seus 
componentes rcprc.s,cnta1ivos de: todos 0!. ecossistemas ongmnis a 
serem protegidos. Sáldo a nltcraçllo e supressto, incluindo as ji 
existentes. pennitidos 1omcnte po> lei, 

VII - prottscr e prestrVar a floro e fauna. as esptcies ameaçadas 
de extinçlo, a vulncr6veis c raras. vccbdas as pr:kicas que submetem 
O< onimais i ctw:ldadc, por açlo din:ta elo homem subrc os n10smos, 

VIII - estimulu e promover o rellorcstamento ecológico en1 ir< as 
degradadas, objetivando espec1almcnte a prottçtlo de <nCOStus c dos 
recursos hldricos, a consecuçlo de fndice.s mínimos de cobertura 
vq:ctalt o renoresta.mento econtunico em átcas ecologicamente 
adequadAs, visando suprir a demanda de matéria11rima de origem 
Ror<st.al c a presavaçlo das noresw na1ivas; 

IX - assegurar, na forma da Jc1, o livre IIXSSo ls inform.1ç0cs 
btsicos sobro o meio ambiente; 

X - prevtnir c tontrolar a poluiçJu, a uoslo, as.50ftamtnto e 
outras fO<mas de dcgradaçlo llmbicotal, 

Xl - pccserv• os ecossistemas esstncia.i.s c promm·cr o manejo 
ecológico de csptcics; 

XII - zelar pelas !reas de prescrvaçlo dor corpos aqujticos, 
principalmente, as nasc:ent.cs, inclusive o olhO< d'4gua. cuja ocupaçlo 
só seri na fonna da lei, medianll: e.<tudos de impac~oo ambiental<. 

M 314 - A lei disporll sobre a organizaçllo. composiçlo c 
compeltncia elo Conselho Estadual do MeiO Ambiente. 

M 3 U - M tcrns marginais dos c:unos d'6gua s1o 
consideradas Arcas de pn:servaçlo permanauc, proibido o seu 
desmatamento. 

P~o único - Cabe ao órg:to estadual detetminar a larguru da 
faiu IIOS diferentes cunos d'tguo. 

M 316 - O Estado cstimulart o plantio de c:ultllt1IS pen:nes 
eotno funna de rdlorestamento alt11Yés de isct)çao e crédito facilitado. 

M. 317- Aquele queexplorw n:cursos naturais fica obrigado o 
recuperar o melo ombienll: del:f'dado, de """'do com a saluçno otenica 
exigido pelo órg:to público competente. 

M 31K • M condutas c at1V1dodcs lesivas 10 mcio ambientt 
sujcitar1o os ÍIIÚIIO<U a sançoes adminislrllivos. com nplic:oçlo de 
multas dwias c progressiY11S, na forma da lei c. nos casos de 
continuidade da inliaçlo 011 reinadencia, inclusive 6 rcduçllo do nlvcl 
da lli>idodc c a intctdiçlo, iodcpcodentemcllll: da obrigaçJD de 
restaurot os d101os causados. 

Pág. 32 

l - a instalaçlo de aterro snnitátio. usina de reaproveitamento c 
depósito de lixo • mcnos de cinco quilômetros de perímetro uobano de 
núcleos rcsldcnci:lls, do mar, das balas, dos l"l:OS. dos tios e ;cus 
aRu<nll:s. 

11 - o lançamento de res!duos hospitalares, indumiJJs c de 
esgotos residenciais. sem tr.uamcoto. dirtt.amente em pra1as, nos. lagos 
c demais cursos d'igua, devendo os expurgos e dej<tos, •pós 
conveniente tratamento, sorrcr controle c avaJiaçlo de órg4os ti!cnioos 
governamentais. quanto aos teores de poluiçlo; 

111 - a implant.açao c COOSltuÇllo de indústrias que produmm 
reslduos polu<ntes. de qualquer na:urua, em todo o luoral do Estado, 
compreendendo 1 faiu de letra que ui da preamar at~ cincn 
quilõmctros p,ara o interior. 

