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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0672/P, DE 12 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 62, inciso II, da Lei Orgânica do Município,
de 11 de julho de 1992,
D E C R E T A:
Art. 1º Cessar os efeitos do Decreto nº 0540/P, publicado no Diário Oficial do Município nº 4852, de 29 de
março de 2019, que trata da cessão à Prefeitura Municipal
de Pacaraima - RR, da servidora Ieda Cardoso Rodrigues
Mariusso, Analista, Matrícula 30542, do quadro de pessoal
desta Prefeitura.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 04 de
abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 12 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0673/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso I, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerado o senhor Rodrigo Henrique
Pinheiro dos Anjos, do cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-7, de Assistente 1, da Secretaria
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 20 de
março de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0674/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado o senhor Francisco Carlos de
Sousa, para exercer o cargo em comissão de Nível de Assessoramento, Símbolo AS-7, de Assistente 1, da Secretaria
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 20 de
março de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0675/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada a pedido a senhora Maria
Rosa Guimarães Visqueira, do cargo em comissão de Nível
de Atuação Operacional, Símbolo AO-5, de Chefe de Divisão, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Pessoas.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0676/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada a pedido a senhora Silvana
Alves da Silva, do cargo em comissão de Nível de Atuação
Operacional, Símbolo AO-5, de Agente Público Municipal 2,
da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

DECRETO Nº 0677/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o senhor Guilherme Emílio Hirt
Lopes, para exercer o cargo em comissão de Nível de Atuação Operacional, Símbolo AO-5, de Chefe de Divisão, da
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.

15 de Abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 0679/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso I, do art. 34, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada a senhora Francineide Vieira de Oliveira, do cargo em comissão de Nível de Atuação
Operacional, Símbolo AO-10, de Agente Público Municipal
4, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

Boa Vista - RR, em 15 de abril de 2019.
Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

DECRETO Nº 0678/P, DE 15 DE ABRIL DE 2019.
A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o
art. 75, inciso I, “p”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei
Complementar nº 003, de 02 de janeiro de 2012,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 024/2019 – PGM

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o senhor David Soares de Castro, para exercer o cargo em comissão de Nível de Atuação
Operacional, Símbolo AO-5, de Agente Público Municipal 2,
da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de
abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.

A Procuradora Geral do Município de Boa Vista, no
uso das suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.370 de 03 de novembro de 2011,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de férias ao servidor FLÁVIO GRANGEIRO DE SOUZA, Matrícula nº 43973/

PODER EXECUTIVO
Prefeita
Maria Teresa Saenz Surita Guimarães
Vice-Prefeito
Arthur Henrique Brandão Machado
Gabinete Executivo
Edileusa Barbosa Gomes Lóz
Procuradoria Geral do Município
Marcela Medeiros Queiroz Franco
Controladoria Geral do Município
Wilker Vieira da Costa
Comissão Permanente de Licitação
Artur José Lima Cavalcante Filho

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e
Finanças - SEPF
Márcio Vinicius de Souza Almeida
Secretaria Municipal de Agricultura e
Assuntos Indígenas - SMAAI
Marlon Cristiano Buss
Secretaria Municipal de Serviços Publicos e
Meio Ambiente - SPMA
Daniel Pedro Rios Peixoto
Secretaria Municipal de Comunicação - SEMUC
Camila Pinheiro Cardoso
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito - SMST
Raimundo Barros de Oliveira
Secretaria Municipal de Convênios - SEMCONV
Cremildes Duarte Ramos
SECRETARIAS MUNICIPAIS
Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - SMTI
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG Secretaria
Arthur Henrique Brandão Machado - Interino
Paulo Roberto Bragato
Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SMPE
Secretaria Municipal da Educação e Cultura - SMEC
Thayssa Pereira Cardoso
Arthur Henrique Brandão Machado - Interino
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR
Secretaria Municipal da Saúde - SMSA
Angélica dos Santos Leite
Cláudio Galvão dos Santos
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Vista - FETEC
Alessandra de Almeida Pimenta Pereira
Daniel Soares Lima
Secretaria Municipal de Gestão Social – SEMGES
Agência Reguladora Municipal Simone Andrade Queiroz
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PMBV, Procurador Geral Adjunto, referente ao exercício
de 2017/2018, sustadas através da Portaria nº 055/18PGM, publicada no Diário Oficial do Município nº 4553, de
03 de janeiro de 2018, a serem usufruídas no período de
28.03.2019 a 11.04.2019.

1011 – Palácio 09 de Julho – Anexo I São Francisco – Boa
Vista /RR.

Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo a 28 de
março de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

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

José Wlcleber Leal Castro
Pregoeiro

COMUNICADO

Boa Vista-RR, 10 de abril de 2019.
Marcela Medeiros Queiroz Franco
Procuradora Geral do Município de Boa Vista
OAB/RR 433

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 026/2019 – Registro de Preços
Processo nº 429169/2018 – SMSA
Homologo o Pregão Eletrônico n° 026/2019 – Registro de Preços, Processo n° 429169/2018 – SMSA, tendo como
objeto a Contratação de empresa especializada no serviço
de Confecção e Fornecimento de Crachás, cuja adjudicação
do Grupo 1 foi a favor da empresa DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 27.490.346/0001-71,
pelo valor total do Grupo 1 de R$ 17.006,60 (dezessete mil,
seis reais e sessenta centavos).
Cássio Murilo Gomes
Secretário Municipal de Saúde – Adjunto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 022/2019 – Registro de Preços
Processo nº 434228/2018 – SMSA
Homologo o Pregão Eletrônico n° 022/2019 – Registro de Preços, Processo n° 434228/2018 – SMSA, tendo como objeto Aquisição de insumos para os aparelhos
denominados “Desfibriladores Externos Automáticos”,
cuja adjudicação dos itens 1, 2 e 3 foram a favor da empresa DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ
nº 06.316.353/0001-81, pelo valor total do item 1 de R$
47.729,00 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e nove
reais), item 2 pelo valor total de R$ 106.579,50 (cento e seis
mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)
e item 3 pelo valor total de R$ 35.526,50 (trinta e cinco mil,
quinhentos e vinte seis reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total dos itens R$ 189.835,00 (cento e oitenta
e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
Cássio Murilo Gomes
Secretário Municipal de Saúde – Adjunto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
COMUNICADO
Pregão Presencial nº 012/2019 – Registro de Preços
Processo nº 430654/2018 – SMAG
O Município de Boa Vista – RR, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 031/E – 2019, publicado no
DOM nº 4835, de 06/03/2019, convoca as empresas participantes do certame para a reabertura da Sessão, que se
dará no dia 18/04/2019 às 8h30 (horário local), na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Penha Brasil,

Pregão Presencial nº 012/2019 – Registro de Preços
Processo nº 430654/2018 – SMAG
O Município de Boa Vista – RR, através do Pregoeiro
designada pelo Decreto n.º 031/E – 2019, publicado no DOM
n°4835, de 06/03/2019, comunica a quem interessar que
após conhecer os Recursos apresentados pelas empresas
RWA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA – EPP e R V RAMOS
EIRELI – EPP, fulcrado no Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SMAG, julga PROCEDENTE o Recurso apresentado pela empresa RWA
COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA – EPP e IMPROCEDENTE o
Recurso apresentado pela empresa R V RAMOS EIRELI – EPP.
Sendo assim, fica DESCLASSIFICADA a empresa R V RAMOS
EIRELI – EPP. A decisão na íntegra encontra-se acostada aos
autos a disposição dos interessados.
José Wlcleber Leal Castro
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 044/2019
Processo nº 1091/2018 – SMSA
O Município de Boa Vista – RR, através do Pregoeiro
designado através do Decreto nº 031/E – 2019, publicado no
DOM nº 4835, de 06/03/2019, comunica a quem interessar
que após análise do pedido de Impugnação do Edital, interposta pela empresa PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ nº 87.389.086/0001-74, julga
IMPROCEDENTE o pedido do objeto da Impugnação. A decisão na íntegra encontra-se acostada aos autos a disposição
dos interessados.
José Wlcleber Leal Castro
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2019
Processo nº 434228/2018-SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento ao disposto na lei 10.520 de 17 de julho de 2002, torna
público os preços registrados no Pregão Eletrônico supracitado, oriundo do Processo n° 434228/2018 – SMSA, tendo como objeto Aquisição de insumos para os aparelhos
denominados “Desfibriladores Externos Automáticos”,
cuja adjudicação dos itens 1, 2 e 3 foram a favor da empresa DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ
nº 06.316.353/0001-81, pelo valor total do item 1 de R$
47.729,00 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e nove
reais), item 2 pelo valor total de R$ 106.579,50 (cento e seis
mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)
e item 3 pelo valor total de R$ 35.526,50 (trinta e cinco mil,
quinhentos e vinte seis reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total dos itens R$ 189.835,00 (cento e oitenta
e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais), válido por um
período de 12 (doze) meses.
Cássio Murilo Gomes
Secretário Municipal de Saúde – Adjunto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Pregão Eletrônico nº 026/2019
Processo nº 429169/2018-SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento
ao disposto na lei 10.520 de 17 de julho de 2002, torna público os preços registrados no Pregão Eletrônico supracitado,
oriundo do Processo n° 429169/2018 – SMSA, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de
Confecção e Fornecimento de Crachás, cuja adjudicação do
Grupo 1 foi a favor da empresa DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS
TÉCNICOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 27.490.346/0001-71, pelo valor total de R$ 17.006,60 (dezessete mil, seis reais e sessenta
centavos), válido por um período de 12 (doze) meses.
Cássio Murilo Gomes
Secretário Municipal de Saúde – Adjunto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço nº 003/2019
Processo nº 008198/2019-SMO
O MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, por meio da sua
Comissão Permanente de Licitação CPL, torna público, para
conhecimento dos interessados, que TORNA SEM EFEITO o
AVISO DE LICITAÇÃO veiculado no dia 09/04/2019 no Diário
Oficial do Estado nº 3453, página 27, no Diário Oficial do
Município nº 4859, página 7 e no Jornal Roraima em Tempo, página A19, por divergência na data de abertura da
licitação do Instrumento Convocatório e das referidas publicações, permanecendo as demais informações inalteradas,
redesignando assim uma nova data para o certame, para
recebimento dos documentos de habilitação e proposta de
preços, de acordo com as indicações seguintes:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA
EXECUÇÃO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA EM
VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de Licitação: Menor Preço,
Empreitada por Preço Unitário. Local: Comissão Permanente
de Licitação – CPL, situada na Rua Penha Brasil, 1011 Palácio 09 de Julho Anexo I São Francisco Fone: (95) 3621-1748,
CEP: 69.305-130 Boa Vista RR. Data e horário para apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preço:
30/04/2019 às 13h:00min. Para aquisição do presente Edital
e seus anexos, os interessados em cópia impressa, poderão
efetuar o pagamento de 01(uma) taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), por meio de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Finanças SEPF. Por conseguinte, retirá-los na CPL, acompanhado do comprovante de pagamento
do DAM, a partir da data de publicação do aviso de licitação, no horário das 08h:00min as 14h:00min. Os demais
interessados deverão solicitar o edital por meio do e-mail:
tomadadeprecoconcorrencia@gmail.com acompanhado dos
dados cadastrais do (a) licitante, desde que seja no prazo
acima já mencionado. Os esclarecimentos e as informações
necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias
e horários de expediente.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço nº 004/2019
Processo nº 009731/2019-SMO
O MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, por meio da sua
Comissão Permanente de Licitação CPL, torna público, para
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conhecimento dos interessados, que TORNA SEM EFEITO o
AVISO DE LICITAÇÃO veiculado no dia 09/04/2019 no Diário
Oficial do Estado nº 3453, página 27, no Diário Oficial do
Município nº 4859, página 7 e no Jornal Roraima em Tempo, página A19, por divergência na data de abertura da
licitação do Instrumento Convocatório e das referidas publicações, permanecendo as demais informações inalteradas,
redesignando assim uma nova data para o certame, para
recebimento dos documentos de habilitação e proposta de
preços, de acordo com as indicações seguintes:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA
EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 13 DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR. Modalidade:
Tomada de Preço. Tipo de Licitação: Menor Preço, Empreitada por Preço Unitário. Local: Comissão Permanente de
Licitação – CPL, situada na Rua Penha Brasil, 1011 Palácio
09 de Julho Anexo I São Francisco Fone: (95) 3621-1748,
CEP: 69.305-130 Boa Vista RR. Data e horário para apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preço:
02/05/2019 às 10h:00min. Para aquisição do presente Edital
e seus anexos, os interessados em cópia impressa, poderão
efetuar o pagamento de 01(uma) taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), por meio de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Finanças SEPF. Por conseguinte, retirá-los na CPL, acompanhado do comprovante de pagamento
do DAM, a partir da data de publicação do aviso de licitação, no horário das 08h:00min as 14h:00min. Os demais
interessados deverão solicitar o edital por meio do e-mail:
tomadadeprecoconcorrencia@gmail.com acompanhado dos
dados cadastrais do (a) licitante, desde que seja no prazo
acima já mencionado. Os esclarecimentos e as informações
necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias
e horários de expediente.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço nº 005/2019
Processo nº 009580/2019-SMO
O MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, por meio da sua
Comissão Permanente de Licitação CPL, torna público, para
conhecimento dos interessados, que TORNA SEM EFEITO o
AVISO DE LICITAÇÃO veiculado no dia 09/04/2019 no Diário
Oficial do Estado nº 3453, página 27, no Diário Oficial do
Município nº 4859, página 7 e no Jornal Roraima em Tempo, página A19, por divergência na data de abertura da
licitação do Instrumento Convocatório e das referidas publicações, permanecendo as demais informações inalteradas,
redesignando assim uma nova data para o certame, para
recebimento dos documentos de habilitação e proposta de
preços, de acordo com as indicações seguintes:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CINTURÃO
VERDE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, LOTE 1, Itens 1 e 2.
Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de Licitação: Menor Preço, Empreitada por Preço Unitário. Local: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Rua Penha Brasil, 1011
Palácio 09 de Julho Anexo I São Francisco Fone: (95) 36211748, CEP: 69.305-130 Boa Vista RR. Data e horário para
apresentação dos documentos de habilitação e proposta de
preço: 02/05/2019 às 13h:00min. Para aquisição do presente Edital e seus anexos, os interessados em cópia impressa,
poderão efetuar o pagamento de 01(uma) taxa no valor de
R$ 10,00 (dez reais), por meio de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), expedido pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Economia e Finanças SEPF. Por conseguinte,
retirá-los na CPL, acompanhado do comprovante de pagamento do DAM, a partir da data de publicação do aviso de
licitação, no horário das 08h:00min as 14h:00min. Os demais
interessados deverão solicitar o edital por meio do e-mail:
tomadadeprecoconcorrencia@gmail.com acompanhado dos
dados cadastrais do (a) licitante, desde que seja no prazo
acima já mencionado. Os esclarecimentos e as informações
necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias
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e horários de expediente.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Boa Vista-RR, de acordo com o Parecer Jurídico nas
folhas 41 à 44 dos autos em epígrafe, certifica que a solicitação constante do processo nº. 9750/2019 – EMHUR, referente
ao pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no
Curso Plano Diretor e Regularização Fundiária no período de
23 a 26 de abril de 2019 em Curitiba/PR, em favor da empresa UNIPUBLICA – UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP CNPJ: 11.227.107/000193, pelo valor total de R$ 8.760,00 (oito mil, setecentos e
sessenta reais), enquadra-se no Art. 25, inciso II c/c art. 13,
inciso VI da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Conforme orienta a mencionada lei, esta situação
de Inexigibilidade deverá ser comunicada dentro de 03
(três) dias a senhora Diretora Presidente da Empresa de
Desenvolvimento Urbano e Habitacional – EMHUR, para ratificação e publicação na Imprensa Oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para eficácia do ato.
Boa Vista-RR, 12 de Abril de 2019.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
Aipana de Almeida Nobre
Membro da CPL

