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Nº 3848Ano XXI

ATOS DO PODER EXECUTIVO
dustrial no imóvel tombado pelo Município;
 c) à prática de qualquer ato que de alguma forma 
altere a aparência, a integridade estética, a segurança ou a 
visibilidade do bem tombado pelo Município.

 Art. 6º Os imóveis que forem objeto de destomba-
mento passarão a serem considerados entorno e, portanto, 
enquadrados nas normas do Plano Diretor do Município de 
Boa Vista-RR.  

 Art. 7º A Chefe do Poder Executivo, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a legislação vi-
gente, autoriza o destombamento do Antigo Hospital Nos-
sa Senhora de Fátima, efetivado como Patrimônio Histórico 
Municipal através do Decreto nº 2.614, de 15 de outubro de 
1993, pelo fato de sua subsunção ao descrito no art. 2º, III, 
deste Decreto. 

 Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 Boa Vista, 19 de janeiro de 2015.
 

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 DECRETO Nº 187/P, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.
 
 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais 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 Gilvan de Jesus dos 
Santos, do cargo em comissão de Nível de Assessoramen-
to, Símbolo AS-2, de Assessor 2, da Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo.
  
 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 15 de 
janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Boa Vista, em 21 
de janeiro de 2015.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 
 DECRETO Nº 188/P, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.
 
 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais 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 Jadson Alexandre 
dos Santos, do cargo em comissão de Nível de Atuação Ope-

GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DA PREFEITA

 DECRETO Nº 006/E, DE 19 DE JANEIRO DE 2015.

REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE DESTOMBA-
MENTO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR E DES-
TOMBA O ANTIGO HOSPITAL NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o art. 75, inciso I, alí-
nea “a”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de julho de 
1992,

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação 
sobre o tema destombamento no Município;

 CONSIDERANDO o desgaste sofrido na estrutura do 
imóvel, Antigo Hospital Nossa Senhora de Fátima, efetivado 
como Patrimônio Histórico Municipal através do Decreto nº 
2.614, de 15 de outubro de 1993;

 CONSIDERANDO a existência de Laudos Técnicos 
comprobatórios do risco eminente de causar danos a tercei-
ros gerados pelo imóvel supramencionado;

 DECRETA: 

 Art. 1º. Os atos de tombamento e destombamento 
de bens móveis ou imóveis de signifi cativo valor cultural 
para o povo da Cidade de Boa Vista serão efetivados por lei 
de iniciativa do Poder Executivo ou da Câmara Municipal.
Art. 2º Ocorrerá o destombamento nas seguintes hipóteses, 
observadas as normas previstas para o tombamento:

 I – quando fi car provado que o tombamento resul-
tou de erro de fato quanto a sua causa determinante;

 II – por exigência indeclinável do desenvolvimento 
econômico-social do Município;

 III - em virtude do desgaste sofrido na estrutura do 
imóvel, em decorrência da ação do tempo, com base em 
laudos técnicos comprobatórios, em eminente ruína, gera-
dora de riscos de danos ou danos a terceiros.

 Art. 3º O tombamento ou o destombamento será 
feito sempre por Decreto.

 Art. 4º Após a decretação do destombamento, a Di-
visão de Defesa do Patrimônio Histórico retirando o bem do 
Livro de Tombo, promovendo a sua averbação no Registro 
Geral de Imóveis como entorno.

 Art. 5º Decretado o Destombamento, compete à Di-
visão de Defesa do Patrimônio Histórico de Boa Vista pro-
nunciar-se quanto:

 a) à demolição, no caso de ruína iminente, modifi -
cação, transformação, restauração, pintura ou remoção do 
bem tombado pelo Município;
 b) à expedição ou renovação, pelo órgão competen-
te, de licença para obra, afi xação de anúncios, cartazes ou 
letreiros, ou para a instalação de atividade comercial ou in-
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PODER EXECUTIVO

racional, Símbolo AO-10, de Agente Público Municipal 4, da 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
  
 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 12 de 
janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Boa Vista, em 21 
de janeiro de 2015.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 
 DECRETO Nº 189/P, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o artigo 75, inciso I, “p”, da Lei Orgâ-
nica 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 Kelvin Frederico San-
tiago, para exercer o cargo em comissão de Nível de Atua-
ção Operacional, Símbolo AO-10, de Agente Público Muni-
cipal 4, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas.

 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 12 de 
janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Boa Vista, em 21 
de janeiro de 2015.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 
 DECRETO Nº 190/P, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.
 
 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais 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 Carla Valéria Oli-
veira de Mattos, do cargo em comissão de Nível de Asses-
soramento, Símbolo AS-2, de Assessor 2, do Gabinete da 
Prefeita.
  
 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Boa Vista, em 21 
de janeiro de 2015.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 
 DECRETO Nº 191/P, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o artigo 75, inciso I, “p”, da Lei Orgâ-
nica do Município, de 11 de julho de 1992, de acordo com o 
inciso II, do art. 9º, da Lei Complementar nº 003, de 02 de 
janeiro de 2012,
 
 D E C R E T A:

 Art. 1º Fica nomeada a senhora Elisabete de Olivei-
ra Soares, para exercer o cargo em comissão de Nível de 
Assessoramento, Símbolo AS-2, de Assessor 2, do Gabinete 
da Prefeita.

 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 05 de 
janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Boa Vista, em 21 
de janeiro de 2015.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO

 Processo nº: 010/2010 - SMOU
 Espécie: Primeiro Termo Aditivo de Re-ratifi cação do 
Contrato nº 0181/2010-PGMU
 Objeto: Retifi car o item 1.1, da CLÁUSULA PRIMEI-
RA, do Contrato n. 0181/2010 - PGMU, e ratifi car as demais 
cláusulas do referido instrumento
 Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO
 Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
 Contratada: CENTRO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA.
 Data de Assinatura: 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 003/2015 
Processo 005/2015-SMST

 Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços desratização, descupinização, limpe-
za de forro e desinsetização interna e externa, pulverização 
nas dependências da secretaria municipal de segurança ur-
bana e trânsito, GTAM, ROMU e capinação mecanizada no 
parqueamento da Secretaria Municipal de Segurança Urba-
na e Trânsito.
 Entrega das Propostas: a partir de 22/01/2015 às 
08h na CPL/PREGÃO.
 Abertura das Propostas: 03/02/2015 às 08h30min 
(Horário Local) no local supracitado.
 Início da Disputa: 03/02/2015 às 09h:00 (Horário 
Local) no local supracitado.
 O Edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos, no sítio www.boavista.rr.gov.br e na Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Rua Penha Brasil, 1011 
– Palácio 09 de Julho – Anexo I São Francisco – Boa Vista / 
RR, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h, sendo forne-
cido gratuitamente mediante a entrega de um dispositivo 
eletrônico.
 

Rosana de Oliveira Borges Vieira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 002/2015
Processo nº. 001/2015 – SMEC

 
 Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de seguro total de veículos pertencen-
tes à frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
- SMEC. 
 Entrega das Propostas: a partir de 22/01/2015 às 
10h no sítio www.licitacoes-e.com.br.
 Abertura das Propostas: 03/02/2015 às 10h00min 
(Horário de Brasília) no sítio supracitado.
 Início da Disputa: 03/02/2015 às 10h30min (Horário 
de Brasília) no sítio supracitado.
 O Edital encontra-se à disposição dos interessados, 
nos sítios www.licitacoes-e.com.br, www.boavista.rr.gov.br e 
na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Ge-
neral Penha Brasil, 1011 – Palácio 09 de Julho – Anexo I 
– São Francisco – Boa Vista / RR, no horário de 08h às 12h 
e 14h às 18h, sendo fornecido gratuitamente mediante a 
apresentação de um dispositivo eletrônico de armazena-
mento.

Felipe de Souza Menezes
Pregoeiro

 DECRETO Nº 192/P, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o artigo 75, inciso I, “p”, da Lei Orgâ-
nica 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 Edward Soares Ju-
nior, para exercer o cargo em comissão de Nível de Asses-
soramento, Símbolo AS-2, de Assessor 2, da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Urbanismo.

