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INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 20 DE MAIO DE 2021 

EDIÇÃO Nº 034 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
EDIÇÃO- Diária 

                                     MUCAJAÍ-RR, 06 DE ABRIL DE 2022. 

 PODER EXECUTIVO 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoal- SEMAGP       

Dayane Nunes Melo  
Secretaria Municipal da Educação- SEMED 

Sueli Terezinha Magalhães  

Secretaria Municipal da SAÚDE - SEMSA 

Antonio Carlos Monteiro de Figueiredo 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEMOI  

Darci Ribeiro dos Santos  
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS 

Jordana Fernandes de Almeida 

Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Finanças – 
SEMPOF 

Dezinho Alves de Oliveira  
Secretaria Municipal de Agricultura- SEMAG  

Johny Heverton Alves Martins 
Secretaria Municipal Meio  Ambiente  - SEMMA 

Luzinete Mesquita 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo-SEMCET 

José Cravino de Oliveira Filho  

 

Prefeita 

Eronildes Aparecida Gonçalves 
Vice-Prefeito 

Cleude Rodrigues Diolino 
Gabinete Executivo 

Jéssica Gonçalves Pereira 
Procuradoria Geral do Município 

Francisco Feliciano da Conceição 
Controle Interno 

Ângela Mary Cordeiro de Araújo 
Comissão  Permanente de Licitação-CPL 

Jean Cleber Freitas de Lima- Presidente 
Corregedoria da Ouvidoria da Guarda Civil 
Municipal 

Thaygra Emanuelle Andrade mourão Alves 
Ouvidoria da Guarda Civil Municipal 

Paulo Acacio Sampaio de Oliveira 
Guarda Civil Municipal-GCM 

Daniel Fernandes Souza Filho -Diretor 
Departamento de Imprensa Oficial 

Lucas Grandinetti -Diretor 

 SUMÁRIO 
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DECRETO MUNICIPAL N° 012 DE 04 DE ABRIL DE 2022 
DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N° 011 DE 31 DE MARÇO DE 2022, E 

ESTABELECE PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARTICULARES DURANTE A SEMANA EM 

QUE ACONTECERÁ A XXXVIII PAIXÃO DE CRISTO DE MUCAJAÍ-RR. 

A Excelentíssima, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, ERONILDES APARECIDA 

GONÇALVES, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 59, Inciso VI da Lei Orgânica do 

Município; 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam revogadas as disposições do Decreto Municipal n° 011 de 31 de março de 2022. 

Art. 2º Fica proibida a realização de quaisquer eventos particulares no âmbito do Município de Mucajaí na 

semana em que acontecerá o evento da XXXVIII Paixão de Cristo de Mucajaí-RR.  

Parágrafo único. A proibição disposta no caput deste artigo será entre os dias 10 a 15 de abril de 2022, ficando 

autorizado a realização de eventos particulares a partir das 23h:59min do dia 15 de abril de 2022. 

Art. 3° O descumprimento do disposto no artigo 2º deste Decreto acarretará multa de 1000 UFM, sem prejuízo 

do imediato encerramento do evento. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA DE MUCAJAÍ- RR 

 

LEI MUNICIPAL Nº 561 DE 04 DE ABRIL DE 2022 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E 

DEFESA CIVIL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, no uso 

de suas atribuições legais, balizada pela Constituição Federal, e pela Lei Orgânica do Município. 

FAZ SABER a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte 

LEI 

Art. 1º Fica criada na estrutura administrativa do município de Mucajaí, Estado de Roraima, a Secretaria 

Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil é órgão da Administração Direta, 

dirigida por seu titular, estruturada com a finalidade de juntamente com a Prefeita, em cada campo de atuação 

da Administração Pública Municipal, exercer a direção superior do Poder Executivo. 

Parágrafo Único. Este órgão da Administração Direta articular-se-á com outros órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e da sociedade civil, objetivando a 

efetividade de seus programas e projetos. 

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, a elaboração e a 

execução de políticas municipais para a prevenção e combate à violência, potencializando, integrando e 

harmonizando ações das forças públicas, com a missão de desenvolver e implantar medidas que promovam a 

proteção do cidadão, articulando e integrando com os demais organismos governamentais em seus diversos 

níveis, juntamente com a sociedade civil, visa ainda organizar e ampliar a capacidade de defesa ágil, eficiente 

e solidária da comunidade, além de estabelecer um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar  seus impactos para  a população e restabelecer a 

normalidade social. 

Art. 4° Fica criado o seguinte cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 

que integrará o nível de administração superior do município, com atribuições de liderança, direção, articulação 

política, chefia e assessoramento direto, responsáveis pela atuação do respectivo órgão, inclusive pela 

coordenação, supervisão, representação e manutenção de relações intergovernamentais:  

 I – Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. 

Art. 5° A síntese das atribuições a remuneração básica do cargo em comissão criado pelo art. 4° desta lei, está 

relacionado no Anexo Único, que passa a fazer parte integrante desta lei. 

GABINETE DA PREFEITA 
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Art. 6° As alterações necessárias para criação de orçamento serão realizadas através de lei específica para a 

alteração da Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual – 

PPA.  

Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1° DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA MUNICIPAL 
ANEXO ÚNICO 

CARGO VAGAS SÍMBOLO REMUNERAÇÃO 

Secretário Municipal de Segurança, 

Trânsito e Defesa Civil 

01 CC-III R$ 4.000,00 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL 

SÍMBOLO: CC-III 

REQUISITO: ENSINO MÉDIO 

ATRIBUIÇÕES: a) Estabelecer o gerenciamento e as prioridades da segurança pública, controle e 

fiscalização do trânsito, proteção e defesa civil; 

b) Planejar a fixação de diretrizes, coordenar e executar a fiscalização e o policiamento de trânsito de 

competência do Município; 

c) Criar uma unidade de doutrina com base nas experiências já desenvolvidas ou existentes no Estado e no 

âmbito externo; 

d) Prestar colaboração na Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, em cooperação com 

outros órgãos e entidades públicas; 

e) Coordenar a elaboração e a execução de planos da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa 

Civil. 

 

PMM/GAB/PORTARIA Nº 159/22 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 561, DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a 

Legislação Municipal aplicável, RESOLVE: 

PUBLICAR: 

Art. 1º - Faço saber que a Câmara aprovou e eu, Senhora ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, 

sanciono a Lei Municipal nº 561, de 04 de abril de 2022, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ 

 
LEI MUNICIPAL Nº 562 DE 04 DE ABRIL DE 2022 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL DE MUCAJAÍ- RR. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, no 

uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do município,    

Faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

CAPÍTULO I 

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Guarda Civil Municipal de Mucajaí, 

fundamentado nos seguintes princípios:  

I - Racionalização da estrutura de cargos e carreira; 
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II - Legalidade e segurança jurídica; 

III - Estímulo ao desenvolvimento profissional e a qualificação funcional; 

IV - Reconhecimento e valorização do guarda civil municipal pela hierarquia, disciplina, pelos serviços 

prestados, pelos conhecimentos adquiridos, pelo desempenho e valores profissionais. 

Art. 2º Para os fins desta Lei considera-se: 

I - SERVIDOR: A pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo; 

II - CARGO: Unidade laborativa com denominação própria criada por lei, com número certo, que implica o 

desempenho, pelo seu titular de um conjunto de atribuições e responsabilidades; 

III - CARREIRA: Estrutura de desenvolvimento funcional e também profissional, operacionalizada através 

de passagens a níveis e graus superiores no cargo do servidor;   

IV - VENCIMENTO BASE: Retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, de acordo 

com a graduação;  

V - REMUNERAÇÃO: Retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo composta pelo 

vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei. 

Art. 3º São atribuições da Guarda Civil Municipal todas as atividades que são desenvolvidas para assegurar 

a preservação da vida, dos bens, patrimônios públicos municipais, estão inclusos: 

I - Interagir com os agentes de proteção ao meio ambiente, colaborando na proteção dos bens de uso comum 

do povo, por força do art. 255 da Constituição Federal; 

II - Apoiar os agentes municipais no exercício do poder de polícia administrativa para fazer cessar as 

atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, funcionalidade, moralidade e outras de 

interesse da coletividade; 

III - Exercer, nos estritos limites da lei a legítima defesa tipificada no art. 25 do Código Penal Brasileiro, 

podendo o guarda civil municipal: 

a) Prender em flagrante delito nos exatos termos do Código Penal Brasileiro e da Constituição Federal; 

b) Agir em legítima defesa dos direitos assegurados pela Constituição Federal; 

IV - Garantir o funcionamento dos serviços de responsabilidade do município, na forma do §8º do art.144 da 

CF; 

V - Exercer a vigilância sobre os bens e eventos municipais, no sentido de:  

a) Protegê-los dos crimes contra a vida e o patrimônio; 

b) Orientar o público; 

c) Prevenir internamente, a ocorrência de qualquer ilícito penal;  

d) Estabelecer o ordenamento de trânsito; 

e) Prevenir sinistros, atos de vandalismos e danos ao patrimônio. 

VI - Prestar assistências diversas, na forma §8º do art. 144 da CF;  

VII - Executar outras atividades compatíveis com suas atribuições. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Art. 4º A Guarda Civil Municipal de Mucajaí, está subordinada à Secretaria Municipal de Segurança, 

Trânsito e defesa Civil, regendo-se por esta Lei e outros regulamentos que vierem a ser editados pela 

Administração. 

Parágrafo único. A Guarda Civil Municipal do Município de Mucajaí-RR, será comandada por servidor do 

quadro efetivo da Guarda Civil Municipal, com nível superior independente da formação, desde que tenha 

sido aprovado em estágio probatório, que terá status e remuneração de Secretário Municipal, nomeado por 

ato de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 5º São cargos comissionados ou função gratificada que fazem parte da estrutura da Guarda Civil 

Municipal:  

I - Superintendente da Guarda; 

II - Chefe de Divisão de Pessoal e logística da Guarda Civil Municipal; 

III - Chefe de Divisão de Segurança Urbana. 

Parágrafo Único. Os valores dos vencimentos dos cargos constantes neste artigo encontram-se dispostos no 

Anexo III desta lei.  

Art. 6º A Guarda Civil Municipal, comportará em sua estrutura até 72 (setenta e dois) cargos de Guarda 

Civil Municipal, conforme limite previsto na Lei Federal nº 13.022/2014. 

CAPÍTULO III 
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DA HIERARQUIA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

E 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º Os cargos efetivos da Guarda Civil Municipal, serão escalonados em carreira, de acordo com o plano 

de cargos sucessivos e ascendentes, e seguem a seguinte hierarquia: 

a) Inspetor Geral;  

b) Inspetor de Área; 

c) Inspetor;  

d) Subinspetor;  

e) GCM de 1ª classe;  

f) GCM de 2ª classe;  

g) GCM de 3ª classe. 