Joana Dárc Rabelo
Membro da CPL

Em cumprimento ao dispositivo no art. 26 da Lei nº.
8.666 de 21 de junho de 1993, ratifico a Inexigibilidade objeto do Processo nº. 9750/2019 – EMHUR, com solicitação de
origem da EMHUR.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Boa Vista-RR, de acordo com o Parecer Jurídico
nas folhas 62 à 65 nos autos em epígrafe, certifica que a
solicitação constante do processo nº. 5490/2019 – SEMGES,
referente a locação de imóvel situado na Av. Gal. Ataíde
Teive, n° 6325 - Canaã, Boa Vista – RR, onde irá funcionar as instalações do Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente de Boa Vista, território III, em favor da Srª.
ELUZINETE LOPES DE OLIVEIRA CPF: 141.444.842-20, pelo
valor mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais),
perfazendo o valor total de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco
mil e seiscentos reais) pelo período de 12 (doze) meses,
enquadra-se no Art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações.
Conforme orienta a mencionada lei, esta situação
de Dispensa deverá ser comunicada dentro de 03 (três) dias
a senhora Secretária Municipal de Gestão Social, para ratificação e publicação na Imprensa Oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para eficácia do ato.
Boa Vista-RR, 12 de Abril de 2019.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
Aipana de Almeida Nobre
Membro da CPL

Joana Dárc Rabelo
Membro da CPL

Em cumprimento ao dispositivo no art. 26 da Lei nº.
8.666 de 21 de junho de 1993, ratifico a Dispensa de Licitação objeto do Processo nº. 5490/2019 – SEMGES, com solicitação de origem da SEMGES.
Simone Andrade Queiroz
Secretária Municipal de Gestão Social

Angélica dos Santos Leite
Diretora Presidente da EMHUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DA SECRETÁRIA ADJUNTA

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Boa Vista-RR, de acordo com o Parecer Jurídico nas
folhas 36 à 39 dos autos em epígrafe, certifica que a solicitação constante do processo nº. 10008/2019 – CGM, referente
ao pagamento de inscrições no Curso “Licitação, Contratação Direta, Pregão e SRP”, que se realizará no período de
23 a 26 de abril de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu – PR,
em favor da empresa ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E
TREINAMENTO LTDA CNPJ: 35.963.479/0001-46, pelo valor
total de R$ 9.870,00 (nove mil, oitocentos e setenta reais),
enquadra-se no Art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações.
Conforme orienta a mencionada lei, esta situação
de Inexigibilidade deverá ser comunicada dentro de 03
(três) dias ao senhor Controlador Geral do Município, para
ratificação e publicação na Imprensa Oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para eficácia do ato.
Boa Vista-RR, 12 de Abril de 2019.
Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CPL
Aipana de Almeida Nobre
Membro da CPL

Joana Dárc Rabelo
Membro da CPL

Em cumprimento ao dispositivo no art. 26 da Lei nº.
8.666 de 21 de junho de 1993, ratifico a Inexigibilidade objeto do Processo nº. 10008/2019 – CGM, com solicitação de
origem da CGM.
Wilker Vieira da Costa
Controlador Geral do Município

PORTARIA Nº 074/2019/SMEC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ADJUNTA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor Félix Gomes Travasso,
cargo: Técnico Municipal, matricula 30.130, para ser fiscal
do Processo nº. 004295/2019, cujo objeto é a Adesão à Ata
de Registro de Preços nº 020/2018/SEGES - Pregão Eletrônico nº 013/2018 - Processo nº 148.328/2017/SEGES, para
Contratação de Empresa especializada para prestação de
serviço de gerenciamento e controle de fornecimento de
combustíveis (gasolina comum e diesel S10) em rede de
postos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, acessível via WEB, e tecnologia de pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento
de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação e
Cultura Adjunta, 01 de abril de 2019.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Karina Lígia de Menezes Lins
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Adjunta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DA SECRETÁRIA ADJUNTA
PORTARIA Nº 075/2019/SMEC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ADJUNTA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Destituir a servidora MARIA APARECIDA COSTA ROCHA, cargo: assistente 01-B, matrícula nº. 30047, dos
processos a seguir:
a) Processo nº. 434013/2018/SMEC, cujo objeto é
Aquisição de bobinas de papel térmico para utilização dos
equipamentos de registro eletrônico de ponto – REP, em todas as Unidades ligadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC.
b) Processo nº. 431355/2018/SMEC, cujo objeto é a
contratação de empresa para serviços contínuos de assistência técnica com reposição de peças nos relógios de ponto
eletrônico, para atender as necessidades das Escolas Municipais, Casas Mãe, Biblioteca Municipal e Depósito/SMEC,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

15 de Abril de 2019

Decreto nº 080/E de 2 de julho de 2015, publicado no D.O.M.
nº. 3961 de 16/07/2015.
CONSIDERANDO Manifestações e Despachos após
publicação das penalidades, Manifestação da Autoridade instauradora, Manifestação da Assessoria/SMAG, bem
como, da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de
Saúde/SMSA, que se manifestam pelo arquivamento dos
processos por eles analisados conforme constas nos autos
dos processos referente lista no anexo 1.
RESOLVE:
Art. 1º Acatar na íntegra as orientações constantes
dos Processos de Sindicâncias Administrativas, que é pelo
arquivamento dos procedimentos administrativos, conforme
lista – Anexo 1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cientifique-se
Publique-se,
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista RR, em
10 de abril de 2019.

Art. 2º Designar para substituí-la o servidor Carlos
Ernandes Vieira Andrade, cargo: AS07 - Assistente, matricula n° 848319 de fiscal dos referidos processos.

Claudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e
Cultura Adjunta, 02 de abril de 2019.

ANEXO I:

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Karina Lígia de Menezes Lins
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Adjunta
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DA SECRETÁRIA ADJUNTA
PORTARIA Nº 076/2019/SMEC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ADJUNTA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Patrícia Marques Lemos,
cargo: Assessor Técnico, matricula nº 29.131, para ser fiscal
do Processo nº. 005165/2019/SMEC, cujo objeto é Desmembramento do processo nº 429545/2018/SEMGES, referente
ao RP para aquisição de material de consumo (açúcar e café),
para atender as demandas destas Secretarias Participantes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação e
Cultura, 02 de abril de 2019.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Karina Lígia de Menezes Lins
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Adjunta

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA 157/2019/SMSA/CS/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais conferidas através do Decreto nº 0011/P,
de 02 de janeiro de 2017, publicado no D.O.M nº. 4315 e

Relação de Processos de Sindicância Administrativa com
parecer e manifestação para arquivamento.
ORDEM

Nº
PROCESSO/ANO

1

562/2016/SMSA/VOL.I

2

662/2016/SMSA/VOL.1

3

2.869/2017/SMSA/VOL.1

4

1.698/2017/SMSA/VOL.1

5

1.460/2017/SMSA/VOL.1

6

2.700/2017/SMSA/VOL.1

7

548/2018/SMSA/VOL.1

8

549/2018/SMSA/VOL.1

9

539/2018/SMSA/VOL.1

10

2.432/2017/SMSA/VOL.1

11

520/2017/SMSA/VOL.

DOC.DENÚNCIA

ASSUNTO

Memo. nº 450/2015SAMU/SAE//GAB/SMSA
Memo. nº 1084/SGTES/2015Memo nº261/2015-HCSA e
Memo nº 096/2015/HCSA/SMSA
Memo nº 067/2016/UBSRS/SMSA

Sindicância para apurar responsabilidades da
servidora: C.S.M
Sindicância para apurar responsabilidades relatadas no
Memo nº 261/2015-Direção Geral/HCSA.

Memorando nº 10070/2017CVCDTV/UVCZ/SVS/SMSA/B
V e Relatório anexos nos autos
Memo. nº 11549/2017CVCDTV/UVCZ/SVS/SMSA/B
V
Memo. nº 19760/2017/SGTES,
Memo nº 19426/2017/UBSJardim Floresta
Memo nº
18888/2017/NVCDT/UVSZ/SVS
/SMSA
Memo. nº
4372/2018/OUVIDORIA/SMSA
Memorando nº
19755/2017/SGTES/SMSA e
Anexos.
Conforme Parecer da
Procuradoria Geral do Município
de Boa Vista
Oficio nº
116/17/Prosaúde/MP/Noticia Fato
nº 910002 e Denuncia nº 799586

Sindicância Administrativa para apurar conduta
funcional do ACS- A.J.S e F.G.O, conforme relata o
Memo. citado.
Sindicância Administrativa para apurar conduta
funcional do Agente do Combate as Endemias – R.S.C
Sindicância Administrativa para apurar conduta
funcional do servidor: W.L.O – matricula 100.162,
conforme relatórios nos autos.
Sindicância Administrativa para apurar conduta
funcional do E.R.P.B – Farmacêuticos/Matricula
130812
Sindicância para apurar conduta do Agente de
Combate as Endemias: A.R.W
Sindicância Administrativa para apurar conduta
funcional da ACS/ G.R.O, conforme relato presencial
da Ouvidoria do Sus nº 03/2018
Sindicância Administrativa para apurar conduta
funcional do T.C.C – Matricula nº 910.695
Apurar sumiço do Processo nº 172/2008/SMSA

Apurar fatos noticiados no Oficio Nº 116/17/PROSAUDE,
REF, Denuncia 799586 registrada no Disque Direitos
Humanos- Suposta Agressão Psicológica e Negligencia
sofrida por ROBERTO ALVES DA SILVA NO CENTRO
PSICOSSOCIAL - CAPS II - DONA ANTONIA DE MATOS
CAMPOS.