 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 05 de 
janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Boa Vista, em 21 
de janeiro de 2015.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GABINETE DA PROCURADORA GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 Processo nº: 001/2012 – CGM.
 Espécie: Quarto Termo Aditivo do Contrato n° 
092/2012 - PGM.
 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 
n. 092/2012-PGM por 07 (sete) meses, a partir de 03 de 
janeiro de 2015.
 Unidade Orçamentária nº: 1601; 
 Funcional Programática: 04 124 0064 2.166; 
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.00;
 Fonte de Recursos: PRÓPRIOS.
 Interveniente: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
 Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
 Contratada: BOVESA – BOA VISTA ENERGIA S/A.
 Data de Assinatura: 31 de dezembro de 2014.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GABINETE DA PROCURADORA GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

 Processo nº: 4063/2014/SMAG
 Espécie: PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N. 059/2014/SMAG
 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 
n. 059/2014/SMAG por 30 (trinta) dias, a partir do dia 17 de 
dezembro de 2014.
 Unidade Orçamentária nº: 1202;
 Funcional Programática: 09 122 0050 2.135;
 Categoria Econômica: 4.490.52.99.00.00; 
 Fonte de Recursos: Fundo Previdenciário
 Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
 Interveniente: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e REGIME DE PREVIDÊN-
CIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
BOA VISTA – PRESSEM
 Contratada: REFRIGERAÇÃO J.R. LTDA.
 Data de Assinatura: 16 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

 Processo nº: 010/2010 - SMOU. 
 Espécie: Termo de Apostilamento do Contrato nº 
0181/2010 - PGMU
 Objeto: Apostila ao Contrato n° 0181/2010 - PGMU, 
referente à despesa indicada na Unidade Orçamentária: 
0701, Funcional Programática: 04 122.0022.2.084, Catego-
ria Econômica: 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: Convênio.
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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 PROCESSO nº 165/2014-SMOU
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 035/2014
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 
CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE RECAPEAMEN-
TO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR.

COMUNICADO

 O Município de Boa Vista-RR, por meio de sua Comis-
são Setorial de Licitação – CSL, torna público que após abertu-
ra e análise dos documentos de habilitação, referente à Con-
corrência epigrafada e ainda com fulcro no Parecer Técnico 
emitido pela Superintendência de Projetos e Urbanização da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SMOU, decidiu 
HABILITAR a empresa COEMA PAISAGISMO URBANIZAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA por atender na íntegra as exigências do Edital 
e Projeto Básico e INABILITAR a empresa TSI TRANSPORTE E 
SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA por não atender na íntegra as 
exigências do Instrumento Convocatório. A decisão encontra-
-se acostada aos autos, à disposição dos interessados. 
 
 Boa Vista- RR, 21 de janeiro de 2015.

Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CSL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RETIFICAÇÃO

 Retifi ca-se a publicação referente ao COMUNICADO 
veiculado no Diário Ofi cial do Município nº 3832 página 5 e 
Jornal Folha de Boa Vista, página 7, Caderno B, no dia 24 
de dezembro de 2014, referente ao Processo n.º 140/2014 – 
SMOU, Edital de Concorrência n.º 031/2014.

 Onde se lê: “a Comissão declara vencedora a empre-
sa PARALELLA ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 04.801.147/0001-
31), no valor total de R$ 9.184.422,49 (nove milhões cento 
e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e 
quarenta e nove centavos) (..).” 

 Leia – se: “a Comissão declara vencedora a empre-
sa PARALELLA ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 04.801.147/0001-
31), no valor total de R$ 9.184.421,93 (nove milhões cento 
e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e 
noventa e três centavos) (..).”

 As demais informações permanecem inalteradas.

Artur José Lima Cavalcante Filho
Presidente da CSL

SECRETARIA MUNICIPAL DE                       
EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SUAGEP

ERRATA

 EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO IN-
DÍGENA N° 001/2015-PMBV/SMEC

 Onde se lê: “Item 17: Período de 21 a 23 de Janeiro 
de 2015.”

 Leia se: Item 17: Período de 26 a 28 de Janeiro de 
2015. ”

 Boa Vista, 21 de Janeiro de 2015.
Lucivane Lima de Freitas

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SUAGEP

ERRATA

 EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 
002/2015-PMBV/SMEC

 Onde se lê: “Item 26: Período de 21 a 23 de Janeiro 
de 2015.”

 Leia se: Item 26: Período de 26 a 28 de Janeiro de 
2015. ”

 Boa Vista, 21 de Janeiro de 2015.

Lucivane Lima de Freitas
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 20/2014 - SMSA/PMBV

 O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais conferidas através do Decreto n°.005/P, 
de 03 de janeiro de 2013, DOM n°. 3342, e considerando a 
necessidade de formalizar as atribuições dos atendimentos 
médicos, ambulatoriais e administrativos da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde;

 RESOLVE:

 Art. 1º- Publicar as alterações das lotações e esca-
las de serviços dos Profi ssionais da Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao mês de  janeiro de 2015.

 Art. 2º - Esta Portaria tem efeito a partir da data de 
sua publicação.

 Publique-se,
 Cumpra-se.

 Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 19 
de Janeiro de 2015.

Marcelo de Lima Lopes
Secretário Municipal de Saúde 

SMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

SMOU/PORTARIA Nº 023/2015

 O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo-Ad-
junto, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Designar a servidora: Rafaeli Vanzetto, Engenhei-
ra Eletricista,  CREA MG 177126 LP, lotada nesta secretaria, 
para fi scalizar os serviços de revitalização do sistema de 
fonte luminosa da Praça das Águas, no município de Boa 
Vista/RR, objeto do processo licitatório nº 115/2014-SMOU, 
sob responsabilidade técnica da empresa URBELUZ ENER-
GÉTICA S/A.

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

 Boa Vista-RR, 16 de janeiro de 2015. 

Ubirajara Magalhães Silva
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Adjunto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

SMOU/PORTARIA Nº 031/2015

 O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo-Ad-
junto, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Designar o servidor: Antonio Wilson Vitoriano, En-
genheiro Civil CREA 180093313-4, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas, para 
fi scalizar/supervisionar os serviços de limpeza e construção 
de rede de drenagem, PVS e bocas de lobo no município 
de Boa Vista-RR, objeto do processo licitatório nº 061/2014-
SMOU, sob responsabilidade técnica da empresa FREITAS E 
SOUZA LTDA - EPP.
 Esta Portaria tem efeito retroativo a 13 de dezembro de 2014.
 
 Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

 Boa Vista-RR, 19 de janeiro de 2015.

Ubirajara Magalhães Silva
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Adjunto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

SMOU/PORTARIA Nº 032/2015

 O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo - Ad-
junto, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Ser-
viços nº 032/14, por mais 30 (tinta) dias contados a partir 
de 28 de janeiro de 2015, com término previsto para 27 de 
fevereiro de 2015, considerando a Cláusula Sétima – Dos 
Prazos, que remete ao Contrato 025/2014/SMOU, cujo ob-
jeto refere-se aos Serviços de implantação de sistema de 
drenagem de águas pluviais, pavimentação e urbanização 
no bairro Caçari, no município de Boa Vista-RR, objeto do 
processo nº 051/2014-SMOU, sob responsabilidade técnica 
da empresa CAP CONSTRUÇÕES LTDA.

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

 Boa Vista-RR, 19 de janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

SMOU/PORTARIA Nº 033/2015

 O Secretário Municipal Adjunto de Obras e Urbanis-
mo - Adjunto, no uso de suas atribuições legais,
       
 RESOLVE:

 Prorrogar o prazo de Execução da Ordem de Servi-
ços nº 034/2014, por mais 30 (trinta) dias contados a partir 
de 28 de janeiro de 2015, com término previsto para 27 de 
fevereiro de 2015, considerando a Cláusula Sétima – Dos 
Prazos, que remete ao Contrato 027/2014 – SMOU, refe-
rente ao processo nº 052/2014-SMOU, cujo objeto refere-
-se aos Serviços de drenagem e pavimentação no bairro 
Senador Hélio Campos, no município de Boa Vista-RR, 
sob responsabilidade técnica da empresa CONSTRUTORA 
BLOKUS LTDA.

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

 Boa Vista - RR, 19 de janeiro de 2015.