§ 1º Ao Inspetor Geral, além das atribuições contidas no artigo 3º desta Lei,  incumbi as seguintes 

atribuições: distribuir tarefas aos inspetores, subinspetores, inspetores de área e guardas; transmitindo-lhes 

ordens; organizar escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários, através do departamento, assinar 

documentos ou   tomar providências de caráter urgente, quando da ausência ou impedimento ocasional do 

diretor; (superior hierárquico) zelar pela conduta dos guardas municipais; auxiliar ao diretor  nas instruções; 

sugerir efetuar alterações na distribuição do pessoal, quando necessário,   cumprir e fazer cumprir as normas 

gerais de ação e regulamentos; executar outras atividades correlatas ao cargo.   

§ 2º Ao Inspetor de Área além das atribuições contidas no artigo 3º desta lei, incumbi as seguintes 

atribuições: distribuir tarefas aos inspetores, subinspetores e guardas; transmitindo-lhes ordens superiores; 

fiscalizar as atividades dos  guardas de sua circunscrição; assistir ás formaturas de substituição de turmas;  

cumprir e fazer              cumprir as normas, leis e regulamentos; emitir relatório diário das ocorrências do 

setor sua responsabilidade; comandar, fiscalizar, as equipes de patrulhamento; executar serviços de 

patrulhamento quando necessário; executar outras atividades correlatas ao cargo. 

§ 3º Ao Inspetor além das atribuições contidas no artigo 3º desta lei,  incumbi as seguintes atribuições: 

distribuir as tarefas aos subinspetores e  guardas, transmitindo-lhes ordens superiores; fiscalizar as atividades 

dos guardas de sua circunscrição; eventualmente assistir ás formaturas de substituição de turmas; cumprir e 

fazer cumprir as normas, leis e regulamentos; emitir relatório diário das ocorrências do setor sob sua 

responsabilidade; fiscalizar as equipes de patrulhamento; executar serviços de patrulhamento quando 

necessário; executar outras atividades correlatas ao cargo. 

 § 4º Ao Subinspetor além das atribuições contidas no artigo 3º desta lei,  incumbi as seguintes atribuições: 

distribuir tarefas aos guardas e transmitir ordens superiores; fiscalizar as atividades dos guardas de sua 

circunscrição; assistir ás formaturas de substituição de turmas; cumprir e faz cumprir as normas, leis e 

regulamentos; emitir relatório diário das ocorrências do setor sob sua responsabilidade; comandar as equipes 

de patrulhamento; executar serviços de patrulhamento quando necessário; executar outras atividades 

correlatas ao cargo. 

 § 5º Ao Guarda Civil Municipal de 1ª Classe, além das atribuições contidas no artigo 3º desta lei,  incumbi 

as seguintes atribuições: supervisionar e orientar os Guardas de 2ª e 3ª Classes; executar tarefas na área de 

patrulhamento, de inspeção, vigilância e proteção das instalações, serviços e bens municipais; atuar no 

monitoramento de sistema eletrônico de vigilância e alarmes; dirigir e operar  viaturas, veículos especiais e 

náuticos quando em serviço de grupo ou quando lhe for determinado pelos seus superiores; colaborar com a 

observância do Código de Postura do  Município; intervir em casos de acidentes, incêndio e outros sinistros 

para providenciar solução ou tomar as medidas mais urgentes; executar outras atividades correlatas ao cargo. 

§ 6º Ao Guarda Civil Municipal de 2ª Classe além das atribuições contidas no artigo 3º desta lei, incumbi as 

seguintes atribuições: supervisionar e orientar os Guardas de 3ª Classe; executar tarefas na área de 

patrulhamento,  de inspeção, vigilância e proteção das instalações, serviços e bens municipais; atuar no  

monitoramento de sistema eletrônico de vigilância e alarmes; dirigir e operar viaturas, veículos especiais e 

náuticos quando em serviço de grupo ou quando lhe for determinado pelos seus superiores; colaborar com a 

observância do Código de Postura do Município;  intervir em casos de acidentes, incêndio e outros sinistros 

para providenciar solução ou tomar   as medidas mais urgentes; executar outras atividades correlatas ao 

cargo. 

§ 7º Ao Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, além das atribuições contidas no artigo 3º desta lei, incumbi as 

seguintes atribuições: executar tarefas na área de patrulhamento, de inspeção, vigilância e proteção das 
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instalações, serviços e bens municipais; atuar no monitoramento de sistema eletrônico de vigilância e 

alarmes; dirigir e operar viaturas, veículos especiais e náuticos quando em serviço de grupo ou quando lhe 

for determinado pelos seus superiores; colaborar com a observância do Código de Postura do Município; 

intervir em casos de acidentes, incêndio e outros sinistros para providenciar solução ou tomar as medidas 

mais urgentes; executar outras atividades correlatas ao cargo. 

CAPÍTULO IV 

DA ATUAÇÃO E COLABORAÇÃO COM AS OUTRAS INSTITUIÇÕES  

 

Art. 8º Cabe a Guarda Civil Municipal interagir com instituições Públicas e Privadas, através de convênio de 

cooperação técnico-operacional, de forma a: 

I - Possibilitar a orientação e o treinamento do efetivo municipal; 

II - Capacitar o efetivo municipal de modo a permitir sua atuação de maneira eficaz e permanente; 

III - Permitir a avaliação de suas atividades e indicar alternativas para melhoria da atuação no território 

municipal. 

Parágrafo Único. As operações conjuntas deverão ser planejadas de forma a permitir a programação prévia 

e a definição das atribuições e tarefas e a consequente integração entre a Guarda Civil Municipal e as demais 

instituições, de modo a permitir a compatibilização das mesmas com a qualificação do efetivo municipal. 

Art. 9º A Guarda Civil Municipal deverá adotar as medidas necessárias à prevenção de ilícitos nos serviços e 

equipamentos públicos municipais, tais como eventos, instalações culturais, recreativas, esportivas, dentre 

outros, bem como nas imediações dos prédios públicos municipais. 

Parágrafo Único. As medidas serão tomadas de comum acordo com os dirigentes dos eventos, 

estabelecimentos de ensino, saúde, assistência social, entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou 

beneficentes. 

Art. 10 Respeitadas as competências legais, a Guarda Civil Municipal prestará colaboração aos demais 

poderes e agentes de segurança especialmente no que tange as medidas de proteção a vida, aos direitos e 

proteção à criança e ao adolescente e na defesa do meio ambiente.  

CAPÍTULO V 

DO PROVIMENTO E DOS CARGOS 

Art. 11 O ingresso no quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Mucajaí dar-se-á por concurso 

público, sendo o curso de formação uma das etapas do concurso, conferindo ao candidato certificação de 

nível técnico profissional. 

§ 1º O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 

período. 

§ 2º O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos a serem satisfeitos pelos 

candidatos serão estabelecidos em edital o qual deverá ser publicado na Impressa Oficial do Munícipio. 

§ 3º Não se abrirá novo concurso público enquanto a ocupação do cargo puder ser feita por candidato em 

disponibilidade aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.    

Art. 12 São requisitos básicos para provimento de cargo de Guarda Civil Municipal:  

I - Ser brasileiro nos termos da Constituição Federal; 

II - Estar quite com o serviço militar e as obrigações eleitorais; 

III - Ter no mínimo 18 anos; 

IV - Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais das esferas municipal, estadual e federal; 

V - Possuir ensino médio;  

VI - Ser aprovado no concurso de provas ou de provas e títulos; 

VII - Ser aprovado em provas de capacidade física; 

VIII - Ser aprovado nos exames médicos pré-admissionais;  

IX - Ser declarado apto na avaliação psicológica a que se submeter; 

X - Ser submetido a investigação social, para avaliação de conduta e idoneidade moral; 

XI - Ser aprovado no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal. 

Art. 13 O edital do concurso estabelecerá outras condições e requisitos para o ingresso na carreira de guarda 

civil municipal. 

Art. 14 Além das normas gerais, os concursos públicos serão regidos por instruções especiais, que farão 

parte do edital, respeitando principalmente, o princípio da publicidade. 

Art. 15 O candidato aprovado em concurso público e nomeado para o cargo, será efetivado após três anos de 
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estágio probatório, cujo desempenho será avaliado por comissão especial de avaliação de desempenho, com 

base em critérios estabelecidos por ato do Poder Executivo Municipal. 

CAPÍTULO VI 

DA FORMAÇÃO 

Art. 16 Os candidatos aprovados no concurso público serão submetidos ao curso de formação. 

Parágrafo único. Durante o período de formação, o aluno receberá uma bolsa mensal no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, sendo devido ainda o percentual de 80% do salário mínimo vigente a título de 

auxílio fardamento, concedido uma única vez. 

Art. 17 A formação dos candidatos aprovados no concurso público para carreira de Guarda Civil municipal 

deverá ser conduzida pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e defesa Civil, que poderá empregar 

profissionais da própria Guarda Civil Municipal ou ainda profissionais de instituições congêneres ou liberais 

ou celebrar convênios com instituições congêneres respeitadas as leis vigentes. 

Art. 18 A posse no cargo de Guarda Civil Municipal somente se dará após aprovação do aluno no respectivo 

curso de formação, de acordo com as regras estabelecidas edital. 

§ 1º O empossado será submetido a estágio probatório nos termos da Constituição Federal e do Regime 

Jurídico dos servidores Públicos do Munícipio de Mucajaí. 

§ 2º Um mês antes de findar o período do estágio probatório, o Guarda Civil               Municipal será 

submetido à homologação da autoridade competente seguindo critérios de           avaliação de desempenho 

do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, nos moldes da Lei Municipal nº 

177/2003. 

CAPÍTULO VII 

DOS ATRIBUTOS E DA ÉTICA 

Art. 19 São atributos indispensáveis ao exercício do cargo de Guarda Civil Municipal: 

I - RESPOSABILIDADE: Capacidade de assumir e suportar as consequências das próprias atitudes e 

decisões; 

II - DISCIPLINA: Capacidade de proceder conforme as normas, as leis, padrões, regulamentares, reverência, 

consideração e respeito facultado prestar continência aos superiores hierárquicos; 

III - EQUILÍBRIO EMOCIONAL: Capacidade de controlar suas próprias reações; 

IV - DEDICAÇÃO: Capacidade de realizar atividades com empenho; 

V - APRESENTAÇÃO PESSOAL: Capacidade de zelar pelo asseio e apresentação do uniforme, além da 

exteriorização de atitudes compatíveis com o cargo; 

VI - PONTUALIDADE: Capacidade de executar suas atribuições no tempo determinado; 

VII - ASSIDUIDADE: Capacidade de cumprir com regularidade e exatidão os horários da escala de serviço; 

VIII - COOPERAÇÃO: Capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de outras pessoas ou da 

própria equipe; 

IX - INICIATIVA: Capacidade para agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior; 

X - DINAMISMO: Capacidade de evidenciar a disposição para o desempenho das atividades profissionais; 

XI - PROBIDADE: Capacidade de proceder dentro dos padrões exigidos pela moral; 

XII - OBJETIVIDADE: Facilidade de na realização de uma atividade ou solução do problema ater-se 

exclusivamente ao objeto em questão; 

XIII - SOCIABILIDADE: Capacidade de praticar e aplicar, com maturidade as regras de cortesia e 

civilidade nas diferentes situações de trabalho; 

XIV - ORGANIZAÇÃO: Capacidade de realização de uma atividade ou solucionar um problema, 

procedendo de forma ordenada possibilitando a utilização eficaz dos elementos de uma atividade ou 

empreendimento; 

XV - CAPACIDADE DE OBSERVAÇÃO: Qualidade para a identificação de aspectos importantes de um 

problema ou questão; 

XVI - FACILIDADE DE EXPRESSÃO: Facilidade para manifestar de forma clara e precisa os 

pensamentos. 