De Acordo
Claudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde – SMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE GESTÃO
DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
PORTARIA Nº 161/2019 SGTES/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas através do Decreto
nº 0011/P, de 02 de janeiro de 2017, D.O.M. nº 4315 de 02
de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor TEDDY MARTINS CAMPOS, Matrícula nº 29982, para responder pelo titular
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WALLACE BRUNO FERREIRA GARCIA, Coordenador do Laboratório e Agência Transfusional do Hospital da Criança Santo Antônio/HCSA/SMSA, periodo 03/04/2019 a 02/05/2019.

É o breve relatório.

Art. 2º - Esta Portaria tem efeito retroativo a 03 de
abril de 2019.

Examino.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se,
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 11 de
abril de 2019.
Claudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE GESTÃO
DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
PORTARIA Nº 162/2019 SGTES/SMSA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas através do Decreto
nº 0011/P, de 02 de janeiro de 2017, D.O.M. nº 4315 de 02
de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora LIVIA DE OLIVEIRA LIMA,
Matrícula nº 29681, para responder pela titular MARIA DE
JESUS FERREIRA LIMA, Diretora do Centro de Recuperação
Nutricional Infantil/ CERNUTRI, periodo de 02/05/2019 a
31/05/2019.
Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se,
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 11 de
abril de 2019.
Claudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 20102/2014
Autuado (a): LEONILIA TELES DOS SANTOS.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001326 - E, devi-damente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso noart.
3º, incisos II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
Aautuada foi multada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 1912/2014, o qual constatou que o empreendimento desenvolvia a atividade de lava jato de motocicletas, sem a
devida licença ambiental,razão pela qual teve a atividade
embargada nº 002157 Série E.
Cientificada no dia 4 de novembro de 2014, às
10h45min.,a mesma NÃO APRESENTOU DE-FESA ADMINISTRATIVA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
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II- FUNDAMENTAÇÃO

Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante diligencia de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem co-mo consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, me-tro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especifi-car a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fi-xou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) pode-rá ser desconstituída a
autuação.
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No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materia-lidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico
nº 1912/2014, à fl. 06.

Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.

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

Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obriga-ção de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas para o meio
ambiente (art.4º, inciso I, do De-creto Federal 6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas
nes-te Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
sa-úde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alu-sivas ao
cometimento de uma infração ambiental ao realizar atividade de lava jato de mo-tocicletas,
sem autorização dos órgãos ambientais competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da pena-lidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no pará-grafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segun-da
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIE-DADE
e, via de consequência, será caracterizada a
sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de
1ª Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 15814/2014
Autuado: SOMATORIO CONSTRUÇÕES LTDA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007433 - E, devi-damente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso noart.
3º, incisos II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
A Empresaautuada foi multada, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico n° 1491/2014, o qual constatou que o empreendimento desenvolvia a atividade de fabricação de artefatos de concreto (pré-moldados), sem a devida licença
ambiental, razão pela qual teve a atividade embargada nº
003731 Série E.
Cientificada no dia 28 de agosto de 2014, às
16h40min.,a mesma NÃO APRESENTOU DEFE-SA ADMINISTRATIVA.
À fl. 9, temos manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante diligencia de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
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Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem co-mo consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, me-tro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especifi-car a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fi-xou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) pode-rá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Empresa Autuada cometeu
infração ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer
Técnico nº 1491/2014, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obriga-ção de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas
nes-te Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
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I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
sa-úde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTAno valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alu-sivas ao
cometimento de uma infração ambiental ao realizar a atividade de fabricação de artefatos de
concreto (pré-moldados), sem autorização dos
órgãos ambientais competen-tes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da pena-lidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no pará-grafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segun-da
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso a Empresa Autuada venha a cometer
nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e
parágrafos do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso a Empresa Autuada não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente re-curso
no prazo legal, certifique-se o TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa
da referida decisão à Secreta-ria Municipal de
Economia, Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 16522/2014
Autuado: ANA PAULA DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 002231 Série E, de-vidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso
no art. 27, “b” cumulado com Art. 106, caput, parágrafo único, alínea “b” da Lei Municipal nº 513/00.
A Autuada foi multada por deposição de lixo (galhada) em via publica proveniente da limpeza de seu quintal
em descumprimento com a legislação Ambiental.
Cientificada no dia 05 de setembro de 2014 às
15h45min., em decorrência do acontecido, a Au-tuada não
apresentou defesa.
À fl. 9, manifestação da Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo devolvendo o processo a autoridade
julgadora para que se promova o julgamento dos autos.
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Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligencia de rotina.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspen-são, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, me-tro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especifi-car a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
bem como a Lei Municipal nº 513/00 prevê em seu bojo a
possibilidade de multa como no caso em comento ao tipificar a autuação com base no art. 27, alínea “b” e “d”.
O valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre o mínimo de 05 (cinco) UFIR (Uni-dade Fiscal de
Referência) até o valor máximo de 500.000 (quinhentas mil)
UFIR, previsto na alínea “b” do art. 27 da referida lei.
De notar-se que, a legislação é clara no sentido de
aplicação de multa quando houver realização de atividade
poluidora do meio ambiente e diante da inexistência de dúvidas quanto à materialidade e auto-ria dos fatos, o auto
deve ser mantido.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obriga-ção de reparar os danos causados.”
Portanto, mantenho a sanção de multa fixada, sopesando que houve depósito de resíduos só-lidos em via pública, sem se preocupar com as consequências danosas para
o meio ambiente (art.4º, I e III Decreto Federal n° 6.514/08).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os com os consec-tários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao Autuado no valor de 100 UFM, com ba-se no
art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08, tendo
em vista o cometimento de infração ambiental
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por depositar resíduos sólidos em via pública e,
ainda que, tenha sanado algumas das irregularidades não tem o condão de arredar a autoria
e materialidade do dano ambiental causado,
com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via
de consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA,
caso o Autuado venha cometer nova infração
ambiental, nos termos do art. 11 e seus incisos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
b) Para tanto, a Autuada deverá comparecer
a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental
no endereço que consta no rodapé, no Setor
Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis,
a con-tar do recebimento da notificação (AR),
para tomar ciência de Decisão de Primeira de
Instân-cia;
c) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
Instância no processo, no prazo de cinco dias
úteis, a Autuada poderá pagar o valor da multa de 100 UFM, com incidência de juros, mul-ta e correção monetária, haja vista que não
apresentou a defesa no prazo legal e aplicação
do desconto legal de 30% (trinta por cento), em
observância ao parágrafo único do art. 126 do
Decreto Federal nº 6.514/2008 cumulado com o
§1º do art. 29 da Lei Municipal nº 513/00;
d) Caso a Autuada não pague o valor da multa
no prazo máximo de 5 (cinco) úteis, a contar da
ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis;
e) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado re-curso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e proceder com os trâmites legais para a
inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão fi-nal, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 18102/2014
Autuado: ADALBERTO ALVES DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 001312 Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso
no Art. 1º, caput, cumulado com o Art. 106, caput e alínea
“b”, da Lei Municipal nº 513/00.
O Autuado foi multado por depositar em via pública
(rua e calçada) resíduos sólidos de restos vegetais decorrentes de poda de árvores em frente a sua residência obstruindo o passeio público com galhadas proveniente da limpeza
de seu quintal e de uma reforma.
Cientificado no dia 02 de outubro de 2014 às
17h50min., em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
À fl. 9, manifestação da Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo devolvendo o processo a autoridade
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julgadora para que se promova o julgamento dos autos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligencia de rotina.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
bem como a Lei Municipal nº 513/00 prevê em seu bojo a
possibilidade de multa como no caso em comento ao tipificar a autuação com base no art. 27, alínea “b” e “d”.
O valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre o mínimo de 05 (cinco) UFIR (Unidade Fiscal de
Referência) até o valor máximo de 500.000 (quinhentas mil)
UFIR, previsto na alínea “b” do art. 27 da referida lei.
De notar-se que, a legislação é clara no sentido de
aplicação de multa quando houver realização de atividade poluidora do meio ambiente e diante da inexistência de
dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, o auto
deve ser mantido.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
Portanto, mantenho a sanção de multa fixada, sopesando que houve depósito de resíduos sólidos em via pública, sem se preocupar com as consequências danosas para
o meio ambiente (art.4º, I e III Decreto Federal n° 6.514/08).
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art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08, tendo
em vista o cometimento de infração ambiental
por depositar resíduos sólidos em via pública e,
ainda que, tenha sanado algumas das irregularidades não tem o condão de arredar a autoria
e materialidade do dano ambiental causado,
com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via
de consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA,
caso o Autuado venha cometer nova infração
ambiental, nos termos do art. 11 e seus incisos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
b) Para tanto, o Autuado deverá comparecer a
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;
c) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
Instância no processo, no prazo de cinco dias
úteis, o Autuado poderá pagar o valor da multa
de 100 UFIR’s, com incidência de juros, multa e
correção monetária, haja vista que não apresentou a defesa no prazo legal e aplicação do
desconto legal de 30% (trinta por cento), em
observância ao parágrafo único do art. 126 do
Decreto Federal nº 6.514/2008 cumulado com o
§1º do art. 29 da Lei Municipal nº 513/00;
d) Caso o Autuado não pague o valor da multa
no prazo máximo de 5 (cinco) úteis, a contar da
ciência da decisão no processo, poderá apresentar RECURSO a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis;
e) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 18104/2014
Autuado: VALDEMIR DE OLIVEIRA MOTA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007089 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso noart.
3º, incisos II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.

Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os com os consectários legais:

Oautuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 1794/2014, o qual constatou que o empreendimento desenvolvia a atividade de mecânica e tornearia (retificação e
recuperação de cabeçote) em veículos, sem a devida licença
ambiental,razão pela qual teve a atividade embargada nº
003083 Série E.

a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao Autuado no valor de 100 UFM, com base no

Cientificado no dia 01 de outubro de 2014, às
09h23min.,o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINIS-

III- CONCLUSÃO
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TRATIVA.
À fl. 11, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante denúncia repassada pelo
156/PMBV.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
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O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1794/2014, às fls. 04/05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:

[...]

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

II - multa simples;

[...]

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

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

VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTAno valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao
cometimento de uma infração ambiental ao realizar as atividades de funilaria e pintura de
veículos, sem autorização dos órgãos ambientais competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
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dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 17639/2014
Autuado: DANIEL SILVA E SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001310 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso noart.
3º, incisos II e VII, e Art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico n° 1693/2014, o qual constatou o desenvolvimentoda
atividade de funilaria e pintura sem estrutura física, sem a
devida licença ambiental,razão pela qual teve a atividade
embargada nº 00987 Série E.
Cientificado no dia 24 de setembro de 2014, às
17h10min.,o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.
À fl. 11, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante denúncia protocolada nesta
Secretaria do Meio Ambiente.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
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Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1693/2014, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
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obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao
cometimento de uma infração ambiental ao realizar atividade de funilaria e pintura sem estrutura física, sem autorização dos órgãos ambientais competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 14464/2014
Autuado: FELIPE RAFAEL DO NASCIMENTO GOMES.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007072 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso noart.
3º, incisos II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008.
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O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 1312/2014, o qual constatou que o empreendimento desenvolvia a atividade de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotivos, sem a devida
licença ambiental, razão pela qual teve a atividade embargada nº 003066 Série E.
Cientificado no dia 7 de agosto de 2014, às
11h05min.,o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante diligencia de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplica-
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ção de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1312/2014, às fls. 04/05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
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do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 15448/2014
Autuado (a): MARLUCIA BENICIO DE OLIVEIRA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007452 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, inciso II, VII combinado com o Art. 24,§ 3º, inciso III, do
Decreto Federal nº 6.514/2008.