Ubirajara Magalhães Silva
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Adjunto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 003/2015

 FIRMA: URBELUZ ENERGÉTICA S/A, inscrita no CNPJ 
00.587.811/0004-83.
 Providenciar a execução/prestação dos serviços, 
objeto da Concorrência Pública nº 024/2014, constante no 
Processo Administrativo nº 115/2014-SMOU, a qual será 
executada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 
21.06.93 e suas alterações, pelos preceitos de direito públi-
co e privado aplicáveis.
 FISCAL: Rafaeli Vanzetto, Engenheira Eletricista, 
CREA MG 177126 LP.
 A presente Ordem de Serviços será regida pela Lei 
Nacional nº 8.666/93 e suas alterações e pelas Cláusulas do 
CONTRATO Nº 069/2014-SMOU.

 DO OBJETO:
 Constitui objeto da presente ordem de execução/
prestação: Revitalização do Sistema de Fonte Luminosa da 
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Praça das Águas no município de Boa Vista-RR, conforme 
discriminado e especifi cado no Edital.
 RECURSOS PRÓPRIOS.

 DO PREÇO E PAGAMENTO:
 O VALOR GLOBAL do objeto da presente Ordem de 
Execução corresponde a R$ 1.808.587,10 (hum milhão, oi-
tocentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez 
centavos), pagos pela Secretaria Municipal de Economia, 
Planejamento e Finanças – SEPF, devidamente atestada pela 
fi scalização da CONTRATANTE.
 Nota de Empenho: 003745 – Unidade Orçamentá-
ria: 07 01, Funcional Programática: 15 451 0024 2.065, Ca-
tegoria Econômica: 4.4.90.51.00 – Fonte de Recurso: 010100 
– Valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – Recurso Próprio.
 
 DO PRAZO:
 O objeto do Contrato deverá ser executado no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Ser-
viços, conforme Contrato nº 069/2014-SMOU – Cláusula Décima 
Terceira – Prazo para execução dos serviços, item 13.2, podendo 
ser prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

 Boa Vista-RR, 16 de janeiro de 2015.

          Ubirajara Magalhães Silva                               Wilson Soares dos Santo
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo                CPF nº 153.639.531-53
                            Adjunto                                                     Representante

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO 

Portaria n° 056/14/GAB/RH/SEMGES

 O Secretário Municipal de Gestão Social, no uso de 
suas atribuições legais, Resolve:

 Art. 1º - Ficar designado o servidor Silvan Messias 
de Almeida, matrícula nº 45.296, para responder pela Ges-
tão Documental/Gerenciamento de Pessoas, da Secreta-
ria Municipal de Gestão Social, no período de 20/01/15 a 
04/02/15, em fase do gozo de férias da Gerente. 

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

 Certifi que-se,
 Publique-se, 
 Cumpra-se.

 Gabinete da Secretario Municipal de Gestão Social, 
16 de janeiro de 2015.

Moacir Carlos Collini
Secretário Municipal de Gestão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO          
AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

 A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e As-
suntos Indígenas, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571 – Bairro Paraviana, 
nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Muni-
cipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Adjunto, Sr. 
Rock Lane Maia de Almeida, brasileiro, solteiro, residente 
nesta capital, doravante denominada COMPROMITENTE e o 
Sr. Francisco Lima, RG. 138.667, CPF 089.489.093-04, repre-
sentante legal de Instituto Evaldo Lodi – IEL, com endereço à 
Av. Cap, Julio Bezerra, n° 363, Bairro centro – nesta cidade, 
denominada doravante de COMPROMISSÁRIO, resolvem 
celebrar entre si o presente TERMO DE COMPROMISSO AM-
BIENTAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

 1.1 - O presente TERMO DE COMPROMISSO AMBIEN-

TAL tem como objeto o plantio de 03 (três) mudas nativas, 
de espécie recomendada pela COMPROMITENTE, em espa-
ço indicado pela COMPROMITENTE, como condicionante da 
emissão de Autorização Especial N° _____/2015 para retira-
da de 01 (uma) arvore conhecidas como fi ccus da espécie 
denominada Benjamina, plantada em logradouro publico, 
parte externa de imóvel localizada na Av. Cap, Julio Bezer-
ra, n° 363, Bairro centro.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES 
DO COMPROMISSÁRIO

 2.1 – O COMPROMISSÁRIO se obriga a realizar o 
plantio de 03 (três) mudas nativas, de espécie recomendada 
pela COMPROMITENTE, em espaço indicado pela COMPRO-
MITENTE para fi ns arborização. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 
DA COMPROMITENTE

 3.1 – A COMPROMITENTE fi ca obrigada a recomen-
dar quais são as espécies de mudas nativas como 02 (duas) 
mudas de palmeira imperial anã (Roystonea sp) e 01 (uma) 
mudas de ipê (Tabebuia avellanedae) para o COMPROMIS-
SÁRIO, bem como de indicar o espaço a ser contemplado 
pelo plantio de árvores;
  
 3.2 – A COMPROMITENTE fi ca obrigada a acompa-
nhar o crescimento das espécies plantadas pelo COMPRO-
MISSÁRIO por meio de relatório trimestral a ser encaminha-
do ao Gestor Ambiental;

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES

 4.1 – O não cumprimento das obrigações aqui as-
sumidas pelo COMPROMISSÁRIO implicará no pagamento 
de multa diária correspondente à R$ 100,00 (cem reais), 
contados da data do inadimplemento, até o cumprimento 
integral da obrigação assumida, no qual será revertida ao 
Fundo Municipal do Meio Ambiente para reparação dos in-
teresses difusos correspondentes; 

 4.2 – Ao órgão ambiental se descumprir a sua in-
cumbência legal requisitada incorrerá em responsabilidade 
de ordem administrativa, civil e/ou penal;

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

 5.1 – O prazo de vigência do compromisso é de no 
máximo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

 6.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista 
para dirimir toda e qualquer questão que advir do presente 
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

 6.2 – Este Termo de Compromisso Ambiental produ-
zirá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato em observância ao 
disposto no art. 147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2015.
______________________________________     ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                             FRANCISCO LIMA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental    Representante legal de Instituto Evaldo Lodi
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             Compromissário
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

 A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e As-
suntos Indígenas, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571 – Bairro Paraviana, 
nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Muni-
cipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Adjunto, Sr. 
Rock Lane Maia de Almeida, brasileiro, solteiro, residente 
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nesta capital, doravante denominada COMPROMITENTE e 
o Sr. Igor Batista Farias, RG. 184832, CPF 527.288.972-04, 
com endereço à Av. Nossa Senhora da Consolata, n° 1711/1, 
Bairro centro – nesta cidade, denominada doravante de 
COMPROMISSÁRIO, resolvem celebrar entre si o presente 
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusu-
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

 1.1 - O presente TERMO DE COMPROMISSO AMBIEN-
TAL tem como objeto o plantio de 06 (seis) mudas nativas, 
de espécie recomendada pela COMPROMITENTE, em espa-
ço indicado pela COMPROMITENTE, como condicionante da 
emissão de Autorização Especial N° _____/2014 para retira-
da de 02 (três) arvores conhecidas como fi ccus da espécie 
denominada Benjamina,todas plantadas na parte externa 
de imóvel localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, n° 
1711/1, Bairro centro

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES 
DO COMPROMISSÁRIO

 2.1 – O COMPROMISSÁRIO se obriga a realizar o 
plantio de 06 (seis) mudas nativas, de espécie recomendada 
pela COMPROMITENTE, em espaço indicado pela COMPRO-
MITENTE para fi ns arborização. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES
 DA COMPROMITENTE

 3.1 – A COMPROMITENTE fi ca obrigada a recomen-
dar quais são as espécies de mudas nativas como 03 (três) 
mudas de Oiti (Licania tomentosa) e 03 (três) mudas de ipê 
(Tabebuia avellanedae) para o COMPROMISSÁRIO, bem 
como de indicar o espaço a ser contemplado pelo plantio de 
árvores;
  
 3.2 – A COMPROMITENTE fi ca obrigada a acompa-
nhar o crescimento das espécies plantadas pelo COMPRO-
MISSÁRIO por meio de relatório trimestral a ser encaminha-
do ao Gestor Ambiental;

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES

 4.1 – O não cumprimento das obrigações aqui as-
sumidas pelo COMPROMISSÁRIO implicará no pagamento 
de multa diária correspondente à R$ 100,00 (cem reais), 
contados da data do inadimplemento, até o cumprimento 
integral da obrigação assumida, no qual será revertida ao 
Fundo Municipal do Meio Ambiente para reparação dos in-
teresses difusos correspondentes; 