Parágrafo Único. Os atributos elencados no caput serão considerados para a avaliação de desempenho para 

fins de provimento do cargo de Guarda Civil Municipal, bem como para a progressão na carreira.  

Art. 20 O sentimento do dever e o decoro da carreira impõe a cada um dos integrantes da corporação 

conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos éticos:  

I - Ter a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade; 
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II - Exercer com autoridade eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo ou 

função; 

III - Respeitar e fazer respeitar a dignidade das pessoas; 

IV - Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; 

V - Ser justo e imparcial na apreciação de atos e fatos; 

VI - Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico de si mesmo e de seus pares e seus subordinados, em razão 

das missões que lhe forem confiadas; 

VII - Desenvolver permanentemente os atributos elencados no Art. 19 desta lei; 

VIII - Ser discreto nas atitudes gestos e na linguagem falada ou escrita; 

IX - Abster-se de tratar de qualquer assunto fora do âmbito apropriado; 

X - Cumprir seus deveres de cidadão; 

XI - Primar pela observância das normas da boa educação; 

XII - Abster-se de fazer uso do cargo ou função para obter vantagem de qualquer natureza para si ou para 

outrem;  

XIII - Zelar pelo conceito público da Guarda Civil Municipal; 

XIV - Manter sigilo profissional.  

CAPÍTULO VIII 

DOS UNIFORMES, DISTINTIVOS, EMBLEMAS E INSÍGNIAS 

Art. 21 Os Guardas Civil Municipal usarão uniformes, distintivos, emblemas e insígnias próprias das 

graduações, aprovado pelo prefeito municipal, podendo, caso autorizado, usar insígnias de cursos realizados 

em outras instituições. 

Parágrafo Único. Compete ao Chefe do Executivo a definição do estilo e a cor do uniforme levando em 

consideração o Estatuto das Guardas Municipais, Lei Federal n° 13.022/2014, bem como os distintivos, 

emblemas e insígnias da corporação. 

Art. 22 O uso do uniforme é obrigatório e sua conservação será objeto de permanente inspeção superior, 

conforme Lei Municipal nº 483 de 14 de novembro de 2018. 

Parágrafo único.  As normas relativas à criação e concessão dos distintivos e insígnias, bem como as 

sanções pelo descumprimento delas estão dispostas no Código de Conduta (Lei Municipal nº 483 de 14 de 

novembro de 2018). 

Art. 23 O uniforme será disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Mucajaí em forma de pecúnia uma vez 

ao ano até o pagamento referente ao mês de maio no valor de um salário mínimo vigente. 

CAPÍTULO IX 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 24 A Jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, seguirá como modelo as seguintes 

escalas: 

I - 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso; 

II - 12 horas de trabalho por 48 horas de descanso; 

III - 12 horas de trabalho por 36 de descanso; 

IV - Escala de serviço em pontos fixos de 8 horas de serviço diário de segunda a sexta-feira; 

V - Escala de seis 6 horas diárias de segunda a sexta-feira aos Guarda Civis Municipais que estejam 

cumprindo o plantão de 6 horas corrida. 

 

Parágrafo único. Para fins de cômputo de faltas será observado a jornada de trabalho, sendo que, 

uma falta corresponderá ao valor equivalente ao vencimento base dividido pelo número de plantões. 
Art. 25 Os servidores que estejam cedidos para outros órgãos das esferas Municipal, Estadual e Federal, a 

escala ficará a cargo dos órgãos que o servidor esteja servindo no momento.  

Art. 26 A hora de trabalho que exceder o limite da carga horária será pago ao servidor a título de horas 

extras, acrescido de 50% (cinquenta por cento) nos dias normais da semana, e aos finais de semana e feriado 

será de 100% (cem por cento). 

Parágrafo Único. O Superintendente da Guarda no ato da realização das escalas de serviço levará sempre 

em conta a conveniência e necessidade do serviço público. 

CAPÍTULO X 

DAS VANTAGENS 

Art. 27 Além das vantagens previstas no regime jurídico dos servidores públicos             municipais, os 
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Guardas Civis Municipais farão jus às seguintes vantagens: 

I - Gratificação por Risco de Vida;  

II - Auxílio Alimentação;  

III - Gratificação de Serviço Voluntário (GSV); 

IV - Adicional noturno. 

Parágrafo único. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de 

concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 

fundamento.   

DA GRATIFICAÇÃO  

POR RISCO DE VIDA 

 Art. 28 A gratificação por risco de vida consiste em retribuição pecuniária a ser concedida no desempenho 

das atribuições em condições especiais de segurança urbana, em face da execução de trabalho de regime 

especial com potencial e/ou iminente risco de vida, conforme fundamento disposto no Art. 180 da Lei 

Municipal n° 177/2003, Estatuto do Servidor do Município de Mucajaí-RR. 

Parágrafo único. A retribuição da gratificação por risco de vida será concedida a todos os Guardas no 

percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base de cada servidor.   

DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Art. 29 O auxílio alimentação será concedido aos servidores públicos ocupantes do cargo do quadro de 

carreira de Guarda Civil Municipal, inclusive concedida no período de gozo de férias, no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. 

GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Art. 30 Fica instituída a Gratificação de Serviço Voluntário, denominada (GSV), devida aos servidores da 

Guarda Civil Municipal sem prejuízo da remuneração integral relativa ao seu cargo. 

§ 1º Farão jus à Gratificação de Serviço Voluntário, de que trata o caput deste artigo, os servidores da 

Guarda Civil Municipal, no efetivo exercício de suas funções, que durante o seu período de folga, for 

convocado para o serviço. 

§ 2º A Gratificação de que trata o caput deste artigo não será paga cumulativamente com a gratificação de 

cargo comissionado ou função de confiança e não se incorpora à remuneração. 

Art. 31 A gratificação prevista no Art. 30 desta Lei, constituirá em número de horas trabalhadas no decorrer 

do período mensal. 

§ 1º Para efeito de cálculo, por cada hora trabalhada o servidor fará jus ao percentual de 1% (um por cento) 

do salário mínimo. 

§ 2º O limite máximo de horas para fins do cômputo da Gratificação de Serviço Voluntário (GSV) exercido 

pelos servidores contemplados nesta lei, será de no máximo 100 (cem) horas por mês. 

§ 3º Fica vedado aos Guardas Civis Municipais ultrapassarem o limite da quantidade de horas de que trata o 

§ 2º deste artigo. 

CAPÍTULO XI 

DO SISTEMA DE CARREIRA, 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E DA PROMOÇÃO 

Art. 32 O sistema de carreira dar-se-á sob a forma de progressão por tempo de serviço e por promoção 

funcional.  

Parágrafo único.  A estrutura do Plano de Cargos e Carreira da Guarda Civil Municipal está contida no 

Anexo II, desta Lei. 

Art. 33 A precedência hierárquica é regulada: 

I - Pelo exercício do cargo;  

II - Pela antiguidade no cargo, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou decreto. 

§ 1º A antiguidade de cada cargo será definida: 

I - Pela data da promoção ou nomeação;  

II - Pela classificação no curso de formação Técnica Profissional. 

§ 2º Nos casos de nomeação coletiva mediante concurso, prevalecerá, para efeito de            antiguidade, a 

ordem de classificação obtida no curso de Formação Técnica Profissional. 

Art. 34 Quadro de Acesso são relações de Guardas Civil Municipal que preencham as              condições de 

promoção, pelos critérios de merecimento e antiguidade na forma estabelecida por esta Lei. 

Art. 35 Interstício é o período mínimo, contado dia a dia, em que o Guarda Civil Municipal deverá 
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permanecer na classe para que possa concorrer a promoção, pelos critérios de merecimento. 

 

Art. 36 Após processos de promoção, serão organizados "almanaques" da Guarda Civil Municipal, contendo 

a relação nominal de Guardas Civis Municipais, distribuídos pelas respectivas especialidades sendo 

publicada em D.O.M., mural ou qualquer outro meio de informação e publicação. 

Art. 37 A Progressão Funcional é a passagem para a referência imediatamente superior no sentido horizontal 

da classe a que pertence o Guarda Civil Municipal, devendo ser cumprido o interstício de 03 (três) anos para 

a sua concessão, observados os seguintes              requisitos: 

I - Comportamento disciplinar bom; 

II - Não ultrapassar 09 (nove) faltas injustificadas durante o período de 03 anos que antecedem a progressão; 

III - Não ter permanecido em licença para tratar de interesse particular; 

IV - Não ter permanecido em licença por mais de 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, durante os 03 (três) 

anos que antecedem à efetivação da progressão funcional;  

V - Não ter sido punido com suspensão no período antecedem a data da progressão. 

§ 1º O desenvolvimento da progressão do guarda civil municipal na carreira dar-se-á exclusivamente, pela 

mudança de classe e padrão de vencimento, conforme tabela de referência descrita no Anexo I, desta lei.  

§ 2º A Comissão de Avaliação e Progressão da Guarda Civil Municipal será composta pelo: Secretário 

Municipal de Segurança, Superintendente da Guarda Civil Municipal, um Guarda Civil mais antigo e um 

Representante da Procuradoria Geral do Município. Que analisará, por meio de “ficha de conceito”, os 

critérios e normativas do Código de Conduta disposta na Lei Municipal nº 483 de 14 de novembro de 2018. 

Art. 38 Fica interrompido o interstício, previsto no caput do Art. 37, para efeito de               progressão 

funcional, nos casos a seguir descritos: 

I - Suspensão funcional; 

II - Afastamento para tratamento de interesse particular; 

III - Prisão decorrente de decisão judicial; 

IV- Licença para tratamento de saúde superior a 30 dias; 

V- Licença para exercer mandato eletivo. 