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).

A autuada foi multada, no valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o
Parecer Técnico nº 1344/2014, onde foi constatado que esta
mantinha em cativeiro dois animais silvestres(papagaio e
jabuti)sem licença ou autorização do Órgão ambiental.

Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Cientificada no dia 15 de agosto de 2014, às
20h40min., a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao
cometimento de uma infração ambiental ao
realizar a atividade instalação, manutenção e
reparação de acessórios para veículos automotores, sem autorização dos órgãos ambientais
competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único

À fl. 09, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento
de fiscalização se iniciou em atendimento a solicitação de
Agentes da 1ª delegacia de Policia Civil e em cumprimento
a Ordem de Serviço 1479-A.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, inciso II,
VII combinado com o art. 24, § 3º, inciso III,do Decreto Federal nº 6.514/2008. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
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[...]
II - multa simples;
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida:
§3º Incorre nas mesmas multas:
[...]
III- quem vende, expõe à venda, exporta ou
adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota
migratória, bem como produtos e objetos dela
oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), posto que
houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 29 do referido decreto que fixou de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por
indivíduo.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve posse de animais silvestres em cativeiro
sem licença ou autorização dos Órgãos competentes, causando consequências danosas na nossa fauna (art.4º, inciso
I, do Decreto Federal 6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pelaposse de
animais silvestres em cativeiro;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 700,00 (setecentos
reais),com base no parágrafo único do art. 126,
do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de
1ª Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

No caso em comento, a autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1344/2014, à fl. 04.

Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.

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

Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894

Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
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Processo nº 17635/2014
Autuado: JOSÉ SILVIO MAIA GONÇALVES.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001309 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso noart.
3º, incisos II e VII, e Art. 66, Caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008, e Art. 1º caput, Art. 2º, § 2° da Lei Municipal n°
947/2007.
O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 1692/2014, o qual constatou o desenvolvimentoda atividade de funilaria e pintura sem estrutura física, e a devida
licença ambiental,razão pela qual teve a atividade embargada nº 00986 Série E.
Cientificado no dia 24 de setembro de 2014, às
16h45min.,o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
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§ 2°. Multa;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.

Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante denúncia protocolada nesta
Secretaria do Meio Ambiente.

O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.

Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008, e
Art. 1º caput, e Art. 2º, § 2° da Lei Municipal n° 947/2007.
Vejamos:

Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.

Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1692/2014, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

Lei Municipal nº 947/07
Art. 1º. Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º. A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
[...]

[...]

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabeleci-
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das neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao cometimento de uma infração ambiental ao realizar as atividades de funilaria e pintura de veículos, sem autorização dos órgãos ambientais
competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 17633/2014
Autuado: JOSÉ ANTONIO CARNEIRO MAIA FILHO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007365 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 3º, incisos II e VII, e Art. 66, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008.
O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 1707/2014, o qual constatou que o mesmo desenvolvia
a atividade de oficina mecânica, sem a devida licença ambiental, razão pela qual teve a atividade embargada nº
003130 Série E.
Cientificado no dia 22 de setembro de 2014, às
11h30min.,o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINIS-
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TRATIVA.
À fl. 12, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante diligencia de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
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O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1707/2014, às fls. 04/06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
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dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 16733/2014
Autuado: WANDEBERG PIRES GONÇALVES.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007446 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 3º, incisos II e VII, e Art. 66, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008.

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).

O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 1643/2014, o qual constatou que o mesmo desenvolvia a
atividade de funilaria e pintura de veículos automotores em
via pública, sem a devida licença ambiental,razão pela qual
teve a atividade embargada nº 003745 Série E.

Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Cientificado no dia 12 de setembro de 2014, às
09h30min.,o mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao cometimento de uma infração ambiental ao realizar as atividades de funilaria e pintura de veículos, sem autorização dos órgãos ambientais
competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites

À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante denúncia protocolada nesta
Secretaria do Meio Ambiente.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
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Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1643/2014, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
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obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao cometimento de uma infração ambiental ao realizar as atividades de funilaria e pintura de veículos, sem autorização dos órgãos ambientais
competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 20110/14
Autuado (a): HUMBERTO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 001332, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no Art.
3º, I e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal 6.514/08.
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O Autuado foi multado por desenvolver serviços de
fabricação de pré-moldados, sem a devida autorização ambiental e teve a atividade embargada (Termo de Embargo
nº 002161 Série E).
Cientificado no dia 7 de novembro de 2014 às
11h15min, em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
Às fls. 10/12, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo, opinando pela conversão da sanção
de Advertência em multa por ser cabível apenas as infrações de menor lesividade, como preconiza o art. 5º do Decreto Federal 6514/08.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a autuada deixar transcorrer o prazo
fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção tenha sido
aplicada em face da infratora no período de três anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art.
7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou
de aplicar o Princípio da Proporcionalidade, segundo o qual
a sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
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sentido estrito) ao dano causado.
Todavia, como a advertência ficou restrita às “infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente”, não se sustenta a tese de que o infrator deva ser
sempre previamente sancionado com advertência.
Desta forma, a multa simples também poderia ter
sido aplicada, vez que o Autuado não portava licença ambiental para realizar tal atividade.
Para tanto, a sanção adequada ao caso em tela é
autuação com multa para este tipo de infração.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, CONVERTO A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM MULTA DE
R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no Art. 66, do Decreto Federal nº 6514/08 tendo em vista o cometimento de
infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de
consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado
venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art.
11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 19507/14
Autuado (a): JANMICHEL ANDRADE RIBEIRO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 001323, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no Art.
3º, I e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal 6.514/08.
O Autuado foi multado por desenvolver a atividade
de recuperação de parachoques de veículos, sem a devida
autorização ambiental e teve a atividade embargada (Termo de Embargo nº 002153 Série E).
Cientificado no dia 30 de outubro de 2014 às
9h32min, em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
Às fls. 10/12, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo, opinando pela conversão da sanção
de Advertência em multa por ser cabível apenas as infrações de menor lesividade, como preconiza o art. 5º do Decreto Federal 6514/08.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
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No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a autuada deixar transcorrer o prazo
fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção tenha sido
aplicada em face da infratora no período de três anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art.
7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou
de aplicar o Princípio da Proporcionalidade, segundo o qual
a sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
sentido estrito) ao dano causado.
Todavia, como a advertência ficou restrita às “infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente”, não se sustenta a tese de que o infrator deva ser
sempre previamente sancionado com advertência.
Desta forma, a multa simples também poderia ter
sido aplicada, vez que o Autuado não portava licença ambiental para realizar tal atividade.
Para tanto, a sanção adequada ao caso em tela é
autuação com multa para este tipo de infração.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, CONVERTO A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM MULTA DE
R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no Art. 66, do Decreto Federal nº 6514/08 tendo em vista o cometimento de
infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de
conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado
venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art.
11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
Publique-se, notifique-se por AR ao Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
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Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 15744/14
Autuado (a): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA EPP
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 007432, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no Art.
3º, I e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal 6.514/08.
A Empresa Autuada foi multada por desenvolver a
atividade de beneficiamento de artefatos de concreto, sem
a devida autorização ambiental e teve a atividade embargada (Termo de Embargo nº 003730 Série E).
Cientificada no dia 28 de agosto de 2014 às
15h40min, em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
Às fls. 9/10, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo, opinando pela conversão da sanção
de Advertência em multa por ser cabível a advertência apenas às infrações de menor lesividade, como preconiza o art.
5º do Decreto Federal 6514/08.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabele-
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cerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a autuada deixar transcorrer o prazo
fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção tenha sido
aplicada em face da infratora no período de três anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art.
7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou
de aplicar o Princípio da Proporcionalidade, segundo o qual
a sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
sentido estrito) ao dano causado.
Todavia, como a advertência ficou restrita às “infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente”, não se sustenta a tese de que o infrator deva ser
sempre previamente sancionado com advertência.
Desta forma, a multa simples também poderia ter
sido aplicada, vez que o Autuado não portava licença ambiental para realizar tal atividade.
Para tanto, a sanção adequada ao caso em tela é
autuação com multa para este tipo de infração.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, CONVERTO A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM MULTA
DE R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no Art. 66, do
Decreto Federal nº 6514/08 tendo em vista o cometimento de infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a
irregularidade, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e,
via de consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso a
Empresa Autuada venha cometer nova infração ambiental,
nos termos do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº
6.514/08.
Publique-se, notifique-se por AR Empresa Autuada
e após, sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 20917/2014
Autuado: JOSÉ RICARTE DE ALENCAR ME.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
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Série E.
Cientificado no dia 18 de novembro de 2014 às
17h15min., em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
À fl. 11, manifestação da Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo devolvendo o processo a Autoridade
Julgadora para que se promova o julgamento dos autos.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligencia de rotina.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
bem como a Lei Municipal nº 513/00 prevê em seu bojo a
possibilidade de multa como no caso em comento ao tipificar a autuação com base no art. 27, alínea “b” e “d”.
O valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre o mínimo de 05 (cinco) UFIR (Unidade Fiscal de
Referência) até o valor máximo de 500.000 (quinhentas mil)
UFIR, previsto na alínea “b” do art. 27 da referida lei.
De notar-se que, a legislação é clara no sentido de
aplicação de multa quando houver realização de atividade poluidora do meio ambiente e diante da inexistência de
dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, o auto
deve ser mantido.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 007377, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso
no Art. 27, alíneas “b” e “d”, combinado com o Art. 74, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 513/00.

“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”

O autuado foi multado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico n° 2050/2014, o qual constatou que o empreendimento
praticava descarte de resíduos graxos oriundo de atividade
comercial diretamente em via pública, razão pela qual foi
teve a atividade embargada Termo de Embargo nº 003139

Portanto, mantenho a sanção de multa fixada, sopesando que houve depósito de resíduos sólidos em via pública, sem se preocupar com as consequências danosas para
o meio ambiente (art.4º, I e III Decreto Federal n° 6.514/08).
III- CONCLUSÃO
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Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
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Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.

a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), alusivas ao cometimento de uma infração ambiental ao realizar as atividades de funilaria e pintura de veículos, sem autorização dos órgãos ambientais
competentes;

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.

b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.

No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).

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

Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:

d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;

Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 20108/14
Autuado (a): SIVANDRO MENDES BARBOSA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 001331, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no Art.
3º, I e VII, art. 66, caput, do Decreto Federal 6.514/08.
O Autuado foi multado por desenvolver a atividade
de fabricação de pré-moldados, sem a devida autorização
ambiental e teve a atividade embargada (Termo de Embargo nº 002160 Série E).
Cientificado no dia 7 de novembro de 2014 às
11h00min, em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
Às fls. 10/11, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo, opinando pela conversão da sanção
de Advertência em multa por ser cabível apenas as infrações de menor lesividade, como preconiza o art. 5º do Decreto Federal 6514/08.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.