 4.2 – Ao órgão ambiental se descumprir a sua in-
cumbência legal requisitada incorrerá em responsabilidade 
de ordem administrativa, civil e/ou penal;

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

 5.1 – O prazo de vigência do compromisso é de no 
máximo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

 6.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista 
para dirimir toda e qualquer questão que advir do presente 
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

 6.2 – Este Termo de Compromisso Ambiental produ-
zirá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato em observância ao 
disposto no art. 147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 07 de janeiro de 2015.
______________________________________      ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                            IGOR BATISTA FARIAS
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                             Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                                               
                      Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 11790/2013

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Paravia-
na, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretário Mu-
nicipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Adjunto, 
Sr. Rock Lane Maia de Almeida, brasileiro, solteiro, residente 
e domiciliado nesta capital, doravante denominado COM-
PROMITENTE, e de outro lado, Jose Ribamar Araujo Lira, pes-
soa física, inscrita no CPF nº 199.735.272-91, com endereço 
na Rua: Davis Ramalho, 164, Bairro Liberdade, Boa Vista/RR, 
denominado doravante de COMPROMISSÁRIO, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 11790 que insta 
a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pelo Autuado.
 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do 
Departamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 
20 (vinte) horas de serviços/atividades prestados pelo Com-
promissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;
 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações do COMPROMISSÁRIO:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pelo COMPROMISSÁRIO implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte do COM-
PROMISSÁRIO, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car o COMPROMISSÁRIO quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.
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 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pelo 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte do 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
o COMPROMISSÁRIO decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pelo COMPROMIS-
SÁRIO dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 05 de janeiro de 2015.
____________________________________         ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                   JOSE RIBAMAR ARAUJO LIRA 
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                             Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                                               
                      Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2. ____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 15275/2013

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas 
Sr. Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente 
nesta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e 
de outro lado, Sonia Cunha da Silva, pessoa física, inscrita 
no CPF nº 332.897.783-04, com endereço na Rua: Curimatá, 
471, Bairro Jardim Primavera, Boa Vista/RR, denominado 
doravante de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão 
de Primeira Instância proferida nos autos nº 15275/13 que 
insta a conversão de multa simples em serviços de preser-
vação, melhoria e recuperação da qualidade do meio am-
biente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do 
Departamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 
20 (vinte) horas de serviços/atividades prestados pelo Com-
promissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.
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CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 03 de setembro de 2014.
__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                   SONIA CUNHA DA SILVA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                             Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                                               
                      Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2. ____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 14822/13

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretário 
Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Adjun-
to, Sr. RockLane Maia de Almeida, brasileiro, solteiro, resi-
dente e domiciliado nesta capital, doravante denominado 
COMPROMITENTE, e de outro lado, Maria Edinilza Carneiro 
Braga, pessoa física, inscrita no CPF nº 182.739.632-68, com 
endereço na Rua: poraquê, 205, Bairro Jardim Primavera, 
Boa Vista/RR, denominado doravante de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 14822/2013 que 
insta a conversão de multa simples em serviços de preser-
vação, melhoria e recuperação da qualidade do meio am-
biente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pela Autuada.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recupera-

ção da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do 
Departamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 
20 (vinte) horas de serviços/atividades prestados pelo Com-
promissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.
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 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 05 de janeiro de 2015.
__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                 MARIA EDINILZA CARNEIRO BRAGA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                           Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                                               
                      Compromitente

 Testemunhas:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17745/2012

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, Jorge dos Santos Souza, pessoa física, inscrita no 
CPF nº 199.766.172-72, com endereço na Rua: Pan Rainha, 
334, Bairro Paraviana, Boa Vista/RR, denominado doravan-
te de COMPROMISSÁRIO, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 1745/2012 que ins-
ta a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações do COMPROMISSÁRIO:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pelo COMPROMISSÁRIO implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte do COM-
PROMISSÁRIO, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car o COMPROMISSÁRIO quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pelo 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte do 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
o COMPROMISSÁRIO decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pelo COMPROMIS-
SÁRIO dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 01 de setembro de 2014.
__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                 JORGE DOS SANTOS SOUZA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                           Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                                               
                      Compromitente

 Testemunhas:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 14507/2013

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
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com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, Maria Roselia da Silva de Sousa, pessoa física, 
inscrita no CPF nº 279.279.382-15, com endereço na Rua: 
Matrixã, nº 510, Bairro Jardim Primavera, Boa Vista/RR, de-
nominado doravante de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 14507/2013 que ins-
ta a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMIS-
SO AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Pri-
meira Instância favorável a conversão de multa em serviços 
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente em medida de cunho educativo para pres-
tação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 
140, inciso III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, 
a ser cumprida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades 
no Departamento de Educação Ambiental deste órgão ou 
no Bosque dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/
atividades serão desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 

em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 22 de setembro de 2014.
____________________________________       ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA          MARIA ROSELIA DA SILVA DE SOUZA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 18381

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, Francilene de Castro Pinto, pessoa física, inscrita 
no CPF nº 323.302.192-53, com endereço na Rua: freijó, 324, 
Bairro Paraviana, Boa Vista/RR, denominado doravante de 
COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 18381/2012 que ins-
ta a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
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preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pela Autuada.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 09 de setembro de 2014.
____________________________________         ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA               FRANCILENE DE CASTRO PINTO
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07358/2013

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, Janete Zanis de Souza, pessoa física, inscrita no 
CPF nº 241.572.872-15, com endereço na Rua: Rio cotingo, 
s/n°, Bairro Nova Cidade, Boa Vista/RR, denominado dora-
vante de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 07358/13 que insta 
a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pela Autuada.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;
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 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 02 de setembro de 2014.
____________________________________         ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA               JANETE ZANIS DE SOUZA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 18223/2013

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Paraviana, nes-
ta cidade, neste ato representada pelo Secretário Municipal de 
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. Daniel Pedro Rios 
Peixoto, brasileiro, casado, residente nesta capital, doravante 
denominado COMPROMITENTE, e de outro lado, José Nonato 
dos Santos, pessoa física, inscrita no CPF nº 149.914.542-04, 
com endereço na Rua: Pedro Praça, 1579, Bairro Paraviana, 
Boa Vista/RR, denominado doravante de COMPROMISSÁRIO, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 18223/13 que insta 
a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações do COMPROMISSÁRIO:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 
 
 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pelo COMPROMISSÁRIO implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte do COM-
PROMISSÁRIO, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car o COMPROMISSÁRIO quanto à sua deci-
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são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pelo 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte do 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
o COMPROMISSÁRIO decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pelo COMPROMIS-
SÁRIO dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 02 de setembro de 2014.
___________________________________         ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA               JOSE NONATO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17724/12

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretário 
Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. Da-
niel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nesta 
capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de outro 
lado, Benedita de Oliveira Lima, pessoa física, inscrita no CPF 
nº 654.233.482-34, com endereço na Rua: Pastor Nicanor Fa-
brício dos santos, 1356, Bairro Senador Helio campos, Boa 
Vista/RR, denominado doravante de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 17724/12 que insta 
a conversão de multa simples em serviços de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pela Autuada.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
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zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 02 de setembro de 2014.
__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA               BENEDITA DE OLIVEIRA LIMA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17704/2012

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, Jacinta Maria da Silva, pessoa física, inscrita no 
CPF nº 622.153.292-20, com endereço na Rua: Pau Rainha, 
352, Bairro Paraviana, Boa Vista/RR, denominado doravan-
te de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 17704/2012 que ins-
ta a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância favorável a conversão da multa em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente em medida de cunho educativo para prestação de 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso 
III, e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cum-
prida em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Depar-
tamento de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque 
dos Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades se-
rão desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 

prestação de serviços de preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do 
Departamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 
20 (vinte) horas de serviços/atividades prestados pelo Com-
promissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.
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 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 01 de setembro de 2014.