Art. 39. A promoção caracteriza-se pela passagem do Guarda Civil Municipal a especialidade ou graduação 

superior de um nível para outro imediatamente, dentro do mesmo cargo e carreira e será concedida pelo 

Chefe do Poder Executivo Municipal de Mucajaí-RR, nos dias 1º (primeiro) de março e 1º (primeiro) de 

outubro. 

 § 1º A promoção do Guarda Civil Municipal ocorrerá mediante análise pela Comissão de Avaliação e 

Promoção, dentre aqueles melhores classificados no Quadro de Acesso de            Guardas Civis Municipais. 

§ 2º Os requisitos mínimos para concorrer a promoção superior de Guarda Civil Municipal consta no Anexo 

II, parte integrante e inseparável desta lei e no artigo 40 desta lei.  

§ 3º A Comissão de Avaliação e Promoção da Guarda Civil Municipal será composta por: 

I - Secretário Municipal de Segurança Pública - Presidente;  

II - Superintendente da Guarda Civil Municipal - Secretário;  

III - Representante da Procuradoria Geral do Município - Membro;  

IV - Um Guarda Civil Municipal mais antigo - Membro. 

§ 4º A promoção do Guarda Civil Municipal em carreira ocorrerá no sentido vertical depois de transcorrido o 

interstício de 03 (três) anos no efetivo exercício na graduação anterior aplicando-se a tabela salarial de 

referência constante no Anexo I, desta lei. 

§ 5º Os Guardas Civis Municipais serão promovidos depois de avaliados, por meio de “ficha de conceito”, 

considerando os critérios e normativas do Código de Conduta, Lei Municipal nº 483 de 14 de novembro de 

2018. 

Art. 40 Constituem requisitos para concorrer à promoção de Guardas Civis Municipais por merecimento: 

I - Interstício de no mínimo 03 (três) anos na graduação anterior, para poder concorrer à especialidade 

superior; 

II - Comportamento disciplinar bom;  

III - Não ultrapassar 09 (nove) faltas injustificadas no período que antecedem à promoção. 

§ 1º Os promovidos à especialidade de graduação superior (subinspetor e inspetor) deverão frequentar curso 

a ser ministrado pela Administração Pública Municipal ou instituição credenciada, a fim de habilitá-los ao 

exercício da especialidade e das exigências do cargo. 
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Art. 41 Não será computado, para fins de promoção funcional, o tempo de: 

I - Suspensão funcional; 

II - Afastamento para tratamento de interesse particular; 

III - Prisão decorrente de decisão judicial; 

IV- Licença para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias; 

V- Licença para exercer mandato eletivo. 

Art. 42 Não serão incluídos no quadro de acesso para efeito de promoção, os guardas civis municipais que 

não atenderem quaisquer dos critérios previstos no Art. 40 desta lei.  

Art. 43 Não concorrerá à promoção nem será incluído no quadro de acesso, o guarda civil municipal que:  

I - Estiver cumprindo sentença penal ou preso à disposição da justiça;  

II - Estiver em licença para tratar de interesse particular;  

III - For privado, suspenso ou repreendido no exercício de cargo ou função, nos casos                previstos em 

lei;  

IV- Estiver interditado judicialmente; 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 44 Não haverá prejuízo na contagem de tempo, para efeito de interstício, para a               promoção 

funcional e progressão funcional, em face da entrada em vigor desta lei aos              guardas civis municipais 

que ingressaram no quadro da Guarda Civil Municipal desde a sua criação, devendo as promoções serem 

concedidas dentro de período não superior a 06 (seis) meses.   

Paragrafo Único. Não se aplicará os efeitos desta lei para fins de retroativos pecuniários em razão do 

reconhecimento do tempo para efeito de interstício de promoção e progressão funcional.   

CAPÍTULO XIII 

INCENTIVOS FUNCIONAIS 

Art. 45 Poderão ser instituídos, no âmbito da Guarda Civil Municipal, os seguintes             incentivos 

funcionais, além daqueles já previstos: 

I - Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio ao Guarda Civil Municipal, 

que tenha se destacado, por relevantes serviços prestados à Administração Pública Municipal. 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 46 Os integrantes da Guarda Civil Municipal, além das penalidades e recompensas             previstas na 

Lei Municipal n° 177/2003, Estatuto do Servidor do Município de Mucajaí-RR, terão sua conduta regulada 

por meio do Código de Conduta da Guarda Civil Municipal, Lei Municipal nº 483/2018. 

Art. 47 Sempre que houver emenda à Lei Orgânica Municipal, em dispositivos relativos às relações entre a 

administração pública e seus servidores, o Executivo Municipal promoverá junto ao Legislativo Municipal as 

alterações cabíveis nesta lei, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da emenda.  

Art. 48 É de responsabilidade do Poder Executivo zelar pela integridade física e psicológica dos membros da 

Guarda Civil Municipal no exercício função. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022.  

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I  

TABELA DE REFERÊNCIA 

TABELA SALARIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - RR 

GRADUAÇÃO/  

ESPECIALIDADE 

Progressão de 5% de aumento a cada 3 anos de serviço 

Classe  

A 

Classe  

B 

Classe  

C 

Classe  

D 

Classe  

E 

Classe  

F 

Classe  

G 

Classe  

H 

Classe  

I 

Classe  

J 

Classe  

k 

Classe  

L 

Classe  

M 

Classe  

N 

P
ro

m
o

çã
o

 d
e 

1
0

%
 a

 c
a

d
a

 3
 a

n
o

s 

GCM 

3º CL 
A 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 1.823,26 1.914,42 2.010,14 2.110,65 2.216,18 2.326,99 2.443,34 2.565,51 2.693,78 2.828,47 

GCM 

2º CL 
B 1.650,00 1.732,50 1.819,13 1.910,08 2.005,59 2.105,86 2.211,16 2.321,72 2.437,80 2.559,69 2.687,68 2.822,06 2.963,16 3.111,32 

GCM  

1º CL 
C 1.815,00 1.905,75 2.001,04 2.101,09 2.206,14 2.316,45 2.432,27 2.553,89 2.681,58 2.815,66 2.956,44 3.104,27 3.259,48 3.422,45 

SUB INS D 1.996,50 2.096,33 2.201,14 2.311,20 2.426,76 2.548,10 2.675,50 2.809,28 2.949,74 3.097,23 3.252,09 3.414,69 3.585,43 3.764,70 

INS E 2.196,15 2.305,96 2.421,26 2.542,32 2.669,43 2.802,91 2.943,05 3.090,20 3.244,71 3.406,95 3.577,30 3.756,16 3.943,97 4.141,17 

INS ÁREA F 2.415,77 2.536,55 2.663,38 2.796,55 2.936,38 3.083,20 3.237,36 3.399,22 3.569,19 3.747,64 3.935,03 4.131,78 4.338,37 4.555,29 

INS 

GERAL 
G 2.657,34 2.790,21 2.929,72 3.076,20 3.230,02 3.391,52 3.561,09 3.739,15 3.926,10 4.122,41 4.328,53 4.544,96 4.772,20 5.010,81 



 

 

ANEXO II 

ESTRUTURA DO PLANO DE CARGO E CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR 

Grupo 

ocupacional 
Cargo Interstício 

Requisitos 

exigidos 

Escolarida

de 
Especialidade Graduação 

I grupo 

efetivo 

Guarda Civil 

Municipal 

I Dispensável 

Ensino 

Médio 

Completo 

Guarda Civil 

Municipal  

3ª Classe 

A 

II 

Interstício de 

três anos na 

classe anterior 

Guarda Civil 

Municipal  

2ª Classe 

B 

III 

Interstício de 

três anos na 

classe anterior 

Guarda Civil 

Municipal 

1ª Classe 

C 

IV 

Interstício de 

três anos na 

classe anterior 

Subinspetor D 

V 

Interstício de 

três anos na 

classe anterior 

Inspetor E 

VI 

Interstício de 

três anos na 

classe anterior 

Inspetor de 

Área 
F 

VII 

Interstício de 

três anos na 

classe anterior 

Inspetor 

Geral 
G 

ANEXO III 

VALORES DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÃO GRATIFICADA QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DA GUARDA 

CIVIL MUNICIPAL 

CARGO VENCIMENTO 



 

 

Superintendente da Guarda R$ 4.000,00 

Chefe de Divisão de Pessoal e Logística da Guarda 

Civil Municipal 

 

R$ 1.500,00 

Chefe de Divisão e Segurança Urbana R$ 1.500,00 

 
PMM/GAB/PORTARIA Nº 160/22 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 562, DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Legislação Municipal aplicável, RESOLVE: 

PUBLICAR: 

Art. 1º - Faço saber que a Câmara aprovou e eu, Senhora ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, sanciono a Lei Municipal nº 562, de 04 de abril de 2022, que 

“DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR. 

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ 

 
LEI MUNICIPAL Nº 563 DE 04 DE ABRIL DE 2022 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, QUADRA COBERTA DA VILA SAMAÚMA. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, no uso de suas atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do 

município, 

FAZ SABER a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

Art. 1º Fica denominada de “JOAQUIM FERREIRA LIMA” a Quadra Coberta da Vila Samaúma no Município de Mucajaí-RR. 

Art. 2° A Administração Municipal providenciará a placa de identificação a ser afixada no local indicado no projeto executivo da obra. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento do Município. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA DE MUCAJAÍ-RR  



 

 

 

PMM/GAB/PORTARIA Nº 161/22 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 563, DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Legislação Municipal aplicável, RESOLVE: 

PUBLICAR: 

Art. 1º - Faço saber que a Câmara aprovou e eu, Senhora ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, sanciono a Lei Municipal nº 563, de 04 de abril de 2022, que 

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, QUADRA COBERTA DA VILA SAMAÚMA. 

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ 

 
LEI MUNICIPAL Nº 564 DE 04 DE ABRIL DE 2022 

CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei 

Orgânica do município, 

FAZ SABER a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte  

LEI: 

TÍTULO I 

DA POLÍTICA AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1° A Política de Meio Ambiente do Munícipio de Mucajaí, tem como objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, manter ecologicamente equilibrado 

o meio ambiente, considerado bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual impõe-se ao Poder Público e a coletividade o dever de 

protegê-lo, preservá-lo, recuperá-lo e desenvolvê-lo. 

Art. 2º Para o estabelecimento da política de meio ambiente serão observados os seguintes princípios fundamentais:  

I - Liberdade, disciplinariedade e multidisciplinariedade no trato das questões ambientais;  

II - Participação comunitária na defesa do meio ambiente;  

III - Integração com a política de meio ambiente federal e estadual;  

IV - Racionalização do uso do solo, água e do ar;  

V - Planejamento, imposição de diretrizes e fiscalização do uso dos recursos naturais;  



 

 

VI - Controle e zoneamento das atividades potencial e efetivamente poluidoras; 

VII - Proteção dos ecossistemas com a preservação e manutenção de áreas representativas;  

VIII - Educação ambiental na escola a todos os níveis de ensino e na comunidade, a nível informal (empresas, associações, cooperativas, entidades filantrópicas, industrias, 

ONG's, os três poderes e pessoas físicas);  

IX - Incentivo ao estudo científico e tecnológico, direcionados para o uso, a proteção e desenvolvimento dos recursos ambientais;  

X - Prevalecência do interesse público; 

XI - Obrigatoriedade da reparação do dano ambiental por quem o tenha causado;  

XII - Planejamento, implantação, manutenção e ampliação da arborização urbana. 