§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a autuada deixar transcorrer o prazo
fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção tenha sido
aplicada em face da infratora no período de três anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art.
7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou
de aplicar o Princípio da Proporcionalidade, segundo o qual
a sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
sentido estrito) ao dano causado.
Todavia, como a advertência ficou restrita às “infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente”, não se sustenta a tese de que o infrator deva ser
sempre previamente sancionado com advertência.
Desta forma, a multa simples também poderia ter
sido aplicada, vez que o Autuado não portava licença ambiental para realizar tal atividade.
Para tanto, a sanção adequada ao caso em tela é
autuação com multa para este tipo de infração.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
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em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, CONVERTO A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM MULTA DE
R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no Art. 66, do Decreto Federal nº 6514/08 tendo em vista o cometimento de
infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de
conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado
venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art.
11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 8203/2015
Autuado: JOÃO MARINHO DE LIMA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001133 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no art.
3º, incisos II e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº
6.514/2008 combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n° 12.651/12.
O autuado foi multado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico
n° 0639/2015, o qual constatou que houve supressão e queima de vegetação ciliar no lote 366, estrada 13, do Loteamento “Colina Park” na Área de Preservação Permanente
do Igarapé Santa Rita, onde foram suprimidos arbustos e
capim nativo numa área de 642 m2, sem autorização do
órgão ambiental competente.
Foi embargada a supressão vegetal e/ou qualquer
atividade/serviço no lote, conforme Termo de Embargo nº
003749 - E.
Cientificado no dia 22 de abril de 2015, às 8h32min.,o
mesmo NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.
Às fls. 12/14, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou em atendimento a denúncia protocolada nesta Secretaria.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos II
e VII, no art. 43, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008
combinado com o art. 4°, inciso I, alínea “a” da Lei Federal
n° 12.651/12. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
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[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
[...]
Art. 43 Destruir ou danificar floresta ou demais
formas de vegetação natural ou utilizá-las com
infringência das normas de proteção em área
considerada de preservação permanente, sem
autorização do Órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou
fração.
LEI FEDERAL N° 12651/12
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os
efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural perene e intermitente, excluídos
os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de: (Incluído pela
Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura;
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cincomil reais), posto
que houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 43 do referido decreto que fixou valor
mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação das normas de
proteção em área considerada de preservação permanente,
por hectare ou fração.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o Autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
639/2015, às fls. 04/05.
Neste contexto, o dano ambiental reclama respon-
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sabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:

c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), com base no parágrafo único
do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

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

[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).

e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

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

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;

Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894

Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia realizar
supressão e queima de vegetação ciliar em Área de Preservação Permanente a margem do Igarapé.

Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 7541/2015
Autuado: JACIR APARECIDO DA ROCHA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 001130, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso
no art. 3º inciso II e IV, combinado com Art. 47 caput, § 1º do
Decreto Federal nº 6.514/2008.

Deste modo, mantenho o embargo da referida atividadecom base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:

O Autuado foi multado por transportar carvão vegetal de aproximadamente 200 (duzentas) sacolas sem o
devido documento de origem florestal obrigatório para o
devido transporte e teve os produtos apreendidos (Termo de
Apreensão nº 003591 Série E).

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).

Conforme Parecer Técnico n° 632/2015, o transporte
irregular de carvão vegetal, se deu em veículo marca/modelo Ford Pampa L, cor azul, placa JWX-5980 que no momento da abordagem da fiscalização ambiental transitava
pela confluência do anel viário com a RR 205, neste município.

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:

Cientificado no dia 14 de abril de 2015 às 16h35min.,
em decorrência do acontecido, o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 11, manifestação da Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo.

a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento de infração ambiental ao realizar supressão e queima de vegetação ciliar em Área
de Preservação Permanente, sem a devida autorização ambiental;

Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.

b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.

Examino.

Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
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Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou com a determinação da chefia da DIFI
para averiguar a apreensão feita pela equipe da Policia Rodoviária Federal.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º inciso II e
IV, combinado com art. 47 caput, § 1º do Decreto Federal nº
6.514/2008. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna e
flora, instrumentos, petrechos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza utilizados na
infração;
[...]
Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em
tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença
do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá
acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido
pelo método geométrico.
§1º. Incorre nas mesmas multas quem vende,
expõe à venda, tem em depósito, transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros
produtos de origem vegetal, sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
ou em desacordo com a obtida.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso em que o Autuado cometeu a prática
de infração ambiental por transportar madeira serrada sem
o Documento de Origem Florestal - DOF, licença imprescindível para o controle do transporte e armazenamento de
produtos e subprodutos florestais de origem nativa, sendo
a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), posto que o Autuado transportava carvão sem a devida licença (art.47).
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), com base no art. 126, do Decreto Federal
nº 6.514/08, tendo em vista o cometimento de
infração ambiental por realizar atividade sem
licença ambiental e, ainda que, tenha sanado
algumas das irregularidades não tem o condão
de arredar a autoria e materialidade do dano
ambiental causado, com isso, AFASTANDO A
PRIMARIEDADE e, via de conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado venha
cometer nova infração ambiental, nos termos
do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº
6.514/08;
b) Quanto ao produto de origem vegetal,
MANTENHO A SANÇÃO de APREENSÃO aplicada pelos fiscais ambientais e ao não contemplar a possibilidade de devolução do produto
ao infrator com fulcro no art. 134, IV, DECRETO A PENA DE PERDIMENTO DO BEM objeto da
autuação ambiental a prevenir a ocorrência de
novas infrações;
c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer
a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação (AR), para
tomar ciência de Decisão de Primeira de Instância;
d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
Instância no processo, o Autuado poderá pagar
o valor da multa, no prazo de cinco dias úteis,
com DESCONTO LEGAL DE 30%, NO VALOR DE
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com incidência de juros, multa e correção monetária,
haja vista que não foi apresentada a defesa,
em observância ao parágrafo único do art. 126
do Decreto Federal nº 6.514/2008;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa
com 30% de desconto no prazo máximo de 05
(cinco) úteis, a contar da ciência da decisão no
processo, poderá apresentar RECURSO a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias
úteis;
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f) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 289/2015
Autuado: FRANCINALDO MARQUES MORAES
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 007702, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso
no Art. 3º, II, VII com artigo Art. 66º caput do Decreto Federal nº 6.514/2008.
O Autuado foi multado por desenvolver a atividade
de serralheria, sem a devida autorização ambiental e teve
a atividade embargada (Termo de Embargo nº 003885 Série
E).
Cientificado no dia 04 de setembro de 2015 às
09h20min, em decorrência do acontecido, o Autuado não
apresentou defesa.
Às fls. 11/13, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo, opinando pela improcedência do
auto de infração, tendo em vista a dúvida quanto ao real
destinatário da penalidade imposta.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção
prevê em seu bojo a possibilidade de multa como no caso
em comento ao tipificar a autuação com base no art. 66,
como é o presente caso em que o Autuado realizou à atividade de serralheria sem do devido licenciamento, sendo a
medida imperiosa a aplicação de multa no valor de valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).
No que se refere a multa, previsto no art. 66 do De-
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creto Federal nº 6.514/08, o valor da multa corresponde ao
patamar estabelecido entre o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A legislação é clara e explicita a respeito da aplicação de
multa quando houver qualquer atividade sem o devido licenciamento, violando as regras jurídicas de proteção ao
meio ambiente.
O valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao máximo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto
nos art. 66 do referido decreto.
Vejamos ainda que dos dispositivos acima mencionados, a legislação é clara no sentido de aplicação de multa
quando houver realização de atividade utilizador de recursos ambientais sem a devida licença.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, com base no Parecer Técnico nº 1590/2015, fl.
06, com imagens do local.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade de serralheria sem
licença ambiental e visou apenas obter vantagem econômica, sem se preocupar com as conseqüências danosas para o
meio ambiente (art.4º, I e III Decreto Federal 6.514/08).
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no §
1° do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis: “§ 1o As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir
a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação
ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo”.
Exatamente porque a pessoa física ou jurídica ao
não dispor de licença no ato fiscalizatório terá atividade
embargada, o não foge o caso em comento, haja vista que
o Autuado realizava atividade sem licença ambiental.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização do Autuado por meio de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada
ao Autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) com base no art. 126, do Decreto Federal
nº 6.514/08, tendo em vista o cometimento de
infração ambiental por realizar atividade sem
licença ambiental e, ainda que, tenha sanado
algumas das irregularidades não tem o condão
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de arredar a autoria e materialidade do dano
ambiental causado, com isso, AFASTANDO A
PRIMARIEDADE e, via de conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado venha
cometer nova infração ambiental, nos termos
do art. 11 e seus incisos do Decreto Federal nº
6.514/08;
b) MANTENHO a SANÇÃO DE EMBARGO até a
regularização da atividade por meio de licenciamento ambiental com esteio no art.15-B, Decreto nº 6.514/08;
c) Para tanto, o Autuado deverá comparecer
a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
Meio Ambiente no endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão
de Primeira de Instância;
d) Após tomar ciência da Decisão de Primeira
Instância no processo, no prazo de cinco dias
úteis, o Autuado poderá pagar o valor da multa
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com
incidência de juros, multa e correção monetária, haja vista que não foi apresentada a defesa no prazo legal, em observância ao §1º do
art. 29 da Lei Municipal nº 513/00 com o desconto legal de 30% conforme o parágrafo único
do art. 126 do Decreto Federal nº 6.514/2008;
e) Caso o Autuado não pague o valor da multa com 30% de desconto no prazo máximo de
5 (cinco) úteis, a contar da ciência da decisão
no processo, poderá apresentar RECURSO a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias
úteis;
f) Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância
e proceder com os trâmites legais para a inscrição em Dívida Ativa, de acordo com a Lei
Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se que o
valor será atualizado e serão cobrados juros
de mora, a partir da data da decisão final, de
acordo com os ditames da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 18602/2014
Autuado: RAIMUNDO REIS DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO

15 de Abril de 2019
29

Ficou embargado/interditadoo uso de fogo na produção de hortaliças, conforme Termo de Embargo n° 003557E.
Cientificado no dia 15 de outubrode 2014, às
9h20min.,o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou durante diligência de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcrono Art. 1º, caput,
combinado com o Art. 2º, § 2º, alínea “a” da Lei Municipal n°
947/07 e Art. 27, alíneas “b” e “d” da Lei Municipal 513/00.
Vejamos:
Lei Municipal n° 947/07
Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
a) Se praticada por particular em seu próprio
terreno, multa de 100(cem) a 1.000 (mil) Unidades de Referencia Fiscal do Município de Boa
Vista – URFMBV, dependendo do dano causado;
[...]
Lei Municipal n° 513/00
Art. 27As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
as entidades da administração pública indireta, que causarem poluição e/ou degradação
dos recursos naturais no território do Município
de Boa Vista, ou que infringirem qualquer dispositivo desta Lei, de seus regulamentos, normas decorrentes e demais legislações ambientais, ficam sujeitas às seguintes penalidades:
[...]
b)Multa no valor mínimo correspondente de 05
(cinco) UFIR (Unidade Fiscal de Referência) até
o valor máximo de 500.000 (quinhentas mil)
UFIR;
[...]
d) Suspensão parcial ou total das atividades,
até a correção da irregularidade;

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007458 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 1º,caput, combinado como art. 2º, § 2º, alínea “a” da
Lei Municipal n° 947/07 e Art. 27, alíneas “b” e “d” da Lei
Municipal 513/00.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.

Oautuado foi multado, em 500 (quinhentas) UFM
(Unidade Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 1829/2014, onde foiconstatado que o mesmo praticava queima de casca de arroz nas
dependências de um lote de terras, sem a devida licença
ambiental concedida pelo órgão competente.

Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
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objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 500 (duzentas) UFM, posto que houve
violação dos preceitos legais ambientais.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
Nocaso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1829/2014, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
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Exatamente porque o Autuado não poderia praticar
o uso de fogo na produção de hotaliças sem a devida licença
ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA em 500
(quinhentas) UFM, pelo cometimento de infração por fazer uso de fogo na produção de hortaliças;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 5706/2015.
Autuado: RAIMUNDO REIS DA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de multa nº 007491, Série E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do município, com incurso
no Art. 3º inciso II, combinado com Art. 79, caput, do Decreto
Federal 6.514/08.
O Autuado foi multado por descumprimento do Ter-
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mo de Embargo de n° 007491, serie E, por pratica de queima de palha de arroz, galhadas e capim, ao constatar a
irregularidade da pratica foi lavrado o auto de infração acima.
Cientificado no dia 18 de março de 2015 às
15h11min., em decorrência do acontecido, o autuado não
apresentou defesa.
À fl. 15, manifestação da Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento
de fiscalização se iniciou em atendimento as Ocorrências
17674, 17806, 17981 e 18126 recebidas da Central 156/
PMBV.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso em que o Autuado cometeu a prática de infração ambiental quando deixou de cumprir o embargo a ele imposto por causar poluição atmosférica, sem
a devida autorização ambiental, sendo aplicada a medida
corretiva para sanar o ilícito a aplicação de multa no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O valor da multa corresponde ao patamar estabelecido entre o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao
máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), previsto
nos art. 79 do referido decreto.
Vejamos ainda que dos dispositivos acima mencionados, a legislação é clara no sentido de aplicação de multa
quando houver Descumprimento de embargo de obras ou
atividades e suas respectivas áreas.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”
(...)
“§ 3º As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infrato-
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res, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve Descumprimento do embargo nº 007491
série E, visando apenas obter vantagem econômica, sem se
preocupar com as consequências danosas para o meio ambiente (art.4º, I e III Decreto Federal 6.514/08).
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
§ 1o As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a pessoa física ou jurídica ao
não dispor de licença ambiental vigente da atividade no ato
fiscalizatório terá a atividade embargada, não foge o caso
em comento, haja vista que o Autuado praticava poluição
atmosférica sem licença ambiental quando estava embargado.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade até a regularização do Autuado por meio de licenciamento ambiental (art.15-B, Decreto nº 6.514/08).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os com os consectários legais.
MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA aplicada ao Autuado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base
no art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08, tendo em vista o cometimento de infração ambiental por descumprir o
embargo a ele imposto ao realizar atividade de Bar com
som ao vivo quando estava embargada, funcionando sem
licença ambiental e sem o desembargo, ainda que, tenha
sanado algumas das irregularidades não tem o condão
de arredar a autoria e materialidade do dano ambiental
causado, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de
conseqüência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado
venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art.
11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08;
Para tanto, o Autuado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente no
endereço que consta no rodapé, no Setor Jurídico, em um
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação (AR), para tomar ciência de Decisão de Primeira
de Instância;
Após tomar ciência da Decisão de Primeira Instância
no processo, no prazo de cinco dias úteis, o Autuado poderá
pagar o valor da multa com o desconto de 30% no importe
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros, multa e correção monetária, visto que não foi apresentada a
defesa no prazo legal, em observância ao §1º do art. 29 da
Lei Municipal nº 513/00, cumulado com o parágrafo único
do art. 126 do Decreto Federal nº 6.514/2008. Destacando
que na transcorrência do prazo para pagamento, o Autuado perde o desconto legal de 30%, tendo que pagar o valor
integral da multa aplicada;
Caso o Autuado não pague o valor da multa com
30% de desconto no prazo máximo de 5 (cinco) úteis, a contar da ciência da decisão no processo, poderá apresentar
Recurso a autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias
úteis.
Por fim, não efetuado o pagamento no período acima estipulado nem apresentado recurso, certificar o trânsito em julgado administrativo da Decisão de Primeira Instância e proceder com os trâmites legais para a inscrição em
Dívida Ativa, de acordo com a Lei Federal nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980 e Lei Municipal 459/98, ressaltando-se
que o valor será atualizado e serão cobrados juros de mora,
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a partir da data da decisão final, de acordo com os ditames
da Lei 8.005/90.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 6593/2015
Autuado (a): XIMENIS ALINI CAMARGO BRABO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007502 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no Art.
1º, combinado como Art. 2º, § 2º, inciso II, alínea “a”da Lei
Municipal n° 947/07.
A autuada foi multada, em 300 (trezentas) UFM
(Unidade Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 572, onde foi constatado que
a mesma praticava queima de resíduos orgânicos (casca de
arroz)numa horta sem o devido licenciamento ambiental.
Cientificada no dia 12 de fevereirode 2015, às
10h40min.,a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se deuem atendimento a uma denuncia.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcrono Art. 1º, combinado com o art. 2º, § 2º, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal
n° 947/07. Vejamos:
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prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 300 (duzentas) UFM, posto que houve
violação dos preceitos legais ambientais.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
Nocaso em comento, a autuadacometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
572, à fl. 04.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

Lei Municipal n° 947/07

[...]

Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
II. em relação a resíduos industriais ou comerciais:
a) se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais ou comerciais, multa de 130(cento e trinta) a 1.300(mil
e trezentos) Unidades de Referencia Fiscal do
Município de Boa Vista – URFMBV, dependendo
do dano causado
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a

Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4863
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia praticar
o uso de fogo na produção de hortaliças sem a devida licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
MANTENHOa SANÇÃO DE MULTAem300 (trezentas)
UFM, pelo cometimento de infração por fazer uso de fogo na
produção de hortaliças;
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADEcom base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, com base no parágrafo único do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO
à autoridade julgadora de Segunda Instância, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 127 do Decreto nº 6.514/2008);
Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente recurso no prazo legal, certifique-se
o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVOda Decisão de
Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida
decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 334/2015
Autuado (a): RAIMUNDA ARAÚJO SALES PEREIRA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
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de Infração de Multa nº 007707 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 1º,caput, combinado como art. 2º, § 2º, inciso II, alínea
“a”da Lei Municipal n° 947/07.
A autuada foi multada, em 500 (quinhentas) UFM
(Unidade Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 1669/2015, onde foi constatado que a mesma praticava queima de resíduos orgânicos (casca de arroz)numa horta sem o devido licenciamento
ambiental.
Cientificada no dia 16 de setembrode 2015, às
9h45min.,a Autuada NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 11/12, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se deuem atendimento a ocorrência 1252 repassada pela Central 156/PMBV.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no Art. 1º, caput,
combinado com o Art. 2º, § 2º, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal n° 947/07. Vejamos:
Lei Municipal n° 947/07
Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
II. em relação a resíduos industriais ou comerciais:
a) se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais ou comerciais, multa de 130(cento e trinta) a 1.300(mil
e trezentos) Unidades de Referencia Fiscal do
Município de Boa Vista – URFMBV, dependendo
do dano causado
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
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Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 500 (quinhentos) UFM, posto que houve
violação dos preceitos legais ambientais.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
Nocaso em comento, a autuadacometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1669/2015, à fl. 06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque a Autuada não poderia praticar
o uso de fogo para produção de hortaliças sem a devida
licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
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autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
MANTENHOa SANÇÃO DE MULTA em 500 (quinhentas)UFM, pelo cometimento de infração por fazer uso de
fogo na produção de hortaliças;
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, com base no parágrafo único do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO
à autoridade julgadora de Segunda Instância, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 127 do Decreto nº 6.514/2008);
Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
Caso a Autuada não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente recurso no prazo legal, certifique-se
o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVOda Decisão de
Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida
decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 432/2015
Autuado: TEONES BARROS COSTA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007717 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 1º,caput, combinado como art. 2º, § 2º, inciso I, alínea
“a”da Lei Municipal n° 947/07.
O autuado foi multado, em 100 (cem) UFM (Unidade
Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e
o Parecer Técnico nº 1860/2015, onde foi constatado que o
mesmo ateou fogo de material orgânico (folhas secas e um
tronco de madeira) sem o devido licenciamento ambiental.
Cientificado no dia 20 de outubrode 2015, às
10h00min.,o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 9/10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo, opinando pela procedência do
auto de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4863
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante diligencia de rotina.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcrono Art. 1º, caput,
combinado com o art. 2º, § 2º, inciso I, alínea “a” da Lei
Municipal n° 947/07. Vejamos:
Lei Municipal n° 947/07
Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
I. em relação a resíduos domiciliares:
a) se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais ou comerciais, multa de 130(cento e trinta) a 1.300(mil
e trezentos) Unidades de Referencia Fiscal do
Município de Boa Vista – URFMBV, dependendo
do dano causado
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é
a prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa
diária, apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº
6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 100 (cem) UFM, posto que houve violação
dos preceitos legais ambientais.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
Nocaso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1860/2015, à fl. 03.
Neste contexto, o dano ambiental reclama respon-
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sabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA em 100
(cem)UFM, pelo cometimento de infração por
fazer uso de fogo em material orgânico;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.
c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.
d) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
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Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 478/2015
Autuado: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007866 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 3º, inciso II,combinado com o Art. 29, caput,do Decreto
Federal nº 6.514/2008.
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Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), posto que
houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 29 do referido decreto que fixou de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por
indivíduo.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.

Oautuado foi multado, no valor de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 1969/2015, onde foi constatada a prática de
maus tratos a animais galináceos, em virtude da realização
de uma “rinha” de galos de briga.

Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.

Cientificado no dia 27 de outubro de 2015, às
11h20min., o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.

No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1969/2015, à fl. 03.

Às fls. 12/18, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciouem cumprimento a determinação da
direção da DIFI/SPA/SMGA/PMBV e ao Oficio 504/PJMA/2º
TIT/MP/RR.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita
pelos fiscais ambientais se deu com fulcro art. 3º, inciso
II, combinado com o art. 29, caput,do Decreto Federal nº
6.514/2008. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;

Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve prática de maus tratos a animais galinácios, causando consequências danosas na nossa fauna
(art.4º, inciso I, do Decreto Federal 6.514/08).

Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:

Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.

III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pelo cometimento de prática de maus tratos contra animais galináceos;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cin-
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co) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com base no parágrafo único do art. 126,
do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 480/2015
Autuado: AGNALDO DIAS LIMOEIRO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007864 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 3º, inciso II,combinado com o Art. 29, caput,do Decreto
Federal nº 6.514/2008.
O autuado foi multado, no valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais), de acordo com o AI supramencionado e o
Parecer Técnico nº 2003/2015,onde foi constatada a prática
de maus tratos a animais galináceos, em virtude da realização de uma “rinha” de galos de briga.
Cientificado no dia 27 de outubro de 2015, às
10h00min., o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 12/18, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo, opinando pela procedência
do auto de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou em cumprimento a determinação da
direção da DIFI/SPA/SMGA/PMBV e ao Oficio 504/PJMA/2º
TIT/MP/RR.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita
pelos fiscais ambientais se deu com fulcro art. 3º, inciso
II, combinado com o art. 29, caput, do Decreto Federal nº
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6.514/2008. Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), posto que
houve violação dos preceitos legais ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 29 do referido decreto que fixou de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por
indivíduo.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
2003/2015, à fl. 03.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
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§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve prática de maus tratos a animais galináceos, causando consequências danosas na nossa fauna
(art.4º, inciso I, do Decreto Federal 6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
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“a”da Lei Municipal n° 947/07.
O autuado foi multado, em 100 (cem) UFM (Unidade
Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e
o Parecer Técnico nº 1989/2014, onde foi constatado que o
mesmo ateou fogo de material vegetal proveniente de capina.
Cientificado no dia 5 de novembrode 2014, às
9h35min.,o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
À fl. 10, temos manifestação da Procuradoria do
Meio Ambiente e Urbanismo.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO

Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:

Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se iniciou mediante diligencia de rotina.

a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pelo cometimento de prática de maus tratos contra animais galináceos;

Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcrono Art. 1º, caput,
combinado com o Art. 2º, § 2º, inciso I, alínea “a” da Lei
Municipal n° 947/07. Vejamos:

b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 700,00 (setecentos
reais),com base no parágrafo único do art. 126,
do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 6592/2015
Autuado: JOSÉ CARLOS MACIEL SOARES.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 001328 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 1º, caput, combinado como Art. 2º, § 2º, inciso I, alínea

Examino.