__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                    JACINTA MARIA DA SILVA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10343/12

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, Cândido Cirilo, pessoa física, inscrita no CPF nº 
129.718.043-73, com endereço na Avenida dos Corretores 
de Imóveis, n° 86, Bairro Alvorada, Boa Vista/RR, denomi-
nado doravante de COMPROMISSÁRIO, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 0343/2012 que ins-
ta a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Primeira 
Instância que converteu a multa em serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambien-
te em medida de cunho educativo para prestação de servi-
ços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
do meio ambiente, com base nos arts. 139, 140, inciso III, 
e §1º do art.145 do Decreto nº 6.514/2008, a ser cumprida 
em 20 (vinte) horas de serviços/atividades no Departamen-
to de Educação Ambiental deste órgão ou no Bosque dos 
Papagaios, o qual defi nirá quais serviços/atividades serão 
desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 20 (vinte) 
horas de serviços/atividades prestados pelo Compromissário.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações do COMPROMISSÁRIO:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pelo COMPROMISSÁRIO implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte do COM-
PROMISSÁRIO, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car o COMPROMISSÁRIO quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pelo 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento para fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte do 
COMPROMISSÁRIO, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 
previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
o COMPROMISSÁRIO decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pelo COMPROMIS-
SÁRIO dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 31 de julho de 2014.
__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA                          CANDIDO CIRILO
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL INTEGRANTE DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 15937/2013

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 
ASSUNTOS INDÍGENAS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Claudionor Freire, nº. 571, Bairro Para-
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viana, nesta cidade, neste ato representada pelo Secretá-
rio Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas Sr. 
Daniel Pedro Rios Peixoto, brasileiro, casado, residente nes-
ta capital, doravante denominado COMPROMITENTE, e de 
outro lado, ELIETE ARAUJO DA SILVA, pessoa física, inscrita 
no CPF nº 354.699.002-15, com endereço na Rua: CC 11, N° 
294, Conjunto Cidadão, Bairro Senador Hélio Campos, Boa 
Vista/RR, denominado doravante de COMPROMISSÁRIA, 

 Considerando a alínea “e” do item III da Decisão de 
Primeira Instância proferida nos autos nº 15937/2013 que ins-
ta a conversão de multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

 Resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 A celebração do presente TERMO DE COMPROMIS-
SO AMBIENTAL decorre de Decisão Administrativa de Pri-
meira Instância favorável ao pedido de conversão de mul-
ta em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente em medida de cunho educa-
tivo para prestação de serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente, com base 
nos arts. 139, 140, inciso III, e §1º do art.145 do Decreto nº 
6.514/2008, a ser cumprida em 08 (oito) horas de serviços/
atividades no Departamento de Educação Ambiental deste 
órgão ou no Bosque dos Papagaios, o qual defi nirá quais 
serviços/atividades serão desenvolvidos pelo Autuado.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 O Cumprimento da obrigação de cumprimento de 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente dar-se-á por meio do Depar-
tamento de Educação Ambiental da SMGA mediante 08 (oit) 
horas de serviços/atividades prestados pela Compromissária.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 São obrigações da SMGA:

 I – A Compromitente fi ca obrigada a fi scalizar o 
cumprimento do compromisso ora fi rmado;

 II – Emitir certidão em até 30 (trinta) dias após cum-
primento de prestação total de serviços.

CLÁUSULA QUARTA: 

 São obrigações da COMPROMISSÁRIA:

 I – efetuar a realização de serviços/atividade esta-
belecidos pelo Departamento de Educação Ambiental.

CLÁUSULA  QUINTA: 

 O não cumprimento das obrigações aqui assumidas 
pela COMPROMISSÁRIA implicará ao inadimplemento pe-
rante a COMPROMITENTE.

 § 1º - Constatado eventual descumprimento das 
obrigações previstas no presente TERMO por parte da COM-
PROMISSÁRIA, este será notifi cado pela SMGA para justi-
fi car, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do 
inadimplemento.
 
 § 2º - A SMGA, a depender das razões apresenta-
das, decidirá pelo acatamento ou rejeição da justifi cativa, 
devendo notifi car a COMPROMISSÁRIA quanto à sua deci-
são no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
justifi cativa.

 § 3º - Rejeitada a justifi cativa apresentada pela 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da notifi cação de que trata o §2º, 
comunicará formalmente o inadimplemento apara fi ns de 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

 § 4º - Não apresentada justifi cativa por parte da 
COMPROMISSÁRIA, a SMGA adotará as medidas cabíveis 
em razão do inadimplemento, a contar do término do prazo 

previsto no §1º.

 § 5º - Não correrão penalidades ou prazos contra 
a COMPROMISSÁRIA decorrentes de eventuais atrasos ou 
omissões atribuídos exclusivamente a SMGA.

 § 6º - A eventual inobservância pela COMPROMIS-
SÁRIA dos prazos e obrigações ora pactuados, desde que 
comprovadamente resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma prevista em lei, não confi gurará situação 
de inadimplência, desde que a justifi cativa seja prontamen-
te comunicada a SMGA que, se for o caso, reajustará os pra-
zos para o cumprimento das obrigações remanescentes.

CLÁUSULA SEXTA: 

 O prazo de vigência do presente TERMO DE COM-
PROMISSO AMBIENTAL é de até 3 (três) meses para cumpri-
mento dos serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, a contar da data da assi-
natura do mesmo; 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 Qualquer modifi cação das obrigações pactuadas no 
presente TERMO que implique alteração de prazo ou forma 
será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada 
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA:

 Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para di-
rimir toda e qualquer questão que advir do presente TERMO 
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, com a renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.

 Este Termo de Compromisso Ambiental produzi-
rá seus efeitos legais a partir de sua publicação no Diário 
Ofi cial do Município, mediante extrato conforme dispõe art. 
147 do Decreto nº 6.514/2008.

 Boa Vista/RR, 29de outubro de 2014.
__________________________________            ____________________________________
    ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA               ELIETE ARAUJO DA SILVA
Secretario Municipal de Gestão Ambiental                         Compromissário
     e Assuntos Indígenas - Adjunto                             
                  Compromitente

 Testemunhas:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA      Nº. 170/2014

 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, com a inter-
veniência da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e 
Assuntos Indígenas, utilizando-se da competência de que 
trata a Resolução do CONAMA nº 237/97, obedecidas às 
disposições legais pertinentes ao empreendimento, resolve 
outorgar:
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO.
 NOME FANTASIA: SMOU
 CPF / CNPJ Nº. 05.943.030/0001-55
 ENDEREÇO: Av. Benjamin Constant, N°: 1318 - Bair-
ro: Centro – Boa Vista - RR.
 ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO CIVIL.
 LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas do Município Boa Vista - RR.
 VALIDADE: 02 anos.
 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº. 
190/2014 - SMOU - Vol.1
 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
- SMOU está autorizada a iniciar o estudo de viabilidade 
ambiental referente aos “SERVIÇOS DE CALÇADAS, DRENA-
GEM, SINALIZAÇÃO E ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS, 
NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR (PROJETO COMPLEMEN-
TAR MOBILIDADE URBANA”, conforme solicitação feita a 
esta Secretaria, cuja validade está condicionada as exigên-
cias e recomendações no verso desta autorização.

 Boa Vista - RR, 17 de dezembro de 2014.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 3848                     22 de Janeiro de 2015
22
_______________________________________ ______________________________________
            DANIEL PEIXOTO                                JOSÉ FRANCISCO S. TEIXEIRA
      Secretário Municipal de Gestão              Superintendente de Proteção 
Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA                         Ambiental - SPA

EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES

 1. Conforme Resolução CONAMA n°. 06 de 24 de ja-
neiro de 1986, a publicação dos pedidos de licenciamento, 
em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a res-
pectiva concessão de licença deverá ser encaminhado para 
a publicação, no primeiro caderno do jornal, em corpo sete 
ou superior, no prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, sub-
seqüentes à data do requerimento e/ou da concessão da 
licença, sob pena de invalidade da mesma;
 2. Esta autorização deve estar de fácil visibilidade 
pelos órgãos fi scalizadores; 
 3. Esta autorização é intransferível a terceiros;
 4. A empresa vencedora do certame licitatório fi ca 
obrigada a solicitar através de requerimento de licencia-
mento ambiental a autorização de instalação, juntamente 
com os devidos projetos técnicos e estudos ambientais, para 
prosseguimento do referido processo; 
 5. Solicitar previamente a Secretaria Municipal de 
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA a autoriza-
ção para toda e qualquer alteração no projeto;
 6. O pedido de renovação desta Autorização Prévia 
deverá ser formalizado nesta Secretaria no mínimo de 120 
(cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
 No caso do não cumprimento de qualquer item aci-
ma a autorização perderá automaticamente a sua validade 
e será renovada somente após nova avaliação do empreen-
dimento;
 No caso de desobediência de um dos itens anterio-
res o requerente estará sujeita as penalidades previstas no 
art. 19 da Resolução CONAMA 237/97;
 Qualquer impacto negativo ao meio ambiente, de-
corrente de sua operação sujeitará a empresa ás sanções 
previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 
6.514/2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA      Nº. 171/2014