CAPÍTULO II 

DO INTERESSE LOCAL 

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituição Federal, no que concerne ao meio ambiente, considera-se como de Interesse local: 

I - O incentivo a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas favoráveis ao meio ambiente;  

II - A adequação das atividades e ações do Poder Público e Privado, econômicas, sociais e urbanas, equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais;  

III - A adoção, no processo de planejamento da cidade, de normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental, a utilização adequada do 

espaço territorial, dos recursos hídricos e minerais mediante uma criteriosa definição do uso e ocupação do solo; 

IV - A ação na defesa, proteção e desenvolvimento ambiental no âmbito do município de Mucajaí, mediante convênios e consórcios (parcerias);  

V - A diminuição dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora e estética, através de controle, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas 

vigentes;  

VI - A criação e manutenção de parques, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e às de relevante Interesse ecológico e turístico, entre outros; 

VII - A utilização do poder de polícia em defesa da proteção do meio ambiente; 

VIII - A preservação, conservação e recuperação dos rios e das matas ciliares;  

IX - A garantia de crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade e dos indivíduos, através de provimentos de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade 

das edificações, vias e logradouros públicos;  

X - A proteção do patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico, paleontológico e paisagístico do munícipio;  

XI - O monitoramento das atividades utilizadoras de tecnologia nuclear em quaisquer de suas formas, controlando o uso, armazenamento, transporte e destinação de 

resíduos sólidos garantindo medidas de proteção as pessoas envolvidas; 

XII - O incentivo a estudos visando conhecer o ambiente, seus problemas e soluções, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, processos, modelos, sistemas 

e técnicos de significativo interesse ecológico; 

XIII - O cumprimento de normas de segurança no tocante a armazenagem, transporte e manipulação de produtos, imateriais e rejeitos perigosos e/ou tóxicos; 

XIV - A implantação de uma política de condução de áreas verdes urbanas e partir da criação de normas para o plano diretor de arborização urbana, contemplando parques, 

praias e vias públicas de Mucajaí; 

XV - O incentivo a iniciativa privada para adotar praças, parques e canteiro central de avenidas situados na malha urbana do município. 

TÍTULO II 



 

 

DAS AÇÕES MUNICIPAIS 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

Art. 4° Cabe ao município de Mucajaí ao Estado e a União, no exercício de sua competência constitucional relacionada com o meio ambiente, incumbem mobilizar e 

coordenar suas ações, recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como, a participação da população na consecução dos objetivos e Interesses 

estabelecidos neste código, devendo para tanto: 

I - Planejar, desenvolver estudos e ações visando a promoção, proteção, conservação, preservação, restauração, reparação, vigilância e melhoria da qualidade ambiental;  

II - Definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com suas limitações e condicionantes ecológicos e ambientais;  

III - Elaborar e implementar planos de proteção ao meio ambiente;  

IV - Exercer o controle na poluição ambiental nas suas diferentes normas;  

V - Definir áreas prioritárias de ação governamental visando a preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  

VI - Estabelecer diretrizes especificas para proteção de recurso hídricos, através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias hidrográficas;  

VII - Ao município a quem compete a guarda da arborização, cabe a pesquisa, a elaboração de projetos, a implantação e o gerenciamento do verde urbano, bem como 

realizar parcerias com instituições públicas e/ou privadas, para aquisição de recursos, financeiros e técnicos para implantação de projetos, programas e ações junto à 

comunidade para defesa e melhoria da qualidade do meio ambiente. 

 

CAPÍTULO II 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 5° Cabe a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além das atividades que lhes são atribuídas pela Lei Complementar 140, implementar os objetivos e instrumentos 

de Política de Meio Ambiente do município, fazer cumprir a presente Lei, competindo-lhe: 

I - Propor, executar e fiscalizar, direta ou indiretamente a Política ambiental do município de Mucajaí;  

II - Conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente;  

III - Criar e implantar o cadastro técnico municipal de atividades e instrumentos de defesa ambiental;  

IV - Criar e implantar o Cadastro Técnico Municipal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais;  

V - Requisitar Estudos de Impacto Ambiental;  

VI - Regulamentar e controlar a utilização de produtos químicos em atividades agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços;  

VII - exercer a vigilância ambiental e o Poder de Polícia;  

VIII - Determinar audiências públicas quando estas forem necessárias;  

IX - Autorizar sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a exploração de recursos minerais, mediante o efetivo de capacidade técnica e profissional com 

tal competência, existente no quadro funcional da Secretaria; 

X - Fixar normas de monitoramento, condições de lançamento e padrões de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza;   

XI - Desenvolver o Sistema de monitoramento ambiental, e normalizar o uso e manejo de recursos naturais;  

XII - Coordenar a implantação e manutenção do Plano Diretor de Arborização Urbana, articulada as Secretarias Municipais de Obras, de modo a viabilizar e 



 

 

compatibilizar a arborização dos espaços físicos: ruas, praças, canteiros centrais. 

Art. 6° Ficam sob o controle da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as atividades Industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras fontes de quaisquer 

naturezas que produzam ou possam produzir alterações adversas as características do meio ambiente, o seu Licenciamento Ambiental. 

§1° Que dependem da autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e das licenças necessárias, para o funcionamento de atividades referidas no caput 

deste artigo.  

§2º O enquadramento das atividades far-se-á, quanto ao porte, segundo critérios estabelecidos no anexo desta lei. 

I - A atividade poluidora será enquadrada pelo parâmetro que der maior dimensão dentre os parâmetros disponíveis no momento do requerimento; 

II - Considera-se investimento total o somatório do valor atualizado de investimento fixo e do capital de giro da atividade, convertido em UFM Unidade Fiscal municipal. 

§1º O valor cobrado para a emissão de licenças ambientais (Prévia, Instalação e Operação), será calculado com base na classificação constante no Anexo, desta lei.  

Art. 7° A realização de Estudo de Impacto Ambiental para instalação, operação e desenvolvimento de atividades que em qualquer modo possam degradar o meio ambiente, 

deverá ser efetuado por equipe multidisciplinar, composta por pessoas não dependente direta ou indiretamente do requerente do licenciamento, nem do órgão público- 

licenciador, sendo obrigatório o fornecimento de instruções e informações adequadas para a sua realização e a posterior audiência pública, caso seja necessário, convocada 

tempestivamente através de edital e publicada pelos órgãos de comunicação públicos e privados, devendo ainda serem observadas às resoluções emanadas do CONAMA 

que disciplinem o assunto.  

§1° Na determinação de realização do Estudo de Impacto Ambiental, deverá ser indicada uma das seguintes formas de apresentação: EIA/RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), PCA (Plano de Controle Ambiental), RCA (Relatório de Controle Ambiental) ou PRAD (Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas).  

§2° As empresas elaboradoras dos Estudos de Impacto Ambiental deverão ser devidamente cadastradas no Cadastro Técnico Municipal de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental e no Cadastro Federal.  

Art. 8° A construção, instalação, ampliação ou funcionamento de qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais considerada efetiva ou potencialmente poluidora, 

bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão do prévio licenciamento da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.  

Art. 9° Os responsáveis pelas atividades previstas no artigo anterior são obrigados a implantar sistemas de tratamento de efluentes e promover todas as medidas necessárias 

para prevenir ou corrigir os inconvenientes danos decorrentes da poluição, devendo para tanto haver, integração entre as Secretarias Municipais de Obras e de Meio 

Ambiente.  

Art. 10 Os projetos referentes ao parcelamento do solo em áreas verdes, total ou parcialmente por vegetação de porte arbóreo deverão ser submetidos a apreciação da 

Secretaria de Meio Ambiente, quando da solicitação das diretrizes urbanísticas à Secretaria de Planejamento. 

Art. 11 A Secretaria de Meio Ambiente deverá considerar os recursos paisagísticos da área em estudo, podendo definir os agrupamentos vegetais significativos a preservar.  

Art. 12 Os projetos de edificação em áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação de porte arbóreo, nos domínios municipais deverão, antes da aprovação de 

setores administrativos pertinentes a matéria, ser submetidos a apreciação da Secretaria de Meio Ambiente.  

Art. 13 Os projetos de iluminação pública ou particulares deverão se compatibilizar com a vegetação arbórea existente no local de modo a evitar-se futuras podas, quer 

leves, quer drásticas ou remoções. 

Art. 14 A supressão, total ou parcial, da vegetação de porte arbóreo somente será permitida com prévia autorização da Secretaria de Meio Ambiente quando for necessária 



 

 

a implantação de obras, de atividades ou de projetos, mediante parecer favorável do setor técnico da Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 15 Excluída a hipótese prevista no artigo anterior, a poda e a supressão de vegetação de porte arbóreo, em propriedade pública ou privada, ficam subordinadas a 

autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

Parágrafo Único. No pedido de autorização, além de outras formalidades, deverá constar, necessariamente, a devida justificativa, para que se opere a poda ou a remoção 

da árvore ou paralelamente em conformidade com este código. 

Art. 16 Nos casos de demolição, reconstrução, reforma ou ampliação de edificações em terrenos onde exista vegetação de porte arbóreo, cuja poda ou corte seja 

indispensável para a execução de obras, deverá o interessado observar o artigo anterior e seu parágrafo único. 

Art. 17 A autorização para supressão ou poda de vegetação de porte arbóreo poderá ocorrer ainda nas seguintes circunstâncias:  

I - Quando atestado da relevância fitossanitária da árvore ou palmeira justificar;  

II - Quando a árvore ou palmeira ou partes destas, apresentar riscos iminente de queda;  

III - Quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio público ou privado; 

IV - Quando a árvore ou palmeira for especificada, para um local sem a devida compatibilização, como o espaço e/ou equipamentos urbanos.  

Art. 18 A realização de poda ou corte de árvores em logradouros públicos somente será permitida:  

I - A funcionários da prefeitura devidamente autorizados pela Secretaria de Meio Ambiente;  

II - A funcionários de empresas prestadoras de serviços públicos, desde que cumpridas as seguintes exigências:  

a) obtenção de autorização da Secretaria do Meio Ambiente que analisará os motivos do pedido, deferindo ou não, a poda ou o corte. 

III - Os soldados do corpo de bombeiros nas situações de emergência, quando houver risco iminente à vida de pessoas ou de patrimônio quer seja, público, quer seja 

privado. 