Lei Municipal n° 947/07
Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
I.em relação a resíduos domiciliares:
a)se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais ou comerciais, multa de 130(cento e trinta) a 1.300(mil
e trezentos) Unidades de Referencia Fiscal do
Município de Boa Vista – URFMBV, dependendo
do dano causado
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 200 (duzentas) UFM, posto que houve
violação dos preceitos legais ambientais.
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O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
Nocaso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1989/2014, à fl. 03.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia praticar
o uso de fogo na produção de fogo sem a devida licença
ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
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Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA em 100 (cem)
UFM, pelo cometimento de infração por fazer uso de fogo
na produção de hortaliças;
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, com base no parágrafo único do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO
à autoridade julgadora de Segunda Instância, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 127 do Decreto nº 6.514/2008);
Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente recurso no prazo legal, certifique-se
o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de
Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida
decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 335/2015
Autuado: EDVALDO PEREIRA BARROS.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007710 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no Art.
1º,caput, combinado como Art. 2º, § 2º, inciso II, alínea “a”
da Lei Municipal n° 947/07.
O autuado foi multado, em 500 (quinhentas) UFM
(Unidade Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e o Parecer Técnico nº 1660/2015, onde foi constatado que o mesmo praticava queima de material orgânico
(casca de arroz)em uma horta.
Cientificado no dia 16 de setembrode 2015, às
10h50min.,o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 11/12, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo, opinando pela procedência
do auto de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
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fiscalização se deuem atendimento a ocorrência 1204 repassada pela Central 156/PMBV.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita
pelos fiscais ambientais se deu com fulcronoArt. 1º, caput,
combinado com o Art. 2º, § 2º, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal n° 947/07. Vejamos:
Lei Municipal n° 947/07
Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
II.em relação a resíduos industriais ou comerciais:
a)se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais ou comerciais, multa de 130(cento e trinta) a 1.300(mil
e trezentos) Unidades de Referencia Fiscal do
Município de Boa Vista – URFMBV, dependendo
do dano causado
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 200 (duzentas) UFM, posto que houve
violação dos preceitos legais ambientais.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
Nocaso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1660/2015, à fl. 06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
Quanto ao embargo, trata-se de penalidade aplicada como sanção e como medida acautelatória no momento
da fiscalização para atender aos objetivos indicados no § 1°
do art. 101 do Decreto 6.514/08, in verbis:
Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia praticar
o uso de fogo para produção de hortaliças sem a devida
licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA em 500 (quinhentas) UFM, pelo cometimento de infração por fazer uso de
fogo na produção de hortaliças;
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, com base no parágrafo único do art. 126, do Decreto Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO
à autoridade julgadora de Segunda Instância, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 127 do Decreto nº 6.514/2008);
Caso o Autuado venha a cometer nova infração am-
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biental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente recurso no prazo legal, certifique-se
o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de
Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida
decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 7535/2015
Autuado (a): EVANILDO DE LIMA OLIVEIRA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 001132, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no Art.
1º ,caput, e Art. 2º, § 1º inciso I, alínea “a” da Lei Municipal
947/07.
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§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.
Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a autuada deixar transcorrer o prazo
fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção tenha sido
aplicada em face da infratora no período de três anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art.
7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou
de aplicar o Princípio da Proporcionalidade, segundo o qual
a sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
sentido estrito) ao dano causado.

O Autuado foi multado por prática de queima de
restos vegetais de capina de capim nativo, dentro dos limites do terreno.

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

Cientificado no dia 15 de abril de 2015 às 17h00min,
em decorrência do acontecido, o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.

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

À fl. 9, manifestação da Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo, opinando pelo devido andamento dos
autos.

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

Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como conseqüência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, CONVERTO A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM MULTA DE
R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no Art. 66, do Decreto Federal nº 6514/08 tendo em vista o cometimento de
infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de
consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado
venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art.
11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA
CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), com base no parágrafo único do Art. 126, do Decreto
Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO
à autoridade julgadora de Segunda Instância, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 127 do Decreto nº 6.514/2008);
Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente recurso no prazo legal, certifique-se
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o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de
Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida
decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 3682/2015
Autuado (a): JOANA DARQUE VIANA MOTA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007510 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 3º, incisos II e VII, e Art. 66, caput, do Decreto Federal
nº 6.514/2008.
A autuada foi multada, no valor de R$ 1.000,00
(Hum reais) de acordo com o AI supra e o Parecer Técnico n°
305/2015, o qual constatou que o empreendimento desenvolvia a atividade de lanternagem e pintura de veículos automotores, sem a devida licença ambiental,razão pela qual
teve a atividade embargada nº 002191 Série E.
Cientificada no dia 26 de fevereiro de 2015, às
17h00min.,a mesma NÃO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA.
Às fls. 35/37, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo, opinando pela procedência
do auto de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento
de fiscalização se iniciouem atendimento ao Oficio 30/15/
PJMA/1º TIT/MP/RRprotocolada nesta Secretaria do Meio
Ambiente.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcro no art. 3º, incisos
II e VII, e art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
Vejamos:
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
[...]
II - multa simples;
[...]
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
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dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as
normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa, posto que houve violação dos preceitos legais
ambientais.
Quanto ao valor da multa, condiz ao patamar estabelecido no art. 66 do referido decreto, que fixou valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), sempre que estiver em desacordo
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.
No caso em comento, a Autuada cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
305/2015, à fl. 06.
Neste contexto, o dano ambiental reclama responsabilização pela qual não há que se perquirir. Assim, ante a
caracterização do dano causado pelo agente, inevitável que
se lhe imponha a reparação por este dano, exatamente com
fulcro no art. 225 da Constituição Federal ao consignar no
parágrafo terceiro do aludido dispositivo, de modo expresso, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental,
assim como impõe a sua reparação:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
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para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a
saúde pública e para o meio ambiente;
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:
a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA no valor
de R$ 1.000,00 (hum reais), alusivas ao cometimento de uma infração ambiental ao realizar
as atividade de lanternagem e pintura de veículos automotores, sem autorização dos órgãos
ambientais competentes;
b) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
que ficará no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com base no parágrafo único do art. 126,
do Decreto Federal nº 6.514/08.
c) Da Decisão de Primeira Instância caberá
RECURSO à autoridade julgadora de Segunda
Instância, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 127
do Decreto nº 6.514/2008);
d) Caso a Autuada venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;
e) Caso a Autuada não cumpra a Decisão de
1ª Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVOda Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Publique-se, notifique-se por AR a Autuada e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
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Cientificado no dia 13 de agosto de 2015 às
11h40min, em decorrência do acontecido, o Autuado NÃO
APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 11/13, manifestação da Procuradoria do Meio
Ambiente e Urbanismo, opinando pelo prosseguimento do
feio.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
Eis o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
No caso de advertência tem uma finalidade essencialmente pedagógica e preventiva, mas deve ser utilizada
com largueza pela Administração, consoante bem destacado por Vladimir Passos de Freitas: “É pena branda e tem
por escopo, acima de tudo, alertar o infrator para que corrija sua conduta” (2ª ed., rev. atual. Brasília:Brasília Jurídica,
2001, págs. 399/400).
Com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, a sanção de advertência só poderá ser aplicada para as infrações
administrativas de menor lesividade, com fulcro no art.5º,
§1º, como se vê:
Art. 5o A sanção de advertência poderá ser
aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de
menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
§ 1o Consideram-se infrações administrativas
de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou
que, no caso de multa por unidade de medida,
a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o
agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto
de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
Assim, o Decreto nº 6514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Diz ainda na Lei nº 9.605/98, §2º do art. 72 que “a
advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo”.

Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Advertência nº 00442, Série E, devidamente preenchido
pelos fiscais ambientais do município, com incurso no Art.
27, alínea “a” e “d”, Art. 9º, caput, da Lei Municipal 513/00.

Entretanto, deve ficar assente que a advertência
deve ser obrigatoriamente substituída por multa quando
aquela for aplicada em função de irregularidades que possam ser sanadas e a autuada deixar transcorrer o prazo
fixado para tanto sem tomar as medidas que lhe foram determinadas ou ainda caso qualquer outra sanção tenha sido
aplicada em face da infratora no período de três anos contados do julgamento da defesa da autuação anterior (art.
7°, Decreto n° 6.514/2008). O Decreto, nesse aspecto, cuidou
de aplicar o Princípio da Proporcionalidade, segundo o qual
a sanção deve ser adequada, necessária e proporcional (em
sentido estrito) ao dano causado.

O Autuado foi multado por desenvolver atividade
de lanternagem e pintura de veículos automotores, sem a
devida autorização ambiental e teve a atividade embargada (Termo de Embargo nº 003619 Série E).

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

Processo nº 204/2015
Autuado (a): SEBASTIÃO GONÇALVES ROSA NETO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
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Desta forma, a multa simples também poderia ter
sido aplicada, vez que o Autuado não portava licença ambiental para realizar tal atividade.
Para tanto, a sanção adequada ao caso em tela é
autuação com multa para este tipo de infração.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifico que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição
objetiva e clara da infração e, a aplicação da advertência
em consonância com os com os consectários legais. Desta
feita, CONVERTO A SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM MULTA DE
R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no Art. 66, do Decreto Federal nº 6514/08 tendo em vista o cometimento de
infração ambiental, ainda que tenha sido sanada a irregularidade, com isso, AFASTANDO A PRIMARIEDADE e, via de
consequência, caracteriza a REINCIDÊNCIA, caso o Autuado
venha cometer nova infração ambiental, nos termos do art.
11 e seus incisos do Decreto Federal nº 6.514/08.
MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA
CONSTRUÇÃO com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08.
Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, que ficará no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), com base no parágrafo único do art. 126, do Decreto
Federal nº 6.514/08.
Da Decisão de Primeira Instância caberá RECURSO
à autoridade julgadora de Segunda Instância, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 127 do Decreto nº 6.514/2008);
Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os
trâmites dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos do
Decreto Federal nº 6.514/08;
Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª Instância ou não apresente recurso no prazo legal, certifique-se
o TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO da Decisão de
Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida
decisão à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento
e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;
Por derradeiro, determino que o processo administrativo seja remetido à Procuradoria Geral do Município,
com o fito de medidas voltadas à demolição ou desocupação
da área, visando estancar a agressão ao meio ambiente.
Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e após,
sejam os autos arquivados.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.
Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo nº 449/2015
Autuado: ERIMILTON CONCEBIDO COURA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
I- RELATÓRIO
Trata-se o presente processo administrativo de Auto
de Infração de Multa nº 007718 - E, devidamente preenchido pelos fiscais ambientais do Município, com incurso no
Art. 1º,caput, combinado como art. 2º, § 2º, inciso II, alínea
“a”da Lei Municipal n° 947/07.
Oautuado foi multado, em 100 (cem) UFM (Unidade
Fiscal Municipal), de acordo com o AI supramencionado e
o Parecer Técnico nº 1885/2015, onde foiconstatado que o
mesmo praticava queima de material vegetal proveniente
de capina sem o devido licenciamento ambiental.
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Cientificado no dia 21 de outubrode 2015, às
8h50min.,o Autuado NÃO APRESENTOU DEFESA.
Às fls. 18/20, temos manifestação da Procuradoria
do Meio Ambiente e Urbanismo, opinando pela procedência
do auto de infração.
Sem apresentação de alegações finais.
Feito remetido a julgamento.
É o breve relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Examino.
Conforme se observa nos autos, o procedimento de
fiscalização se deuem atendimento as ocorrências repassadas pela Central 156/PMBV.
Assim, a tipificação da infração ambiental feita pelos fiscais ambientais se deu com fulcrono Art. 1º, caput,
combinado com o Art. 2º, § 2º, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal n° 947/07. Vejamos:
Lei Municipal n° 947/07
Art. 1º Fica proibida a queima de quaisquer
resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos na
zona urbana de Boa Vista.
Art. 2º - A queima e o incêndio desses materiais
sujeitará o infratorás seguintes penalidades:
§2º. Multa
[...]
II.em relação a resíduos industriais ou comerciais:
a)se praticada nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais ou comerciais, multa de 130(cento e trinta) a 1.300(mil
e trezentos) Unidades de Referencia Fiscal do
Município de Boa Vista – URFMBV, dependendo
do dano causado
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Infração é a
prática de determinada conduta, que tem como consequência a aplicação de advertência, multa simples, multa diária,
apreensão, destruição, suspensão, embargo, enfim, aquelas estabelecidas no art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08.
Como se depreende do art. 8º do referido Decreto,
“a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”, podendo
o órgão ou entidade ambiental especificar a unidade de
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental
objeto da infração.
Decreto Federal nº 6.514/08
Art. 8º A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe,
cento, milheiros ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Assim, o Decreto nº 6.514/2008 prevê em que hipóteses haverá a possibilidade de aplicação dessa sanção,
como é o presente caso, sendo a medida imperiosa a aplicação de multa em 200 (duzentas) UFM, posto que houve
violação dos preceitos legais ambientais.
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade
e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fa-
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tos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou
vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a
autuação.

a) MANTENHO a SANÇÃO DE MULTA em 100
(cem) UFM, pelo cometimento de infração por
fazer uso de fogo na produção de hortaliças;
b) MANTENHO AINDA O EMBARGO DA REFERIDA ATIVIDADE com base no art.15-B, Decreto nº
6.514/08.

Nocaso em comento, o autuado cometeu infração
ambiental e não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos, conforme se depreende no Parecer Técnico nº
1885/2015, à fl. 05.

c) Caso a multa seja paga no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, contará com o DESCONTO de 30% (trinta
por cento) do valor corrigido da penalidade,
com base no parágrafo único do art. 126, do
Decreto Federal nº 6.514/08.