 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, com a inter-
veniência da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e 
Assuntos Indígenas, utilizando-se da competência de que 
trata a Resolução do CONAMA nº 237/97, obedecidas às 
disposições legais pertinentes ao empreendimento, resolve 
outorgar:
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO.
 NOME FANTASIA: SMOU
 CPF / CNPJ Nº. 05.943.030/0001-55
 ENDEREÇO: Av. Benjamin Constant, N°: 1318 - Bair-
ro: Centro – Boa Vista/RR.
 ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO CIVIL.
LOCALIZAÇÃO: Av. Brasil, nº. 224, Bairro: Pricumã, Boa Vis-
ta - RR.
 VALIDADE: 02 anos.
 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº. 
191/2014 - SMOU - Vol.1

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIS-
MO - SMOU está autorizada a iniciar o estudo de viabili-
dade ambiental referente aos “SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO GRUPAMENTO TÁTICO 
DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GTAM, NO MUNICÍPIO DE 
BOA VISTA/RR”, conforme solicitação feita a esta Secretaria, 
cuja validade está condicionada as exigências e recomen-
dações no verso desta autorização.

 Boa Vista - RR, 19 de dezembro de 2014.
_______________________________________ ______________________________________
            DANIEL PEIXOTO                                JOSÉ FRANCISCO S. TEIXEIRA
      Secretário Municipal de Gestão              Superintendente de Proteção 
Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA                         Ambiental - SPA

EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES

 1. Conforme Resolução CONAMA n°. 06 de 24 de ja-
neiro de 1986, a publicação dos pedidos de licenciamento, 
em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a res-

pectiva concessão de licença deverá ser encaminhado para 
a publicação, no primeiro caderno do jornal, em corpo sete 
ou superior, no prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, sub-
seqüentes à data do requerimento e/ou da concessão da 
licença, sob pena de invalidade da mesma;
 2. Esta autorização deve estar de fácil visibilidade 
pelos órgãos fi scalizadores; 
 3. Esta autorização é intransferível a terceiros;
 4. A empresa vencedora do certame licitatório fi ca 
obrigada a solicitar através de requerimento de licencia-
mento ambiental a autorização de instalação, juntamente 
com os devidos projetos técnicos e estudos ambientais, para 
prosseguimento do referido processo; 
 5. Solicitar previamente a Secretaria Municipal de 
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA a autoriza-
ção para toda e qualquer alteração no projeto;
 6. O pedido de renovação desta Autorização Prévia 
deverá ser formalizado nesta Secretaria no mínimo de 120 
(cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
 No caso do não cumprimento de qualquer item aci-
ma a autorização perderá automaticamente a sua validade 
e será renovada somente após nova avaliação do empreen-
dimento;
 No caso de desobediência de um dos itens anterio-
res o requerente estará sujeita as penalidades previstas no 
art. 19 da Resolução CONAMA 237/97;
 Qualquer impacto negativo ao meio ambiente, de-
corrente de sua operação sujeitará a empresa ás sanções 
previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 
6.514/2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA      Nº. 002/2015
 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, com a inter-
veniência da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e 
Assuntos Indígenas, utilizando-se da competência de que 
trata a Resolução do CONAMA nº 237/97, obedecidas às 
disposições legais pertinentes ao empreendimento, resolve 
outorgar:
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO.
 NOME FANTASIA: SMOU
 CPF / CNPJ Nº. 05.943.030/0001-55
 ENDEREÇO: Av. Benjamin Constant, N°: 1318 - Bair-
ro: Centro – Boa Vista/RR.
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO CIVIL.
 LOCALIZAÇÃO: Av. João Alencar/BR-174 (Canteiro 
Central), Bairro: Cauamé/Aeroporto, Boa Vista - RR.
 VALIDADE: 02 anos.
 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº. 
196/2014 - SMOU - Vol.1

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
- SMOU está autorizada a iniciar o estudo de viabilidade 
ambiental referente aos “SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
SUPORTE MONUMENTAL PARA AERONAVE AT-26 XAVANTE, 
NO BAIRRO AEROPORTO, MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR”, 
conforme solicitação feita a esta Secretaria, cuja validade 
está condicionada as exigências e recomendações no verso 
desta autorização.

 Boa Vista - RR, 09 de janeiro de 2015.
_______________________________________ ______________________________________
     ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA            NAYARA BARBOSA MAGALHÃES
     Secretário Municipal de Gestão               Diretora do Departamento de 
     Ambiental e Assuntos Indígenas             Licenciamento e Monitoramento 
               – SMGA - Adjunto                                       Ambiental - DLA

EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES

 1. Conforme Resolução CONAMA n°. 06 de 24 de ja-
neiro de 1986, a publicação dos pedidos de licenciamento, 
em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a res-
pectiva concessão de licença deverá ser encaminhado para 
a publicação, no primeiro caderno do jornal, em corpo sete 
ou superior, no prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, sub-
seqüentes à data do requerimento e/ou da concessão da 
licença, sob pena de invalidade da mesma;
 2. Esta autorização deve estar de fácil visibilidade 
pelos órgãos fi scalizadores; 
 3. Esta autorização é intransferível a terceiros;
 4. A empresa vencedora do certame licitatório fi ca 
obrigada a solicitar através de requerimento de licencia-
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mento ambiental a autorização de instalação, juntamente 
com os devidos projetos técnicos e estudos ambientais, para 
prosseguimento do referido processo; 
 5. Solicitar previamente a Secretaria Municipal de 
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA a autoriza-
ção para toda e qualquer alteração no projeto;
 6. O pedido de renovação desta Autorização Prévia 
deverá ser formalizado nesta Secretaria no mínimo de 120 
(cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
 No caso do não cumprimento de qualquer item aci-
ma a autorização perderá automaticamente a sua validade 
e será renovada somente após nova avaliação do empreen-
dimento;
 No caso de desobediência de um dos itens anterio-
res o requerente estará sujeita as penalidades previstas no 
art. 19 da Resolução CONAMA 237/97;
 Qualquer impacto negativo ao meio ambiente, de-
corrente de sua operação sujeitará a empresa ás sanções 
previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 
6.514/2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL E ASSUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA      Nº. 003/2015

 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, com a inter-
veniência da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e 
Assuntos Indígenas, utilizando-se da competência de que 
trata a Resolução do CONAMA nº 237/97, obedecidas às 
disposições legais pertinentes ao empreendimento, resolve 
outorgar:
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO.
 NOME FANTASIA: SMOU
 CPF / CNPJ Nº. 05.943.030/0001-55
 ENDEREÇO: Av. Benjamin Constant, N°: 1318 - Bair-
ro: Centro – Boa Vista/RR.
 ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO CIVIL.
 LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas e Avenidas do Municí-
pio Boa Vista - RR.
 VALIDADE: 02 anos.
 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº. 
001/2015 - SMOU - Vol.1
 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
- SMOU está autorizada a iniciar o estudo de viabilidade 
ambiental referente aos “SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 
CRUZAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS PARA A IMPLANTA-
ÇÃO DE SEMÁFOROS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE 
BOA VISTA - RR”, conforme solicitação feita a esta Secreta-
ria, cuja validade está condicionada as exigências e reco-
mendações no verso desta autorização.