Art. 19 As árvores ou palmeiras cortadas de logradouros públicos deverão ser substituídas, dentro de um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do seu efetivo corte. 

Art. 20 O proprietário ou possuidor, a qualquer título, de imóvel que direta ou indiretamente ocasionar a morte ou a destruição, total ou parcial da vegetação de porte 

arbóreo em sua propriedade, utilizando-se de quaisquer meios, deverá proceder o replantio das arvores ou palmeiras destruídas, dentro das normas técnicas estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 21 As empresas que executarem serviços públicos de manutenção de redes elétricas e telefônicas da cidade, bem como as empresas terceirizadas na prestação destes 

serviços, sobretudo no tocante a projetos e condução da arborização urbana em logradouros públicos e privados, deverão ser exigidos, obrigatoriamente, a responsabilidade 

técnica nos projetos e trabalhos supracitados. 

Parágrafo Único. Estes profissionais poderão ser Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Florestais e Biólogos ou com formação acadêmica equivalente, registrados em 

seus respectivos Conselhos. 

TÍTULO III 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

CAPÍTULO I 

DO CONTROLE DE POLUIÇÃO 

Art. 22 O lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria, energia, substância ou mista de substâncias, em qualquer estado físico, prejudiciais ao ar, ao solo, à 

arborização ao subsolo, às águas, à fauna e à flora em geral, deverá obedecer às normas estabelecidas visando reduzir previamente os efeitos:  



 

 

I - Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;  

II - Inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar público;  

III - Danosos aos materiais prejudiciais ao Uso gozo e segurança da propriedade bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade. 

CAPÍTULO II 

DA FLORA 

Art. 23 As empresas industriais que consumirem grandes quantidades de matéria prima florestal, ficam obrigadas a manter dentro de um raio em que a exploração e o 

transporte sejam julgados econômicos, serviço organizado, que assegure o plantio de novas áreas em terras próprias ou de terceiros, cuja produção, sob exploração 

racional, seja equivalente ao seu consumo. 

Art. 24 As empresas que recebem madeira, lenha ou outros produtos procedentes de florestas ficam obrigadas a exigir do vendedor cópia autenticada de autorização 

fornecida por órgão ambiental competente. 

Art. 25 Fica proibida a exploração ou a supressão de vegetação que tenha função de proteger espécie da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção, de formar 

corredores entre remanescentes de vegetação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração ou proteção em torno de unidades de conservação. 

CAPÍTULO III 

DA FAUNA 

Art. 26 É proibida a utilização, mutilação, destruição, casa ou apanha dos animais de quaisquer espécies em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem 

naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre local.  

Art. 27 A apanha de animais da fauna só é permitida, segundo o controle e critérios técnico-científicos estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.  

Art. 28 É permitido o comércio de espécimes e produtos de criadouros comerciais, desde que se aprove a origem e ter sido o criadouro autorizado pelo órgão competente.  

§1° Os criadouros comerciais existentes no município deverão se cadastrar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem atribuições de inspecioná-los considerando 

as infrações.  

§2° O comércio ilegal de espécies da fauna silvestre acarretará a apreensão imediata dos exemplares expostos a venda, a ser efetuada pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, em colaboração com outros órgãos públicos, fazendo-se reintrodução das espécies na natureza.  

Art. 29 É proibido pescar:  

I - Nos cursos de água nos períodos em que ocorrem fenômenos migratórios para reprodução e em água parada nos períodos de desova, de reprodução ou de defeso;  

II - Espécies que devem ser preservadas ou indivíduos com tamanhos inferiores aos estabelecidos na regulamentação;  

III - Quantidades superiores as permitidas na regulamentação; 

IV - Mediante a utilização de:  

a) Explosivos ou de substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes aos dos explosivos;  

b) Substância Tóxicas;  

c) Aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos que comprometam o equilíbrio das espécies.  

§1º Ficam excluídas da proibição prevista no inciso IV, alínea "c" deste artigo os pescadores artesanais e amadores, que utilizem no exercício da pesca, linha de mão ou 

vara de anzol. 



 

 

§2° É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida. 

CAPÍTULO IV 

DO AR E DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Art. 30 A qualidade do ar deverá ser mantida em conformidade com os padrões e normas de emissão definidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 

os padrões e as normas estaduais e municipais, notadamente desta lei.  

§1° São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que ultrapassadas poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

ocasionar danos à flora, fauna, às pessoas e ao meio ambiente em geral.  

§2º As normas de emissão estabelecem quantidades máximas de poluentes, cujo lançamento no ar é permitido, não gerando qualquer direito adquirido, nem conferindo 

isenção da obrigação de indenizar ou reparar os danos causados às pessoas e ao meio ambiente.  

Art. 31 É proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em concentrações perceptíveis ao nível da aglomeração urbana.  

Art. 32 O armazenamento de material fragmentado ou particulado deverá ser feito em silos vedados ou dotados de outros sistemas que controlem a poluição com eficiência 

de forma que impeça o arraste do respectivo material pela ação dos ventos.  

Art. 33 Toda fonte de poluição atmosférica deverá ser provida de sistema de ventilação exaustora ou outros sistemas de controle de poluentes de eficiência igual ou 

superior ao apontado.  

CAPÍTULO V 

DAS EMISSÕES SONORAS 

Art. 34 A emissão de ruídos em decorrência de atividades semi-industriais e industriais, comerciais ou recreativas inclusive de propagandas obedecerá ao interesse da 

saúde, da segurança e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas nesta lei e em outras normas complementares. 

Parágrafo Único. A fiscalização das normas e padrões mencionados neste Código notadamente quanto as emissões sonoras, será realizada pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, independente da competência comum da união e do Estado, mas de forma articulada com os organismos de segurança públicas e de outros entes públicos.  

Art. 35 Ficam estabelecidos os limites máximos permissíveis de ruídos, conforme a Lei Federal nº 9605/88. 

CAPÍTULO VI 

DO USO DO SOLO 

Art. 36 Na análise de projetos de ocupação, uso e parcelamento do solo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá se manifestar em relação aos aspectos de 

proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas, sempre que os projetos: 

I - Tenham interferência sobre reservas de áreas verdes, e proteção de interesses paisagísticos e ecológicos;  

II - Exijam sistemas especiais de abastecimento de água, coleta, tratamento e disposição final de esgotos e resíduos sólidos;  

III - Apresentem problemas relacionados a viabilidade geotécnica. 

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá emitir parecer técnico por ocasião de implantação ou de novos loteamentos.  

CAPÍTULO VII 

DA MINERAÇÃO 

Art. 37  Todas as atividades de extração mineral deverão estar devidamente licenciadas para o seu funcionamento pleno, cabendo à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, exigir a obrigatoriedade do preenchimento do Cadastro Técnico Municipal de Atividades Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, bem como de todas 



 

 

as exigências constantes das resoluções do CONAMA n° 9 e 10, ambas de 06 de dezembro de 1990, quanto ao licenciamento desta atividade, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente poderá realizar o Licenciamento Ambiental, desde que tenha em seu quadro técnico profissional habilitado à análise dos projetos e emissão do parecer 

técnico. 

Parágrafo Único. Prazo para o cadastramento será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste Código.  

Art. 38 As atividades de extração mineral deverão obedecer ao plano e aos critérios expostos no documento técnico apresentado no início do empreendimento e aprovado 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cabendo ainda o monitoramento da exploração em conjunto com outros órgãos ambientais. 

Art. 39 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente no caso de paralisação imprevista das atividades de exploração, poderá determinar ao empreendedor a imediata 

execução de medidas de controle e recuperação, com a finalidade de proteger os recursos hídricos e de recompor as áreas degradadas. 

Art. 40 A instalação de olarias e cerâmicas nas zonas urbanas e suburbanas do Município, deverá ser feita com a observância das seguintes normas: 

I - As chaminés serão construídas de modo a evitar que a fumaça ou emanações incomodem a vizinhança, de acordo com os estudos técnicos;  

II - Quando as instalações facilitarem a formação de depósitos de água, o explorador está obrigado a fazer o escoamento ou aterrar as cavidades com material não poluente, 

na medida em que for retirado o barro e/ou a argila.  

Art. 41 A atividade de extração mineral, caracterizada como utilizadora de recursos naturais e considerada efetiva ou potencialmente poluidora e capaz de causar 

degradação ao meio ambiente depende de licenciamento ambiental municipal, qualquer que seja o regime de aproveitamento do bem mineral. 

Art. 42 Para usar do direito de explorar bens minerais no município, o empreendedor deverá requerer o licenciamento ambiental à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

fornecendo todas as informações sobre o empreendimento e a natureza das atividades a serem implantadas, onde preencherá a ficha de Cadastro Técnico Municipal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

Art. 43 Diante do requerimento de implantação de um empreendimento, cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, examinar a documentação apresentada, consultar 

a legislação e os dados disponíveis sobre o local do empreendimento e julgar a necessidade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, observando às normas 

constantes da lei.  

Parágrafo Único. Caso seja necessário, após realização de vistoria no local proposto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá exigir documentação 

complementar sobre o projeto a ser desenvolvido.  

CAPÍTULO VIII 

DO SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 44 A execução de medidas de saneamento básico domiciliar, residencial, comercial e industrial, essenciais a proteção do meio ambiente, constitui obrigação do poder 

público, da coletividade e do indivíduo que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção e no exercício de atividade, ficam adstritos ao 

cumprimento das determinações legais, regulamentares, recomendações, vedações e interdições ditadas pelas autoridades ambientais sanitárias e outras competentes. 

Art. 45 É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequações das instalações domiciliares de abastecimento, armazenamento, distribuição e esgotamento de 

água, cabendo ao usuário do imóvel a necessidade da conservação. 

Art. 46 Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.  

Art. 47 É obrigatório a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e sua ligação à rede pública coletora de esgotos sanitários. 

§1º Quando não existir rede pública de esgoto sanitário, as medidas adequadas ficam a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo das de outros 

órgãos, que fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o lançamento de esgotos "in natura" a céu aberto ou na rede de águas pluviais. 



 

 

§2º Nas áreas urbanas, definidas em lei, em que não houver rede pública coletora de esgotos sanitários, a concessionária dos serviços de esgotos deverá ser solicitada a 

indicar soluções necessárias a correta destinação dos esgotos sanitários. 

Art. 48 A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano de qualquer espécie ou natureza, processar-se-á em condições que não tragam malefícios ou 

inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.  

§1° Fica expressamente proibido: 

I - A deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados em áreas urbanas ou rurais; 

II - A incineração e a disposição final de lixo a céu aberto;   

III - A utilização de lixo "in natura" para alimentação de animais e adubação orgânica;  

IV - O lançamento de lixo em água de superfície, sistema de drenagem de águas pluviais, poços, cacimba, áreas erodidas principalmente nas margens dos rios e igarapés e 

quaisquer cursos d’água; 

V - O assoreamento de fundo de vale e leito de rio através da colocação de lixo, entulhos e outros materiais. 