M. 328 - S&o iodisponlveis as terras na área tcrntonal do 
Eslado, para fins de construçlo de usinas nucleares, depósitos de 
maunais radioativos e hxos atômicos, M ronnn da lei. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO HRASIL 

Art. 225 - A Constitu1çllo Fcdctnl, promulgada em 1988 
estabelece. c:m seu Art. 225 que ""Todos ttm direito ao meio a'"bientc 
equihbrado, bem como de uso comum do povo e e ssenctal 6 sua 
qunhdadc de vida, unpondo-sc ao Poder Púbhc:o c à ealc:llv1da.lc: o 
de>er de defendt-lo c prcserv:l-lo paro as presentes e futuros gcraQOcs" 
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c Órgãos Federais J 
) Azt. 319 - A pesquiso, a expcrimentaçlo, o produçlo, o 

arruaz.cnamentu, a comcrciali7..açAo. o uso. o tran~poric, a importaçOo, 1 

cxploraçlo, o controle. a inspc:çlo e o C.scalizaçlo de ll&fotóxiC(IS, seus 
componenles c alins. no território omopunse, estio coodicionados • ~C_a_rl_o_s_G_u_il_h_e_r_m_e_O_Ii_v_e_i_ra_d_e_M_e_lo ____ ..,~ 
pr~ cadastramento dos mesmos nos órglos estaduais rcsponsAvtis -
pdQs SCIDRS; da ci!ncia e lecoologia, indús!na c Mmén:io. auicultwa. 
~. J&l)de e meio ambiente. ganmti~ olo<iga!Oriedadc da 
aplieaçlo elo rcc:ciUJlrio agronômico. 

Art. 320- A$ lndUslrias polucntts só -'o implontadas em iteAs 
previomentc delimitadas pelo Poder l'liblico, ~peitada a polltica de 
meio ambiente. e adotarlo., nbrigaloriamcntc, ticnicas c(JCa:t.CS que 
evitan a contaminaçlo ambiental. 

Art. 321 - As. (lCS$00$ flsieas ou jurldiQ. públicas ou pnvodas 
que excn:cm 11ivlclodcs consideradas poluidonls ou pottncialmentc 
poluidons, SCIIo olo<ipdas a promo,·cr a cons<rvoç3o ambiental, pela 
coleta, tratomenro o disposiçlo flftal dos n:sfdUO< por, elas produzidos, 
cessando, com a entrega dos ~fduos a eventuais odquin:ntes, quando 
tal fillor, devidamente IW!Orizado pelo órgllo de controle ambiental 
im<diatamentt, a n:sponsabil idade daquelas iniciando-se. 
imediatammtc, a destes. 

M 322 - As empt'OSOS ptiblicas ou pri\'ldas quo rcali:l.arcm obras 
de usinas hídreltlrieas, de formaçto de barragens 011 outru qu11~quer 
que dettrmincm a submcnao exptorad., consumo ou cxtinçln de 
rtcut>OS Mlurais localiz.odos em terras pilbl icas 011 devolutas, ainda que 
aforadas 011 concedidas, li~ obricados a indenizar o Estado na 
fonna que o lei definir. 

M. 323 - sao indi.sponfvcis a_, terras dcvolul3s, ou arrt:cadadas 
pelo Estado, tlCCCSÚrias ts a~ivldadcs de r<c:rcaçlo publico e l 
inslaloçlo de parques e dc:mtus un1dadcs de COI\SCIV8çlo, para JWOICçllo 
dos ecouistcma a.aturais. 

Azt. 324 - Os municípios poderio, m<diante lei instituir tra.s de 
pn:scrvaçlo ambienllll. históricu oo paisaglstic:a. 

Art. 325 - ti dever elo Estado promover, illrovts de seu órg:to 
llmbicntal competonte, a eluJif!CaÇio dos seus principais cuosos 
d'~. 

Art. 326 - A eonslnlçio de central$ lúdrdtui<as dcpendcri de 
projeto ttc:nico de impat!o ambiental, com a par1icipaçlo do Conselho 
l'stadual dn Meio Ambiente c prtvia aprovação da Asscmbltia 
Lcgistalivo. 

M 327- Slo proibidos, no território estadual: 
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