 Boa Vista - RR, 13 de janeiro de 2015.
_______________________________________ ______________________________________
     ROCKY LANE MAIA DE ALMEIDA            NAYARA BARBOSA MAGALHÃES
     Secretário Municipal de Gestão               Diretora do Departamento de 
     Ambiental e Assuntos Indígenas             Licenciamento e Monitoramento 
               – SMGA - Adjunto                                       Ambiental - DLA

EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES

 1. Conforme Resolução CONAMA n°. 06 de 24 de ja-
neiro de 1986, a publicação dos pedidos de licenciamento, 
em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a res-
pectiva concessão de licença deverá ser encaminhado para 
a publicação, no primeiro caderno do jornal, em corpo sete 
ou superior, no prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, sub-
seqüentes à data do requerimento e/ou da concessão da 
licença, sob pena de invalidade da mesma;
 2. Esta autorização deve estar de fácil visibilidade 
pelos órgãos fi scalizadores; 
 3. Esta autorização é intransferível a terceiros;
 4. Esta Autorização está restrita ao estudo de viabi-
lidade ambiental referente aos Serviços de Adequação de 
Cruzamentos para a Implantação de Semáforos nas seguin-
tes ruas e avenidas:
 Cruzamento da Av. Ville Roy com Av. Major Williams;
 Cruzamento da Av. General Ataíde Teive com Av. 
dos Bandeirantes;
 Cruzamento da Av. Mário Homem de Melo com Av. 
dos Imigrantes;
 Cruzamento da Av. Nazaré Filgueiras com Av. Laura 

Pinheiro Maia;
 Cruzamento da Av. General Ataíde Teive com Av. 
Nossa Senhora de Nazaré;
 Cruzamento da Av. Centenário com Rua: Juazeiro;
 Cruzamento da Av. General Ataíde Teive com Rua: 
Padre Anchieta;
 Cruzamento da Rua: Izídio Galdinho da Silva com 
Rua: Pedro A. Bantim;
 Cruzamento da Rua: Felipe Xaud com Rua: Juvêncio 
Jaricuna de Albuquerque;
 Cruzamento da Rua: da Piscicultura com Rua: Pora-
quê;
 Cruzamento da Av. Princesa Isabel com Av. Nossa 
Senhora de Nazaré;
 Cruzamento da Av. General Ataíde Teive com Av. 
São Joaquim;
 Cruzamento da Av. das Guianas com Av. Ville Roy;
 Cruzamento da Av. das Guianas com Av. Benjamin 
Constant;
 Cruzamento da Rua: Estrela Dálva com Rua: Sol 
Nascente;
 Cruzamento da Rua: Izídio Galdino da Silva com  Av. 
Nazaré Filgueiras;
 Cruzamento da Av. Carlos Pereira de Melo com Rua: 
da Piscicultura;
 Cruzamento da Av. Carlos Pereira de Melo com Av. 
São Sebastião;
 Cruzamento da Av. Princesa Isabel com Rua: Pora-
quê.
 5. A empresa vencedora do certame licitatório fi ca 
obrigada a solicitar através de requerimento de licencia-
mento ambiental a autorização de instalação, juntamente 
com os devidos projetos técnicos e estudos ambientais, para 
prosseguimento do referido processo; 
 6. Solicitar previamente a Secretaria Municipal de 
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas - SMGA a autoriza-
ção para toda e qualquer alteração no projeto;
 7. O pedido de renovação desta Autorização Prévia 
deverá ser formalizado nesta Secretaria no mínimo de 120 
(cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
 No caso do não cumprimento de qualquer item aci-
ma a autorização perderá automaticamente a sua validade 
e será renovada somente após nova avaliação do empreen-
dimento;
 No caso de desobediência de um dos itens anterio-
res o requerente estará sujeita as penalidades previstas no 
art. 19 da Resolução CONAMA 237/97;
 Qualquer impacto negativo ao meio ambiente, de-
corrente de sua operação sujeitará a empresa ás sanções 
previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 
6.514/2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE                          
SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 007/2015–CORREGEDORIA/SMST    

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, 
em face do servidor F.G.P, matricula 26.215,  para apurar os 
fatos narrados no Memo 0355/2014 SMTRAN e seus anexos, 
constante nos autos do processo nº 003/2015 Corregedoria 
-SMST/Vol. 1, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer do apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, RONALD LEITE DA 
SILVA, Agente de Trânsito, matrícula nº 28.068, CHARLES 
CARNEIRO VERDOLIN, Guarda Civil Municipal, especialida-
de Inspetor de Área, matrícula nº 14.570 e  CARLOS LEAN-
DRO SOBRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialida-
de 2ª classe, matrícula nº 28.005, para sob Presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo 
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Disciplinar, subordinado a Corregedoria de Segurança des-
ta Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, CARLOS LEANDRO SO-
BRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialidade 2ª 
classe, matrícula nº 28.005, para secretariar as atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria de Segurança/SMST e 
pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 
dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 008/2015–CORREGEDORIA/SMST     

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, 
em face do servidor R.A.T, matricula 26992,  para apurar os 
fatos narrados no Memo 0331/2014 SMTRAN e seus anexos, 
constante nos autos do processo nº 004/2015 Corregedoria 
-SMST/Vol. 1, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer do apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, RONALD LEITE DA 
SILVA, Agente de Trânsito, matrícula nº 28.068, CHARLES 
CARNEIRO VERDOLIN, Guarda Civil Municipal, especialida-
de Inspetor de Área, matrícula nº 14.570 e  CARLOS LEAN-
DRO SOBRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialida-
de 2ª classe, matrícula nº 28.005, para sob Presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, subordinado a Corregedoria de Segurança des-
ta Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, CARLOS LEANDRO SO-
BRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialidade 2ª 
classe, matrícula nº 28.005, para secretariar as atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria de Segurança/SMST e 
pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 
dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 009/2015–CORREGEDORIA/SMST

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Discipli-
nar, em face do servidor E.M.F, matricula 28396,  para apu-
rar os fatos narrados no Memo 041/2014 OUVIDORIA/ SMST 
e seus anexos, constante nos autos do processo nº 005/2015 
Corregedoria -SMST/Vol. 1, bem como as demais infrações 
conexas que emergirem no decorrer do apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, RONALD LEITE DA 
SILVA, Agente de Trânsito, matrícula nº 28.068, CHARLES 
CARNEIRO VERDOLIN, Guarda Civil Municipal, especialida-
de Inspetor de Área, matrícula nº 14.570 e  CARLOS LEAN-
DRO SOBRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialida-
de 2ª classe, matrícula nº 28.005, para sob Presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, subordinado a Corregedoria de Segurança des-
ta Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, CARLOS LEANDRO SO-
BRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialidade 2ª 
classe, matrícula nº 28.005, para secretariar as atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria de Segurança/SMST e 
pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 
dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 10/2015–CORREGEDORIA/SMST     

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Discipli-
nar, em face dos servidores M.F.S, matricula 14.725 e J.C.C.S, 
matricula 14.588, para apurar os fatos narrados no Memo 
237/2014 SGCM e seus anexos, constante nos autos do pro-
cesso nº 006/2015 Corregedoria -SMST/Vol. 1, bem como as 
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demais infrações conexas que emergirem no decorrer do 
apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, CHARLES CARNEIRO 
VERDOLIN, Guarda Civil Municipal, especialidade Inspe-
tor de Área, matrícula nº 14.570, RONALD LEITE DA SILVA, 
Agente de Trânsito, matrícula nº 28.068 e  MARINHO CA-
VALCANTE  DA SILVA , Guarda Civil Municipal, especialidade 
Inspetor Geral, matrícula nº 02016, para sob Presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, subordinado a Corregedoria de Segurança des-
ta Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, MARINHO CAVALCANTE  
DA SILVA , Guarda Civil Municipal, especialidade Inspetor 
Geral, matrícula nº 02016, para secretariar as atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria de Segurança/SMST e 
pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 
dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 11/2015–CORREGEDORIA/SMST     