§2° É obrigatória a adequada coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, sempre obedecidas às normas técnicas pertinentes e os órgãos responsáveis. 

§3° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá estabelecer zonas urbanas onde a seleção do lixo deverá ser efetuada em nível domiciliar para posterior coleta 

seletiva. 

CAPÍTULO IX 

ÁREAS DE USO REGULAMENTADO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 49 Os parques e bosques municipais destinados ao lazer e a recreação da população, garantia da conservação de paisagens naturais, são consideradas áreas de uso 

regulamentar. 

Parágrafo Único. As áreas de uso regulamentado serão estabelecidas por decreto, utilizando critérios determinados pelas suas características ambientais, dimensões e, 

padrões de uso e ocupação do solo e de apropriação dos recursos naturais, devendo também ser observado o plano de manejo adequado à área. 

TÍTULO IV 

DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 50 São instrumentos da política municipal de meio ambiente:  

I - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

II - O Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

III - O Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

IV - O Estabelecimento de Normas, Padrões, Critérios e Parâmetros de Qualidade Ambiental; 

V - O Zoneamento Ambiental;  

VI - O licenciamento e a Revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras;  

VII - A Avaliação de Impactos Ambientais e Análises de Riscos;  

VIII - Os incentivos ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental; 



 

 

IX -A fiscalização ambiental e as penalidades administrativas;  

X - A instituição do relatório de qualidade ambiental do município;  

XI - A Educação Ambiental Formal e Informal;  

XII - A implantação do plano diretor de arborização urbana do município.  

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 51 O Conselho Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal n° 125/98, tem como finalidade assessorar, estudar e propor as diretrizes políticas 

governamentais para o meio ambiente e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre os recursos e processos administrativos, normas e padrões relativos ao meio 

ambiente. 

§1° São Membros do Conselho: 

I - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

II - Um Conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Obras;  

III - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde; 

IV - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Agricultura;  

V - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Ação Social;  

VI - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal da Educação;  

VII - Um conselheiro titular e um Suplente da Câmara Municipal de Mucajaí-RR. 

§2° Os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente que integram o executivo municipal são designados pelo Prefeito e os demais são designados pelas entidades 

representativas, sendo que o presidente e o vice-presidente serão os representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente dentre os seus membros. 

§3° Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente:  

I - Aprovar a política ambiental do município e acompanhar a sua execução, promovendo orientação quando entender necessária;  

II - Estabelecer normas e padrões de proteção, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;  

III - Decidir em terceira instância administrativa, em grau de recurso, sobre multas e outras penalidades impostas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

IV - Analisar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

V - Opinar sobre a realização de estudos e alternativas das possíveis consequências ambientais referentes aos projetos públicos ou privados apresentados, requisitando das 

entidades envolvidas as informações necessárias;  

VI - Propor ao Executivo áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio ambiente visando a preservação e melhoria das qualidades ambiental e do equilíbrio 

ecológico;  

VII - analisar e opinar sobre a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com limitações e condicionantes ecológicos e ambientais específicos da área;  

VIII - Elaborar anualmente o relatório de qualidade do meio ambiente. 

§4° Poderão participar das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, sem direito a voto, pessoas convidadas pelo seu Presidente, pelo Vice-Presidente por 

qualquer de seus membros;  

§5° O Conselho Municipal de Meio Ambiente poderá solicitar ao Executivo a constituição por decreto, de comissões integradas por técnicos especializados em proteção 



 

 

ambiental, para emitir pareceres e laudos técnicos. 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 52 Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente para concentrar recursos destinados a projetos de Interesse ambiental. 

§1° Constituem receitas do Fundo: 

I - Dotações orçamentárias;  

II - Arrecadação de multas previstas em lei;  

III - Contribuições, subvenções e auxilio da União, do Estado, do Municípios e de suas respectivas Autarquias, Empresas Públicas e Privadas, Sociedades de Economia 

Mista e Fundações;  

IV - As resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;  

V- As resultantes de doações que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e interacionais;  

VI - Rendimentos de qualquer natureza que venham a auferir como remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio;  

VII - Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

§2° O Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente será o gestor do Fundo, cabendo-lhe aplicar os recursos de acordo com o plano a ser aprovado pelo Conselho Municipal 

de Meio Ambiente. 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 53 A educação é considerada um instrumento indispensável para a consecução dos objetivos de preservação e conservação ambiental estabelecidas no presente 

Código.  

Art. 54 O município criará condições que garantam a implantação de Programas de Educação Ambiental assegurando a caráter interinstitucional das ações desenvolvidas.  

Art. 55 A Educação Ambiental será promovida: 

I - Na rede municipal de ensino, em todas as áreas de conhecimento e no decorrer de todo o processo educativo em conformidade com os currículos e programas 

elaborados pela Secretaria Municipal de Educação em articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

II - Para os outros segmentos da sociedade, em especial aqueles que possam atuar como agentes multiplicadores através dos meios de comunicação e por meio de 

atividades desenvolvidas por órgãos e entidades do município; 

III - Junto às entidades e associações ambientalistas, por meio de atividades como orientação técnica; 

IV - Por meio de instituições específicas existentes ou que venham a ser criadas com este objetivo. 

Art. 56 Fica instituída a Semana do Meio Ambiente que será comemorada nas escolas, estabelecimentos públicos e por meio de campanhas junto à comunidade, através de 

programações educativos, na primeira semana de junho de cada ano.  

TÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÃO E PENALIDADES 

CAPÍTULO I 



 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 57 Para realização das atividades decorrentes do disposto neste Código e seus regulamentos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá utilizar-se, além dos 

recursos técnicos e funcionários de que dispõe, do concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, mediante convênios. 

Art. 58 São atribuições dos funcionários públicos municipais encarregados da fiscalização ambiental:  

I - Realizar levantamentos, vistorias e avaliações;  

II - Efetuar medições e coletas de amostras para análises técnicas e de controle;  

III - Proceder inspeções e visitas de rotinas, bem como para apuração de irregularidades e infrações;  

IV - Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  

V - Lavrar notificação e auto de infração.  

Parágrafo Único. No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos 

estabelecimentos públicos ou privados. Mediante requisição do agente fiscalizador, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação 

fiscalizadora. 

Art. 59 Nos casos de embaraço da ação fiscalizadora, as autoridades policiais deverão prestar auxílio aos agentes fiscalizadores para a execução da medida ordenada.  

CAPÍTULO II 

DAS INFRAÇÕES 

Art. 60 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou não, que importe inobservância de determinações legais relativas à proteção da qualidade de meio ambiente 

descritas nesta lei. 

Parágrafo Único. Toda e qualquer infração ambiental deverá ser informada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente;  

Art. 61 As infrações classificam-se em:  

I - Leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes;  

II - Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;  

III - Muito Graves, aquelas em que forem verificadas duas circunstâncias agravantes;  

IV - Gravíssimas, aquelas em que sejam verificadas a existência de três ou mais circunstâncias agravantes ou a reincidência.  

Art. 62 São circunstâncias atenuantes:  

I - Menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;  

II - Arrependimento eficaz do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa de degradação ambiental causada; 

III - Comunicação prévia pelo infrator de perigo iminente de degradação ambiental as autoridades competentes;  

IV - Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle e ambiental;  

V - Ser o infrator primário e a falta cometida de natureza leve.  

Art. 63 São circunstâncias agravantes: 

I - Ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada;  

II - Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária;  

III - O infrator coagir outrem para a execução material da infração;  



 

 

IV - Ter a infração consequências danosas à saúde pública e ao meio ambiente;  

V - Se tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo;  

VI - A ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;  

VII - A infração atingir áreas sob proteção legal.  

Art. 64 A apuração ou denúncia de qualquer infração dará origem a formação de processo administrativo.  

Parágrafo Único. O processo administrativo será instruído com os seguintes requisitos:  

I - Parecer técnico;  

II - Cópia da notificação;  

III - Outros documentos indispensáveis a apuração e julgamento do processo;  

IV - Cópia do auto de infração;  

V - Atos e documentos de defesa apresentados pela parte infratora;  

VI - Decisão no caso de recurso;  

VII - Despacho de aplicação da pena.  

Art. 65 O Auto de Infração será lavrado pela autoridade ambiental a que houver constatado devendo conter:  

I - O nome da pessoa física ou jurídica autuada, com identificação de CPF e/ou CPNJ e respectivo endereço;  

II - Local, hora, e data da constatação da ocorrência;  

III - Descrição da infração e menção ao dispositivo legal ou regulamentar transgredido;  

IV - Penalidade a que está sujeita o infrator e o respectivo preceito legal ao qual autoriza a sua Imposição;  

V - Ciência do autuado de que responderá pelo fato em processo administrativo;  

VI - Assinatura da autoridade competente;  

VII - Assinatura do autuado ou na ausência ou recusa, de duas testemunhas e do autuante;  

VIII - O prazo para recolhimento da multa, quando aplicada, será de 30 (trinta) dias, no caso de o infrator abdicar o direito de defesa;  

IX - O prazo para interposição de recurso será de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação da autuação; 

X - Os recursos deverão ser encaminhados em primeira instância ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, em seguida ao Prefeito(a) Municipal e, em terceira instância 

ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONDEMA. 

Art. 66 Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos Autos de Infrações quando no auto de notificação de multas, embargos e aplicações de multa.  

Art. 67 O infrator será notificado para ciência da apuração: 

I - Pessoalmente;  

II - Pelos Correios, via A. R. (Aviso de Recebimento); 

III - Por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.  

§1° Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação.  

§2° O edital referido no inciso III deste artigo, será publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal de circulação considerando-se efetivada a notificação 15 (quinze) dias 

após a publicação.  



 

 

Art. 68 Apresentada ou não a defesa, ultimada a instrução do processo e uma vez esgotados os prazos para recurso, a autoridade ambiental proferirá a decisão final, dando 

o processo por concluso, notificando o infrator.  

Art. 69 Mantida a decisão condenatória total ou parcial, caberá recursos para o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA, no prazo de 10 (dez) dias da ciência 

ou publicação.  

Art. 70 Os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeitos suspensivos relativos ao pagamento de penalidade pecuniária, não impedindo a imediata 

exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente.  

Art. 71 Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos administrativos, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data de recebimento recolhendo o respectivo valor ao Tesouro Municipal.  

§1° O valor da multa poderá ser pago de uma só vez ou parcelado em até 06 (seis) vezes.  

§2° O valor estipulado da pena de multa cominado no Auto de Infração, será corrigido pelos índices oficiais vigentes por ocasião da intimação para o seu pagamento.  

§3° A notificação para o pagamento da multa, será feito mediante registro postal ou por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, se não for localizado o 

infrator.  