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

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

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

e) Caso o Autuado venha a cometer nova infração ambiental, afastar-se-á a PRIMARIEDADE e, via de consequência, será caracterizada
a sua REINCIDÊNCIA, que seguirá os trâmites
dispostos no art. 11 e seus incisos e parágrafos
do Decreto Federal nº 6.514/08;

[...]

f) Caso o Autuado não cumpra a Decisão de 1ª
Instância ou não apresente recurso no prazo
legal, certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO da Decisão de Primeira Instância e após proceda-se a remessa da referida decisão à Secretaria Municipal de Economia,
Planejamento e Finanças para inscrição do débito em dívida ativa;

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
Portanto, mantenho o valor da multa fixada, sopesando que houve realização de atividade sem a devida licença ambiental, causando consequências danosas
para o meio ambiente (art.4º, inciso I, do Decreto Federal
6.514/08).
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Publique-se, notifique-se por AR o Autuado e demais providências.
Boa Vista/RR, 25 de março de 2019.

Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Janes Portela da Silva Júnior
Autoridade Julgadora
OAB/RR 1894

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a
saúde pública e para o meio ambiente;

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO

Art.101 Constatada a infração ambiental, o
agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, usando de suas atribuições legais:

§ 1º As medidas de que trata este artigo têm
como objetivo prevenir a ocorrência de novas
infrações, resguardar a recuperação ambiental
e garantir o resultado prático do processo administrativo.
Exatamente porque o Autuado não poderia praticar
o uso de fogo na produção de hortaliças sem a devida licença ambiental concedida pelo órgão competente.
Deste modo, mantenho o embargo da referida atividade com base no art.15-B, Decreto nº 6.514/08:
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após a apresentação,
por parte do autuado, de documentação que
regularize a obra ou atividade. (Incluído pelo
Decreto nº 6.686, de 2008).
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, ao verificar que o auto de infração reveste-se das formalidades a ele inerente, com a descrição objetiva e clara da infração e, a aplicação de multa
em consonância com os consectários legais:

PORTARIA Nº 052/2019-SMST

Considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal Complementar 003, de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Suspender por necessidade de serviço,15
(quinze) dias do gozo de férias, da servidora abaixo relacionado:
Matric

45225

Nome do Servidor

Mirian de Sousa Costa

Cargo

Chefe de Gabinete

Exercício

2018/2019

Dias

15

Período

Novo

Suspenso

Período

05/03/2019 a

14/10/2019 a

19/03/2019

28/10/2019

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista, 1º de março de 2019.
Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 54/2019-SMST
O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, usando de suas atribuições legais:
Considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal Complementar 003, de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
do:
Mat.

25043

Art. 1° Conceder férias ao servidor abaixo relacionaServidor

CID JOSE DA S. FERREIRA

Exercício

2012/2013

Portaria de Suspensão

Período de Gozo

Port.96/13 SMST DOM 3469

12/02/2019 a 13/03/2019

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista, 1º de março de 2019.
Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 56/2019-SMST
O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, usando de suas atribuições legais:
Considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal Complementar 003, de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o período de fruição do gozo de férias
do servidor: GILVAN DE JESUS SANTOS, Matricula nº 44940,
Assessor 02, programadas para: 1º/03/2019 a 30/03/2019,
referente ao exercício 2018/2019, usufruídas em 2 períodos: 1º período: 11/03/2019 a 25/3/2019 e o 2º período:
17/12/2019 a 31/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista, 7 de março de 2019.

Mat.

Servidor

15 de Abril de 2019
Função

25766

HELICARLOS DA SILVA QUEIROZ

GCM

14597

WILSON FRANCISCO DA SILVA

GCM

25811

ADÃO DA SILVA LIMA

GCM

25837

HELENA V. ALCANTARA COLARES

GCM

Portaria de Suspensão

Período de Gozo

2007/2008

064/2009 SMST DOM 2462

15/03/2019 a 13/04/2019

2004/2005

082/2005 SMAG DOM 1694
173/2007 SMAG DOM 2073

01/03/2019 a 30/03/2019

2008/2009

152/2009 SMST DOM 2515

01/03/2019 a 30/03/2019

2005/2006

229/2006 SMAG DOM 1800

01/03/2019 a 30/03/2019

Exercício

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista, 7 de março de 2019.
Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 093/2019-SMST
O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, no uso de suas atribuições legais, passa a dar publicidade ao exposto na Decisão, anexa integralmente aos
autos do Processo nº: 027/2018/CORREGEDORIA/SMST/Vol.
1, foi motivada para apurar os fatos narrados no OFÍCIO nº:
090/2018 – NUPAC e seus anexos; RESOLVO:
RESOLVE:
1. Destituir a Comissão da Sindicância Administrativa, instaurado pela Portaria nº 091/2018-CORREGEDORIA/
SMST, datada de 19 de Junho de 2018, publicada no DOM nº
4665 de 19 de Junho de 2018;
2. Com fulcro na Decisão proferida, tendo em vista
não existir a transgressão disciplinar por parte dos Guardas
Civis Municipais e determinar o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo em obediência ao art. 18, § 3º da
Lei Municipal nº 1007/2007;
3. Determinar à Assessoria Jurídica que:
a. Notifique à Superintendência da Guarda Civil
Municipal para que dê ciência aos servidores a cerca da Decisão proferida nos autos;
b. Remeta via digitalizada dos autos do Processo à
Corregedoria para fins de arquivamento;
c. Remeta os autos do Processo à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SMAG, para
arquivo e registro junto aos assentamentos funcionais do
servidor.
Esta Portaria tem efeito a partir da data de sua publicação.
Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista, 05 de Abril de 2019.

Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito

Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito – SMST

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 57/2019-SMST

PORTARIA Nº 094/2019-SMST

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, usando de suas atribuições legais:

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, no uso de suas atribuições legais, passa a dar publicidade ao exposto na Decisão, anexa integralmente aos
autos do Processo nº: 035/2018/CORREGEDORIA/SMST/Vol.
1, foi motivada para apurar os fatos narrados no OFÍCIO nº:
17856/2018 – OUVIDORIA GERAL e seus anexos; RESOLVO:

Considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal Complementar 003, de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder férias aos servidores abaixo relacionados:

RESOLVE:
1. Destituir a Comissão da Sindicância Administrativa, instaurado pela Portaria nº 124/2018-CORREGEDORIA/

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4863
SMST, datada de 23 de Julho de 2018, publicada no DOM nº
4687 de 23 de Julho de 2018;
2. Com fulcro na Decisão proferida, tendo em vista
não existir a transgressão disciplinar por parte dos Guardas
Civis Municipais e determinar o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo em obediência ao art. 18, § 3º da
Lei Municipal nº 1007/2007;
3. Determinar à Assessoria Jurídica que:
a. Notifique à Superintendência da Guarda Civil
Municipal para que dê ciência aos servidores a cerca da Decisão proferida nos autos;
b. Remeta via digitalizada dos autos do Processo à
Corregedoria para fins de arquivamento;
c. Remeta os autos do Processo à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SMAG, para
arquivo e registro junto aos assentamentos funcionais do
servidor.
Esta Portaria tem efeito a partir da data de sua publicação.
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Trânsito, conforme especificação abaixo.
Exercício

Dias concedido

2014/2015

12 (doze)

Portaria de Suspensão

Período de Fruição

198/2015 SMST, DOM 4011 08/04/2019 a 19/04/2019

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista, 10 de abril de 2019.
Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito - SMST
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÃNSITO
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS.

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, usando de suas atribuições legais:

PROCESSO Nº 323/2018/SMST
ESPÉCIE: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº
389/2018/SMST
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA
INTERVENIENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
CONTRATADA: INTERVENIENTE: W3 NEGÓCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
FUNDAMENTAÇÃO: fica o Contrato nº 389/2018/
SMST, rescindido a partir de 10 de Abril de 2019, tendo
por fundamentação legal o art. 79, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações posteriores, e, ainda, o disposto
na Cláusula Décima Primeira do referido contrato e demais documentos constantes do Processo Administrativo nº
6922/2018/SMST.
Data da Assinatura: 10 de Abril de 2019.

Considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal Complementar 003, de 02 de janeiro de 2012.

Raimundo Barros Oliveira
Secretario Municipal de Segurança Urbana e Trânsito

Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista, 05 de Abril de 2019.
Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito - SMST
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 95/2019-SMST

CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BOA VISTA

RESOLVE:
Art. 1º Suspender por necessidade de serviço, 20
(vinte) dias do gozo de férias, do servidor abaixo relacionado:
Matric

Nome do Servidor

Cargo

Exercício

Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

Período

Resolução n.º 006/2019.

Suspenso
14725

Murilo Ferreira dos Santos

Superintendente

2017/2018

20

1º/05/2019 a
20/05/2019

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Boa Vista, 5 de abril de 2019.
Raimundo Barros Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 99/2019-SMST
O Secretário Municipal de Segurança Urbana e
Trânsito, usando de suas atribuições legais:
Considerando o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal Complementar 003, de 02 de janeiro de 2012.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao servidor FREDERICO GULHERME CAPUTE DE OLIVEIRA, matrícula nº 45.679, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, de
acordo com aprovação da plenária da Reunião Ordinária
do dia 29 de janeiro de 2018, e no uso de suas competências regimentais e nas atribuições conferidas pela Lei nº.
1.611, de 02 de fevereiro de 2014, Lei 236-A de 04 de abril
de 1991, e com os devidos acréscimos da Lei nº. 742, de 24
de junho de 2004; regulamentado pelo Decreto n.º1.318, de
15 de abril de 1991, e em concordância com a Resolução nº.
453, de 10 de maio de 2012 e ainda em conformidade com
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pela Lei 8.080,
de 19 de setembro de 1990, e:
• Considerando a Constituição Federal (1988) artigo
1º inciso III;
• Considerando a RDC 222;
• Considerando a lei Imigratória 9.474/97;
HCSA ;

• Considerando o Relatório de Nº 010/2019 GRSS/
• Considerando a urgência que o assunto requer.
Resolve:

Referendar o “Ad Referendum” Não Aprova a Implantação do Abrigo para Imigrantes em torno do Hospital
da Criança Santo Antonio.
Boa Vista - RR, 05 abril de 2019.
Ricardo Herculano Bulhões de Mattos
Presidente do CMS/BV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA
HOMOLOGAÇÃO
Homologo a Resolução nº. 006/2019 “Referendar o
Ad Referendum” Não Aprova a Implantação do Abrigo para
Imigrantes em torno do Hospital da Criança Santo Antonio.
Homologo a presente Resolução, nos termos da lei
n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Boa Vista - RR, 05 de abril de 2019.
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
SMSA/PMBV

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 318/2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas art. 39, da
Resolução nº 093, de 16 de dezembro de 1998.

15 de Abril de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 320/2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas art. 39, da
Resolução nº 093, de 16 de dezembro de 1998.
R E S O L V E:
Art. 1º – Designar o servidor Gutemberg Pereira da
Cruz – Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Sistema, para
atuar como fiscal substituto do Processo nº 255/2017, Adesão
a Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 08/2017 – Processo 46/2017 Prefeitura de Amajari – Serviço de Instalação
e Configuração do Link de Internet, na ausência do Servidor
Heber Augusto Prill Lima – Auxiliar Técnico Legislativo.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista – RR, 09 de abril de 2019.
Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

R E S O L V E:
Art. 1º – Designar o servidor Francélio Parente Hardi
– Chefe da Divisão de Elaboração de Folha de Pagamento,
para atuar como fiscal substituto do Processo nº 133/2018,
referente Adesão a Ata de Registro de Preço 001/2018 –
Pregão Eletrônico SRP nº 008/2017 – Aquisição de Combustível, na ausência do Servidor Vicente Ferreira Sousa – Chefe
de Divisão de Transporte.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista – RR, 01 de março de 2019.
Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 319/2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas art. 39, da
Resolução nº 093, de 16 de dezembro de 1998.
R E S O L V E:
Art. 1º – Designar o servidor Jordan Paiva de Carvalho – Chefe da Divisão de Suporte, para atuar como fiscal
substituto do Processo nº 127/2018, Contratação de Empresa Especializada em Publicação de Notas, Comunicados,
Mensagens, Extratos e Editais de Interesse da Câmara Municipal de Boa Vista-CMBV, em Jornal Imprenso de Grande
Circulação dentro do Estado de Roraima, pelo período de 12
meses, na ausência da Servidora Uilma Vidal de Moura –
Técnico Legislativo.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Vista – RR, 09 de abril de 2019.
Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

Poder Legislativo
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