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Discipli-
nar, em face do servidor T.B.S, matricula 25.789, para apu-
rar os fatos narrados no Memo 045/2014OUVIDORIA/SMST 
e seus anexos, constante nos autos do processo nº 007/2015 
Corregedoria -SMST/Vol. 1, bem como as demais infrações 
conexas que emergirem no decorrer do apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, JOSÉ DE SOUSA RO-
DRIGUES FILHO, Guarda Civil Municipal, especialidade Ins-
petor, matrícula nº 14.591,  RONALD LEITE DA SILVA, Agente 
de Trânsito, matrícula nº 28.068 e  MARINHO CAVALCANTE  
DA SILVA , Guarda Civil Municipal, especialidade Inspetor 
Geral, matrícula nº 02016, para sob Presidência do primei-
ro, comporem a Comissão de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, subordinado a Corregedoria de Segurança desta 
Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, MARINHO CAVALCANTE  
DA SILVA , Guarda Civil Municipal, especialidade Inspetor 
Geral, matrícula nº 02016, para secretariar as atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria de Segurança/SMST e 
pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 

dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 12/2015–CORREGEDORIA/SMST     

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, 
em face do servidor J.R.S.S, matricula 25.801, para apurar 
os fatos narrados no Memo  241/2014 SGCM e seus anexos, 
constante nos autos do processo nº 008/2015 Corregedoria 
-SMST/Vol. 1, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer do apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, CARLOS LEANDRO 
SOBRINHO DIAS, Guarda Civil Municipal, especialidade 
2ªclasse, matrícula nº 28005  e  JOSÉ DE SOUSA RODRIGUES 
FILHO , Guarda Civil Municipal, especialidade Inspetor, ma-
trícula nº 14.591, para sob Presidência do primeiro, com-
porem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
subordinado a Corregedoria de Segurança desta Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, JOSÉ DE SOUSA RODRI-
GUES FILHO , Guarda Civil Municipal, especialidade Inspe-
tor, matrícula nº 14.591, para secretariar as atividades de-
senvolvidas pela Corregedoria de Segurança/SMST e pela 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 
dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

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

CORREGEDORIA DE SEGURANÇA

PORTARIA Nº 13/2015–CORREGEDORIA/SMST     

 A Corregedoria de Segurança da Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana e Trânsito, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o art. 1º, I, da portaria 32/2009-
SMST, publicada no D.O.M nº 2411, de 12 março de 2009, 
c/c art. 10, III, da lei nº 916/2006, c/c art. 6º, VI, da lei nº 
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1.007/2007.

 RESOLVE:

 Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, 
em face do servidor J.R.S.S, matricula 25.801, para apurar 
os fatos narrados no Memo  222/2014 SGM e seus anexos, 
constante nos autos do processo nº 009/2015 Corregedoria 
-SMST/Vol. 1, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer do apuratório.

 Art. 2º Designar os servidores, MARINHO CAVALCAN-
TE DA SILVA , Guarda Civil Municipal, especialidade Inspetor 
Geral, matrícula nº 02016 e  CARLOS  LEANDRO SOBRINHO 
DIAS, Guarda Civil Municipal, especialidade 2ªclasse, matrí-
cula nº 28005, e RONALD LEITE DA SILVA Agente de Trânsito, 
matricula 28068, para sob Presidência do primeiro, compo-
rem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, su-
bordinado a Corregedoria de Segurança desta Secretaria.

 Art. 3º Designar o servidor, RONALD LEITE DA SIL-
VA Agente de Trânsito, matricula 28068, para secretariar as 
atividades desenvolvidas pela Corregedoria de Segurança/
SMST e pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

 Art. 4º O presente Processo Administrativo Discipli-
nar deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período.

 Art. 5º Deliberar que os membros da Comissão de-
vam permanecer desempenhando as atribuições do cargo, 
dedicando-se também as diligências necessárias à instru-
ção processual, até a conclusão do relatório fi nal.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 Dê-se ciência. Publique-se.Cumpra-se.

 Corregedoria de Segurança da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana e Trânsito.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Patrizia A. Alves Rocha
Corregedora de Segurança

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE             
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº 05/2015

 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, dando cumpri-
mento ao que determina a Lei nº 9.452/97, de 20 de março 
de 1997, comunica a todos os Partidos Políticos, Sindicatos 
de Trabalhadores, Entidades Empresariais e demais inte-
ressados, que recebeu Recursos Federais para serem apli-
cados nos seguintes objetos:

Cremildes Duarte Ramos
Secretária Extraordinária de Relações Institucionais

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO,       
ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA/PRESI N.º 434-A/2014

 O Presidente Interino da Fundação de Educação, Tu-
rismo, Esporte e Cultura de Boa Vista – FETEC, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto vigente,

 RESOLVE:

 Art. 1° – Designar o servidor Enos Faustino Almeida, 
Cargo Assessor II, Matrícula 79047, para fi scalizar a execu-
ção dos serviços de hospedagem com alimentação, confor-
me Processo nº 0129/2014-SUPEC.

 Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir des-
ta data, revogadas as disposições em contrário.
 
 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 Gabinete da Presidência da FETEC, Boa Vista, 29 de 
outubro de 2014.

Daniel Lima
Presidente Interino da FETEC

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial  Nº.001/2015
Processo n° 0200/2014 – FETEC

 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS  
NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A FUNDA-
ÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA 
VISTA-FETEC, ORGÃO GERENCIADOR, NOS TERMOS E CON-
DIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

 ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 22/01/2015, 
às 09h00min (horário Local). 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/02/2015, às 
09h00min (horário Local). 

 INÍCIO DA DISPUTA: 03/02/2015, às 09h00min (ho-
rário Local).

 O Edital encontra-se a disposição dos interessados, 
mediante solicitação na Comissão Permanente de Licitação 
/ COPEL, av. dos Imigrantes, n. 1612, Terminal João Firmino 
Neto, Buritis, 1º andar, sala 42, Boa Vista (RR), no horá-
rio de 8h às 12h e de 14h às 18h. E, poderá ser solicitado 
pelo e-mail: copel.fetec@boavista.rr.gov.br, sendo fornecido 
gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo 
eletrônico de armazenamento (pen drive).

 Boa Vista (RR), 21 de Janeiro de 2015.

Paulo Ernesto Wanderley Zamberlan
Pregoeiro/FETEC

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial  nº 002/2015
Processo n° 0275/2014 – FETEC

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 850 (OITOCENTOS 
E CINQUENTA) TENDAS, MEDINDO 10 X 10M, 800 (OITO-
CENTAS) TENDAS MEDINDO 5,5 X 5,5M, 150 (CENTO E CIN-
QUENTA) TENDAS MEDINDO 4,5 X 5M, 100 (CEM) TENDAS 
3X3,  E LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) TENDAS 
PIRAMIDAIS MEDINDO 28 X 22 X 7, para atender os eventos 
vindouros da FETEC.

 ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 22/01/2015, 
às 09h00min (horário Local). 
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 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/02/2015, às 
09h00min (horário Local). 

 INÍCIO DA DISPUTA: 04/02/2015, às 09h15min (ho-
rário Local).

 O Edital encontra-se a disposição dos interessados, 
mediante solicitação na Comissão Permanente de Licitação 
/ COPEL, Av. dos Imigrantes, n. 1612, Terminal João Firmino 
Neto, Buritis, 1º andar, sala 42, Boa Vista (RR), no horá-
rio de 8h às 12h e de 14h às 18h. E, poderá ser solicitado 
pelo e-mail: copel.fetec@boavista.rr.gov.br, sendo fornecido 
gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo 
eletrônico de armazenamento (pen drive).

 Boa Vista (RR), 21 de Janeiro de 2015.

Paulo Ernesto Wanderley Zamberlan
Pregoeiro/FETEC

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Errata:

 Na Edição do Diário Ofi cial do Município nº 3846, do 
dia 19 de janeiro de 2015, foi publicado a Portaria/PRESI nº 
0012/2015.

 Onde se lê: Art. 1º - (...) conforme Processo nº 
0012/2015-SUPEC.

 Leia-se: Art. 1º - (...) conforme Processo nº 
0020/2015-SUPEC.

 Boa Vista – RR, 19 de janeiro de 2015.

Daniel Lima
Presidente Interino da FETEC
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Presidente:
Antonio Adberto Resende Veras

Primeiro Vice-Presidente:
Mirian dos Reis Melo

Segundo Vice-Presidente:
Marcelo Rodrigues Batista

Primeiro Secretário:
Aline Maria de Menezes Resende Chagas 

Segundo Secretário:
Sandro Denis de Souza Cruz

Terceiro Secretário:
Paulo Bastos Linhares

 
 Abel Salvador Mesquita Junior, Adelino Dias de 
Sousa Neto, Alcinira Magalhães Mota Freitas, Alexan-
dre Moreira dos Santos, Edvaldo Moura de Sousa, Joao 
Maria Mario Cesar Balduino, José Flavio de Matos, Júlio 
Cezar Medeiros Lima, Leonardo Rodrigues Moreira, Ma-
noel Neves de Macedo, Mauricélio Fernandes de Melo, 
Mayara da Silva Ferreira, Paulo Carpejane Alves Ferrei-
ra, Renato Andrade Queiroz, Sandro Cavalcante França.

Poder Legislativo
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