§4° O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado neste artigo, implicará na sua inscrição em dívida ativa e demais cominações contidas na legislação tributária 

municipal. 

CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES 

Art. 72 A pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que infringir qualquer dispositivo neste Código, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, fica 

sujeito as seguintes penalidades, independente da reparação do dano ou de outras sanções civis ou penais. 

I - Advertência por escrito, em que o infrator será notificado para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções previstas nesta lei;  

II - Multa de l (um) a 1000 (mil) Unidades Fiscal Municipal - UFMs;  

III - Suspensão de atividades, até correção das irregularidades salvo os casos reservados a competência da União;  

IV - Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo município;  

V - Apreensão do produto;  

VI - Embargo da obra; 

VII - Cassação do alvará e licença concedidos, a ser executada pelos órgãos competentes do Executivo.  

§1° As penalidades previstas neste artigo serão objeto de especificação em regulamento de forma a compatibilizar penalidades com a infração cometida, levando-se em 

consideração sua natureza, gravidade e consequência para a coletividade podendo ser aplicada a um mesmo infrator, isolada ou cumulativamente.  

§2° Nos casos de reincidência, as multas, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderão ser aplicadas por dia ou em dobro. Será reincidente aquele que 

cometer o mesmo tipo de infração no período de 12 (doze) meses.  

§3° Responderá pelas infrações quem, por qualquer modo, as cometer, concorrer para a prática, ou dela se beneficiar.  

§4° As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das que por força da lei, possam também ser impostas por autoridades federais ou estaduais.  

Art. 73 A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:  

I - Nas infrações leves, de 01 (uma) a 100 (cem) Unidade Fiscal Municipal - UFM;  



 

 

II - Nas infrações graves, de 101 (cento e uma) a 250 (duzentos e cinquenta) Unidade Fiscal Municipal - UFM; 

III - Nas infrações muito graves, de 251 (duzentos e cinquenta e uma) a 500 (quinhentas)  

Unidade Fiscal Municipal - UFM; 

IV - Nas infrações gravíssimas de 501 (quinhentos e uma) a 1.000 (mil) Unidade Fiscal Municipal - UFM. 

§1° Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter uma redução de até 90% (noventa por cento) do seu valor original.  

§2° As penalidades pecuniárias poderão ser transformadas em obrigação de executar medidas de Interesse para proteção ambiental.  

§3° As penas de multas previstas neste artigo, terão sua graduação qualitativa posteriormente regulamentadas.  

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 74 Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de emergência, a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade em 

caso de grave ou iminente risco para vidas humanas ou recursos ambientais. 

Parágrafo Único. Para a execução das medidas de emergência que trata este artigo, poderá ser reduzida ou impedida, durante o período crítico, a atividade de qualquer 

fonte poluidora na área atingida pela ocorrência, respeitadas as competências da União e do Estado. 

Art. 75 Poderão ser apreendidos ou interditados pelo Poder Público, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os produtos potencialmente perigosos para a saúde 

pública e para o ambiente. 

Art. 76 Quando convier, as áreas de proteção Ambiental poderão ser desapropriadas pelo Poder Público, respeitadas às normas constitucionais pertinentes, e garantido ao 

proprietário da área, ampla defesa de seus interesses.  

Art. 77 Fica a Secretaria Municipal do Meio Ambiente autorizada a expedir as normas técnicas, padrões e critérios a serem aprovados pelo Conselho Municipal de Meio 

Ambiente destinadas a completar esta lei e regulamentos.  

Art. 78 O Poder Executivo mediante decreto regulamentará os procedimentos fiscalizatórios necessários a implementação deste Código e demais normas pertinentes, em 

um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da publicação deste. 

Art. 79 Este Código entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 80 Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA DE MUCAJAÍ-RR 

 

ANEXOS 

TABELA DE VALORES DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS 

As taxas a serem cobradas pelos Serviços Ambientais na expedição das Licenças Ambientais, Autorizações Especiais e Licença de Uso do Solo, 

seguirão as normas aplicadas as demais taxas de serviços aplicadas pelo Município de Mucajaí, seguirá fixado os valores em Unidade Fiscal Municipal – UFM. 

Seguindo a tabela abaixo conforme cada especificidade da referida Licença, tais como: o porte e abrangência do impacto ambiental. 



 

 

TIPOS DE LICENÇAS, CERTIDÃO E AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE AGRÍCOLA 

Porte LAS 

Licença Ambiental 

Simplificada 

Licença 

Prévia 

Licença de 

Instalação 

Licença de 

Operação 

Certidão de 

Uso e 

Ocupação do 

Solo 

Autorização 

Especial 

Autorização 

para 

limpeza de 

pastagem 

PEQUENO - 05 a 100 ha 

Emissão da Licença 

Ambiental Simplificada. 

(Projeto da Agricultura 

Familiar) 

Isenção dos valores do 

Licenciamento 

LAS – Licença 

Ambiental Simplificada 

(Sem cobrança da taxa) 

Agricultura Familiar, 

previsto a Isenção de 

taxas em Lei nº 882 de 

28 de dezembro de 2012 

(Resolução CEMACT-

RR nº 1 de 5 maio de 

2011) 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

MÉDIO – 101 a 350 ha 

Valores em UFM 

 

___ 250 UFM 

 

450 UFM 

 

550 UFM 

 

80 UFM 150 UFM 150 UFM 

GRANDE – 351 a 650 ha 

Valores em UFM 

 

___ 600 UFM 

 

650 UFM 700 UFM 

 

80 UFM 150 UFM 150 UFM 

EXCEPCIONAL – 651 a 

999 ha 

Valores em UFM 

___ 750 UFM 

 

800 UFM 850 UFM 80 UFM 150 UFM 150 UFM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PORTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM M² 

Porte Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação 

PEQUENO 250 UFM 

 

350 UFM 

 

450UFM 

MÉDIO 500 UFM 

 

550 UFM 

 

600 UFM 

GRANDE 700 UFM 

 

750 UFM 

 

800 UFM 

EXCEPCIONAL 850 UFM 

 

900 UFM 

 

1000 UFM 
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ATIVIDADES PASSÍVAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ-

RR 

• Pecuária e grãos em áreas já consolidadas como área de uso; 

• Piscicultura independente do porte; 

• Marcenaria; 

• Serralheria; 

• Posto de lavagem de automóveis; 

• Auto Posto de combustíveis; 

• Obras públicas; 

• Loteamento predominantemente residencial ou para unidades habitacionais 

populares; 

• Produção artesanal de alimentos e bebidas, produção de polpas de frutas; 

• E outras afins. 
Todas as atividades comerciais, precisam das autorizações especiais, mediante entrega do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, assinado por técnico responsável. 

PMM/GAB/PORTARIA Nº 162/22 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 564, DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

A Excelentíssima Prefeita de Mucajaí - Roraima, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a 

Legislação Municipal aplicável, RESOLVE: 

PUBLICAR: 

Art. 1º - Faço saber que a Câmara aprovou e eu, Senhora ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, sanciono a Lei 

Municipal nº 564, de 04 de abril de 2022, que “CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: QUE DISPÕE SOBRE 

A POLÍTICA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO 

AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, PALÁCIO 1º DE JULHO, 04 DE ABRIL DE 2022. 

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES 

PREFEITA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTE DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ESTRADAS EM KMs 

Porte Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação 

PEQUENO 200 UFM 

 

350 UFM 

 

450UFM 

MÉDIO 500 UFM 

 

550 UFM 

 

580 UFM 

GRANDE 600 UFM 

 

650 UFM 

 

680 UFM 

EXCEPCIONAL 700 UFM 

 

750 UFM 

 

780 UFM 
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VEREADORES(AS): 

PRESIDENTE  

VER. JOELSON SILVA DA COSTA  

VICE-PRESIDENTE 

 VER. ELIVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA  

PRIMEIRA SECRETARIA  

VER. ELIELMA COSTA CARDOSO 

SEGUNDO SECRETÁRIO 

VER. JOSÉ TARQUINIO NUNES MELO 

 

VER. ANDRÉIA PEREIRA DE ALMEIDA 

VER. ANTONIO SILVA LIMA 

VER. FRANCISCO PEREIRA SILVA 

VER. JOÃO MONTEIRO BARBOSA NETO 

VER. FRANCISCO ELSON DA CONCEIÇÃO 

DUARTE 

VER. TIAGO CARLOS BRITO 

VER. JOHN RAYRO FONTES CRUZ 

INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 537, DE 20 DE MAIO DE 2021 

 

CÂMARA DOS VEREADORES 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Tendo em vista a realização da dispensa de licitação nº 002/2022, realizada pela Comissão Permanente de Licitação 

da Câmara Municipal de Mucajaí adjudica o objeto: serviços de instalação de central de ar limpeza e outros. R$: 

16.030,00 ( dezesseis mil e trinta reais) ofertado pela empresa Rackosn dos santos Duarte 00412646226 LTDA 

CNPJ: 26.671.226/0001-08, vencedora da dispensa por apresentar menor preço.  

Mucajaí – RR, 31 de março de 2022.  

JOELSON SILVA DA COSTA  

PRESIDENTE DA CMM 

  

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Mucajaí, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 215, parágrafo 

único da Lei 4.737, de 15 de julho de 1.965; 

Considerando o processo apresentado pela Comissão Permanente de Licitação CPL da Câmara Municipal de 

Mucajaí, originárias da dispensa N° 002/2022, que tem por objeto a serviços de instalação de central de ar limpeza 

e outros para atender o Legislativo Municipal. Considerando, ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao 

referido Processo de dispensa; 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR, A dispensa cujo objeto é serviços de instalação de central de ar limpeza e outros, para atender a 

Câmara Municipal de Mucajaí-RR, Conforme as especificações constantes da dispensa Nº 002/2022, tendo a 

Rackosn dos santos Duarte 00412646226. CNPJ: 26.671.226/0001-08 Endereço: Rua cinco Nº 10 Bairro Pioneiros, 

Mucajaí-RR., a incumbência de proceder o fornecimento dos materiais, na conformidade da proposta dos termos da 

carta convite e seus anexos. Mucajaí - RR, 01 de abril- de 2022. Joelson Silva da Costa Presidente da CMM 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2022 dispensa Nº 002/2022 Objeto: serviços de instalação de central de ar 

limpeza e outros Valor Global: 15.950,00 (  quinze mil novecentos e cinquenta reais ) Projeto Atividade: 

01.031.001.2001 Elemento de Despesa: 3390.39.00- outros serviços terceiro pessoa jurídica Fonte de Recursos: 

Recursos Próprios Partes Contratuais: Contratante: Câmara Municipal de Mucajaí Contratado: Rackosn dos Santos 

Duarte 00412646226. CNPJ: 26.671.226/0001-08,  

 Data de Assinatura: Mucajaí – RR, 05 de abril de 2022.  

JOELSON SILVA DA COSTA  

PRESIDENTE DA CMM 
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